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A Beleidsbegroting

1 Inleiding
 

 De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de 

naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 deelnemende gemeenten hun 

administratie over aan het RBL West-Brabant. Voor zes gemeenten voert het RBL sindsdien ook de uitvoerende taken 

uit, het gaat om het dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Dit wordt uitgevoerd onder de 

eerder genoemde gemeenschappelijke regeling en voor 2015 3 gemeenten die aansloten met een Dienstverlenings-

overeenkomst. Zowel de samenwerking op administratief vlak als de samenwerking in de uitvoering levert voordelen 

op bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten gaan immers lang 

niet altijd naar een school of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de 

gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen heen te organiseren. 

Eén regionale leerlingenadministratie, met dagelijkse koppelingen naar gemeentelijke GBA’s en DUO (het onderdeel 

van het ministerie van OCW dat verzuimmeldingen en school in- en uitschrijvingen registreert), zorgt ervoor dat de kans 

minimaal wordt dat jongeren die verhuizen binnen de regio of naar school gaan in een andere gemeente dan hun 

woongemeente uit zicht raken.  

De samenwerking in één uitvoeringsteam levert onder meer op dat er per school met één leerplichtambtenaar wordt 

gewerkt die casuïstiek behandelt ongeacht de woongemeente van jongeren. Eén vast aanspreekpunt dus voor iedere 

school en consistent beleid ongeacht de woongemeente van de leerling. Samenwerking in één uitvoeringsteam is 

daarnaast efficiënter en zorgt voor kostenbesparing. We zijn ook flexibeler als het gaat om personeelsinzet.  

Op basis van eerdere evaluaties en positieve uitkomsten in 2013 en 2014 hebben de 18 deelnemende gemeenten hun 

samenwerking voor onbepaalde tijd voortgezet. De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De resultaten 

zijn vastgelegd in de diverse jaarverslagen en in het meest recente jaarverslag van 2015. 

Voor de toekomst blijft samenwerking en verdere optimalisatie nodig. Regionale aandacht voor kwetsbare jongeren en 

voortijdig schoolverlaten blijft onze aandacht houden. Voor u ligt dan ook de begroting voor 2017.

Ruim negentig procent van de begroting wordt aangewend voor de inzet van personeel (administratief op niveau 1 en 

in de uitvoering op niveau 2), de regionale leerlingenadministratie en huisvesting en facilitaire zaken; een kleine tien 

procent van de begroting is beschikbaar voor projecten, opleiding en communicatie. 

In de voorliggende begroting is het prijspeil van 2016 gehandhaafd. De loonkosten zijn aangepast conform de laatste 

CAO-afspraken en daarmee verhoogd met 3% voor 2016 en 0,4% voor 2017. Indien verdere loon- en prijsontwikkelingen 

hiertoe aanleiding geven dan zal de begroting hier middels een begrotingswijziging op worden aangepast.

  

 



6Regionaal Bureau Leerplicht West-BrabantBegroting 2017

Het Gemeenschappelijk Orgaan van de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en  

Voortijdig Schoolverlaten,

BESLUIT:

De begroting 2017 voor het Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 24 juni 2016.

Mw. M. Haagh-Reijne

Voorzitter bestuur RBL West-Brabant
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2 Programmaplan

Het openbaar lichaam heeft tot doel het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied 

van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatie functie.

Het jaar 2017 wordt het zesde kalenderjaar waarin de 18 West-Brabantse gemeenten met elkaar samenwerken 

binnen het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Het RBL is een stevige gesprekspartner in de regio en een groot 

belangenbehartiger van het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder West-Brabantse 

jongeren van 5 tot 23 jaar. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters daalt, mede door de inzet van het RBL en de 

samenwerking met de scholen. Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van jongeren ouder dan 18 

jaar blijft in 2017 een belangrijk speerpunt. Jongeren zonder diploma worden door de leerplichtambtenaren en 

trajectbegeleiders samen met de partners in de regio begeleid naar een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 

Landelijk is er onveranderlijk veel belangstelling voor bovenstaande thema’s. De minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen blijft met diverse VSV-convenants middelen en RMC -gelden ondersteunen om het voortijdig 

schoolverlaten verder terug te dringen. Onze regio werkt graag mee aan de realisatie van deze ambities. 

