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Geacht College,

Hierbij ontvangt u de concept jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling Programma 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

Er werd in 2017 in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten op twee niveaus samengewerkt. Alle achttien gemeenten werken samen op 
administratief niveau (niveau 1). Voor zeven gemeenten werken leerplichtambtenaren en 
trajectbegeleiders samen op uitvoeringsniveau (niveau 2). Het gaat om het dagelijks werk van 
leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders.

In de regio wordt verder op verschillende manieren samengewerkt op het niveau van de uitvoering 
van de leerplichttaken. Inmiddels is gebleken dat zowel de samenwerking op administratief vlak als 
de samenwerking in de uitvoering voordelen oplevert bij het voorkomen en terugdringen van 
schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan immers lang niet altijd naar een 
school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de 
gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen 
heen te organiseren. Eén vast aanspreekpunt voor iedere school en consistent beleid ongeacht de 
woongemeente van de leerlingen is waar het RBL voor staat.
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Voor u liggen de jaarstukken van 2017.
De jaarrekening sluit met een incidenteel positief saldo van C 21.266. Voorgesteld wordt om het 
voordelig resultaat over 2017 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Ik verzoek u mij binnen acht weken, doch uiterlijk 1 juli 2018, schríftelijk te berichten over uw 
instemming.

Gelieve uw schríftelijke 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 schríftelijke reactie van u is ontvangen, wordt er van uit 
gegaan dat u geen bedenkingen heeft tegen deze conept-jaarstukken.

De jaarstukken worden direct na 1 juli 2018 (en voor 1 augustus 2018) vastgesteld.

Er op vertrouwende u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, zie ik uw schríftelijke reactie met 
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

P. Verdaasdonk
Teamleider GR RBL West-Brabant


