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ONDERWERP
Zienswijze Ontwerpbegroting GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-
Kennemerland

SAMENVATTING
Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel aan de
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-
Kennemerland. Het GR bestuur heeft op 7 maart 2019 de ontwerpbegroting 2020 en de 
meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 vastgesteld. De begroting moet op grond van de wet GR 
toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken voor 15 juli 2019. De begroting moet 
voor 1 augustus 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord -Holland zijn
ingediend. Op 7 maart jl. heeft het bestuur van de GR ook de Jaarrekening 2018 vastgesteld. 
Deze is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Wet gemeenschappelijke regeling
GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Kennemerland.

BESLUIT B&W
1. De raad een zienswijze te vragen over de ontwerpbegroting 2020 van de GR 

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland. 
2.   Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 van de GR Schoolverzuim en

voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland;
3. Het besluit genoemd onder sub 1. voor te leggen aan de commissie Samenleving

voor advies aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2019

besluit:

1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 
2020 van de “GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland”;

2. Het GR bestuur overeenkomstig te berichten.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,
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AANLEIDING
Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel aan de
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-
Kennemerland. Op 7 maart 2019 heeft het bestuur van de GR de ontwerpbegroting 2020
vastgesteld. De raden worden in de gelegenheid gesteld om vóór 15 juli 2019 hun zienswijze
kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus 2019 bij
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. Het GR bestuur heeft 
op 7 maart jl. ook de jaarrekening 2018 vastgesteld.

MOTIVERING
De ingediende ontwerpbegroting past binnen de afspraken die zijn gemaakt. De volledige 
begroting 2020 en jaarrekening 2018 zijn bijgevoegd. 

De Ontwerpbegroting 2020 is opgebouwd uit de volgende 3 percelen:
1. Perceel 1 CAReL (leerplichtadministratie)
2. Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht
3. Perceel 3 RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)

Gemeente Heemstede neemt deel aan alle 3 percelen.

In onderstaande tabel zijn de financieringsbronnen voor de zogenoemde percelen 1 t/m 3
opgenomen:

GR Perceel Financieringsbron Begroting 
2020

Perceel 1 CAReL Bijdragen regiogemeenten 215.034
Rijksuitkering RMC 71.678

Perceel 2 Leerplicht 
en Kwalificatieplicht

Bijdragen regiogemeenten        551.972
Rijksuitkering Kwalificatieplicht 331.418

Perceel 3 RMC Rijksuitkering RMC 413.494
Bijdrage Participatiewet 50.000
Programmagelden VSV 371.373
Rijksbijdrage Uitkering VSV 336.723
Bijdragen regiogemeenten Leerwerktrajecten 
Perspectief

384.400

Excl. vooruit ontvangen regionale middelen 
van de rijksoverheid uit voorgaande jaren 
(buffer) 

Totaal     2.726.092

Toelichting 
Indexering
Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van respectievelijk 3,0% 
voor personele kosten en 2,3% voor materiële kosten ten opzichte van de begroting 2019 
toegepast. Deze stijging is het gevolg van wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) 
en sociale lasten.

Perceel 1 CAReL

Baten
De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de 
gemeenschappelijke regeling. De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de 
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begrote kosten. Het restant, 25% wordt conform de GR ten laste van de specifieke uitkering 
RMC gebracht.

Lasten
De conceptbegroting 2020 is gebaseerd op de inzet van 2019 en de verwachte stijging in 
personele lasten. 

Saldo
Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 1  € 0,-.

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht

Baten
De specifieke uitkering RMC, onderdeel Kwalificatieplicht wordt in principe volledig ingezet. 
De resterende kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van 
inwoneraantallen 5 tot 18 jaar per 1 januari 2019.

Lasten
De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikbaar
gestelde bedragen. De bijdragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar wijken naar 
verwachting niet veel af van de bijdragen 2019; daarom zijn dezelfde bedragen begroot. 
Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen Kwalificatieplicht en zijn voor de GR
neutraal. 

Saldo
Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-.

Perceel 3 RMC
De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds 
vastgestelde begroting is opgedeeld naar deelprojecten. 

Uitvoering RMC
De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage ten behoeve van de aanpak de doelgroep 
jongeren 23-27 jaar.

Programmagelden VSV 2017-2021
December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV 
budget toegekend voor de nieuwe VSV periode 2017-2021. De bijdrage 2020 voor het regio-
deel wordt ingezet voor de aanpak jongeren in kwetsbare posities, oud-vsv-ers, jobcoaches 
en de verzuimaanpak 18+.

Projecten Doeluitkering VSV
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het 
budget wordt  € 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider 
bijzondere doelgroepen) en het overige budget van € 290.000,-.  wordt ingezet voor diverse 
projecten, zoals  bijvoorbeeld + VO voorzieningen, stageprojecten en mentoren projecten.

Perspectief, leerwerktrajecten
De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein in 
afstemming met het CJG. Perspectief biedt jaarlijks ruimte aan maximaal 65 tot 70 jongeren 
voor het volgen van een leerwerktraject. Het maximumbedrag per traject is € 6.200. Het 
begrote bedrag per gemeente is gebaseerd op de voor 2019 begrote bedragen. Gemeenten 
betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste jongeren; Het maximaal te besteden bedrag staat 
op begroting van het Leerplein onder het kopje Perspectief.
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FINANCIËN
In het onderstaande treft u de bijdrage van Heemstede in 2020 aan. Ter informatie zijn 
tevens de geraamde bijdragen voor de jaren 2021 t/m 2023 aangegeven.