Samenwerking is noodzakelijk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Goede samenwerking tussen onderwijs, 

hulpverlening, partners arbeidstoeleiding, gemeenten en diverse andere partners is van groot belang. In 2017 zal nog 

meer aandacht uit gaan naar de kwetsbare groep jongeren in het onderwijs. Het RBL gaat door met het versterken 

van de contacten met jongeren zonder schoolinschrijving of startkwalificatie. Doel blijft het stimuleren van deze 

jongeren om wél een startkwalificatie te behalen. 

Er wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten op twee niveaus 

samengewerkt. Alle achttien gemeenten werken samen op administratief niveau (niveau 1). Voor zeven gemeenten 

werken leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders samen op 

uitvoeringsniveau (niveau 2). Vijf gemeenten vanuit de Gemeenschappelijke Regeling, één gemeente sluit aan met 

een Dienstverleningsovereenkomst voor niveau 1 én 2. 

De inhoudelijke taken worden uitgevoerd door medewerkers van diverse deelnemende gemeenten:

Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout en Breda. Voor de diverse functies zijn vaste prijzen afgesproken 

welke bij de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht.

De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft geen eigen personeel in 

dienst. In de vorm van dienstverlening worden de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd door de gemeente Breda. In de 

afgesloten dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent onder meer huisvesting, facilitaire zaken, 

basiswerkplek, financiële administratie, financieel advies, planning en control cyclus, personele zorg en documentbeheer.

 Speerpunten 2017:

•  De regionale samenwerking betreft enerzijds de samenwerking onderling binnen de regio, anderzijds de samen-

werking met externe netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs, jeugdbeleid en participatiewetgeving.

•  Verminderen en voorkomen van het schoolverzuim, handhaven van de leerplicht, recht op onderwijs en terug-

dringen van voortijdig schoolverlaten zijn ook in 2017 speerpunten. Met de aanpak van het verzuim bestrijden we 

voortijdige ongediplomeerde uitval. 

•  De scholen en onze RMC-trajectbegeleiders voeren eerder en frequenter gesprekken met verzuimende jongeren. 

Middelen hiervoor worden ook uit de regionale VSV convenantmiddelen beschikbaar gesteld. 

• Aanpak verzuim 18+ blijft een speerpunt voor 2017. 
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•  We gaan aan de slag met nieuwe methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbeids-

markt beter te bereiken. De samenwerking met partners op het gebied van arbeidstoeleiding wordt een gezamen-

lijke aanpak.

• Gebruik van Social Media en de vernieuwde website zullen actief worden ingezet. 

• De focus ligt op ‘het recht op onderwijs’ en voorkomen van langdurig verzuim.

•  Om het aantal thuiszitters nog verder naar beneden te brengen gaan leerplichtambtenaren en de West-Brabantse 

Regionale Samenwerkingsverbanden Voortgezet onderwijs (RSV’s) de afspraken met betrekking tot thuiszitters 

aanscherpen. De RSV’s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor het realiseren van Passend Onderwijs.

•  Gemeenten en ROC’s realiseren samen oplossingen voor jongeren die dreigen uit te vallen. Het organiseren van 

flexibele opvang- en schakeltrajecten en tussentijdse instroom in reguliere opleidingen zijn daarbij kernvoorwaarden.
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3 Verplichte paragrafen 

3.1  Lokale heffingen

n.v.t.

3.2  Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de gemeenschappelijke regeling in staat is om nadelige 

(financiële) gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat daarbij de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar komt. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover  

de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om niet begrote kosten, als ook alle risico’s waarvoor nog geen 

voorzieningen zijn gevormd, te kunnen dekken.

De deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat een gemeenschappelijke regeling 

weerstandsvermogen opbouwt. Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel 

garant. De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft dan ook geen 

weerstandsvermogen opgebouwd.  

Een risico is een onzekere gebeurtenis met nadelige financiële gevolgen. Niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat 

plaatsvinden en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat deze financiële gevolgen gedekt zijn 

(bijvoorbeeld door het instellen van een reserve) is het niet langer een risico. Ook op het moment dat het zeker is dat 

een gebeurtenis gaat plaatsvinden, vervalt het risico en dienen de financiële gevolgen opgenomen te worden in de 

begroting. 

Voor de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten zijn momenteel geen 

specifieke risico’s in beeld.  

3.3  Onderhoud kapitaalgoederen 

De gemeenschappelijke regeling heeft geen beschikking over kapitaalgoederen. 

3.4  Financiering

Van het aantrekken van benodigde, of het beleggen van overtollige geldmiddelen is geen sprake.

De financiering van de taken van de gemeenschappelijke regeling, de jaarlijkse exploitatie, geschiedt door middel van 

jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten op basis van leerlingenaantallen.

3.5   Bedrijfsvoering 

De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft zelf geen personeel in 

dienst. De werkzaamheden worden verricht door medewerkers die vanuit diverse gemeenten bij het RBL zijn 

gedetacheerd. De taken met betrekking tot ondersteuning, financieel beheer, huisvesting et cetera worden op basis 

van een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Breda.    

3.6   Verbonden partijen 

Voor de achttien deelnemende gemeenten vormt de gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten een verbonden partij. 

De begroting van het RBL is getoetst op ‘stabiliteit’ en ‘kwetsbaarheid’. Deze toets vindt plaats in het kader van de in 

ontwikkeling zijnde gemeente-brede afspraken over de controle op de financiële positie van Gemeenschappelijke 

regelingen (de zogenaamde ‘Verbonden Partijen’). 
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Het RBL is per augustus 2012 gestart. Enerzijds leveren de deelnemende gemeenten personele capaciteit voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. Anderzijds leveren zij een bijdrage in de kosten die het RBL maakt voor de 

uitvoering van deze werkzaamheden. De Gemeenschappelijke Regeling bouwt geen eigen vermogen op. Het belang-

rijkste risico is de uittreding van een deelnemende gemeente, waardoor kosten worden verdeeld over de overige 

deelnemende gemeenten. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat gemeenten willen afzien van deelname aan 

de Gemeenschappelijke Regeling. 

3.7   Grondbeleid

n.v.t.



11Regionaal Bureau Leerplicht West-BrabantBegroting 2017

4 Samenvatting van de financiële effecten bij de begroting 2017

De baten bestaan volledig uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten:

Gemeente Deelname RBL 2017

Aalburg GR niveau 1  € 8.090 

Alphen-Chaam GR niveau 2  € 33.269 

Baarle-Nassau GR niveau 1  € 2.889

Bergen op Zoom GR niveau 1  € 32.980 

Breda GR niveau 2  € 649.195 

Drimmelen GR niveau 2  € 88.360 

Etten-Leur GR niveau 1  € 22.258 

Geertruidenberg GR niveau 2  € 70.883 

Halderberge GR niveau 1  € 14.385 

Moerdijk GR niveau 2  € 123.711 

Oosterhout DVO niveau 2  € 179.379 

Roosendaal GR niveau 1  € 39.193 

Rucphen GR niveau 1  € 9.978 

Steenbergen GR niveau 1  € 11.761 

Werkendam GR niveau 1  € 15.289 

Woensdrecht GR niveau 1  € 10.543 

Woudrichem GR niveau 1  € 7.948 

Zundert GR niveau 1  € 10.576 

Totaal € 1.330.686 

De totale lasten worden als volgt gespecificeerd:

01-01-2017 / 31-12-2017

Uitgaven (in euro’s en exclusief BTW)

1  Personeel  € 991.765 

2  Jeugdvolgsysteem  € 77.539 

3  Huisvesting en facilitair  € 198.005 

4  Overige uitgaven  € 63.378 

Totaal € 1.330.686 

 Wat gaat het kosten?

