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van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim
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Datum : 18 april 2018
Nummer : RBL/2018.1004
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2019 RBL
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Geacht College,

Hierbij ontvangt u de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 van de gemeenschappelijke 
regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

De hele regio West-Brabant heeft de registratie van het aantal leerlingen en hun schoolloopbaan 
goed op oide. Van alle jongeren die thuis zitten in de leerplichtige leeftijd weten we wat er aan de 
hand is. Al deze leerlingen zitten in een traject terug naar school of passend zorg traject. We weten 
van elke langdurige relatief verzuimer (de thuiszitter) wat er aan de hand is. Langdurig thuiszitten 
wordt tot een minimum beperkt.

Voor de toekomst blijft samenwerking en verdere optimalisatie nodig. Regionale aandacht voor 
kwetsbare jongeren en voortijdig schoolverlaten blijft onze aandacht houden. Een goede 
aansluiting Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs biedt kansen voor onze 
leerlingen, zo ook een nog betere samenwerking om het aantal thuiszitters te voorkomen. Voor u 
ligt de begroting 2019 met beleid Ã speerpunten in de reeds, door het bestuur, vastgestelde 
kadernotitie 2019.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling en de wettelijke 
bepalingen verzoeken wij u de ontwerpbegroting 2019 voor te leggen aan uw Gemeenteraad en 
ons binnen 8 weken, doch uiterlijk 1 juli 2018, schríftelijk te berichten hoe deze begroting door uw 
Raad is beoordeeld.

Het Gemeenschappelijk Orgaan neemt direct na 1 juli 2018 (en voor 1 augustus 2018) schríftelijk 
een besluit over de ingekomen zienswijzen van gemeenten en stelt dan de begroting definitief vast. 
Ons streven is definitieve vaststelling voor de zomervakantie.
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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 uw Gemeenteraad kan instemmen met deze ontwerpbegroting.

Er op vertrouwende u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, wordt een schríftelijke reactie 
met belangstelling tegemoet gezien.

st vriéndelijke groet,

ápasdonk
éider GR RBL West-Brabant


