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Onderwerp
Zienswijze conceptbegroting 2020 van de 'Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en 
Voortijdig Schoolverlaten (VSV)' RMC-regio West-Kennemerland.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 april 2019

b ę slu ĽL

1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten West-Kennemerland;

2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te 
delen;

3. Voor de járen 2020 e.v. rekening te houden met een hogere bijdrage van de gemeente 
Bloemendaal en dit op te nemen in de meerjarenbegroting;

4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.

De raad voornoemd, d.d. 22 mei 2019

Hart voor Bloemendaal en GroenLinks dienen een amendement in (kenmerk B, corsanummer
2019004759) met als dictum:
besluit:
beslispunt 3 te wijzigen in:
De financiële consequenties van de begroting GR schoolverzuim en VSV te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2020 - 2023 van de gemeente Bloemendaal;

Amendement B wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Hiermee komt het 
besluit te luiden:

b ę ş Į u Ļţ:

1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten West-Kennemerland;



2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te 
delen;

3. De financiële consequenties van de begroting GR schoolverzuim en VSV te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2020 - 2023 van de gemeente Bloemendaal;

4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.

Met inachtneming van het aangenomen amendement B stemt de raad met 17 stemmen voor en 0 
stemmen tegen in met het voorstel.

Besluit raad: aangenomen
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Stemmen voor: 17 
Stemmen tegen: 0 
Afwezig: 2

de voorzitter, de griffier,
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Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2020 van de GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten West-Kennemerland;

2. Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mee te 
delen;

3. Voor de járen 2020 e.v. rekening te houden met een hogere bijdrage van de gemeente 
Bloemendaal en dit op te nemen in de meerjarenbegroting;

4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018.

Gebruikte afkortingen en termen

VSV - voortijdig schoolverlaten
RMC - Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (melding en registratie van alle jongeren tussen de 18 
en 23 jaar die niet op school zitten maar nog geen startkwalificatie hebben)
CAReL - Centrale Administratie RMC en Leerplicht

Leerplein - regionale uitvoering leerplicht

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Bloemendaal neemt samen met de gemeenten van de RMC-regio 'West-Kennemerland'
(Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede 8i Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en 
Zandvoort) deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
schoolverlaten (VSV) RMC regio West-Kennemerland. Het bestuur is een gemeenschappelijk 
orgaan (GO), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de colleges van B&W (de portefeuillehouders 
Onderwijs) van de deelnemende gemeenten.

Beoogd effect
Door akkoord te gaan met de voorgestelde begroting kunnen de werkzaamheden van het Leerplein 
ononderbroken doorgaan, kan voor de Bloemendaalse leerlingen de Leerplichtwet efficiënt worden 
uitgevoerd en kunnen alle inspanningen vanuit het Leerplein om schooluitval te voorkomen ook 
voor Bloemendaalse leerlingen worden ingezet.

Ter kennisneming wordt tegelijkertijd de Jaarrekening 2018 aangeboden. Deze is door het bestuur 
van de GR op 7 maart 2019 vastgesteld, het college van de gemeente Bloemendaal heeft hier op 9 
april 2019 mee ingestemd.

Politieke keuzeruimte
De Conceptbegroting 2020 van de 'GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC-regio West 
Kennemerlanď moet op grond van de wet GR voorzien van een toelichting toegezonden worden 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun 
zienswijze kenbaar te maken over deze conceptbegroting voor 15 juli 2019. De conceptbegroting 
moet voor 1 augustus 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland zijn 
ingediend. Het GR bestuur heeft op 7 maart 2019 de conceptbegroting 2020 en de 
meerjarenbegroting tot 2023 vastgesteld.



Gedachtegang
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Argumenten
Conceptbegroting past binnen de meerjarenbegroting van het Meerjarenplan t/Sl/
Het GR bestuur heeft eerder een Meerjarenplan, de Regionale Agenda voor de toekomst 'Aanval op 
de schooluitval 2015-2018' opgesteld. Hierbij was reeds een meerjarenbegroting 2015 tot en met 
2018 gevoegd. De regionale vervolgaanvraag op het terrein van VSV inclusief het plan van aanpak 
van jongeren in kwetsbare posities voor 2017 tot 2021 is verwerkt in de conceptbegroting. Voor 
2019-2022 is in 2018 inhoudelijk een Vervolg Meerjarenplan opgesteld.

