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ONDERWERP
Instemmen met regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten Nederweert en Weert.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Om voortijdig schooluitval te voorkomen, geldt in Nederland een wettelijke leer- en
kwalificatieplicht en is er een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (hierna: RMC) ingesteld.
Een jongere is leerplichtig van 5 tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Voor
jongeren zonder geldende startkwalificatie, havo-vwo-of mbo2 diploma, is de wettelijke leerplicht
in het kader van de kwalificatieplicht uitgebreid tot 18 jaar. Daarnaast is vanuit het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de RMC functie ingesteld. De RMC's houden zich bezig met
het aanpakken van voortijdig schoolverlaten, door het scheppen van voorwaarden voor en
begeleiden van jongeren tot 23 jaar naar een passende plaats in het onderwijs of de arbeidsmarkt.
Leerplichtambtenaren houden zich bezig met de leerplicht en kwalificatieplicht. RMC-consulenten
zijn verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van jongeren van 18 tot 23 jaar.
De gemeente Weert voert al geruime tijd de RMC functie uit voor Nederweert. Daarnaast wordt er
op basis van opdracht kwalificatieplicht uitgevoerd. De Leerplichttaken werden tot nog toe door de
gemeente Nederweert zelfstandig uitgevoerd.
Medio 2012 is samen met de gemeente Nederweert een verkenning gestart om de haalbaarheid te
onderzoeken van organisatorische regionalisering van de uitoefening van alle Leerplichttaken.
De achtergrond hierbij bestond enerzijds uit de waarborging van de continuïteit in de uitoefening
van deze wettelijke functie, anderzijds gold ons streven om te komen tot het behalen van een
functionele meerwaarde en kwaliteitswinst. Tegelijkertijd is het streven om meer uniformiteit aan
te brengen in de wijze waarop de leerplichtfunctie in de regio wordt uitgevoerd en de afstemming
en samenwerking met de RMC functie te versterken. Deze verkenning is met een positieve
conclusie afgerond: het is alleszins aan te bevelen om de verdergaande samenwerking in de vorm
van regionalisering te organiseren.
Het streven is vanaf 1 augustus 2013 alle Leerplichttaken van de gemeente Nederweert door de
gemeente Weert te laten uitvoeren.
Uit onderzoeken van de brancheorganisatie Ingrado en uit contacten met regionale bureau’s RMCLeerplicht blijkt dat regionalisering loont. De kwaliteit en capaciteit van de leerplichtfunctie gaan
omhoog, er wordt meer pro-actief beleid gevoerd, de regiefunctie wordt versterkt, er komt een
betere afstemming tussen de leerplicht- en de RMC-functie en een doorgaande lijn van 5- tot 23
jarigen. Gemeenten zijn een betere gesprekspartner voor regionale partijen, de registratie wordt
verbeterd, personele kwetsbaarheid is beperkt en tenslotte is er nog maar één loket voor scholen
waardoor de dienstverlening verbetert. De ingezette samenwerking sluit ook goed aan bij de
gekozen aanpak in westelijk Midden-Limburg in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg.
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PROBLEEMSTELLING
Om te komen tot een start in augustus 2013, is het noodzakelijk eenduidigheid te verkrijgen over
de noodzakelijke capaciteit, de samenwerkingvorm, de autorisatie van gegevensverstrekking en
het inrichten van het leerlingvolgsysteem.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
In de verkenning met de gemeente Nederweert naar mogelijkheden tot verdergaande
samenwerking is de voorkeur uitgesproken voor een constructie waarin Weert als
centrumgemeente alle leerplichttaken uitvoert en dit vast te leggen in een Gemeenschappelijke
Regeling. In de centrumgemeentenconstructie draagt de gemeente Nederweert haar taken over
aan gemeente Weert, maar blijft Nederweert juridisch gezien verantwoordelijk. Hiervoor dient een
mandaat gegeven te worden. Het mandateren gebeurt met het vaststellen van de bevoegdheden in
een Gemeenschappelijke Regeling. Deze Gemeenschappelijke Regeling is als bijlage aan dit
voorstel toegevoegd en bevat alle noodzakelijke kaders, bepalingen en besluiten om te komen tot
een eenduidige en duidelijke samenwerking.
Voor het voeren van een gedegen administratie en een kwalitatief leerlingvolgsysteem, met alle
‘namen en rugnummers’ in beeld, zal gebruik worden gemaakt van het onderwijssysteem Civision
Samenlevingszaken Jeugd & Onderwijs dat de gemeente Weert afneemt bij Pink Roccade.
De koppelingen en gegevensuitwisseling met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor het ophalen
van verzuimmeldingen via het verzuimportaal en het inlezen van de gegevens Voortijdig
Schoolverlaten worden geregeld door het applicatiebeheer van de gemeente Weert. Evenals de
gegevens opvraag uit het GBA. In het kader van privacywetgeving zal er formele toestemming van
Nederweert aan Weert gegeven moeten worden om deze gegevens te mogen gebruiken. Binnen de
Gemeenschappelijke Regeling wordt hierin voorzien.
Op basis van richtlijnen van de branche-organisatie Ingrado en ervaringen met de uitvoering van
de Leerplichtwet in onze regio is geconcludeerd dat voor de uitvoering van de Leerplichttaken voor
de gemeente Nederweert een formatie van 0,5 fte nodig is.
Gemeente Weert zal voor de uitvoering van de Leerplicht een ingewerkte leerplichtambtenaar
inzetten die op basis van de richtlijnen van Ingrado alle benodigde kennis en competenties heeft
om de taak kwalitatief goed uit te voeren. De werkzaamheden van de Leerplichtfunctionaris zijn
vastgelegd in de ‘instructie medewerker Leerplicht RMC Weert-Nederweert’ welke voorafgaand aan
dit raadsvoorstel hernieuwd is vastgesteld door ons college. De instructie was voor het laatst
vastgesteld in 2005, maar sindsdien hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden op het
gebied van de uitvoering van Leerplicht en RMC, waardoor er een nieuwe instructie nodig was. De
instructie ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Concluderend uit het bovenstaande is de inzet als volgt:
0,5 fte inzet Leerplichtambtenaar

