
SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT 

Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en 

gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen raadsvoorstel. 

 

 Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leerplicht 

  

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

De jaarrekening 2016 is afgewikkeld conform de zienswijze van 2015. Tevens zijn de 

aanbevelingen die waren opgenomen voor de jaarrekening 2016, overgenomen.  

In de zienswijzen voor de begroting 2017 waren aanbevelingen opgenomen voor de 

begroting 2018. Behoudens het opnemen van indexering van de budgetten zijn deze 

aanbevelingen overgenomen. Aan de indexering wordt hierna opnieuw aandacht 

besteed. 

 

2 Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

De Kadernotitie 2018 is gedateerd 1 februari 2017. Deze kadernotitie voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen.  

Zowel de jaarstukken 2016 als de begroting 2018 zijn aan de colleges/ aan de 

gemeenteraden aangeboden d.m.v. brieven. De stukken zijn tijdig ingediend. Bij de 

ambtelijke beoordeling van de begroting bleek dat deze niet volledig voldeed aan de 

gewijzigde BBV-voorschriften. Door RBL is hier adequaat op gereageerd en is na korte 

tijd een gewijzigde begroting aangeleverd. 

De jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 worden in het bestuurlijk overleg van 

29 juni 2017 vastgesteld.  

3. Is voldaan aan de voorschriften van het nieuwe BBV 

De begroting zoals die aan het onderzoekpanel is voorgelegd, voldoet aan het gewijzigde 

BBV.  

4 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

In de begroting 2018 is in hoofdstuk 2 “Programmaplan” een afzonderlijk onderdeel 
“Beleid en Speerpunten 2018” opgenomen. Er wordt een 6-tal speerpunten benoemd:  

 Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie 

Het RBL zet de komende schooljaren in op een betere arbeidsmarktvoorbereiding 

voor jongeren in een kwetsbare positie. Het RMC treedt op als intermediair tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat om een intensievere aanpak (individueel 

en groepsgewijs) waardoor jongeren beter worden gefaciliteerd voor de overgang 

naar de arbeidsmarkt, met als uiteindelijke doel ook deelname op de 

arbeidsmarkt. 

 Voortijdig schoolverlaters / VSV Convenant 2017-2020 



RBL streeft er naar dat alle jongeren een plek hebben om zich optimaal en naar 

vermogen voor te bereiden op een maatschappelijke onafhankelijke positie. De 

nieuwe regionale aanpak krijgt een meer directe relatie met de aanpak 

jeugdwerkloosheid en met andere regionale initiatieven om kwetsbare 

doelgroepen op een effectieve wijze terug naar het onderwijs of naar de 

arbeidsmarkt te leiden. 

 Goede aansluiting VO en MBO 

Het RBL wil de overgang van vo naar mbo verbeteren. De maatregel is er op 

gericht om individuele vo’ers tijdens de overgang van vo naar mbo te coachen. 
De overstappers worden gemonitord door onderwijs en RBL middels de applicatie 

Intergrip en het digitale doorstroomdossier. De scholen en de RMC-

trajectbegeleiders voeren eerder en frequenter gesprekken met verzuimende 

jongeren.  

 Specifieke aandacht voor Internationale Schakelklas (ISK) 

35 Procent van de ISK-leerlingen stroomt door naar een schoolniveau onder zijn 

of haar niveau. Ook de doorstroom van ISK-leerlingen willen we verbeteren, we 

willen geen talent verloren laten gaan. De samenwerking met het ISK is hier op 

gericht. We zullen de samenwerking opzoeken met oa tweetalig VO-

onderwijsinstellingen in de regio. 

 Thuiszitters 

Om het aantal thuiszitters nog verder naar beneden te brengen gaan 

leerplichtambtenaren en de West-Brabantse Regionale 

Samenwerkingsverbanden (RSV’s) de afspraken met betrekking tot thuiszitters 
aanscherpen. De RSV’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor het 

realiseren van Passend Onderwijs. De samenwerkingsverbanden Primair 

Onderwijs en Voorgezet Onderwijs zijn verantwoordelijk voor de thuiszitters en 

een school voor elke leerling in deze samenwerkingsverbandregio. We streven in 

2018 naar de verdere uitvoer van het regionale thuiszitterspact waarin gestreefd 

wordt om elke leerplichtige thuiszitter binnen drie maanden terug te laten keren 

naar onderwijs . 

 De online maatschappij 

Gebruik van Social Media en de vernieuwde website zullen actief worden ingezet. 

