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gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020

besluit:

1.

2. iten.

de voorzitter,
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Heemstede

Zaaknummer 
Afdeling 
Portefeuillehouder
Openbaarheid

In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2021 van de "GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten West-Kennemerland”;
Het GR bestuur overeenkomstig te

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gemeenschappelijke regeling 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 schoolveriaten 
West-Kennemeriand. Het GR bestuur heeft de ontwerpbegroting 2021 en de 
meerjarenbegroting 2021 t/m 2024 vastgesteld. De bijdrage die de gemeente 
Heemstede moet betalen in 2021 staat in deze begroting genoemd. De begroting 
moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toegezonden worden 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij kunnen hun zienswijze kenbaar 
maken tot 15 juli 2020. De definitieve begroting moet voor 1 augustus 2020 bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. De 
Heemsteedse bijdrage wijkt niet af van de afspraken die zijn gemaakt.

er,

ONDERWERP
Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
West-Kennemerland

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 19 mei 2020

BESLUIT B&W
De raad een zienswijze te vragen over de ontwerpbegroting 2021 van de GR 
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland. 
Kennis te nemen van de Jaarrekening 2019 van de GR Schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland;
Het besluit genoemd onder sub 1. voor te leggen aan de commissie 
Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

594579 
Welzijnszaken
J.F. Struijf 
Openbaar

raap voornoemd,



GR Perceel Financieringsbron

Perceel 1 CAReL

Totaal 2.771.022
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De Ontwerpbegroting 2021 is opgebouwd uit 3 percelen:
1. Perceel 1 CAReL (leerplichtadministratie)
2. Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht (handhaving en toezicht)
3. Perceel 3 RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)

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

De uitvoering vindt plaats door het Leerplein dat is ondergebracht bij de gemeente 
Haarlem.

Het bestuur heeft op 5 maart jl. de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. De 
gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om vóór 15 juli 2020 hun 
zienswijze kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 1 augustus 2020 
bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. Het GR 
bestuur heeft ook de jaarrekening 2019 vastgesteld.

Volgens de GR nemen de gemeenten in Zuid-Kennemerland (inclusief 
Heemstede) deel aan alle 3 percelen. De drie IJmond-gemeenten nemen deel aan 
de percelen 1 en 3.

AANLEIDING
Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel 
aan de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
West-Kennemerland. Het bestuur van de GR heeft als doelstelling ervoor zorg te 
dragen dat zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend 
leerwerkaanbod ontvangen en uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

MOTIVERING
De ingediende ontwerpbegroting past binnen de afspraken die zijn gemaakt. De 
volledige begroting 2021 en jaarrekening 2019 zijn bijgevoegd.

Perceel 2 Leerplicht 
en Kwalificatieplicht

Perceel 3 RMC

Bijdragen regiogemeenten
Rijksuitkering RMC__________

Bijdragen regiogemeenten

Rijksuitkering Kwalificatieplicht

Rijksuitkering RMC__________

Bijdrage Participatiewet______

Programmagelden VSV_______

Rijksbijdrage Uitkering VSV 

Bijdragen regiogemeenten 
Leerwerktrajecten Perspectief

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 19 mei 2020

Begroting
2021________

221.238

73.746

576.424

330.494

426.624

50.000

371.373

336.723

384.400



Toelichting

> Perspectief, leerwerktrajecten
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Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van 
respectievelijk 3,0% voor personele kosten en 2,3% voor materiële kosten 
toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente 
Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.

> Projecten Doeluitkering VSV
De RMC-regio heeft structureel middelen beschikbaar voor diverse VSV projecten. 
Van het budget wordt € 50.000,- benut voor personeelskosten (trajectbegeleider 
bijzondere doelgroepen) en het restant wordt ingezet voor projecten zoals 
bijvoorbeeld stageprojecten en mentoren projecten.

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

> Programmagelden Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2017-2021
December 2016 is aan de RMC-regio voor de Programmageldenregeling VSV 
budget toegekend voor de periode 2017-2021. Voor de periode hierna komt er een 
nieuwe regeling. Er is ca. € 1,1 miljoen beschikbaar waarvan de RMC regio zelf 
€ 371.373 ontvangt.

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

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 19 mei 2020

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 2020. 
Lasten
De genoemde bijdragen aan de regiogemeenten zijn gelijk aan de door het Rijk 
beschikbaar gestelde bedragen. De bijdragen voor 2021 zijn nog niet bekend, 
maar wijken naar verwachting niet veel af van de bijdragen voor dit jaar. Deze 
bijdragen worden gedeclareerd ten laste van de middelen Kwalificatieplicht en zijn 
voor de GR neutraal.
Saldo: € 0,-.

Perceel 1 CAReL
Baten
De bijdragen van de regiogemeenten zijn berekend conform artikel 24 van de 
gemeenschappelijke regeling (GR). De bijdragen van de gemeenten bedragen 
75% van de begrote kosten. Het restant, 25% wordt ten laste van de specifieke 
uitkering RMC gebracht.
Lasten
De conceptbegroting 2021 is gebaseerd op de inzet van 2020 en de verwachte 
stijging in personele lasten.
Saldo: € 0,-.
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De plaatsing van leerlingen in een leerwerktraject bij Perspectief verloopt via het 
CJG Heemstede en het Leerplein. Perspectief heeft jaarlijks ruimte voor maximaal 
65 tot 70 jongeren uit de regio. Een traject kost € 6.200. Gemeenten betalen 
uiteindelijk alleen voor daadwerkelijk geplaatste jongeren.

De bedragen voor perceel 1 en 2 zullen in de gemeentebegroting voor 2021 
worden verwerkt. De eventuele betaling van leerwerktrajecten uit perceel 3 
(Perspectief) vindt plaats vanuit het budget Sociaal Domein (deel Jeugd).

BIJLAGEN
1. Ontwerpbegroting 2021 van de “Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten RMC regio West- Kennemertand”.
2. Jaarrekening 2019 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

PLANNING/UITVOERING
• 9 juni 2020 commissie Samenleving
• 25 juni 2020 Raadsvergadering
• < 15 juli 2020 zienswijze meedelen aan GR bestuur
• < 1 augustus 2020 begroting bij GS indienen door GR bestuur

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 19 mei 2020

FINANCIËN
In onderstaand overzicht staat de bijdrage van Heemstede in 2021 en volgende 
jaren.

2021
16.527
73.333
24.800

2023
17.494
80.564
24.800

2024
18.269
84.757
24.800

2022
17.004 
76.395
24.800

Perceel
j______
2_____
3