 (bedragen in hele euro’s) Begroting 2017 Begroting 2016 Jaarrekening 2015

Totaal lasten 1.330.686 1.286.935 1.256.821

Totaal baten 1.330.686 1.286.935 1.381.205

Saldo 0 0 -124.384
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B  Financiële begroting

5  Begrote balans per 31 december 2017

ACTIVA 
(bedragen in hele euro’s)

raming 
31 december 2017

raming 
31 december 2016

jaarrekening 
31 december 2015

A.  Vaste activa

1. Materiele vaste activa  -  -  - 

2. Financiële vaste activa  -  -  - 

Totaal vaste activa  -  -  - 

B.  Vlottende activa

3.  Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd korter dan één jaar 

500.000 400.000 492.153 

3.1    Vorderingen op openbare lichamen 500.000  400.000  492.153  

3.2   Overige vorderingen                    -                     -    

4. Liquide middelen  900.000  600.000  911.209 

4.1   Bank- en girosaldi 900.000  600.000  911.209  

Totaal vlottende activa  1.400.000  1.000.000    1.403.362 

      

Totaal  1.400.000  1.000.000  1.403.362 

PASSIVA (bedragen in hele euro’s) raming 
31 december 2017

raming 
31 december 2016

jaarrekening 
31 december 2015

C.  Vaste passiva

1. Eigen vermogen:                   -                     -         124.384 

1.1   Algemene reserve                    -                     -    

1.2   Bestemmingsreserves                    -                     -    

1.3   Resultaat na bestemming                    -    124.384  

2. Voorzieningen                   -                     -                     -   

2.1   Voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico’s

                   -                     -    

Totaal vaste passiva                   -                     -         124.384 

D.  Vlottende passiva

3.  Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan 
één jaar

 1.150.000  750.000    1.064.270 

3.1   Overige schulden 1.150.000  750.000  1.064.270  

4. Overlopende passiva  250.000  250.000       214.708 

4.1    Verplichtingen die in het begrotings-
jaar zijn opgebouwd en die in een 
volgend begrotingsjaar tot betaling 
komen

250.000  250.000    

214.708

Totaal vlottende passiva  1.400.000  1.000.000   1.278.978 

Totaal  1.400.000  1.000.000    1.403.362



14Regionaal Bureau Leerplicht West-BrabantBegroting 2017

6  Rekening van baten en lasten op economische categorie

 (bedragen in hele euro’s) Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2015

LASTEN

3.0 Personeel        991.765        947.761        987.255 

3.4 Overige goederen en diensten        338.922        339.174        269.566 

Totaal lasten    1.330.686    1.286.935    1.256.821 

BATEN

4.2 Overige inkomensoverdrachten    1.330.686    1.286.935    1.381.205 

Totaal baten    1.330.686    1.286.935    1.381.205 

   

Resultaat voor bestemming                  -                      -        124.384-

RESULTAATBESTEMMING

Resultaat voor bestemming                    -                      -        124.384-

Storting in reserves                    -                      -                      -   

Onttrekking aan reserves                    -                      -                      -   

Saldo na begrote storting en onttrekking                    -                      -        124.384-

Te bestemmen resultaat                    -                      -        124.384-

De begroting is exclusief BTW opgesteld.

De werkelijk door de gemeenschappelijke regeling betaalde BTW wordt gesplitst in een compensabel deel en een 

verrekenbaar deel. Dit naar rato van de ontvangen bijdragen van de deelnemende gemeenten en niet deelnemende 

gemeenten, die wel diensten afnemen. De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan de deelnemende 

gemeenten. Door toepassing van de zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen door de gemeenten 

volledig te declareren bij het BTW compensatiefonds.
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7  Programma- en meerjarenbegroting 2017 

Functie Categorie Omschrijving Lasten (in hele euro’s)