Meer dan ooit benutten we nieuwe technologie en sociale media. Zo zullen we in 

2018 vergaande mogelijkheden ontplooien om meer digitaal te communiceren 

met de jongeren. Dit als aanvulling op de persoonlijke gesprekken en om de 

thuiszittende voortijdig schoolverlaters te bereiken. 

5 Financiële aandachtspunten  

Jaarstukken 2016: De jaarrekening 2016 sluit met een batig saldo van  € 79.215,00. Dit 

bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. 

Het saldo van de jaarrekening is negatief beïnvloed door de dotatie aan een voorziening 

in verband met openstaande vorderingen. Het betreft een vordering over het jaar 2015 

op een drietal gemeenten die deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. Het 

gaat om een bedrag van € 13.654,00. Een dergelijke vordering kan als bijzonder worden 
aangemerkt en wij wensen over het verloop hiervan op de hoogte gehouden te worden.  

Uit de programmarekening blijkt dat op de budgetten op de onderdelen “huisvesting en 



facilitaire zaken” en “ overige uitgaven” niet volledig zijn benut. De oorzaken daarvan zijn 
onvoldoende toegelicht.  

Begroting 2018 

Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten in 2018 stijgt met 

€ 63.035,00 ten opzichte van 2017. Dit is een stijging  van 4,74%. 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. 

Uit de jaarrekeningen blijkt dat in de afgelopen jaren de budgetten voor “huisvesting en 
facilitaire zaken” en “overige uitgaven” niet volledig zijn benut. In de toelichting op de 
begroting 2018 zijn voor deze onderdelen de ramingen in 2018 niet aangepast ten 

opzichte van 2017.Als reden daarvoor wordt vermeld: 

t.z.v. huisvesting en facilitaire zaken: “er zijn ontwikkelingen rondom de huisvesting van 
het RBL. Verwacht wordt dat dit niet zal leiden tot hogere lasten” 

t.z.v. overige uitgaven: “de begroting is niet aangepast, om de raming de afgelopen jaren 

niet is overschreden”. 

Wij zijn van mening dat de raming voor deze twee onderdelen, gelet op de historische 

uitgaven, neerwaarts aangepast dient te worden. 

Tevens blijkt uit de jaarrekeningen dat zich jaarlijkse “overige inkomsten” voordoen. 
Inmiddels kan van een structureel karakter worden gesproken. Aanbevolen wordt, tenzij 

er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er in 2018 geen overige inkomsten zijn te 

verwachten, hiervoor een reële raming op te nemen.  

Voor de jaren ná 2018 heeft op geen enkele kostensoort indexering plaatsgevonden. Dit 

betekent dat gemeenten ook geen rekening zullen houden met mogelijk stijgende kosten 

vanaf 2019. Aanbevolen wordt in volgende begrotingen de kosten te indexeren. Daarvoor 

dient een norm te worden opgenomen in de Kadernotitie. Inherent daaraan is het dan 

ook handig om de gemeentelijke bijdragen meerjarig in een tabel op te nemen.  

Deze laatste aanbeveling was bij de zienswijze voor de begroting 2017 ook reeds 

gedaan. In de zienswijze voor de begroting 2018 wordt dit daarom opnieuw opgenomen. 

6 Financieel overzicht 

Regionaal Bureau 

Leerplicht 

Begroting 

2016 

Resultaat 

2016 

Begroting 

2017 

Ontwerpbegroting 

2018 

Totaal GR € 1.286.935 € 1.335.656 

(positief resultaat 

€ 79.2115)   

€ 1.330.686 € 1.393.722 

Bijdrage gemeente 

Steenbergen 

€ 11.332 € 10.660 

(teruggaaf € 672) 
€ 11.761 

 

€ 11.846 

 A B C D 



 

A) Dit is de bijdrage, zoals deze is begroot voor 2016.  

B)   De gemeente Steenbergen ontvangt een deel van het positief resultaat 2016 terug. 

C)   De bijdrage voor 2017 was bepaald op bovenstaand bedrag, echter in onze 

begroting was een iets lager bedrag opgenomen.  

D)  In 2018 stijgt de bijdrage aan de RBL structureel met een bedrag van € 85 (D minus 

C) . Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.  

De mutaties voor de meerjarenbegroting worden meegenomen met de komende 

perspectievennota 2017-2021. 

7 Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale 

aandachtspunten.) 

Reactie: n.v.t.  

8 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) 

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.  

 

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming 

van deze zienswijze/aanbevelingen en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, 



met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is 

tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 

  

 

 


