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2. Sociaal Domein
Mw. Y.J.M.M. Kammeijer
Het in regionaal verband in stand houden van een regionaal leerplichtbureau met leerlingvolgsysteem om
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
De registratie van alle leerplichtige uit de deelnemende gemeenten.
De registratie van alle schoolverlaters uit de deelnemende gemeenten die zonder startkwalificatie een school of
opleiding verlaten tot de leeftijd van 23 jaar.
Het opstellen van een statistisch jaarverslag over de registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende
gemeenten en het opstellen de RMC-effectrapportage.
Het opstellen en aanleveren van de jaarlijkse verantwoording aan de Ministerie van OC&W t.b.v. alle
deelnemende gemeenten.
Breda
18 gemeenten in West Brabant
Leerlingen gaan in de gehele regio West-Brabant naar school. Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten is
dan ook een regionale aangelegenheid. Een regionaal volgsysteem voorkomt dat leerlingen van de radar
verdwijnen.
Looptijd GR is twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Tussentijdse ontbinding kan uitsluitend als alle
gemeenten daarmee instemmen.
Wethouders onderwijs vanuit de 18 gemeenten maken deel uit van het bestuur van de GR.
De kosten voor de gemeente Bergen op Zoom bedragen in 2016 € 33.875,Bergen op Zoom blijft zelf eindverantwoordelijk tav deze wettelijke taak, Breda wordt gemandateerd om de
centrale leerlingadministratie te voeren. Risico blijft beperkt tot maximaal de jaarlijkse bijdrage.
1 januari 2016:
€ 124.384
1 januari 2018:
€0
31 december 2016: € 79.215
31 december 2018: € 0
1 januari 2016:
€1.403.362
1 januari 2018:
€ 1.400.000
31 december 2016: €1.279.415
31 december 2018: € 1.400.000
2016:
€ 79.215
2018:
€0
Geen zienswijze
De kadernotitie 2018 is gedateerd 1 februari 2017. Deze kadernotitie voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
Zowel de jaarstukken 2016 als de begroting 2018 zijn aan de colleges aangeboden d.m.v. brieven. Deze stukken
zijn tijdig ingediend. Bij de ambtelijke beoordeling van de begroting bleek dat deze niet volledig voldeed aan de
gewijzigde BBV-voorschriften. Door RBL is hier adequaat op gereageerd en is na korte tijd een gewijzigde
begroting ingediend.
De jaarstukken 2016 en de begroting 2018 worden in het bestuurlijk overleg van 29 juni 2017 vastgesteld.
-

Jaarstukken 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 79.215,-. Het volledig resultaat zal aan de gemeenten
worden uitbetaald. Voor Bergen op Zoom betreft dit een bedrag van € 1.925,-.
Begroting 2018
Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de gezamenlijke gemeenten stijgen met € 63.035,00 ten opzichte van
2017. Dit is een stijging van 4,74%. De oorzaak van de stijging is vooral gelegen in de ontwikkeling van de
personeelskosten en wijziging in de begrotingssystematiek. Een en ander is in de begroting adequaat toegelicht.
De bijdrage vanuit Bergen op Zoom bedraagt in 2018 € 34.526. Dit is in vergelijking met 2016 een stijging van
slechts 1,9%.
Bedragen x € 1.000,Schoolverzuim en
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1.371
1.331
1.331
124
Bijdrage gemeente
32
33
35
Bergen op Zoom
N.v.t.

Voorstel:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting RBL 2018, en geen zienswijze in te dienen.

