
Pagina | 1  

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging vastgestelde Begroting  2020  

Gemeenschappelijke Regeling 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 

regio “Zuid-Kennemerland en IJmond” 

 

 

  



Pagina | 2  

 

 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 3 

1 Aangepaste begroting 2019 4 

2 Toelichting op de aangepaste begroting 6 

 2.1 Indexering 6 

 2.2 Toelichting per perceel 6 

 Perceel 1: CAReL 6 

 Perceel 2: Leerplicht en Kwalificatieplicht 7 

 Perceel 3: RMC/VSV 7 

3 Verloop vooruit-ontvangen bedragen 7 

  



Pagina | 3  

 

Voorwoord 
 

Uitgangspunten 

Voor u ligt, ter informatie, de wijziging van de vastgestelde begroting 2020 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-Kennemerland”. 

De begroting 2020 is eerder al vastgesteld door de provincie, maar is nu aangepast op grond van de 

definitieve rijksbijdragen kwalificatieplicht, RMC en VSV. 

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 

nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van 

jongeren 2019 t/m 2022, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. Het beleid, 

inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jikp) is geactualiseerd. Daarnaast geldt de in 

2017 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst  ”VSV aanpak  2017-2021 RMC regio 25/”West-

Kennemerland””. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen 

vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep 

risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.  

Voor de periode tot 2021 is de  door de regio en de schoolbesturen dan ook gehonoreerde VSV-aanvraag, 

die ook betrekking heeft op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities en jongeren die al langer geen 

startkwalificatie hebben (oud-VSV‘ers), verwerkt in de begroting. 

Beleidsspeerpunten 2019-2022 
 
Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding 

van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak Voortijdige 

Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022: 

 
✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal 

✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, 

de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio  en het Middelbaar 

Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio 

✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en 

veiligheid in alle gemeenten voortzetten 

✓ Voortzetting van de  geïntensiveerde verzuimaanpak  met de scholen 

✓ Voortzetting van de thuiszittersaanpak, mede op basis van nadere landelijke regelgeving en  het 

landelijk Thuiszitterspact  

✓ Voortzetting van de VSV-aanpak en gerichte intensivering van extra maatregelen 2017-2021 , in 

het  bijzonder maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities en uitbreiding naar de 

doelgroep oud-vsv-ers; 

✓ Voortzetting van uitstroomtafels ten behoeve van jongeren in kwetsbare posities om 

gezamenlijk passende vervolgtrajecten te kunnen inzetten; 

✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, met name voor 

jongeren in kwetsbare posities en oud-vsv-ers; 

 

Leerplein 

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid 

omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC 

trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet alleen. Zij werken nauw samen met scholen en 

andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.  
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1. Aangepaste begroting 2019 
Perceel Onderdeel Baten/

Lasten 
Categorieën Begroot 

2020 na 
wijziging 

Begroot 
2020 

Realisatie 
2019 

Perceel 1 CAReL 

Baten  

Gemeente Beverwijk -22.693 -22.693 -€ 20.400 

Gemeente Bloemendaal -15.411 -15.411 -€ 13.589 

Gemeente Haarlem -88.583 -88.583 -€ 76.746 

Afkoopsom Haarlemmerliede en Spaarnwoude -3.169 -3.169 -€ 3.067 

Gemeente Heemskerk -22.414 -22.414 -€ 19.143 

Gemeente Heemstede -16.176 -16.176 -€ 14.045 

Gemeente Velsen -38.563 -38.563 -€ 34.141 

Gemeente Zandvoort -8.079 -8.079 -€ 7.148 

Rijksuitkering RMC/VSV -71.678 -71.678 -€ 64.776 

Totaal Baten -286.712 -286.712 - 259.106 

Lasten 

Personeelskosten 199.682 199.682 € 183.772 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 39.936  39.936  € 36.754 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie - - € 7.286 

Software en onderhoud 47.094  47.094  € 31.294 

Totaal Lasten 286.712 286.712 259.106 

Totaal Perceel 1 -  -  - 

Perceel 2 
Leerplicht/Kwalificatieplicht 

Baten 

Gemeente Bloemendaal -67.358 -67.222 -64.934 

Gemeente Haarlem -367.932 -367.192 -351.741 

Afkoopsom Haarlemmerliede en Spaarnwoude -13.422 -13.422 -12.974 

Gemeente Heemstede -70.700 -70.557 -67.691 

Gemeente Zandvoort -33.647 -33.579 -31.945 

Overige bijdragen   -6.681 

Rijksuitkering Kwalificatieplicht -330.494 -331.418 -307.690 

Totaal Baten -883.552 -883.390 -843.656 

Lasten 

Gemeente Beverwijk 35.033 35.289 35.289 

Gemeente Heemskerk 33.437 33.297 33.297 

Gemeente Velsen 58.626 58.348 44.362 

Personeelskosten 621.119 621.119 596.522 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 124.224 124.224 119.304 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie 11.113 11.113 14.882 

Totaal Lasten 883.552 883.390 843.656 

Totaal Perceel 2  -  

Perceel 3 
RMC 

Uitvoering RMC 

Baten 

Participatiewet -50.000 -50.000 -50.000 

Rijksuitkering RMC/VSV -413.494 -413.494 -413.365 

Overige opbrengsten   -25.252 

Totaal Baten -463.494 -463.494 -488.617 

Lasten 

Overige personeelskosten    14.810 

Personeelskosten 401.114 401.114 372.796 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 80.223 80.223 74.559 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie 32.157 32.157 26.452 

