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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 20 april zijn de conceptjaarstukken 2016 en de conceptbegroting voor 2018 van het Regionaal Bureau 
Leerplicht West-Brabant (hierna: RBL) binnen gekomen. Daarbij is tevens verzocht voor 15 juni 2017 
schriftelijk te berichten hoe de begroting 2018 door u is beoordeeld. 

2. Achtergrond 
In 2011 bent u akkoord gegaan met de deelname van de gemeente Steenbergen aan de toen op te 
richten Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. Deze 
gemeenschappelijke regeling wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 
(RBL). Het RBL heeft op 20 april een conceptbegroting 2018 toegestuurd. Op grond van artikel 10 van de 
Gemeenschappelijke Regeling wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de begroting 2017 
naar voren te brengen. 

3. Overwegingen 
Uit de begroting 2018 blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten in 2018 stijgt mete 63.035,-
ten opzichte van 2017. Dit is een stijging van 4,7407o. De oorzaak van de stijging is vooral gelegen in de 
ontwikkeling van de personeelskosten en wijziging in de begrotingssystematiek. Een en ander is in de 
begroting adequaat toegelicht. In de begroting 2018 is de bijdrage voor de gemeente Steenbergen aan 
deze Gemeenschappelijke Regeling berekend op een bedrag van C 11.846,-. 
De ontwerpbegroting 2018 is opgesteld conform de gemaakte afspraken in het kader van de 
gemeenschappelijke regeling en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De 
ontwerpbegroting 2018 is opgesteld conform de gemaakte afspraken in het kader van de 
gemeenschappelijke regeling en geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. De raad wordt 
dan ook voorgesteld geen zienswijze in te dienen, maar wel rekening te houden met de door de regionale 
werkgroep gemaakte opmerkingen. 

4. Middelen 
De geraamde bijdrage 2018, ad C 11.846,-, wijkt minimaal af van de in de meerjarenbegroting 2017 
opgenomen bijdrage, ad C 11.761,- en zal in de begroting 2018 worden opgenomen. 

5. Risico's 
N.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na besluitvorming in de raad wordt het algemeen bestuur op de hoogte gebracht dat er geen formele 
zienswijzen worden ingediend door de raad van de gemeente Steenbergen. 

Ter inzage ligt: 



Het algemeen bestuur zendt de begroting na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus 2017 aan 
Gedeputeerde Staten. 

7. Voorstel 
Geen zienswijze kenbaar maken op de conceptbegroting 2018 van het RBL, maar wel de door de 
regionale werkgroep geformuleerde aandachtspunten aan het bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling kenbaar maken, te weten: 
1. Jaarrekening 2016: 
Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en aan het bestuur van de GR mede te delen dat: 
a. verwacht wordt dat het bestuur van RBL de deelnemende gemeenten informeert 

over het verloop van de openstaande vorderingen uit 2015; 
b. in de jaarrekening 2017 per onderdeel de verschillen tussen de begroting en 

jaarrekening daadwerkelijk dienen te worden verklaard. Niet volstaan kan 
worden met het benoemen van het verschil. 

2. Begroting 2018: 
Geen formele zienswijze in te dienen, maar het bestuur van de GR te verzoeken bij de begroting 2019 te 
streven naar zo reëel mogelijke ramingen, waarbij als voorbeeld kan worden genoemd: 
a. de ramingen voor de onderdelen "huisvesting en facilitaire zaken" en "overige 

uitgaven" zijn vrij hoog in verhouding tot de werkelijke uitgaven in de 
afgelopen jaren; 

b. aan de batenzijde van de begroting bij "overige inkomsten", gebaseerd op de 
werkelijke inkomsten in de afgelopen jaren een raming op te nemen; 

c. In de perspectievennota 2018 een indexering voor de meerjarenbegroting (jaren 2020 t/m 2022) op te 
nemen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris 

; 

R elt, MBA 
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