Kan ttekeningen 
Exacte rijksbijdragen
De exacte bedragen worden door de rijksoverheid bekend gemaakt in december 2019.

Vooruit ontvangen regionale middelen van de rijksoverheid uit voorgaande járen 
In de ontwerpbegroting 2019 zijn de benodigde opbrengsten uit de specifieke uitkeringen RMC, 
Kwalificatieplicht en VSV begroot. Daarnaast is het restant van deze specifieke uitkeringen over de 
afgelopen járen bij de contactgemeente Haarlem (namens de regiogemeenten) in kas. Indien een 
deel van de uitkeringen niet is besteed mag het niet bestede deel namelijk worden doorgeschoven 
naar volgende járen. Afwijkingen tussen realisatie en begroting kunnen hierdoor worden 
opgevangen door de opgebouwde buffers.

Programmagelden l/SI/
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de RMC contactgemeente door gewijzigde regelgeving ook het 
beheer over een deel van het budget van de VSV Programmagelden ad C 1,1 miljoen op jaarbasis 
gekregen. Deze middelen waren volledig in beheer bij de contactschool, maar hiervan wordt vanaf 
2017 een bedrag van C 395.516 op jaarbasis aan de RMC contactgemeente rechtstreeks 
uitgekeerd.
Het budget van de VSV plusvoorzieningen blijft dus wel in beheer bij de contactschool, maar ook 
hierover wordt gezamenlijk door de contactgemeente van de RMC-regio en de schoolbesturen 
besloten. Op basis van deze middelen worden diverse extra maatregelen voor jongeren zonder 
startkwalificatie uitgevoerd door de schoolbesturen en regio.

Uittreding gemeente Haarlemmerliede S Spaarnwoude uit GR
De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 gaat gepaard met 
frictiekosten. Hiervoor is met die gemeente een afkoopsom voor percelen 1,2 en 3 over vijfjaar 
afgesproken; deze afkoopsom zal worden ingezet voor frictiekosten gedurende een periode van 
maximaal vijfjaar.

Overwegingen van het college
De voorgestelde begroting 2019 past binnen de meerjarenbegroting, ook blijkt (uit het jaarverslag 
over schooljaar 2017 - 2018) dat de voorgenomen doelen tot het terugdringen van schoolverzuim 
en uitval behaald worden. Dat maakt dat het college deze GR als een succesvolle regionale 
samenwerking ziet en de conceptbegroting goedkeurt.

Middelen
Financiële middelen

Jaarrekening 2018

Perceel 1 - CAReL
Lasten



De grootste kostenposten voor het perceel CAReL betreft de personeelskosten en de kosten 
voor beheer, onderhoud en dóórontwikkeling van het leerling administratiesysteem CAReL. 
Een klein deel is besteed aan materialen, folders, e.d.

Baten
Conform de gemeenschappelijke regeling komt 250Zo van de werkelijke kosten ten laste van 
de specifieke uitkering RMC. De overige 75^0 komt ten laste van de bijdragen van de 
gemeenten. De regiogemeenten hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote 
bedrag. Het verschil tussen de begrote kosten en opbrengsten van de deelnemende 
gemeenten is ten laste van de afkoopsom van de gemeente Uitgeest gekomen (C 16.498).

Perceel 2 - Leerplicht en kwalificatieplicht
Lasten
De lasten bij perceel 2 bestaat uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen 
kwalificatieplicht aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget 
voor projecten, materialen en communicatie.

De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de 
betreffende gemeente beschikbaar gestelde middelen. Deze toekenningen worden op de 
specifieke uitkering onderdeel kwalificatieplicht gedeclareerd: de toekenningen zijn neutraal 
voor de GR.

