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Onderwerp
Jaarverslag RBL West-Brabant 2020-2021 en LMC-uitvoeringsplan West-Brabant West 2021-2025

Steenbergen; 11 januari 2022

Aan de Raad,

Met deze brief en bijhorende stukken informeren wij u graag over het recent vastgestelde 
Jaarverslag Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2020-2021 en andere ontwikkelingen op 
het gebied van leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC), waaronder het lokale 
uitvoeringsplan Lokale Meld- en Coördinatiefunctie (LMC) West-Brabant West 2021-2025. Tevens 
informeren wij u over de recente ontwikkelingen op het gebied van de naleving van de 
Archiefwet door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim en Voortijdig School 
Verlaten (VSV) regio West-Brabant.

Achtergrond
Gemeente Steenbergen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim 
en VSV regio West-Brabant. De uitvoring van deze GR is bij het RBL West-Brabant belegd. 
Gemeente Steenbergen neemt de verzuimadministratie van het RBL af en participeert daarnaast 
in de netwerksamenwerking West-Brabant West. Binnen deze netwerksamenwerking voert 
gemeente Steenbergen, samen met gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en 
Woensdrecht, haar (beleidsmatige) taken uit op het gebied van leerplicht en RMC.

Het jaarverslag RBL
Net als voorgaande járen heeft het RBL West-Brabant een regionaal jaarverslag voor het 
schooljaar 2020-2021 opgesteld over de uitvoering van de Leerplichtwet en de RMC regelgeving. 
In het jaarverslag staat beschreven hoe er vorm en Ínhoud is gegeven aan de handhaving van 
leerplicht, kwalificatieplicht en aan trajectbegeleiding voor alle kinderen en jongeren in onze 
regio, die recht hebben op onderwijs. Dit jaarverslag is een coproductie van het RBL en de 16 
gemeenten, die deel uitmaken van de GR schoolverzuim en VSV West-Brabant.

Het LMC-uitvoeringsplan: een document dat meer aansluit bij de uitvoering
Vanaf 2014 is er een formele netwerksamenwerking tussen gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht voor de uitvoering van leerplicht en 
RMC. Deze gemeenten trekken samen op in wat we noemen "sub regio West". Dit jaar hebben de 
deelnemende gemeenten besloten om hun samenwerking voort te zetten voor een periode van 
vijfjaar. Deze samenwerking is geformaliseerd in een convenant met een looptijd van 1 januari 
2021 tot 1 januari 2025.

Tijdens de herijking van het convenant werd duidelijk dat er behoefte is aan een onderliggend 
document, dat meer aansluit bij de uitvoering.
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De vijf gemeenten hebben daarom gezamenlijk een LMC-uitvoeringsplan voor de periode 2021- 
2025 ontwikkeld. Dit uitvoeringsplan geeft, in het verlengde van de regionale kaderbrief en het 
regionale VSV plan van 16 West-Brabantse gemeenten, een omschrijving van de situatie in onze 
sub regio en ook onze ambities voor de komende tijd. In het plan staat ook welke activiteiten wij 
in de regio zullen uitvoeren om deze ambities te kunnen waarmaken.
Het uitvoeringsplan schept concrete kaders en zet ontwikkelingen in de gang. Zo stelt het Rijk 
middelen aan de RMC-regio's beschikbaar om de nadelige effecten van de coronacrisis aan te 
pakken. De regio's moeten deze middelen inzetten ten behoeve van de aanpak van 
jeugdwerkloosheid. In het uitvoeringsplan zijn hier concrete activiteiten aan gekoppeld, zoals een 
preventieve werkwijze en het opzetten van actietafels in de regio. In het bijgevoegde plan leest u 
hier meer over.

Informatie- en archiefbeheer RBL
Het bestuur van RBL heeft op 22 november 2021 kennisgenomen van de brief van Provincie 
Noord-Brabant over de verbeterpunten, die de GR - in het kader van de Archiefwet - dient uit te 
voeren. In reactie daarop heeft het bestuur een verbeterplan opgesteld. Wij bieden u deze beide 
documenten ter informatie aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretan de burgemeester,
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