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Inleiding 
De West-Brabantse gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Haiderberge, Steenbergen en 
Woensdrecht spreken al enige jaren met elkaar over mogelijkheden om intensief samen te werken in 
de uitvoering van wettelijke taken uit de Leerplicht- en RMC-wet. De samenwerking heeft als doel om 
een gezamenlijk team van leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders te kunnen laten functioneren als 
één team, vanuit één visie en met één werkwijze. Op die manier zijn de gemeenten samen beter in 
staat om schoolverzuim en schooluitval terug te dringen. Samenwerken over gemeentegrenzen heen 
sluit namelijk aan bij het gegeven dat jongeren hun school ook vaak kiezen buiten de woongemeente 
en dat scholen vaak leerlingen uit meerdere gemeenten hebben. Samenwerken in de uitvoering van 
de Leerplicht- en RMC-wet past dan ook in een landelijke trend en sluit aan bij recente ontwikkelingen 
in de regio West-Brabant. 

Netwerkorganisatie voor samenwerking uitvoering Leerplicht 
Met de raadsmededeling 13B-2013 (Projectvoorstel regionalisering leerplicht Bergen op Zoom, 
Haiderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht d.d. maart 2013) hebben wij u laten weten 
dat de intensivering van de samenwerking verder onderzocht zou worden. Dit onderzoek is afgerond 
en wij hebben onlangs besloten om deze samenwerking te starten met ingang van 1 april 2014. Dit is 
ook besloten in de overige deelnemende gemeenten. 
In eerste instantie is ervoor gekozen om de samenwerking aan te gaan voor de duur van 3 jaar. Op 
basis van een evaluatie zal worden bezien of de samenwerking (al dan niet gewijzigd) wordt 
voortgezet. De samenwerking zal plaatsvinden in de vorm van een netwerkorganisatie. De keuze voor 
een netwerkorganisatie houdt in dat de leerplicht-Zkwalificatieambtenaren en RMC-trajectbegeleiders 
vanuit de deelnemende gemeenten als één team samenwerken onder aansturing van een centrale 
coördinator. Alle betrokken medewerkers blijven in dienst bij de huidige werkgever. De centrale 
coördinator realiseert efficiënte en effectieve (uniforme) werkprocessen, stelt prioriteiten, verdeelt, 
controleert en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden binnen het team. 

Uitvoering 
De colleges van de betrokken gemeenten hebben nu ingestemd met de samenwerking in de vorm van 
een netwerkorganisatie. Nu de besluitvorming rond is, start de werving van de coördinator. Als 
startdatum kozen we voor de datum 01 april 2014. We streven er naar de coördinator uiterlijk op deze 
datum te laten starten. 

Doel 
Het doel van deze raadsmededeling is u te informeren over de start met betrekking tot de 
samenwerking netwerkorganisatie in het kader van de regionalisering leerplicht. 



Informatie 

Bij deze raadsmededeling doe ik u verder geen aparte informatie toekomen. 

Vervolg (procedure) 

In de toekomst zullen wij u informeren over de voortgang van deze samenwerking. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Onderwijs, 

Hans Verbraak 