Taakstelling P-kosten RMC -50.000 -50.000  

Totaal Lasten 463.494 463.494 488.617 

Programmagelden 
VSV 2017-2021 

Baten 
Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017-2021 -371.373 -371.373  -371.373 

Rijksuitkering RMC/VSV   -17.790 

Totaal Baten -371.373 -371.373  -389.163 

Lasten Personeelskosten 200.000 200.000 200.000 

  Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 40.000 40.000 40.000 

  Projecten Programmagelden VSV 2017-2021 131.373 131.373 149.163 

Totaal Lasten 371.373 371.373  389.163 

Projecten DU VSV 

Baten 
Decentralisatie-uitkering VSV -336.723 -336.723 -334.000 

Gemeente Haarlem    

Totaal Baten -336.723 -336.723 -334.000 

Lasten Personeelskosten 41.667 41.667 41.667 

  Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 8.333 8.333 8.333 

  Projecten DU VSV 286.723 286.723 284.000 

Totaal Lasten 336.723 336.723  334.000 
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Perceel Onderdeel Baten/
Lasten 

Categorieën Begroot 
2020 na 
wijziging 

Begroot 
2020 

Realisatie 
2019 

Perspectief 

Baten 

Gemeente Beverwijk -24.800 -24.800 -25.564 

Gemeente Bloemendaal -18.600 -18.600 -7.874 

Gemeente Haarlem -210.800 -210.800 -179.687 

Gemeente Heemskerk -18.600 -18.600 -16.963 

Gemeente Heemstede -24.800 -24.800 -5.624 

Gemeente Velsen -62.000 -62.000 -71.826 

Gemeente Zandvoort -24.800 -24.800 -24.773 

Totaal Baten -384.400 -384.400  -332.311 

Lasten Leerwerktrajecten Perspectief 384.400  384.400  250.311 

    82.000 

Totaal Lasten 384.400 384.400  332.311 

Totaal Perceel 3 - - - 

Totaal -   - 
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2. Toelichting op de Aangepaste begroting 2019 
 

In de vergadering van 7 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-Kennemerland” (NB: per 1 januari is de naam 

van de regio gewijzigd in Zuid-Kennemerland en IJmond) de begroting 2020 besproken en vastgesteld. De 

begroting is vervolgens voor het geven van een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten voorgelegd. Met medeneming van de zienswijze van de gemeenteraden is de begroting 

vervolgens door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aangeboden aan de Provincie. De 

Provincie heeft zijn goedkeuring verleend aan de vastgestelde begroting.  

In de aangepaste begroting 2020 zijn de laatste ontwikkelingen sindsdien verwerkt. Dit betreft het 

aanpassen van de uitkering voor Kwalificatieplicht. Tevens zijn de bijdragen die hieruit aan de gemeenten 

Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden verstrekt bijgesteld naar de voor deze gemeenten geoormerkte 

bedragen.  

2.1 Indexering 
Voor de begroting van de GR worden dezelfde indexeringspercentages toegepast die gemeente Haarlem 

voor haar Programmabegroting hanteert. Ten tijde van het opstellen van de GR begroting waren de 

richtlijnen voor boekjaar 2020 nog niet bekend. Daarom zijn voor de GR begroting 2020 de 

indexeringspercentages van 2019 toegepast. Voor het jaar 2020 en verder wordt hier geen wijziging in 

aangebracht. 

Onderdeel Indexering 
begroting 2020 

Indexering 
aangepaste 
begroting 2020 

Toelichting 

Personeelskosten 3,0% 3,0%  

Materieel budget (projecten, 
communicatie, etc.) 

2,3% 2,3% Tenzij geplande activiteiten extra budget 
vereisen 

 

2.2 Toelichting per perceel 

Perceel 1 CAReL 

Baten 

In de primaire begroting van 2020 zijn de bijdragen van de gemeenten voor perceel 1 berekend aan de hand 

van de op dat moment begrote kosten voor 2020 en de inwoneraantallen per 1 januari 2019 (conform artikel 

24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling). Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 vinden 

geen wijzigingen plaats.  

Conform de GR wordt 25% van de werkelijke lasten ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. Voor 

2020 is dit gelijk aan 25% van de totale lasten minus de inzet van de afkoopsom Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. 

Lasten 

De begrote personeelskosten en kosten voor onderhoud van het administratiesysteem zijn niet aangepast 

ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting 2020. 
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Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht 

Baten 

De werkelijk toegekende specifieke uitkering Kwalificatieplicht 2020 is lager dan primair begroot. De lagere 

inkomsten uit deze uitkering leiden ertoe dat de bijdragen van de gemeenten licht stijgen.  

Lasten 

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor 2020 beschikte 

bedragen. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR 

neutraal. De personeelskosten en materieel budget is niet aangepast naar aanleiding van de realisatiecijfers 

2019 en blijven gelijk aan de vastgestelde begroting 2020. 

Saldo 

Het verschil tussen de lasten en de bijdragen van de regio komt ten laste van de middelen Kwalificatieplicht. 

Daardoor bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-. 

Perceel 3 RMC 

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. In de vastgestelde begroting 

2020 vinden geen wijzigingen plaats.  

3. Verloop vooruit-ontvangen bedragen 
 

  31-12-2019 Storting 2020 Onttrekking 31-12-2020 Toelichting 

RMC 110.505 472.846 485.172 98.179  

Kwalificatieplicht 102.725 330.494 330.494 102.725  

Regionale aanpak VSV 2017 0 371.373 371.373 0   
Afkoopsommen RBL 56.559 

269.78978.651 
0 16.591 39.968 

 

 

Totaal 269.789 1.174.713 1.203.630 240.872  

 


