
Ē Ē R P L I C H * P
R E G I Ū N Ĥ Ĥ L B U R E Ĥ U 

1 - ^ l - l I I U I U I I I /WEST-BRĤBĤNT 4 8 1 1 D J B r e d a 

Postadres: 
Postbus 90156 
4800 RH Breda 

Tel. (076) 529 81 10 
info@rblwest-brabant.nl 
www.rblwest-brabant.nl 

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders 
van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim 
en Voortijdig Schoolverlaten deelnemende gemeenten 

Datum 20 april 2017 
Nummer : RBL/2016.01 
Onderwerp Ontwerpjaarstukken 2016 RBL 
Doorkiesnr. 076 529 31 65 
E-mail : p.,v^rdaąşdonķ@ŗblweşţ :]Ķateņt^ 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u de ontwerp-jaarstukken 2016 van de gemeenschappelijke regeling Programma 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Uit de cijfers van het jaarverslag 2015-2016 blijkt dat 
onze regio het goed doet; het aantal voortijdige schooluitvallers daalt mede door de regionale 
inzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. In de RMC Regio is het aantal voortijdig 
schoolverlaters sedert 2012 gedaald van 2

0

Zo naar 1,8
0

Zo, wat lager is dan het landelijke vsv-

percentage. 

Ik verzoek u mij binnen acht weken, doch uiterlijk 15 juni 2017, schriftelijk te berichten over uw 
instemming. 

Gelieve uw schriftelijke reactie te zenden aan: 
RBL West-Brabant 
t.a.v. P. Verdaasdonk 
p/a Postbus 90156, 4800 RH Breda 

Indien binnen de gestelde termijn geen schriftelijke reactie van u is ontvangen, wordt er van uit 
gegaan dat u geen bedenkingen heeft tegen deze ontwerp-jaarstukken. 

In het bestuurlijk overleg van donderdag 29 juni 2017 worden de jaarstukken over 2016 
vastgesteld. 
De agenda voor deze vergadering, voorafgaand aan het Poho ZWO volgt nog. 

Er op vertrouwende u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, zie ik uw schriftelijke reactie 
met belangstelling tegemoet óf treffen wij elkaar op het RBL bestuurlijk overleg van donderdag 29 

juni 

end 
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