
VVD vragen Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond  

 
jaarverslag 
- Perceel 1 Voor software en onderhoud was voor 2020 34k begroot, kwam echter uit op 47k, waar 

komt dit grote verschil vandaan?  
 
Antwoord: 
Dit verschil is te wijten aan noodzakelijke updates voor CARel, de leerlingenadministratie. Deels 
voor actualisering en deels voor voorbereiding op nieuwe regelgeving, zoals bv. koppeling voor de 
invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs. 
 

- Bij de Uitvoering RMC onder baten mis ik een aantal gemeentes?  
 
Antwoord: 
IJmond heeft de ambtelijke inzet op het gebied van handhaving en toezicht, de inzet van de 
leerplichtambtenaar, niet ondergebracht in de GR. Heemstede wel en betaalt daarvoor een 
bijdrage aan Haarlem. Geldt ook voor Zandvoort en Bloemendaal. Deze staan genoemd in de 
begroting bij perceel 2. IJmond heeft nog eigen leerplichtambtenaren in dienst. 
Leerplichtambtenaren controleren of leerplichtige kinderen naar school gaan. En of 
schoolverlaters een startkwalificatie hebben. Voor wat betreft dit laatste onderdeel ontvangt elke 
gemeente een bijdrage van het rijk die aan de centrumgemeente wordt uitgekeerd. In dit geval 
Haarlem. Bij de baten in de begroting bij perceel 2 staat dit genoemd als Rijksuitkering 
kwalificatieplicht. Haarlem sluist deze vergoeding door naar de gemeenten. In het geval van 
Heemstede ontvangt Haarlem deze bijdrage namens ons en wordt daarmee de inzet van de 
leerplichtambtenaren bekostigd. Dit is opgenomen in de post personeelsuitgaven voor perceel 2. 
De IJmond gemeenten ontvangen deze bijdrage zelf en daarom staat dit als last opgenomen. 
 

- Perceel 3 RMC onder Projecten DU en VSV bedragen de personeelskosten over 2020 14K meer 
(dus ruim ⅓ meer) dan begroot, op welke wijze hangt dat dan samen met minder DU VSV 
projecten? 
 
Antwoord: 
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. Door een 
onderbesteding op de personeelslasten voor de projecten door de Coronacrisis is er (eenmalig) 
een groter bedrag ingezet voor de personeelslasten van perceel 2. De personeelslasten op dit 
perceel zijn daardoor lager dan begroot. Dit is een boekhoudkundige verschuiving in het voordeel 
van de gemeenten. 
 

begroting 
- Verwacht de wethouder dat 60 leerwerktrajecten voldoende zullen zijn, hoeveel 

leerwerktrajecten zijn er bijvoorbeeld in 2020 voor Heemsteedse jongeren ingezet?  
 
Antwoord: 
Vooralsnog wel en gedurende het jaar zal gekeken worden of deze verwachting juist is. Mochten 
er meer trajecten nodig zijn dan zal het bestuur actie ondernemen. In 2020 zijn er 2 trajecten 
ingezet voor Heemsteedse jongeren.  

 

 


