Raadsvergadering 27 juni 2013
Voorstel B 4
Heinkenszand, 11 juni 2013
Onderwerp:
voorstel tot het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017, gewijzigde
begroting 2013 en jaarrekening 2012 van het Regionaal bureau Leerplicht
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft de begroting voor 2014 t/m 2017aangeboden.
Bij het opstellen is uitgegaan van de meest recente VZG-norm voor gemeenschappelijke
regelingen. Voor 2014 wordt van Borsele een bijdrage van € 62.663 gevraagd. In de
meerjarenbegroting is een structureel tekort te zien. Dit tekort wordt in 2014 (en in 2015
deels) gedekt uit de algemene reserve (reserve kwalificatieplicht). In de volgende jaren is
een taakstelling opgenomen tot een bedrag dat oploopt tot € 146.226. Er is een
bestemmingsreserve “verbetering werkprocessen” gevormd. De aard van deze reserve is
invulling van de taakstelling.
Tevens is een begrotingswijziging 2013 ingediend. Deze wijziging betreft een verhoging van
de baten zijnde een rijksbijdrage RMC en een vermindering van de lasten “taakstelling
bezuiniging personeel”. De begrotingswijziging 2013 heeft geen consequenties voor de
gemeentelijke bijdrage. Deze bedraagt voor 2013 voor Borsele € 62.820.
Voorts is de jaarrekening 2012 ingediend. Deze toont een positief resultaat van € 13.511. Er
wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve van het RBL. De
gemeentelijke bijdrage voor 2012 voor Borsele bedraagt € 62.820. Dit bedrag is in 2012
betaald.
Conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling zijn de financiële stukken getoetst
door de toetsgemeente en besproken in het algemeen bestuur. De toetsgemeente heeft
geadviseerd om in te stemmen. Het algemeen bestuur van het RBL is akkoord gegaan,
onder de voorwaarde dat er in de najaarsvergadering van het algemeen bestuur gesproken
wordt hoe het tekort bij leerplicht in de toekomst opgevangen gaat worden.
U wordt gevraagd:
- in te stemmen met de opgenomen gemeentelijke bijdragen;
- er mee akkoord te gaan dat het positieve resultaat over 2012 ad € 13.511 wordt
toegevoegd aan de algemene reserve van het RBL;
- er mee akkoord te gaan dat er een bestemmingsreserve verbetering werkprocessen wordt
gevormd van € 17.997.
U wordt voorgesteld:
• in te stemmen met de begroting 2014, de begrotingswijziging 2013 en de jaarrekening
2012;
• de gemeentelijke bijdrage voor 2012 vast te stellen op € 62.820
• de gemeentelijke bijdrage voor 2013 vast te stellen op € 62.820
• de gemeentelijke bijdrage voor 2014 vast te stellen op € 62.663
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•
•

akkoord te gaan met toevoeging van het positieve resultaat over 2012 ad € 13.511 aan
de algemene reserve van het RBL
akkoord te gaan met het vormen van een bestemmingsreserve verbetering
werkprocessen van € 17.997.

Voorgeschiedenis
Op 3 december 2009 heeft uw raad besloten tot deelname aan de gemeenschappelijke
regeling Leerplicht/RMC Oosterschelderegio. Hoofdpunten van deze regeling zijn:
- alle gemeentelijke leerplichttaken worden uitgevoerd door een regionaal team,
ondergebracht in het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC, dat is aangehaakt bij de gemeente
Goes;
- de personeelsformatie is gebaseerd op de eerste Ingradonorm vermeerderd met de
middelen voor kwalificatieplicht;
- de overheadkosten worden vastgesteld op 35% van het voorgaande totaal;
- het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit portefeuillehouders
van de deelnemende gemeenten.
Ouders en scholen zijn dus voor leerplicht aangewezen op het RBL, dat ook de
leerlingenadministratie voert. Bij de gemeente zelf berust nu nog de taak (wensen omtrent)
leerplichtbeleid te formuleren en dit in te brengen.
Argumenten
De financiële stukken zijn getoetst door de toetsgemeente (Tholen). De opmerkingen die
zijn gemaakt zijn verwerkt. De toetsgemeente adviseert om in te stemmen. Het algemeen
bestuur van het RBL is akkoord gegaan.
(Juridische) consequenties
Deze liggen vast in de gemeenschappelijke regeling.
Financiën
Voor 2013 wordt van Borsele een bijdrage gevraagd van € 62.820; voor 2014 € 62.663.
In de gemeentebegroting 2013 en 2014 is voor leerplicht een bedrag van € 61.356
opgenomen. Er is dus een tekort in 2013 van € 1.464 en in 2014 van € 1.307.
Op de begrotingspost Leerplicht zijn nog bedragen opgenomen voor abonnementen en
studiekosten van resp. € 134 en € 495. De laatste jaren zijn op deze twee posten geen
uitgaven gedaan. Deze bedragen kunnen worden ingezet om het tekort te dekken. Dan
resteert een tekort in 2013 van € 835 en in 2014 van € 678. Deze tekorten kunnen worden
gedekt uit het budget onderwijsachterstandenbeleid.
Vanaf 2015 is de gemeentelijke bijdrage (voorlopig) geraamd op € 61.410.
U wordt voorgesteld:
• de op de post 8241000 Leerplichtzaken begrote posten 4343170 abonnementen en
4343522 studiekosten toe te voegen aan post 4343010 werk door derden;
• het tekort over 2013 ad € 835 en over 2014 ad € 678 te dekken uit het budget
onderwijs(achterstanden)beleid (nr. 8242000 4343000)
Uitvoering/planning
n.v.t.
Communicatie
n.v.t.
Besluit
- instemmen met de begroting 2014, de begrotingswijziging 2013 en de jaarrekening 2012;
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- de gemeentelijke bijdrage voor 2012 vaststellen op € 62.820;
-de gemeentelijke bijdrage voor 2013 vaststellen op € 62.820;
- de gemeentelijke bijdrage voor 2014 vaststellen op € 62.663
- akkoord gaan met toevoeging van het positieve resultaat over 2012 ad €13.511 aan de
algemene reserve van het RBL;
- akkoord gaan met het vormen van een bestemmingsreserve verbetering werkprocessen
van €17.997;
- op de post 8241000 Leerplichtzaken begrote posten 4343170 abonnementen en 4343522
studiekosten toevoegen aan post 4343010 werk door derden;
- het tekort over 2013 ad € 835 en over 2014 ad € 678 dekken uit het budget onderwijs
(achterstanden)beleid (nr. 8242000 4343000);
Ter inzage liggende stukken
 Meerjarenbegroting RBL 2014-2017 (in het gemeentehuis)
 Begrotingswijziging 2013 RBL (in het gemeentehuis)
 Jaarverslag/jaarrekening 2012 RBL (in het gemeentehuis)
Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.

3