Perceel 2020 2021 2022 2023
1 16.176 16.642 17.123 17.617
2 70.557 73.544 76.620 79.789
3 24,.800 24.800 24.800 24.800

De bedragen voor perceel 1 en 2 zullen in de gemeentebegroting voor 2020 worden 
verwerkt.

De eventuele betaling van leerwerktrajecten uit perceel 3 (Perspectief) vindt plaats vanuit de
Integratie-uitkering Sociaal Domein (deel Jeugd).

BIJLAGEN

 Ontwerpbegroting  2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC regio West- Kennemerland”

 Jaarrekening GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 2018
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Voorwoord 

Uitgangspunten 

Voor u ligt de conceptbegroting 2020 en de concept-meerjarenbegroting tot 2023 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio “West-

Kennemerland”. 

Het bieden van kansen aan jongeren is een belangrijk doel van het onderwijsbeleid in onze regio. Elke 

jongere moet de kans krijgen zijn of haar dromen waar te maken. Een diploma is geen garantie dat dit lukt 

maar maakt de kans daarop wel groter. Opnieuw zijn in het afgelopen jaar veel jongeren die tussen wal en 

schip dreigden te vallen, door gezamenlijke inspanningen van onderwijs en gemeenten op een passende 

onderwijsplek geplaatst. Het voorkomen van schoolverzuim, thuizitten en het bestrijden van voortijdig 

schoolverlaten onder jongeren blijft daarom een speerpunt van beleid in onze regio.  

Om de aanpak leerplicht en RMC en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor de periode 2019-2022 

nader te bepalen is een Meerjarenbeleidsplan opgesteld, de Vervolgaanpak Voortijdige Schooluitval van 

jongeren 2019 t/m 2022, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. Het beleid, 

inclusief het beleid omtrent jongeren in kwetsbare posities (jikp) is geactualiseerd. Daarnaast geldt de in 

2017 in werking getreden samenwerkingsovereenkomst  ”VSV aanpak  2017-2021 RMC regio 25/”West-

Kennemerland””. Hierbij zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen 

vastgelegd en is gestreefd naar realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep 

risicojongeren in het onderwijs, inclusief de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.  

Voor de periode tot 2021 is de  door de regio en de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag , die ook 

betrekking heeft op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities en jongeren die al langer geen 

startkwalificatie hebben (oud-VSV‘ers), verwerkt in de begroting. 

Beleidsspeerpunten 2019-2022 
 
Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding 

van voortijdig schoolverlaten, zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak Voortijdige 

Schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022: 

 
✓ De behoeften en mogelijkheden van de jongere staan centraal 

✓ Verdere afstemming en intensieve samenwerking met  Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, 

de Samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet onderwijs in de regio  en het Middelbaar 

Beroepsonderwijs in en buiten de RMC -regio 

✓ Intensieve samenwerking met de terreinen van jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en 

veiligheid in alle gemeenten voortzetten 

✓ Voortzetting van de  geïntensiveerde verzuimaanpak  met de scholen 

✓ Voortzetting van de thuiszittersaanpak, mede op basis van nadere landelijke regelgeving en  het 

landelijk Thuiszitterspact  

✓ Voortzetting van de VSV-aanpak en gerichte intensivering van extra maatregelen 2017-2021 , in 

het  bijzonder maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities en uitbreiding naar de 

doelgroep oud-vsv-ers; 

✓ Voortzetting van uitstroomtafels ten behoeve van jongeren in kwetsbare posities om 

gezamenlijk passende vervolgtrajecten te kunnen inzetten; 

✓ Verdere afstemming van (inter-)regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, met name voor 

jongeren in kwetsbare posities en oud-vsv-ers; 
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Leerplein 

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid 

omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC 

trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet allen. Zij werken nauw samen met scholen en 

andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.  
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1. Conceptbegroting 2020 en concept-meerjarenbegroting tot 2023 
 

Perceel Onderdeel Baten/
Lasten 

Categorieën Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Begroot 
2022 

Begroot 
2023 

Perceel 1 CAReL 

Baten 

Gemeente Beverwijk -22.639 -23.292 -23.964 -24.656 

Gemeente Bloemendaal -15.411 -15.856 -16.313 -16.784 

Gemeente Haarlem -88.583 -91.138 -93.768 -96.475 

Afkoopsom H’liede en Spaarnwoude  -3.169 -3.261 -3.355 -3.452 

Gemeente Heemskerk -22.414 -23.061 -23.726 -24.411 

Gemeente Heemstede -16.176 -16.642 -17.123 -17.617 

Gemeente Velsen -38.563 -39.675 -40.820 -41.999 

Gemeente Zandvoort -8.079 -8.313 -8.552 -8.799 

Rijksuitkering RMC -71.678 -73.746 -75.874 -78.064 

Totaal Baten -286.712 -294.984 -303.496 -312.256 

Lasten 

Personeelskosten 199.682 205.672 211.842 218.198 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 39.936 41.134 42.368 43.640 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie 0 0 0 0 