De personeelskosten zijn in lijn met de begroting. De overschrijding ten opzichte van de 
begroting wordt verklaard door stijging in de CAO lonen en premiestijgingen.

Het materiële budget is besteed aan specifieke dienstverlening voor leerplicht (zoals een 
tolk), Ingrado en de Dag van de Leerplicht.

Baten
De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten (conform begroting gerealiseerd) en 
de specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht). In 2018 waren de baten lager 
dan de lasten. De gemeente Haarlem neemt de hogere personeelslasten voor dit jaar voor 
haar rekening. Voor toekomstige járen wordt met een iets hoger indexpercentage gerekend 
in de begroting.

Perceel 3 - RMC (Inclusief projecten VSV)

De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de 
personeelskosten en materiële budgetten gespecificeerd.

Lasten
Dit betreft de 'reguliere' uitvoering van RMC/VSV. Lasten bestaan uit personeelskosten en 
een budget voor projecten, materialen en communicatie. Dit materiële budget is besteed 
aan de contributie voor Ingrado en projecten. De overige personeelskosten bestaan uit 
tijdelijk inhuur van RMC trajectbegeleiders.

Baten
De lasten zijn gedekt uit de RMC-middelen en een bijdrage vanuit de Participatiewet. 

Programmagelden VSV 2017-2021
De RMC-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2017-2021 budget ontvangen van het 
ministerie van OCW in het kader van de aanvraag Programmageldenregeling VSV. In 2018 
zijn de voor dat jaar toegekende middelen volgens de VSV-overeenkomst ingezet.
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Projecten DU IZSI/
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het 
begrote bedrag wordt C 50.000,- ingezet voor personeelskosten (trajectbegeleider 
bijzondere doelgroepen). Het beschikbare resterende budget is verder ingezet voor diverse 
VSV- projecten, zoals Plusvoorzieningen, beroep oriënterende trajecten, stagetrajecten en 
mentoren projecten.

Begroting 2020

Financiering vindt plaats binnen de diverse budgetten van de regiogemeenten en de rijksoverheid.

GR Perceel Financieringsbron Begroting 2020
Perceel 1 CAReL Bijdragen regiogemeenten 215.034

Rijksuitkering RMC 71.678
Perceel 2 Leerplicht 
en Kwalificatieplicht

Bijdragen regiogemeenten 551.972
Rijksuitkering Kwalificatieplicht 331.418

Perceel 3 RMC Rijksuitkering RMC 413.494
Bijdrage aanpak Jeugdwerkloosheid 50.000
Programmagelden VSV 371.373
Rijksbijdrage DU VSV 336.723
Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten
Perspectief

384.400

excl. vooruit ontvangen regionale middelen van
de rijksoverheid uit voorgaande járen (buffer)

Totaal 2.726.092

Toelichting

Indexering

Voor de begroting van de GR wordt de indexeringspercentages van respectievelijk 3,0oZo 
voor personele kosten en 2,30Zo voor materiële kosten ten opzichte van de begroting 2019 
toegepast. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR- 
UWO) en sociale lasten.
Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente Haarlem voor haar 
Programmabegroting hanteert.

Perceel 1 CAReL

Baten
De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de 
gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 750Zo van de 
begrote kosten. Het restant (250Zo) wordt conform de GR ten laste van de specifieke 
uitkering RMC gebracht.

Lasten
De conceptbegroting 2020 is gebaseerd op de inzet van 2019 en de verwachte stijging in 
personele lasten.

Saldo
Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1 C 0,-.



-7-

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten
De specifieke uitkering RMC, onderdeel Kwalificatieplicht wordt in principe volledig 
ingezet. De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op 
basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2019.

Lasten
De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte 
bedragen. De bijdragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting 
niet veel af van de bijdragen 2019, daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze 
bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR 
neutraal.

Saldo
Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 C 0,-.

Perceel 3 RMC
De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naarde verschillende deelprojecten. Ook de 
reeds vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten.

