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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) is het uitvoeringsorgaan van de 
gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Het RBL West-
Brabant bestaat sinds 1 augustus 2012 en voert administratieve en eventueel ook uitvoerende taken uit 
voor de deelnemende gemeenten. De uitvoerende taken bestaan uit het dagelijks van de 
leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders. Steenbergen neemt allen taken op niveau 1 (administratieve 
taken) van het RBL af. 

2. Achtergrond 
Het RBL West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De 
samenwerking heeft als doelstelling om schoolverzuim en schooluitval samen verder terug te dringen. Het 
RBL voert een aantal wettelijke taken uit voor de gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet 
en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en andere instellingen. Voor een zestal 
gemeenten worden naast administratieve taken ook taken op uitvoeringsniveau uitgevoerd. De 
gemeenschappelijke regeling heeft geen personeel in dienst; de taakuitvoering geschiedt door inzet van 
personeel van de deelnemende gemeenten. Voor de huisvesting en overige facilitaire zaken is een 
dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Breda. 

3. Overwegingen 
Uiterlijk op 1 april 2015 ontvangen de deelnemende gemeenten op grond van artikel 10 van de 
gemeenschappelijke regeling de begroting 2016. Artikel 35, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling de beleidsbegroting 
moet toezenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zodat deze hierover hun 
zienswijzen naar voren kunnen brengen. De provincie wordt vóór 1 augustus 2015 omtrent de zienswijzen 
van de deelnemende gemeenten op de begroting 2016 van het RBL geïnformeerd. 

Het dagelijks bestuur van het RBL heeft vóór 1 april 2015 de beleidsbegroting en de meerjarenraming met 
toelichting 2016 van het RBL aan de deelnemende gemeenten gezonden met het verzoek de raad haar 
zienswijze ten aanzien van de begroting 2016 te bevragen. 

4. Middelen 
De uitgaven voor 2016 aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL dat bestaat uit 16,2 
fte. Verder wordt een jeugdvolgsysteem onderhouden, wordt huisvesting gehuurd en zijn uitgaven voor 
onder andere communicatie gereserveerd. De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de 
landelijke normen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders). 
De begroting geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen. Voorgesteld wordt de raad te adviseren geen 

Ter inzage ligt: 



zienswijzen over de concept begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 2016 te laten 
indienen. 

De deelnemende gemeenten dragen gezamenlijk de kosten van het RBL West-Brabant. De totale 
inkomsten bedragen 0 1.286.935,-. De uitgaven bedragen eveneens 0 1.286.935,- en worden als volgt 
begroot: uitgaven personeel C 947.761,-, huisvesting C 197.788,- en overig 6 141.386,-. 

Het aandeel voor Steenbergen bedraagt voor 2016 C 11.332,-. 

6. Communicatie/Aanpak 
De zienswijze van de raad over de begroting 2016 wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur van het 
RBL. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen van de gemeenten bij de definitieve besluitvorming 
over de beleidsbegroting 2016 

7. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting van het Regionaal 
Bureau Leerplicht 2016. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
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de burgemeester 
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