Software en onderhoud 47.094 48.177 49.285 50.419 

Totaal Lasten 286.712 294.984 303.496 312.256 

Totaal Perceel 1 0 0 0 0 

Perceel 2 
Leerplicht/Kwalificati
eplicht1 

Baten 

Gemeente Bloemendaal -67.222 -70.068 -72.999 -76.017 

Gemeente Haarlem -367.192 -382.736 -398.745 -415.233 

Afkoopsom H’liede en Spaarnwoude  -13.422 -13.990 -14.575 -7.385 

Gemeente Heemstede -70.557 -73.544 -76.620 -79.789 

Gemeente Zandvoort -33.579 -35.000 -36.464 -37.972 

Rijksuitkering Kwalificatieplicht -331.418 -331.418 -331.418 -339.211 

Totaal Baten -883.390 -906.756 -930.821 -955.606 

Lasten 

Gemeente Beverwijk 35.289 35.289 35.289 35.289 

Gemeente Heemskerk 33.297 33.297 33.297 33.297 

Gemeente Velsen 58.348 58.348 58.348 58.348 

Personeelskosten 621.119 640.378 660.214 680.645 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 124.224 128.076 132.043 136.129 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie 11.113 11.369 11.630 11.898 

Totaal Lasten 883.390 906.756 930.821 955.606 

Totaal Perceel 2 0 0 0 0 

Perceel 
3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uitvoering 
RMC 

Baten 
Participatiewet -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 

Rijksuitkering RMC/VSV -413.494 -426.624 -440.442 -434.970 

Totaal Baten -463.494 -476.624 -490.442 -484.970 
 

Personeelskosten 401.114 419.773 438.991 458.786 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 80.223 83.955 87.798 91.757 

Projecten, bijeenkomsten, communicatie 32.157 32.897 33.653 34.427 

Taakstelling P-kosten RMC -50.000 -60.000 -70.000 -100.000 

Totaal Lasten 463.494 476.624 490.442 484.970 

Projecten 
DU VSV 

Baten Decentralisatie-uitkering VSV -336.723 -336.723 -336.723 -336.723 

Totaal Baten -336.723 -336.723 -336.723 -336.723 

Lasten 

Personeelskosten 41.667 41.667 41.667 41.667 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 8.333 8.333 8.333 8.333 

Projecten DU VSV 286.723 286.723 286.723 286.723 

Totaal Lasten 336.723 336.723 336.723 336.723 

                                                           
1 De bedragen in m.n. perceel 2 zijn hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit is het gevolg van een hogere indexering. Zie 
voor de verklaring hieromtrent pag. 7, paragraaf 2.1. 
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Programm
agelden 
VSV 2017-
2021 

Baten 
Rijksuitkering Programmagelden VSV 2017-
2021 

-371.373 -371.373 -371.373 -371.373 

Totaal Baten -371.373 -371.373 -371.373 -371.373 

Lasten 

Personeelskosten 200.000 200.000 200.000 200.000 

Personeelskosten 20% overhead en uitvoering 40.000 40.000 40.000 40.000 

Projecten Programmagelden VSV 2017-2021 131.373 131.373 131.373 131.373 

Totaal Lasten 371.373 371.373 371.373 371.373 

Perspectief 

Baten 

Gemeente Beverwijk -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 

Gemeente Bloemendaal -18.600 -18.600 -18.600 -18.600 

Gemeente Haarlem -210.800 -210.800 -210.800 -210.800 

Gemeente Heemskerk -18.600 -18.600 -18.600 -18.600 

Gemeente Heemstede -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 

Gemeente Velsen -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 

Gemeente Zandvoort -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 

Totaal Baten -384.400 -384.400 -384.400 -384.400 

Lasten Leerwerktrajecten Perspectief 384.400 384.400 384.400 384.400 

Totaal Lasten 384.400 384.400 384.400 384.400 

Totaal Perceel 3     0 0 0 0 

Totaal     0 0 0 0 
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2. Toelichting op de conceptbegroting 2020 
 

Waar mogelijk is de begroting opgesteld op basis van de realisatie 2018. 

2.1 Indexering 
Voor de begroting van de GR worden dezelfde indexeringspercentages toegepast die gemeente Haarlem 

voor haar Programmabegroting hanteert. Ten tijde van het opstellen van de GR begroting 2020 zijn de 

richtlijnen voor boekjaar 2020 nog niet bekend. Daarom worden voor de GR begroting 2020 de 

indexeringspercentages van 2019 toegepast. 2 

Hieronder volgt een overzicht van de indexeringspercentages: 

Onderdeel Indexering 
begroting 2020 

Toelichting 

Personeelskosten 3,0%  

Materieel budget (projecten, 
communicatie, etc.) 

