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Aan de raad,

1. Inleiding
Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten worden enkele wijzigingen voorgesteld in 
de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht (RBL); regionaal programma Voortijdig 
Schoolverlaten West-Brabant. De reden van de wijziging is onder meer gelegen in de vorming van de 
gemeente Altena. Hiermee gaat het aantal verbonden partijen in de gemeenschappelijke regeling 
van 18 naar 16. Daarnaast is deze ontwikkeling is aangegrepen om een aantal afspraken uit de 
regeling aan te scherpen en in overeenstemming te brengen met de Nota Verbonden Partijen.

2. Achtergrond
Het RBL is vanwege de vorming van de gemeente Altena een samenwerkingsverband tussen 16 
gemeenten geworden. De gemeente Steenbergen maakt deel uit van deze samenwerking en heeft 
de uitvoering van de verzuimadministratie belegd bij het RBL. De wijze waarop de samenwerking is 
ingericht, is juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

3. Overwegingen
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem gefuseerd tot de 
gemeente Altena. Reden om de aanhef van de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling aan te 
passen.

Tegelijkertijd kan de gemeenschappelijke regeling aangepast worden aan de spelregels van de Nota 
Verbonden Partijen zodat deze congruent zijn aan elkaar. Hiervoor zijn alleen technische 
aanpassingen nodig. Het RBL werkt al volgens deze spelregels en met de voorgestelde wijzigingen 
worden deze geformaliseerd:

In artikel 1 wordt uitgelegd wat verstaan moet worden onder 'schríftelijk'. Daarnaast is een 
wijziging is opgenomen in verband met het gewijzigde lid 7 van artikel 6.

Aan artikel 6 worden de leden 7 en 8 toegevoegd. Als gevolg hiervan wordt het huidige zevende 
lid vernummerd naar het negende lid.
Het voorgestelde zevende lid creëert de mogelijkheid voor het gemeenschappelijk orgaan om 
ook buiten vergadering besluiten te nemen.
Het voorgestelde achtste lid geeft aan op welke wijze besluiten van het gemeenschappelijk 
orgaan worden ondertekend.
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In artikel 15 is verduidelijkt dat op grond van artikel 26 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming kunnen de deelnemende gemeenten aangemerkt worden als 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

De wijziging van artikel 18 wordt voorgesteld om een verduidelijking aan te brengen. Er wordt 
een duidelijk onderscheid aangebracht tussen het maken van bezwaar en het indienen van een 
klacht.
Daarnaast wordt expliciet aangegeven welke klachtenregeling in welk geval van toepassing is.

De gewijzigde archiefparagraaf in artikel 18a is overgenomen uit de handreiking 
"Archiefbepalingen in gemeenschappelijke regelingen" van het Interbestuurlijk Toezicht van de 
Provincie Noord-Brabant van 18 juli 2018.

De wijziging dient bij alle deelnemende gemeenten te worden doorgevoerd om van kracht te zijn.

4. Middelen
Er zijn geen middelen benodigd voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RBL.

5. Risico's
Als de GR van het RBL West-Brabant niet wordt aangepast, is de vermelding van de betrokken 
gemeenten bij de GR niet juist. De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 
januari 2019 opgegaan in de gemeente Altena. De gevolgen zijn dan met name financieel- en 
juridisch-technisch van aard. Het niet aanpassen van de GR heeft als consequentie dat er steeds 
discussie ontstaat over welke regels te volgen, bijvoorbeeld bij de wijze van verrekenen.

6. Communicatie/Aanpak
Het college verzorgt de berichtgeving naar het RBL, na besluitvorming door de gemeenteraad.

7. Voorstel
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling RBL West-Brabant.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steen berger), 
de secretaris, de burgęmeester,

i Ste

Itö.j.P. de Jongh, RA îélt, MBA

2


