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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.
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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
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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,

