Gemeente fļ Bergen op Zoom

Aan de leden en duoburgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Uw kenmerk

Ons kenmerk

U17-003951

Uw brief

Beh. door

I.A.R. Dietvorst

Daium
Doorkiesnr.

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij

Bijlage(n)

Onderwerp:

Verlenging samenwerking
uitvoering leerplicht en voortijdig
schoolverlaten

2 9 MRĨ 2017

Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,
Op 18 februari 2014 informeerden wij u over ‘Regionalisering Leerplicht'. In april 2014 intensiveerden we de
samenwerking in de uitvoering. Dit gebeurde in de vorm van een netwerkorganisatie. Dit houdt in dat de leerplichtkwalificatieplicht ambtenaren en RMC-trajectbegeleiders vanuit de deelnemende gemeenten als één team samenwerken
onder aansturing van een centrale coördinator. Alle betrokken medewerkers blijven in dienst hun werkgever. We gingen
de samenwerking in eerste instantie aan voor een periode van 3 jaar.
We verlengen de samenwerking voor 3 jaar
In 2015 evalueerden we de samenwerking. Daaruit bleek dat de samenwerking goed verloopt en dat de wijze van
samenwerken ‘één team, één beleid, één werkwijze en één aanspreekpunt per school’ een goede bijdrage levert aan het
behalen van de doelstelling: het terugdringen van schoolverzuim en schooluitval.
Ook de portefeuillehouders wensen de samenwerking voort te zetten en de samenwerking in de vorm van de
netwerkorganisatie te verlengen. Dit houdt in dat er niets verandert in aanstellingen, dienstverbanden en bestaande
arbeidsvoorwaarden. Met andere woorden: iedereen blijft in dienst bij zijn/haar huidige werkgever.
Convenant samenwerking
Voor de verlenging van de samenwerking is een nieuw convenant opgesteld. Het vorige convenant is als basis gebruikt.
In de praktijk maakten we al verschillende werkafspraken. Deze zijn nu ook opgenomen in het convenant (bv. de rol van
de coördinator bij sollicitatieprocedures in de gemeente op het gebied van leerplicht).
Net als met het vorige convenant betekent dit voor medewerkers uit onze gemeente dat zij samenwerken in het team van
de netwerkorganisatie van de 5 gemeenten; dat zij worden aangestuurd door de centrale coördinator; dat zij
contactpersoon kunnen zijn voor scholen / jongeren binnen de 5 gemeenten. Onderling zijn er afspraken gemaakt om
elkaar te vervangen waardoor de functie minder kwetsbaar is.
De coördinator zorgt voor de centrale aansturing. Op basis van mandaatafspraken realiseert de coördinator efficiënte en
effectieve (uniforme) werkprocessen, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en ziet toe op de voortgang van de
werkzaamheden binnen het team. Hij ondersteunt de teamleden bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden en
levert input aan de formeel leidinggevende voor de gesprekkencyclus. De formeel leidinggevende van de teamleden blijft
verantwoordelijk voorde rechtspositionele aangelegenheden.
Uitvoering
De verlenging van de netwerksamenwerking gaat in per 1 april 2017 voor een periode van drie jaar.
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Heeft u nog vragen over deze brief?
Neem dan contact op met dhr. Stijn Verstraten, afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij is te bereiken
het e-mailadres S.P.M.Verstraten@berqenopzoom.nl of via het telefoonnummer 0164-277726.
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