2,3% Tenzij geplande activiteiten extra budget vereisen 

 

2.2. Bijdragen gemeenten perceel 1 en perceel 2 
De bijdragen van de deelnemende gemeenten voor perceel 1 (CAReL) en perceel 2 

(leerplicht/kwalificatieplicht) worden vanaf 2019 niet meer geïndexeerd met een vast percentage. De 

bijdragen worden conform artikel 24 en 25 van de gemeenschappelijke regeling berekend op basis van 

inwoneraantallen (CAReL: inwoners 5 tot 23 jaar, Leerplicht/kwalificatieplicht: inwoners 5 tot 18 jaar). Uit 

pragmatische overwegingen is tot en met 2018 de bijdrage van gemeenten als gegeven genomen.  

De bijdragen zijn gebaseerd op de volgende inwoneraantallen per 1-1-2019 (gegevens cf. CAReL): 

 t.b.v. LP/KP  CAReL 

Gemeente 5 tot 18 jaar 18 tot 23 jaar  5 tot 23 jaar 

Beverwijk 5744 1006 6750 

Bloemendaal 4172 423 4595 

Haarlem 22789 3623 26412 

Heemskerk 5741 942 6683 

Heemstede 4379 444 4823 

Velsen 9639 1859 11498 

Zandvoort 2084 325 2409 

Totaal inwoners 54.548 8.622 63.170 

2.3. Uittreding Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De uittreding van Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat gepaard met frictiekosten. Om deze kosten te 

dekken is met de gemeente een afkoopsom afgesproken conform artikel 32, lid 6 van de GR. Deze 

afkoopsom zal over een periode van 5 jaar worden ingezet voor de uitvoering van de GR.  

                                                           
2 De indexering personeelskosten wordt voor de meerjarenbegroting gesteld op 3%, de indexering materiële kosten op 
2,3%. Deze percentages kunnen naar boven of naar beneden worden bijgesteld op basis van realisatie.  
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2.4 Toelichting per perceel 

Perceel 1 CAReL 

Baten 

De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling. 

De bijdragen van de gemeenten bedragen 75% van de begrote kosten.  Het restant, 25% wordt conform de 

GR ten laste van de specifieke uitkering RMC gebracht. 

Lasten 

De personeelskosten voor CAReL voor 2020 en verder zijn begroot op basis van de personele inzet in 2018 

en de gewijzigde vastgestelde begroting 2019. Voor 2020 e.v. wordt per jaar rekening gehouden met een 

jaarlijkse stijging van 3,0% (ten opzichte van het voor 2019 begrote bedrag). Deze stijging is het gevolg van 

wijzigingen in de gemeentelijke cao (CAR-UWO) en sociale lasten. Voor de materiële kosten, i.c. de 

onderhoud van CAReL, 2020 en verder wordt begroot op basis van het bedrag 2019 plus een kostenstijging 

van 2,3% per jaar. Deze indexering dient o.a. de tariefstijgingen van de leverancier te dekken.  

Saldo 

Het saldo bedraagt met bovenstaande verdeling € 0,-. 

Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht 

Baten 

Zoals hierboven vermeld, worden de bijdragen van de gemeenten vanaf 2019 conform artikel 25 van de GR 

berekend. De specifieke uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht) wordt volledig ingezet. De resterende 

kosten worden toegerekend naar de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen 5 tot 18 jaar 

per 1 januari 2019. 

Lasten 

De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk beschikte bedragen. De 

bijdragen voor 2020 zijn nog niet bekend, maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen 2019; 

daarom zijn dezelfde bedragen begroot. Deze bijdragen worden gedeclareerd op de middelen 

Kwalificatieplicht en zijn voor de GR neutraal. De personeelskosten zijn geïndexeerd met 3,0% ten opzichte 

van de begroting 2019 (na wijziging). Materieel budget is aangepast naar de begroting 2019 plus 2,3%. 

Saldo 

Met bovenstaande verdeling van de kosten bedraagt het saldo op perceel 2 € 0,-. 

Perceel 3 RMC 

De begroting voor perceel 3 is opgedeeld naar de verschillende deelprojecten. Ook de reeds vastgestelde 

begroting is opgedeeld naar deelprojecten.  

Uitvoering RMC 

De personeelskosten en het materiële budget is aangepast op basis van realisatie 2018 en geïndexeerd met 

3,0%, respectievelijk 2,3% ten opzichte van begroting 2019. De overige opbrengsten bestaan uit een bijdrage 

uit Participatiewet. De personeelskosten bij de uitvoering van RMC stijgen harder dan de indexering van 3% 

omdat bij de Programmagelden VSV 2017-2021 en de doeluitkering VSV geen indexering wordt toegepast in 

de begroting. De stijgingen in de personeelskosten voor deze twee onderdelen komen ten laste van de 

personeelskosten onder Uitvoering RMC.   

Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een indexering van 0% op de specifieke uitkeringen. Daardoor 

stijgen de kosten harder dan de baten; de reserve RMC is onvoldoende om deze stijging over de komende 
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jaren op te vangen. Daarom is een taakstelling personeelskosten RMC opgenomen. De exacte invulling 

hiervan wordt in 2019 onderzocht maar het grootste moet met natuurlijk verloop kunnen worden ingevuld. 