35.329,90

(De loonkosten zijn bruto loonsom inclusief vergoedingen, premies, sociale lasten en
overheadkosten.)
Abonnementskosten onderwijs volgsysteem

4012,00 (incl. BTW)

Totaal Jaarlijkse kosten ( te vergoeden door Nederweert)

39.341,90
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COMMUNICATIE
 Organisaties/Instellingen
 Interne organisatie
Nadere specificatie: Interne betrokkenen, gemeente Nederweert/Weert, onderwijsveld WeertNederweert bij positief besluit op de hoogte brengen.
EVALUATIE
Na 1 jaar uitvoering zal een evaluatie plaatsvinden.
ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


WL vraagt zich af of er ook contact geweest is met België. D66 staat achter de
regionale samenwerking.

VOORSTEL COLLEGE
1. Instemmen met de uitvoering van de gehele Leerplicht van de gemeente Nederweert door de
gemeente Weert.
2. Toestemming te geven om - bij dit raadsontwerp gevoegde - Gemeenschappelijke Regeling
'Regionale Samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert' aan te gaan. Het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester gaan niet over tot het treffen van een regeling
dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

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

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 21 mei 2013;

besluit:
1. In te stemmen met de uitvoering van de gehele Leerplicht van de gemeente Nederweert door de
gemeente Weert.
2. Toestemming te geven om - bij dit raadsontwerp gevoegde - Gemeenschappelijke Regeling
'Regionale Samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-Weert' aan te gaan. Het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester gaan niet over tot het treffen van een regeling
dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