Rekening 
2015

Begroting 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

1 2 3 4 5 6 6 6 6

PROGRAMMA 1

480 UITVOERING LEERPLICHTWET

3.0 Personeel 987.255   947.761   991.765  991.765   991.765   991.765 

3.4 Jeugdvolgsysteem  78.269  77.539  77.539  77.539  77.539  77.539 

3.4 Huisvesting en facilitair  148.766   197.788  198.005   198.005   198.005   198.005  

3.4 Overige uitgaven  42.531   63.847  63.378  63.378   63.378  63.378 

TOTAAL PROGRAMMA 1  1.256.821   1.286.935   1.330.686   1.330.686   1.330.686  1.330.686 

Functie Categorie Omschrijving Baten (in hele euro’s)

Rekening 
2014

Begroting 
2015

Begroting 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

1 2 3 8 9 10 10 10 10

PROGRAMMA 1

480 UITVOERING LEERPLICHTWET

4.2 Jaarlijkse bijdragen 
gemeenten

 1.331.144 1.286.935 1.330.686  1.330.686  1.330.686  1.330.686 

4.2 Overige inkomsten 
(ROC)

36.334 - - -  -  - 

4.2 Overige inkomsten 
(diverse)

13.727                   -                    -                    -                   -                   -   

TOTAAL PROGRAMMA 1 1.381.205 1.286.935 1.330.686 1.330.686 1.330.686 1.330.686

RESULTAAT VOOR BESTEMMING 124.384-                    -                      -                      -                   -                   -   
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7.1  Toelichting op Programmabegroting 2017

 1 Personeel

De uitgaven aan personeel hebben betrekking op het team van het RBL. De omvang daarvan is een directe afgeleide 

van de Ingrado-norm, een formatierichtlijn opgesteld door Ingrado (‘branchevereniging’ voor leerplicht) voor de 

leerplichtcapaciteit van gemeenten.

De formatie van het RBL team bestaat uit 16,22 fte. Daarvan is 1 fte bestemd voor de teamleider, 0,78 fte voor de kwali-

teitsmedewerker en 3,17 fte voor administratie en applicatiebeheer. Daarnaast is 11,27 fte opgenomen voor het team 

van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van de niveau 2 gemeenten (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout en Breda). Het RBL zelf heeft geen medewerkers in dienst. Deze worden gedetacheerd 

vanuit diverse gemeenten (Alphen-Chaam, Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout en Breda) 

 2 Jeugdvolgsysteem (JVS)

JVS is de naam van het systeem voor de regionale leerlingenadministratie. In 2016 bestaan de uitgaven voor JVS uit 

twee structurele uitgavenposten. Deze bestaan uit een betaling voor jaarlijkse onderhoudskosten en het applicatie-

beheer dat wordt ingekocht bij de leverancier van JVS, Metaobjects Benelux BV.
 

Uitgaven JVS (in euro’s en excl. btw) 2016

Onderhoud (jaarlijks) 55.000

Applicatiebeheer (jaarlijks) 22.539

Totaal 77.539

 3 Huisvesting en facilitaire zaken RBL

Het RBL is gehuisvest in Breda in een pand dat eigendom is van de Gemeente Breda. De benodigde ruimte is berekend 

aan de hand van het aantal medewerkers en werkpleknormen. Facilitaire zaken zoals schoonmaak, postbezorging, ICT, 

werkplekbeheer, kopieer- en printfaciliteiten en advisering op het gebied van Financiën en HRM worden afgenomen 

bij de gemeente Breda middels een dienstverleningsovereenkomst. In totaal (huisvesting en facilitair) betaalt het RBL 

aan de gemeente Breda per fte (op jaarbasis) ca. € 12.000,-.

 4 Overige uitgaven

Onder de post overige uitgaven vallen kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden voor communicatiemiddelen, 

opleiding, projecten en regiobijeenkomsten met onderwijs en ketenpartners. 

 5 Jaarlijkse bijdragen gemeenten 

Alle aan de GR deelnemende gemeenten leveren een bijdrage aan de begroting. Bij de start van het RBL hadden 

gemeenten de keuze die bijdrage in middelen (euro’s) te leveren of de bijdrage met personele inzet te voldoen.  

