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Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2013-2014
meningsvormend te discussiëren over de signalen
die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie
opleveren voor het lokale en regionale jeugd- en
onderwijsbeleid en jeugdzorg, WMO en de
participatiewet.
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Bestaand Kader

Relevante regelgeving:
De uitvoering van de leerplicht- en RMC-taak is
opgenomen in artikel 5.7 lid b van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.
Het beleidsplan leerplicht 2013-2014 is door het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld
op 19 december 2012.
Het beleidsplan RMC 2011-2014 is door het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld
op 23 maart 2011.
Eerdere besluitvorming:
Het jaarverslag RBL 2013-2014 is op 6 november
2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van
Holland Rijnland.
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Lokale context
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Algemeen Bestuur

Datum:
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17 december 2014
Alphen aan den Rijn
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Onderwerp: Jaarverslag 2013-2014 Regionaal Bureau Leerplicht

Beslispunt:
Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2013-2014 meningsvormend te discussiëren over de
signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor het lokale en
regionale jeugd- en onderwijsbeleid , WMO en de participatiewet.
Inleiding:
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten1 in Holland Rijnland de
leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten2 uit. Het
RBL is sinds 2007 ondergebracht bij de Sociale Agenda van samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland. De uitvoering van de leerplichttaak en de RMC-functie zijn opgenomen in artikel 5.7
lid b van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Het RBL doet jaarlijks verslag van
haar werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het jaarverslag is op 6 november 2014
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.
Beoogd effect:
Discussie over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren
dienen tot input voor het lokale en regionale beleid op het gebied van jeugd, onderwijs, WMO
en participatie in de 12 gemeenten die het RBL bedient.
Argumenten:
1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland is bestuurlijk verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het functioneren van het RBL. Het RBL-jaarverslag is de
verantwoording van het dagelijks bestuur voor uitvoering van deze aan haar
toebedeelde taken. Het Dagelijks Bestuur stelt het jaarverslag vast.
Kanttekeningen/risico’s:
1.1
Het RBL-jaarverslag wordt ter bespreking geagendeerd op de vergadering van het
Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan het Dagelijks Bestuur per motie opdragen
wijzigingen in de uitvoering van taken of beleid aan te brengen.
1.2
Gemeenteraden kunnen het RBL-jaarverslag afzonderlijk in hun raad agenderen.
Gemeenten(raden) kunnen middels hun vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur in de
vorm van een motie een oproep kunnen doen om beleid/zaken aan te passen, speerpunten te
benoemen, etc.. Aangenomen moties dienen door het Dagelijks Bestuur in principe te worden
uitgevoerd. Gemeenteraden kunnen ook per brief zaken kenbaar maken aan het Dagelijks
Bestuur. In deze vorm is het echter naar inzicht van Dagelijks Bestuur of, en zo ja op welke
wijze zij hier invulling aan geven.

1

RBL Holland Rijnland voert de leerplichttaak uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
2
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten wordt afgekort als de RMC-functie.
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1.3
Het Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda spreekt meningsvormend over het RBLjaarverslag. Het gaat hierbij om de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMCfunctie opleveren voor het lokale en regionale jeugdbeleid. Bespreking in het PHO vindt plaats
na vaststelling van het jaarverslag in het Dagelijks Bestuur en bespreking in het Algemeen
Bestuur. Het PHO Sociale Agenda adviseert het Dagelijks Bestuur over te voeren beleid m.b.t.
de uitvoering van haar taken. Het Dagelijks Bestuur kan deze adviezen doorvoeren in de
werkplannen leerplicht en RMC.
Financiën:
Dit advies heeft geen financiële consequenties. De uitvoering van de leerplicht- en RMCfunctie maken onderdeel uit van de begroting van Holland Rijnland. In dit advies worden geen
wijzigingsvoorstellen gedaan.
Communicatie:
Het jaarverslag RBL 2013-2014 wordt digitaal uitgegeven als pdf. Het jaarverslag wordt ter
kennisname toegezonden aan alle scholen, ketenpartners en de gemeenteraden van de 12
opdrachtgevende gemeenten.
Evaluatie:
Het is aan (individuele) gemeenten om uitkomsten van de discussie die van belang zijn voor
het te voeren jeugd- en onderwijsbeleid op de daartoe geëigende wijze te verwerken.
Bijlagen:
1
Jaarverslag RBL Holland Rijnland 2013-2014
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