Programmagelden VSV 2017-2021 

December 2016 is aan de RMC-regio in het kader van de programmageldenregeling VSV budget toegekend 

voor de nieuwe VSV periode 2017-2021. De bijdrage 2020 (deel contactgemeente) wordt ingezet voor de 

aanpak jongeren in kwetsbare posities (o.a. PRO/VSO),  jobcoaches, de verzuimaanpak 18+ en oud-vsv. Voor 

de jaren 2022 en verder wordt begroot onder de aanname dat het budget gelijk blijft. Met het ministerie en 

onderwijspartners vindt hier overleg over plaats.  

Projecten doeluitkering VSV 

De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het budget wordt  

€ 50.000,- benut voor personeelskosten binnen het RBL (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het 

restant wordt ingezet voor projecten (Plus VO, stageprojecten, mentorenprojecten, enz.) 

Perspectief, leerwerktrajecten 

De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het Leerplein. Perspectief biedt 

voor maximaal 70 jongeren op jaarbasis een leerwerktraject aan waarbij het maximumbedrag per traject  

€ 6.200,- is. Het begrote bedrag op basis van een schatting van het aantal te plaatsen jongeren per 

gemeente is gelijk aan de primaire begroting 2019. Gemeenten betalen uiteindelijk alleen voor geplaatste 

jongeren; dit is moeilijk voorspelbaar.  Het maximaal te besteden bedrag staat op begroting van het 

Leerplein onder de kop Perspectief.  
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Voorwoord 
 

Uitgangspunten 

In de Jaarrekening 2018 legt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten (VSV) regio ”West-Kennemerland” verantwoording af over de financiële resultaten. In het 

jaarverslag van het Leerplein 2017-2018 heeft het bestuur van genoemde Gemeenschappelijke Regeling  

verslag uitgebracht over het gevoerde beleid op het gebied van leerplicht, RMC en Voortijdig Schoolverlaten. 

Het kader voor de uitvoering is het Meerjarenbeleidsplan, de Regionale Agenda voor de Toekomst, “Aanval 

op de schooluitval 2015-2018”, waarin de visie en de ambities voor de regio worden vastgelegd. De positie 

en de aanpak van leerplicht, RMC en VSV wordt opnieuw bepaald. Daarnaast is in 2018 in de VSV-aanpak 

gewerkt op basis van het in 2017 in werking getreden convenant ”Aanval op de uitval 2017-2021”. Hierbij 

zijn de VSV-maatregelen met het ministerie van OCW en de schoolbesturen vastgelegd en is gestreefd naar 

realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep risicojongeren in het onderwijs, inclusief 

de doelgroep jongeren in kwetsbare posities.  

Aandachtspunten 
Aandachtspunten in de uitvoering van het beleid zijn het verzuim, de thuiszittersaanpak en de bestrijding 

van voortijdig schoolverlaten: 

• Belangrijk uitgangspunt is het bestrijden van verzuim (zowel 18- als 18+). Verzuim is immers vaak 

een voorbode van schooluitval. We proberen dan ook zo snel mogelijk te handelen wanneer een 

jongere van school wegblijft zonder geldige reden. Het totale verzuimcijfer is in het schooljaar 2017-

2018 gedaald naar 1.351 ten opzichte van 1.545 meldingen in het schooljaar 2016-2017. 

• Een ander aandachtspunt blijft de thuiszittersaanpak. Elke leerling, die gedurende langere tijd niet 

naar school gaat of niet is ingeschreven bij een school is in beeld bij scholen, 

samenwerkingsverbanden en/of leerplicht/RMC. Er wordt voor deze jongeren zoveel mogelijk 

maatwerk verricht om ze in een (passend) traject te plaatsen.  

• De bestrijding van voortijdig schoolverlaten, jongeren tussen 12 en 23 jaar die zonder 

startkwalificatie het onderwijs verlaten, is een belangrijk deel van het werk van leerplicht en RMC. 

Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie de school verlaat daalt elk jaar in meerdere of 

mindere mate ten opzichte van het peiljaar. We blijven steeds nieuwe, concrete doelen stellen om 

zoveel mogelijk jongeren een kwalificerend diploma te laten halen. 

 

Leerplein 

Sinds 1 januari 2014 is het regionale bureau leerplicht en RMC, het Leerplein, de uitvoerder van beleid 

omtrent verzuim en voortijdig schoolverlaten. Uiteraard doen de leerplichtambtenaren en RMC 

trajectbegeleiders die bij het Leerplein werkzaam zijn dat niet allen. Zij werken nauw samen met scholen en 

andere ketenpartners, zoals justitie, hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het sociaal domein.  
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1.1 Programmaverantwoording 
 

In de regio “West-Kennemerland”  is sinds 1 januari 2014 sprake van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Deze regeling heeft tot doel een integrale aanpak van 

leerplicht en RMC. Het bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders Onderwijs uit de 

regiogemeenten. De uitvoering vindt plaats door het Regionale bureau ”Leerplein”, dat gefaciliteerd wordt 

door de gemeente Haarlem. 

In de regeling worden drie percelen benoemd: 

perceel 1 administratie 

perceel 2 leerplicht en kwalificatieplicht  

perceel 3 RMC/VSV 

De medewerkers van de administratie van het Leerplein (perceel 1) verzorgen de leerplicht- en RMC-

administratie voor de gemeenten uit de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. De diverse gemeenten 

dragen hieraan financieel bij op basis van het aantal 5- tot 23-jarigen in hun gemeente. Ook vanuit de RMC-

middelen wordt bijgedragen aan perceel 1.  

