ì
oú¡l
.o

>tr

t, t!

vvE E RT

GEMEENTE

oo

Sector

Inwoners

Afdeling

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

openbaar: EI

!
Kabinet: !

Niet openbaar:

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Winantz Tel.: (0495)

Behandelend medewerk(st)er

Bram

Portefeuillehouder(s)

G.J.W. Gabriéls

57 54 95
Nummer B&W-advies:
BW-008190

ONDERWERP

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader van de
gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert'

ADVIES
De gemeenteraad conform bijgevoegd voorstel en besluit voor te stellen om de
ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de inzet leerplicht Nederweert vast
te stellen in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 'regionale samenwerking
leerplicht RMC Nederweeft-Weeft'.

TOELICHTING
IInvulinstructie]

Relatie met voriq voorstel :
Aanleiding voor dit voorstel is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 'regionale
samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert' die door uw college is aangegaan medio
mei 2013 (besluit BW-005434).
Algemeen:
Zie raadsvoorstel
JURIDISCH E G EVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJ NEN/ HAN DHAVING)
[Invulinstructie]

In de GR is opgenomen dat het college van de centrumgemeente (Weert) ieder jaar voor
april een ontwerpbegroting en een ontwerpjaarrekening opstelt. Deze worden ter
vaststelling aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden en voor 1 juli
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vastgesteld.
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
IInvu linstructlel

De kosten voor de inzet van 0,5 formatie leerplicht en de doorberekening in de
abonnementskosten voor het onderwijssysteem worden conform de financiële afspraken in
de GR middels voorschot per kalenderjaar gefactureerd en per kwaftaal voldaan door de
gemeente Nederweert. Bij de afrekening wordt rekening gehouden met de feitelijke loonen prijsstijgingen.

CO M M U

NICATIE/ PARTICI PATI

E

Voor wie is dit advies van belano?:
.3. Raadsleden
.3. Interne organisatie

*

C-stuk Raad
OVER,LEG GEVOER.D MET
IInvulinstructiel

Intern:
Mia Aerdts, beleidsadviseur afdeling financiën
BIJLAGEN
Openbaar:
Ontwerpjaarrekening 20 14.
Begroting 2015.
Ontwerpbegroting 2016.
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Vergadering van de gemeenteraad

van 29 april 2015

Poftefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls
Behandelend ambtenaar : Bram Winantz
Doorkiesnummer : (0a95) 57 54 95

Nummer raadsvoorstel : RAD-001093
Agendapunt: -

ONDER,WER.P

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweeft in het kader van de
gemeenschappelijke regeling'regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert'.
VOORSTEL COLLEGE

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2OL4 voor de inzet leerplicht
Nederweert ¡n het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) 'regionale samenwerking
leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Aanleiding voor dit voorstel is de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht
RMC Nederweert-Weeft' (GR) die is aangegaan en waar uw raad op 26 juni 2013 (RAD-000818)
mee akkoord is gegaan. In de GR is opgenomen dat het college van de centrumgemeente (Weeft)
ieder jaar voor 1 april een ontwerpbegroting en een ontwerpjaarrekening opstelt. Deze worden ter
vaststellíng toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten en voor 1 juli vastgesteld.
PROBLEEMSTELLING
Met ingang van 1 september 2013 zijn de gemeenten Nederweeft en Weert een samenwerking
aangegaan voor de uitvoering van de Leerplicht. Deze samenwerking houdt in dat de gemeente
Weert als centrumgemeente alle Leerplichttaken is gaan uitvoeren voor de regio WeertNederweert.
Voor dit doel hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert
en de gemeente Weeft een GR ondertekend om de samenwerking te formaliseren. In de GR is
opgenomen dat het college van de centrumgemeente (Weert) ieder jaar voor 1 april een
ontwerpbegroting en een ontwerpjaarrekening opstelt. Deze worden ter vaststelling aan de raden
van de deelnemende gemeenten toegezonden en voor 1 juli vastgesteld.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
De ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2Ot4 zijn in overeenstemming met de gemaakte
afspraken opgesteld en als bijlagen toegevoegd.
De Gemeenschappelijke Regeling die daaraan ten grondslag ligt, ligt voor u op de gebruikelijke
wijze ter inzage.

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina

1

ADVIES RAADSCOITI MISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,
de burgemeester,

de

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

van 24 maart 2OL5;

besluit
Vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de inzet leerplicht
Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) 'regionale samenwerking
leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 29 april 2015

De griffier,

De

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

voozitter,
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Ontwerpjaarrekening 2OL4in het kadervan GEMEENSCHAPPELIJKE REGEtING'REGIONALE
SAMENWERKING TEERPTICHT RMC NEDERWEERT.WEERT"

Jaa

rrekening inzet Leerplicht Nederweert 2014

Periode januari

t/m december

0,5 fte inzet Leerplichtambtenaar

€3t.227 (excl. BTW)

De loonkosten zijn bruto loonsom inclusief vergoedingen, premies, sociale lasten en overheadkosten.

Jaarlijks wordt het tarief verhoogd met het voor dat jaar geldende indexpercentage salariskosten.

Abonnementskosten onderwijs volgsysteem

€3169 (excl. BTW)

Totaal te vergoeden door Nederweert

€34.396 (excl. BTW)

Betaling geschiedt bij wijze van afrekening na ontvangst van factuur
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begroting 2015 in het kader van GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING "REGIONAIE SAMENWERKING
LEERPTICHT RMC NEDERWEERT-WEERT"

besrotine inzet Leerplicht Nederweert 2015
Periode januarit/m december 2015.
0,5 fte inzet

Leerplichtambtenaar

€35.329 (excl. BTW)

De loonkosten zijn bruto loonsom inclusief vergoedingen, premies, sociale lasten en overheadkosten

Jaarlijks wordt het tarief verhoogd met het voor dat jaar geldende índexpercentage salariskosten.

Abonnementskosten onderwijs

Totaalte vergoeden door

volgsysteem

Nederweert

€3169 (excl. BTW)
€38.498 (excl. BTW)

Betaling geschiedt bij wijze van voorschot per kalenderkwartaal te voldoen na ontvangst van factuur
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Ontwerpbegroting 2016 in het kader van GEMEENSCHAPPETIJKE REGEtING "REGIONALE
SAMENWERKING TEERPTICHT RMC NEDERWEERT-WEERT"

Ontwerpbegroting inzet Leerplicht Neden reert 2016
Periode januarít/m december 2016.
0,5 fte inzet Leerplichtambtenaar

€35.329 (excl. BTW)

De loonkosten zijn bruto loonsom inclusief vergoedingen, premies, sociale lasten en overheadkosten
Jaarlijks wordt het tarief verhoogd met het voor dat jaar geldende indexpercentage salariskosten.

Abonnementskosten ondenvijs volgsysteem

€3169 (excl. BTW)

Totaal te vergoeden door Nederweert

€38.498 (excl. BTW)

Betaling geschiedt bij wijze van voorschot per kalenderkwartaal te voldoen na ontvangst van factuur