De hoogte van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op basis van het aantal inwoners per gemeente én de landelijke 

normen van Ingrado (branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders). Deze normen gaan uit 

van een gewenste personele capaciteit per aantal jongeren in verschillende leeftijdsgroepen. De Ingrado norm is 1 fte 

leerplichtfunctie per 3800 inwoners (5 tot 23 jaar). De leerplichtfunctie is als volgt opgebouwd: 60% leerplichtambtenaar, 

25% administratie, 5% coördinatie, 5% beleid en 5% applicatiebeheer. Voor trajectbegeleiding wordt een andere norm 

gehanteerd, vastgesteld door RBL bij de start van de samenwerking: 1 fte RMC trajectbegeleider op 5769 jongeren.  

De bijdrage in personele inzet wordt gewaardeerd tegen normschalen.  De gemeenten krijgen twee keer per jaar een 

factuur van het RBL voor hun bijdrage in de kosten. Daarnaast mogen de gemeenten die personele inzet leveren 

jaarlijks de salariskosten op basis van het gemiddeld aantal fte bij het RBL in rekening brengen.
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De bijdragen van de gemeenten die in deze begroting zijn genoemd, zijn exclusief btw. De btw die aan gemeenten over 

hun bijdragen wordt gefactureerd is compensabel bij het btw-compensatiefonds.

De gemeente Oosterhout, Alphen Chaam en Baarle-Nassau nemen diensten af van het RBL buiten de GR om. Hiervoor is 

een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met het RBL. De vergoeding hiervoor is in deze begroting verwerkt. 

Voor de berekening van de personele kosten zijn de normbedragen per 1 april 2015 van de Car-Uwo gebruikt, voor 

2016 verhoogd met 3% en voor 2017 met 0,4% op basis van de CAO-afspraken. Het maximumbedrag per schaal wordt 

vermenigvuldigd met een factor 17 (werkgeverslasten) om tot een jaarloon te komen.

 De gemeentelijke bijdragen zijn als volgt tot stand gekomen:

Niveau 1: samenwerking op administratief niveau, één centrale administratie.

Zeventien gemeenten in de regio West-Brabant participeren in de gemeenschappelijke regeling op niveau 1. 

De gemeente Oosterhout heeft met het RBL een dienstverleningsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt 

die vergelijkbaar zijn met de dienstverlening op niveau 1.

Er is gekeken naar het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar per gemeente, gemeten op 1 januari 2015 

(gegevens van CBS Statline). Het percentage van de jongeren in deze leeftijdsklasse per gemeente (in verhouding tot 

de regio) wordt vermenigvuldigd met de personele en materiele kosten op niveau 1. Personele kosten op niveau 1 

zijn: personeel administratie (3,17 fte), kwaliteitsmedewerker (0,78 fte) en teamleider (0,22 fte). Materiële kosten op 

niveau 1 zijn onder andere de kosten voor de leerlingenadministratie en de dienstverleningsovereenkomst met de 

directie Servicebedrijf van de gemeente Breda voor huur ruimte, computer, telefoon, enz.

Niveau 1 Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jr Percentage 2017

1 Aalburg 3.176 2,23%  € 8.090 

2 Alphen-Chaam 2.014 1,42%  € 5.130 

3 Baarle-Nassau 1.134 0,80%  € 2.889 

4 Bergen op Zoom 12.947 9,10%  € 32.980 

5 Breda 39.300 27,62%  € 100.109 

6 Drimmelen 5.349 3,76%  € 13.626 

7 Etten-Leur 8.738 6,14%  € 22.258 

8 Geertruidenberg 4.291 3,02%  € 10.930 

9 Halderberge 5.647 3,97%  € 14.385 

10 Moerdijk 7.489 5,26%  € 19.077 

11 Oosterhout 10.859 7,63%  € 27.661 

12 Roosendaal 15.386 10,81%  € 39.193 

13 Rucphen 3.917 2,75%  € 9.978 

14 Steenbergen 4.617 3,25%  € 11.761 

15 Werkendam 6.002 4,22%  € 15.289 

16 Woensdrecht 4.139 2,91%  € 10.543 

17 Woudrichem 3.120 2,19%  € 7.948 

18 Zundert 4.152 2,92%  € 10.576 

Totaal 142.277 100,00%  € 362.422 
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Niveau 2: de gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk  werken op uitvoerings-