Voor wat betreft de uitvoering van leerplicht (perceel 2) nemen alleen de gemeenten uit Zuid-Kennemerland 

deel. De gemeenten in Midden-Kennemerland voeren de leerplicht lokaal uit. Het meerjarenbeleidsplan 

geldt wel voor de gehele regio. De middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht, die door de 

gemeente Haarlem als centrumgemeente worden ontvangen, worden voor de gemeenten in Midden-

Kennemerland aan die gemeenten overgemaakt. Aan het einde van het jaar verantwoorden de gemeenten 

de besteding van deze middelen. Niet bestede middelen vloeien terug in het totale regionale budget 

kwalificatieplicht.  

De uitvoering van RMC wordt door het Leerplein voor de gehele regio Zuid- en Midden-Kennemerland 

verzorgd. De rijksmiddelen voor de uitvoering en het beleid komen binnen bij de RMC-contactgemeente, 

Haarlem. Naast deze rijksmiddelen worden ook andere middelen ingezet voor de bestrijding van Voortijdig 

Schoolverlaten. Het gaat dan om de doeluitkering VSV en de programmageldenregeling VSV. Tevens wordt 

het participatiebudget benut, zoals dat beschikbaar is in de regio.  

In onze regio worden leerwerktrajecten aangeboden voor kwetsbare jongeren. Deze trajecten kennen 

slechts gedeeltelijke reguliere bekostiging uit OC&W-middelen (ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschappen). Daarnaast is sprake van ESF-financiering (Europees Sociaal fonds, subsidie) en aanvullende 

middelen van de regiogemeenten. Laatstgenoemde middelen staan op de begroting en in de jaarrekening 

van het Leerplein, dat deze middelen beheert.  
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1.2 Paragrafen 
 

• Weerstandsvermogen risicobeheersing 

De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen 

weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen 

bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. 

 

• Financiering 

De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen 

bankrekening voor de GR; tijdelijk overtollige middelen worden ondergebracht bij de gemeente 

Haarlem. 

 

• Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van de GR is in 2018 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert 

het Leerplein op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) 

Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in gemeenschappelijke 

regeling.  

 

• Verbonden partijen 

Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij.  

De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR. 

• Lokale heffingen; 

• Onderhoud kapitaalgoederen; 

• Grondbeleid 
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Jaarrekening 
 

2.1 Balans 
 

Vlottende activa   31-12-2018 31-12-2017 

korter dan 1 jaar Liquide middelen 289.326 316.682 

Totaal  289.326 316.682 
 
 
 

Vlottende passiva  31-12-2018 31-12-2017 
Ontv. Voorschotbedragen 
Openbaar lichaam 

Vooruitontvangen subsidies 210.675 316.682 

Voorziening bijdragen van  
derden 

78.651 0 

Totaal  289.326 316.682 
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2.2 Overzicht van baten en lasten 
Perceel Onderdeel Baten/ 

Lasten 
Categorieën Begroot 

2018 
Realisatie 
2018 

Realisatie 
2017 

Perceel 1 CAReL 

Baten  Gemeente Beverwijk -€ 19.769 -€ 19.769 -€ 19.362 

Gemeente Bloemendaal -€ 12.037 -€ 12.037 -€ 11.789 

Gemeente Haarlem -€ 70.300 -€ 70.300 -€ 68.854 

Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

-€ 3.097 -€ 3.097 -€ 3.033 

Gemeente Heemskerk -€ 20.191 -€ 20.191 -€ 19.776 

Gemeente Heemstede -€ 13.247 -€ 13.247 -€ 12.975 

Gemeente Uitgeest (afkoopsom) -€ 21.247 -€ 16.498 -€ 12.451 

Gemeente Velsen -€ 35.734 -€ 35.734 -€ 34.999 

Gemeente Zandvoort -€ 6.793 -€ 6.793 -€ 6.653 

Overige bijdragen  -€ 2.191  
Bijdrage RMC -€ 67.471 -€ 66.638 -€ 63.298 

Totaal Baten -€ 269.886 -€ 266.495 -€ 253.190 

Lasten Personeelskosten € 187.405 € 188.219 € 168.462 

Personeelskosten 20% overhead en 
uitvoering 

€ 37.481 € 37.644 € 33.692 

Projecten, bijeenkomsten, 
communicatie 

 
€ 1.725 € 2.032 

Software en onderhoud € 45.000 € 38.907 € 49.003 

Totaal Lasten € 269.886 € 266.495 € 253.190 

Totaal Perceel 1 € 0 € 0 € 0 

Perceel 2 
Leerplicht/Kwalificatiepli
cht 

Baten Gemeente Bloemendaal -€ 48.904 -€ 48.904 -€ 47.898 

Gemeente Haarlem -€ 250.389 -€ 281.648 -€ 245.239 

Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude -€ 11.229 -€ 11.229 -€ 10.998 

Gemeente Heemstede -€ 52.834 -€ 52.834 -€ 51.747 

Gemeente Zandvoort -€ 24.817 -€ 24.817 -€ 24.307 

Overige bijdragen  -€ 7.207  
Rijksuitkering Kwalificatieplicht -€ 390.300 -€ 390.300 -€ 359.943 

