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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant is in 2012 tot stand 
gekomen en draagt in de volksmond de naam RBL (Regionaal Bureau Leerplicht). 
Nieuwe verplichtingen en werkzaamheden van het RBL zijn aanleiding om de regeling te wijzigen. 
Voorgesteld wordt om het college toestemming te verlenen om de Eerste en Tweede wijzing van de 
gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant vast te stellen. 

2. Achtergrond 
Bij brief van 13 juli 2017 verzoekt de Voorzitter van het gemeenschappelijk orgaan van de 
gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, Regionaal Bureau Leerplicht 
West-Brabant ons college om in te stemmen met de Eerste en Tweede wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling. Dit naar aanleiding van veranderingen in wet- en regelgeving, het 
toevoegen van een nieuw niveau van dienstverlening 2A en de wens van de gemeente Oosterhout om 
toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2018. 

Het voorliggende voorstel dient door de deelnemende colleges te worden vastgesteld, maar gelet op het 
bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dienen wij daarvoor wel de toestemming van 
uw gemeenteraad te krijgen. Na verkregen toestemming kunnen wij een definitief besluit tot wijziging 
nemen. 

3. Overwegingen 
Er zijn verschillende aanleidingen voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling: 
1. verplichtingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
2. implementatie Nota Verbonden Partijen; 
3. nieuwe werkzaamheden RBL (niveau 2A); 
4. beëindiging detachering aan Breda; 

5. toetreding college van burgemeester en wethouders gemeente Oosterhout. 

1. Verplichtingen vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen 
Gebleken is dat de gemeenschappelijke regeling niet meer op alle punten voldoet aan de eisen die in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen worden gesteld. 
Het wijzigen van deze gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van ons college. 
De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt echter dat voor het wijzigen van een 
gemeenschappelijke regeling toestemming van de raad vereist is. 

Ter inzage ligt: 



2. Implementatie Nota Verbonden Partijen 
De Nota Verbonden Partijen en de daarin opgenomen zes kaderstellende spelregels wordt door alle 
deelnemende gemeenten als handvat gebruikt. In de nota zelf is vermeld dat bij wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling bekeken moet worden of het noodzakelijk is om de spelregel(s) in de 
gemeenschappelijke regeling op te nemen. 
In de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling zijn de volgende spelregels uit de Nota 
Verbonden Partijen verwerkt: 
a. Kaderbrieven die uiterlijk 1 februari door de deelnemers moeten zijn ontvangen (spelregel 4); 
b. Proces begroting en jaarrekening (spelregel 5); 
c. Het opstellen van een meerjarenbeleidsplan en het geven van alle informatie die nodig is aan de 
rekenkamer (spelregel 6). 

3. Nieuwe werkzaamheden RBL (niveau 2A) 
Samenwerking en afstemming op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vindt in 
de huidige regeling plaats op twee verschillende niveaus. Niveau 1 betreft de leerplicht- en RMC-
administratie. In Niveau 2 wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht 
en kwalificatieplicht. In de praktijk bleek er bij een aantal deelnemers ook behoefte te bestaan aan een 
tussenniveau waarbij wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht en 
kwalificatieplicht voor jongeren van 16 jaar en ouder van het MBO-onderwijs. Deze mogelijkheid is in de 
Eerste wijziging opgenomen als Niveau 2A. 

Het RBL verzorgt voor de gemeente Steenbergen de leerplicht- en RMC-administratie op Niveau 1. 
Sinds 2014 is er een netwerksamenwerking op het gebied van begeleiding en handhaving, Niveau 2 
met de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom en Halderberge. 

3.1 Programma Schoolverzuim 3 Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant 
Het onderliggende Programma Schoolverzuim S Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant is aangepast 
aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Niveau 2A is onder meer toegevoegd. Daarnaast is 
het Programma geactualiseerd. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2018. 

4. Beëindiging detachering aan Breda 
De wens bestaat om de detacheringsovereenkomsten met Breda te beëindigen en het desbetreffende 
personeel bij Breda in dienst te nemen. Dit heeft wel tot gevolg dat de uittredingsregeling is aangepast 
zodat niet alle risico's na uittreding bij Breda voor rekening van Breda komen. 

5. Toetreding college van burgemeester en wethouders gemeente Oosterhout 
Voor de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout is voor een apart 
wijzigingsbesluit gekozen (Tweede wijziging). De mogelijkheid bestaat immers dat de raad van 
Oosterhout het college geen toestemming tot toetreding verleent. Door de toetreding in een apart 
wijzigingsbesluit op te nemen, krijgt een eventueel uitblijven van toestemming door de raad van 
Oosterhout geen gevolgen voor de gewenste aanpassingen die nu in de Eerste wijziging zijn opgenomen. 

4. Middelen 
Dit voorstel heeft voor de gemeente Steenbergen geen financiële gevolgen. 

5. Risico's 
De met de taken van de uitvoerende gemeente gepaard gaande kosten worden jaarlijks in de begroting 
van het RBL opgenomen. Zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan de 
uitvoering van de taken van het Programma Schoolverzuim S Voortijdig Schoolverlaten worden 
omgeslagen over de deelnemende gemeenten. Verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners 
van 5 tot 23 jaar. Op het moment van uittreding van een deelnemende gemeente zullen de kosten 
verdeeld worden over de overige deelnemende gemeenten. 
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Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat gemeenten willen afzien van deelname aan de 
Gemeenschappelijke Regeling. 

6. Communicatie/Aanpak 
Het besluit zal aan het RBL West-Brabant bekend worden gemaakt. 

7. Voorstel 
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om: 
1. de Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant 
vast te stellen. 
2. de Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant 
vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenberge 
de secretaris 

R. Jongh, RA M.J 