Uitvoering RMC
De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak 
Jeugdwerkloosheid doelgroep 23-27 jaar.

Programmagelden l/Sl/ 2017-2021
December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV 
budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2017-2021. De bijdrage 2020 wordt 
ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, oud-vsv-ers, jobcoaches en de 
verzuimaanpak 18+.

Projecten DU VSV
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het 
budget wordt C 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider 
bijzondere doelgroepen) en het restant van C 290.000 wordt ingezet voor diverse 
projecten, zoals bijvoorbeeld VO voorzieningen, stageprojecten en mentorenprojecten.

Perspectief, leerwerktrajecten
De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het 
Leerplein. Perspectief biedt voor maximaal 65 - 70 jongeren op jaarbasis een 
leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject C 6.200. Is. Het begrote 
bedrag op basis van schatting van het aantal te plaatsen jongeren per gemeente is 
gebaseerd op de voor 2019 begrote bedragen. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor 
geplaatste jongeren, dit is moeilijk voorspelbaar. Het maximaal te besteden bedrag staat 
op begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.

Bijdragen gemeente Bloemendaal 2019 2020
Perceel 1 (CARel - Centrale Administratie RMC en 
Leerplicht)

14.777 15.411

Perceel 2 (uitvoering leerplicht/ kwalificatieplicht) 64.934 67.222
Perceel 3 (uitvoering RMC) 18.600 18.600

Totaal 98.311 101.233
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De cijfers over 2019 zijn de aangepaste cijfers, a.d.h.v. de definitieve rijksbijdragen. Daarnaast 
was bij aanvankelijke opstelling de exacte indexeringen nog niet bekend, in de aangepaste 
begroting is dit alsnog verwerkt. Voor Bloemendaal is het uiteindelijke verschil tussen begrootte en 
werkelijke kosten C6.281.

T.o.v. 2019 wordt de stijging in 2020 in perceel 1 en 2 veroorzaakt door indexering en 
kostenstijging.

Nadat de gemeenteraad van Bloemendaal akkoord is met de begroting 2020 en dit als zienswijze 
aan de GR heeft meegedeeld zal de gemeentelijke begroting 2020 worden aangepast. Bij het 
indienen van de begroting 2020 zullen aanvullend voorstellen ingediend worden over de dekking 
van de verhoging van de bijdrage met C 19.188.

Participatie
Het voorstel past in de doelstelling van maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de 
vaststelling bij aan de doelstelling onderwijs om ontwikkelingskansen voor jongeren te realiseren.

Samenwerking (Heemstede)
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst van het bestuur van de GR is er een ambtelijk overleg met 
alle deelnemende gemeentes (incl. Heemstede), alwaar in technische zin de bestuursbijeenkomst 
wordt voorbereid.

De ontwerpbegroting 2020 wordt aan alle zeven gemeenteraden van de RMC regio "West- 
Kennemerland" aangeboden.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
De zienswijze van de Raad over de conceptbegroting wordt zo spoedig mogelijk aan het 
bestuur van de GR schoolverzuim en VSV overgebracht.

Het bestuur van de GR stelt de conceptbegroting definitief vast en stuurt deze met de zienswijze 
van de raden voor 1 augustus 2019 aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 
Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet GR en kan de uitvoering van leerplicht,
RMC en VSV efficiënt plaatsvinden.

De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau leerplicht en RMC, 'Leerplein'van de RMC- 
regio 'West-Kennemerlanď. De RMC/VSV taken zijn vanuit de wet- en regelgeving belegd bij 
contactgemeente Haarlem, die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de rijksoverheid.

Evaluatie
De jaarrekening 2019 zal voorjaar 2020 ter instemming aan het College worden aangeboden.

Bijlagen
2019003119 - Conceptbegroting 2020 en Meerjarenbegroting tot 2023 
2019003120 - Aangepaste begroting 2019 
2019003121 - Jaarrekening 2018 
2019003185 - Voorblad raadsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.
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, gemeentesecretaris.