niveau 2 samen. Dit is in de gemeenschappelijke regeling vastgelegd. De gemeenten Oosterhout en Baarle-Nassau 

sluiten bij deze samenwerking aan middels een dienstverleningsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt 

vergelijkbaar met die van niveau 2.

De positie van Baarle-Nassau in 2017 is nog onzeker. In verband met de ambtelijke fusie van Baarle-Nassau met de 

gemeenten Alphen-Chaam en Gilze-Rijen, is nog niet duidelijk hoe in 2017 uitvoering gegeven gaat worden aan de 

leerplichttaken. In de begroting is rekening gehouden dat zij aangesloten blijven. 

De bijdrage voor niveau 2 wordt bepaald door het percentage jongeren te vermenigvuldigen met de personele en 

materiele kosten voor niveau 2. Personele kosten zijn de leerplichtambtenaren (7,61 fte) en trajectbegeleiders (3,66 fte) 

van de niveau 2 gemeenten en teamleider (0,78 fte). Materiële kosten zijn de kosten voor huur ruimte, computer, 

telefoon, enz.

Niveau 2 Verdeelsleutel Aantal 5 t/m 22 jr Percentage 2017

1 Aalburg 0 0,00%  € - 

2 Alphen-Chaam 2.014 2,91%  € 28.139 

3 Baarle-Nassau 0 0,00%  € - 

4 Bergen op Zoom 0 0,00%  € - 

5 Breda 39.300 56,71%  € 549.086 

6 Drimmelen 5.349 7,72%  € 74.734 

7 Etten-Leur 0 0,00%  € - 

8 Geertruidenberg 4.291 6,19%  € 59.952 

9 Halderberge 0 0,00%  € - 

10 Moerdijk 7.489 10,81%  € 104.634 

11 Oosterhout 10.859 15,67%  € 151.718 

12 Roosendaal 0 0,00%  € - 

13 Rucphen 0 0,00%  € - 

14 Steenbergen 0 0,00%  € - 

15 Werkendam 0 0,00%  € - 

16 Woensdrecht 0 0,00%  € - 

17 Woudrichem 0 0,00%  € - 

18 Zundert 0 0,00%  € - 

Totaal 69.302 100,00%  € 968.264 
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Het totaal aan gemeentelijke bijdragen wordt bepaald door de bedragen van niveau 1 en niveau 2 bij elkaar  

op te tellen:

Gemeente Deelname RBL 2017

1 Aalburg GR niveau 1  € 8.090 

2 Alphen-Chaam GR niveau 2  € 33.269 

3 Baarle-Nassau GR niveau 1  € 2.889 

4 Bergen op Zoom GR niveau 1  € 32.980 

5 Breda GR niveau 2  € 649.195 

6 Drimmelen GR niveau 2  € 88.360 

7 Etten-Leur GR niveau 1  € 22.258 

8 Geertruidenberg GR niveau 2  € 70.883 

9 Halderberge GR niveau 1  € 14.385 

10 Moerdijk GR niveau 2  € 123.711 

11 Oosterhout DVO niveau 2  € 179.379 

12 Roosendaal GR niveau 1  € 39.193 

13 Rucphen GR niveau 1  € 9.978 

14 Steenbergen GR niveau 1  € 11.761 

15 Werkendam GR niveau 1  € 15.289 

16 Woensdrecht GR niveau 1  € 10.543 

17 Woudrichem GR niveau 1  € 7.948 

18 Zundert GR niveau 1  € 10.576 

Totaal  € 1.330.686 
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