Totaal Baten -€ 778.472 -€ 816.938 -€ 740.132 

Lasten  Gemeente Beverwijk € 34.069 € 34.069 € 33.037 

Gemeente Heemskerk € 25.301 € 32.394 € 32.065 

Gemeente Velsen € 56.449 € 39.662 € 38.899 

Personeelskosten € 543.362 € 584.268 € 521.383 

Personeelskosten 20% overhead en 
uitvoering € 108.672 € 116.854 € 104.277 

Projecten, bijeenkomsten, 
communicatie € 10.619 € 9.692 € 10.472 

Totaal Lasten € 778.472 € 816.938 € 740.132 

Totaal Perceel 2 € 0 € 0 € 0 

Perceel 3 
RMC 

Uitvoering 
RMC 

Baten Participatiewet -€ 50.000 -€ 50.000 -€ 50.000 

Rijksuitkering RMC/VSV -€ 405.995 -€ 424.552 -€ 367.551 

Statushouders € 0  -€ 26.100 

Verzuimaanpak 18+   -€ 4.125  
Totaal Baten -€ 455.994 -€ 478.677 -€ 443.651 
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Lasten Overige personeelskosten   € 19.235   

Personeelskosten € 354.162 € 361.245 € 344.232 

Personeelskosten 20% overhead en 
uitvoering 

€ 70.832 € 72.249 € 68.846 

Projecten, bijeenkomsten, 
communicatie 

€ 31.000 € 25.947 € 30.572 

Totaal Lasten € 455.994 € 478.677 € 443.651 

Projecten 
doeluitkering 
VSV 

Baten Doeluitkering VSV -€ 340.000 -€ 340.000 -€ 320.000 
   

Totaal Baten  -€ 340.000 -€ 340.000 -€ 320.000 

Lasten Personeelskosten € 41.667 € 41.667 € 41.667 

Personeelskosten 20% overhead en 
uitvoering 

€ 8.333 € 8.333 € 8.333 

Projecten doeluitkering VSV € 290.000 € 290.000 € 270.000 

Totaal Lasten  € 340.000 € 340.000 € 320.000 

Programmage
lden VSV 
2017-2021 

Baten  Rijksuitkering Programmagelden VSV 
2017-2021 

-€ 395.561 -€ 395.561 -€ 377.563 

Rijksuitkering RMC/VSV  -€ 5.339  
Totaal Baten -€ 395.561 -€ 400.900 -€ 377.563 

Lasten  Personeelskosten € 204.167 € 204.167 € 229.591 

Personeelskosten 20% overhead en 
uitvoering € 40.833 € 40.833 € 45.918 

Projecten Programmagelden VSV 
2017-2021 € 150.561 € 155.9001 € 102.054 

Totaal Lasten  € 395.561 € 400.900 € 377.563 

Perspectief 

Baten Gemeente Beverwijk -€ 24.800 -€ 23.625 -€ 18.600 

Gemeente Bloemendaal -€ 18.600 -€ 4.650 -€ 9.300 

Gemeente Haarlem -€ 210.800 -€ 164.486 -€ 181.399 

Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

-€ 6.200 € 0 
 

Gemeente Heemskerk -€ 18.600 -€ 17.050 -€ 22.675 

Gemeente Heemstede -€ 24.800 -€ 7.750  
Gemeente Velsen -€ 62.000 -€ 31.689 -€ 47.200 

Gemeente Zandvoort -€ 12.400 -€ 21.125 -€ 26.475 

Totaal Baten  -€ 378.200 -€ 270.375 -€ 305.649 

Lasten Leerwerktrajecten Perspectief € 378.200 € 270.375 € 305.649 

Totaal Lasten € 378.200 € 270.375 € 305.649 

Totaal Perceel 3 RMC € 0 € 0 € 0 

Totaal € 0 € 0 € 0 

 

 

 

                                                           
1 Er is meer uitgegeven voor projecten programmagelden VSV. Dit is het gevolg van het feit dat een project bekostigd is 
dat de jaargrens 2018 – 2019 overschrijdt. Het tijdelijke tekort wordt gedekt vanuit de vooruitontvangen subsidies 
RMC.  
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2.3 Toelichting op de jaarrekening 
 

2.3.1 Inleiding 

De jaarrekening van de GR Leerplein is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  
  
 

2.3.2 Grondslagen voor de waardering 

Algemeen  
De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij 
hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

Vorderingen  

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale 

waarde gewaardeerd.   

 

 
2.3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen   
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben 
op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar 
verwerkt.   
Lasten en verliezen   
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.   

Baten en winsten   
Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.   

 

2.3.4 Toelichting op de balans 

De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij 
de gemeente Haarlem. 
 
