
GR Regionaal Programma Voortijdig School Verlaten West-Brabant 

(Regionaal Bureau Leerplicht) 

  

Programma Mens en Samenleving 

Prettig opgroeien in Steenbergen – Meedoen voor iedereen 

Portefeuillehouder Esther Prent 

Doel Voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Startkwalificatie 

voor iedere jongere. 

Activiteiten (o.a.) Uitvoering administratie (verzuimregistratie) t.b.v. Leerplichtwet 

Vestigingsplaats Breda 

Aantal deelnemers 16 

Reden aangaan 

verbinding 

Betreft alleen verzuimregistratie t.b.v. de Leerplichtwet. GR is aangegaan 

vanwege volume en kosten; personeelslasten op administratieve 

handeling kunnen zo worden verdeeld. Centraal verwerken van 

verzuim- en uitvalgegevens biedt daarnaast vergelijkingsmateriaal/ 

sturingsinformatie: 

Leerlingen gaan in de gehele regio West-Brabant naar school. Het 

tegengaan van voortijdig verbinding schoolverlaten is dan ook een 

regionale aangelegenheid. Een regionaal volgsysteem voorkomt dat 

leerlingen van de radar verdwijnen. 

Uittredingsbepalingen Looptijd GR is twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Tussentijdse 

ontbinding kan uitsluitend als alle gemeenten daarmee instemmen. 

Bestuurlijk belang Wethouders onderwijs vanuit de 16 gemeenten maken deel uit van het 

bestuur van de GR. 

Financieel belang Financieel aandeel Steenbergen in GR 2020 bedraagt €12.861,- 

Bergen op Zoom vervult kassiersfunctie namens de drie Brabantse Wal 

gemeenten.  

Risico totaal Steenbergen blijft zelf eindverantwoordelijk t.a.v. deze wettelijke taak, 

Breda is gemandateerd om de centrale leerling administratie te voeren. 

Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage. 

Eigen vermogen 

 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

01 jan. 2018: 

31 dec. 2018: 

2018: 

2019:  

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 11.190 

€ 0 

01 jan. 2020: 

31 dec. 2020: 

01 jan. 2020: 

31 dec. 2020 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

€ 0 

Vreemd vermogen 

 

Resultaat 

Jaarstukken tijdig 

ingediend 

Ja, de stukken zijn tijdig ingediend. 

De ontwerp Begroting 2020 en de Jaarstukken 2018 zijn vóór de gestelde 

termijn van 15 april aan de deelnemers toegestuurd. 

Inhoudelijke 

aandachtspunten, 

beleidsvoornemens 

Op dit moment nemen we alleen de verzuimadministratie af. De wens is 

om dit zo te behouden, en de uitvoering leerplicht/RMC voort te zetten 

in de netwerksamenwerking West. 

Financiële 

aandachtspunten, 

beoordeling 

begroting. 

De begroting 2020 voldoet aan de indeling zoals voorgeschreven in het 

Besluit Begroting en Verantwoording. De verplichte paragrafen worden 

genoemd in hoofdstuk 3.  Het overzicht van baten en lasten is 

gecombineerd met de bijlage van baten en lasten per taakveld, alsook 

de toelichting. De toelichting op het overzicht van baten en lasten mag 

uitgebreider. De toelichting op de balans ontbreekt. 

 

De meerjarenbegroting 2020-2023 is structureel financieel sluitend. 



Op pagina 6 is te lezen dat loonprijscompensatie is geïndexeerd op 2% 

conform het uitgangspunt van de gemeente Breda. 

De samenvatting op pagina 15 is voldoende om de begroting 2020 

financieel inzichtelijk te maken. Hierbij ontbreekt de toelichting op de 

belangrijkste mutaties, maar die vinden we in hoofdstuk 6. 

 

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is erg beknopt 

geschreven. De bedoeling van deze paragraaf is dat het in één 

oogopslag duidelijk is welke risico’s de deelnemende gemeenten 

dragen. Het weergeven van de risico’s in tabelvorm kan het financiële 

gevolg beter inzichtelijk maken. 

Het weerstandsratio is niet benoemd. Aangezien er geen sprake is van 

reserves is deze 0. Ook de weerstandscapaciteit is vanwege het gebrek 

aan reserves € 0,00. 

De jaarstukken voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording. 

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,- 

Verbonden 
partij: RBL 

Begroting 
2018 

Resultaat 
2018 

Begroting 
2019 

Ontwerpbegroting 
2020 

Totaal GR 1.394 11,2 1.522 1.522 

Bijdrage 
gemeente 

11,8  12,8 12,8 

 

 

Lokale (en overige) 

aandachtspunten 

In de ontwerpbegroting is aandacht voor de vastgestelde richtlijnen. Er 

is een doel gesteld en een vertrekpunt weergegeven. Door zich te 

baseren op waarstaatjegemeente.nl sluiten de cijfers aan bij de 

beleidsindicatoren van de gemeenten. De deelnemende gemeenten 

kunnen dan rechtstreeks vergelijken met het doel en het gemiddelde. 

De beleidsindicatoren zijn niet gesplitst per deelnemer, wat meer 

informatie zou geven. Daarnaast ontbreekt de koppeling met het 

jaarverslag Leerplicht, waar al veel informatie voorhanden is. De 

beleidsindicatoren bedrijfsvoering zijn volledig. 

 

Tot slot: De uitvoering van leerplicht en trajectbegeleiding RMC is buiten 

de GR om belegd in de netwerksamenwerking West-Brabant west. Deze 

eindigt van rechtswege per 1-4-2020. Een nieuw beleidsplan en 

samenwerkingsovereenkomst zijn in de maak. Bestuurlijke afspraak 

hiervoor wordt nog voor de zomer 2019 gepland. Voor de uitvoering 

leerplicht/RMC is in de perspectiefnota 2020 een bedrag à 9.000 

opgenomen, in verband met benodigde formatie-uitbreiding als gevolg 

van een nieuwe ambtsinstructie leerplicht (Q4 2019) 

 

Voorstel: 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, worden de volgende zienswijzen voorgesteld: 

1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 

en geen zienswijze mee te geven. 

2. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de Jaarstukken 2018 Regionaal Bureau 

Leerplicht West-Brabant. 

 


