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Kennisnemen van
Verlenging netwerksamenwerking 5 gemeenten leerplicht vanaf 1 april 2017

lnleiding
Per mei 2Ot4is de netwerksamenwerking op het gebied van Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie
(RMC) een feit. De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge
hebben hiervoor gezamenlijk een convenant ondertekend. Het huidige convenant heeft een looptijd van drie
jaar. Afgesproken is om voor t april 2OL7 een besluit te nemen over de wijze van voortzetting van de
netwerksamenwerking.
De evaluatie van het eerste schooljaar heeft in november 2015 al het vertrouwen gegeven om door te
gaan met de samenwerking. Ouders, leerlingen en scholen zijn tevreden over de overzichtelijke en eenduidige
werkwijze. De cijfers in het jaarverslag tonen aan dat intensiever samenwerken al in de fase van preventie
verder schoolverzuim kan weerhouden.
Uw college heeft ingestemd met het convenant en hiermee de samenwerking op het gebied uitvoering
leerplichtwet en RMC-Wet in West Brabant-West voor een periode van drie jaar voort te zetten.

lnformat¡e/kernboodschap
Het doel van de samenwerkíng is het verder terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Een intensievere
samenwerking ín de uitvoering van de Leerplichtwet en de RMC-wet draagt direct bij aan dit doel.
Het richtinggevende principe bij deze intensievere samenwerking is 'één visie, één beleid, één werkwijze en één
aanspreekpunt per school' met een decentrale uitvoering (vijf standplaatsen).

1.1 Doelstellingen van de samenwerking
Door in gezamenlijkheid te werken aan één visie, één beleid en één werkwijze op het gebied van leerplicht en
RMC trajectbegeleiding wordt schoolverzuim voorkomen en voortijdig schoolverlaten bestreden.

1.2. Regionale ontwikkelingen
Het voorzetten van de samenwerking past binnen regionale ontwikkelingen. ln de eerste plaats is dat de
regionalisering van de administratie van leerplicht die in 2Ot2 al vorm kreeg met de start van RBL West-Brabant
(GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Sindsdien zien we een clustering van gemeenten
die de samenwerking zoeken. Globaal zijn er de clusters Breda e.o., Etten-Leur-Rucphen-Zundert en het Land

van Heusden Altena. West-Brabant West (Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en

Halderberge) is het vierde cluster in de uitvoering.

1.3 Samenwerkingsvorm
De betrokken gemeenten hebben begin 2013 besloten dat de gewenste samenwerkingsvorm een
netwerkorganisatie is. Om de samenwerking tussen de gemeenten vorm te geven is destijds besloten om
gezamenlijk een convenant te ondertekenen dat de intenties en doelstellingen van de samenwerking beschrijft
Na 3 jaar is de balans opgemaakt en geconcludeerd samenwerking voor te zetten. Besloten is om de afspraken

te concretiseren en vast te leggen in een convenant (bijlage 1). De personele afspraken zijn geconcretiseerd
met als doel deze hiermee te harmoniseren. Er is een artikel toegevoegd wat ingaat op de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).

L.4 Coördinator
De coördinator voor de netwerksamenwerking is in 2014 door de vijf samenwerkende gemeenten aangesteld.
De taken van de coördinator zijn:



Stuurt het team van gezamenlijke leerplicht-, kwalificatieplichtambtenaren en trajectbegeleiders aan;
Draagt zorg voor efficiënte en effectieve (uniforme) werkprocessen, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert
werkzaamheden en ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden binnen het team;
Ondersteunt het team bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden;
lnformeert de formele leidinggevende van de medewerkers van het team ten behoeve van functionerings-,
beoordelings- en persoonlijke ontwikkelgesprekken.

Gezien de bewustwording dat integrale samenwerking steeds belangrijker wordt om de gewenste resultaten te
behalen, is afgesproken om ook de komende convenantperiode een coördinator aan te stellen.
Door een coördinator als eenduidig aanspreekpunt op deze gebieden te laten fungeren, wordt het mogelijk om

knelpunten, die ín de praktijk toch blijken te ontstaan, snel en efficiënt in beeld te brengen en verder weg te
leggen in de organisatie als deze om structurele oplossingen vragen

Consequenties
Geen bijzonderheden

Communicatie
Er volgt vanuit de 5 gemeenten een gezamenlijk persbericht.

Vervolg(procedure)
Er zal op korte termijn door de 5 wethouders ondertekening van de overeenkomst plaatsvinden

Bijlagen
Geen

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U híermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

t. 1.