Liquide middelen     31-12-2017    31-12-2018 

Bank Nederlandse Gemeente Haarlem            316.682       289.326 

 
Ontv.voorschotbedrag Openbaar lichaam  
 

 31-12-2017 Stortingen Onttrekkingen 31-12-2018 

191006 - RMC 153.896 474.312 496.528,59 131.679 

191014 - Kwalificatieplicht 140.089 329.206 390.300 78.995 

191116 - Regionale aanpak VSV 2017-2021 148 395.561 395.709 0 

191014 – Afkoopsom Uitgeest 22.549 0 22.549 0 

081007 – Afkoopsommen RBL 0 78.651  78.651 

 316.682 1.277.730 1.305.087 289.326 
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Ontvangen bijdragen: 

kostenplaats adresnaam XS - Vorderingen 
Subsidie miv 2018 

191006 - RMC Min. van OCW,Dienst Uitvoering Onderwijs (10167357) -474.311,53 

191014 - Kwalificatieplicht Min. van OCW,Dienst Uitvoering Onderwijs (10167357) -329.206,47 

191116 - Regionale aanpak VSV 2017 Min. van OCW,Dienst Uitvoering Onderwijs (10167357) -395.561,00 

Eindtotaal   -1.199.079,00 

 

2.3.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Per 31 december 2018 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.  

 

2.3.6 Toelichting op de programmarekening  

Perceel 1 – CAReL  
Lasten  
De grootste kostenposten voor het perceel CAReL betreft de personeelskosten en de kosten voor beheer,  
onderhoud en doorontwikkeling van het leerlingadministratiesysteem CAReL. Een klein deel is besteed aan 
materialen, folders, e.d.  
 
Baten 
Conform de gemeenschappelijke regeling komt 25% van de werkelijke kosten ten laste van de specifieke 
uitkering RMC. De overige 75% komt ten laste van de bijdragen van de gemeenten. De regiogemeenten 
hebben een bijdrage geleverd gelijk aan het begrote bedrag. Het verschil tussen de kosten en opbrengsten 
van de deelnemende gemeenten is ten laste van de afkoopsom van gemeente Uitgeest gekomen (€16.498). 

Perceel 2 – Leerplicht en kwalificatieplicht 

Lasten 
De lasten bij perceel 2 bestaan uit de personeelskosten, het toekennen van de middelen kwalificatieplicht 
aan de gemeenten die niet aan perceel 2 deelnemen en een klein budget voor projecten, materialen en 
communicatie.  
 
De toekenningen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk voor de betreffende gemeente 
beschikbaar gestelde middelen. Deze toekenningen worden op de specifieke uitkering RMC gedeclareerd; de 
toekenningen zijn neutraal voor het RBL.  
 
De personeelskosten zijn in lijn met de begroting. De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt 
verklaard door stijging in de cao lonen en premiestijgingen.  
 
Het materiële budget is besteed aan specifieke dienstverlening voor leerplicht (zoals een tolk), contributie 
Ingrado en de Dag van de Leerplicht. 
 
Baten 
De baten bestaan uit de bijdragen van de gemeenten, conform begroting gerealiseerd en de specifieke 
uitkering RMC (onderdeel Kwalificatieplicht). In 2018 waren de baten lager dan de lasten. De gemeente 
Haarlem neemt de hogere personeelslasten voor dit jaar voor haar rekening. Voor toekomstige jaren wordt 
met een iets hoger indexpercentage gerekend in de begroting.  
Bij Leerplicht is door deelname van twee personeelsleden aan een pilotproject van de Raad voor de 
Kinderbescherming een kleine opbrengst gerealiseerd.  
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Perceel 3 – RMC (Inclusief projecten VSV) 

 
De verschillende activiteiten binnen perceel 3 zijn gespecificeerd; per project zijn de personeelskosten en 
materiële budgetten gespecificeerd.  
 
Uitvoering RMC 
Dit betreft de ‘reguliere’ uitvoering van RMC/VSV. Lasten bestaan uit personeelskosten en een budget voor 
projecten, materialen en communicatie. Dit materiële budget is besteed aan de contributie voor Ingrado en 
projecten. De lasten zijn gedekt uit de RMC-middelen en een bijdrage vanuit de Participatiewet. De overige 
personeelskosten bestaan uit tijdelijk inhuur van RMC trajectbegeleiders.  
 
Projecten doeluitkering VSV 
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Van het begrote bedrag 
wordt € 50.000,- ingezet voor personeelskosten (trajectbegeleider bijzondere doelgroepen) en het restant is 
ingezet voor diverse VSV projecten (zoals Plus VO, stagetrajecten, mentorentrajecten, enz.) 
 
Programmagelden VSV 2017-2021 
De RMC-regio heeft ook voor de nieuwe VSV periode 2017-2021 budget ontvangen van het ministerie van 
OCW in het kader van de Programmageldenregeling VSV. In 2018 zijn de voor dat jaar toegekende middelen 
volgens de VSV-overeenkomst ingezet.  
 
 

2.4 Specificatie personeelskosten 
Totaal salarislasten 1.379.566 
 
Salarislasten tlv perceel 1 188.219 
Salarislasten tlv perceel 2 584.268 
Salarislasten tlv perceel 3 607.079 

Totaal tlv percelen 1.379.566 

 

2.5 Controleverklaring 
Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is in 2018 nog geen accountant  
ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze jaarrekening.  
De verantwoording van de bestedingen ten laste van de specifieke uitkeringen en Programmagelden 2017-
2021 vindt plaats via de jaarrekening van gemeente Haarlem (SiSa). 
  

De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van 
Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is.  
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