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Zaaknummer : 812170  
Afdeling : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
 
SAMENVATTING 
Heemstede neemt samen met gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deel 
aan de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. 
Het GR bestuur heeft de ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Hiermee is ook de 
bijdrage die de gemeente Heemstede moet betalen in 2022 bekend. 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 2021. De definitieve begroting moet voor 1 augustus 2021 bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend. De 
Heemsteedse bijdrage wijkt niet af van de afspraken die zijn gemaakt en er kan 
met de begroting worden ingestemd. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Wet gemeenschappelijke regelingen;  
• Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 

Zuid-Kennemerland en IJmond. 
 
BESLUIT B&W 
1. De raad voor te stellen in het kader van het geven van een zienswijze in te 

stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de GR Schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond.  

2.    Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de GR Schoolverzuim en 
 voortijdig schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond; 
3.  Het besluit genoemd onder sub 1. voor te leggen aan de commissie 

Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk). 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  
 
besluit: 
 
1. In het kader van het geven van een zienswijze in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2022 van de “GR Schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond”; 

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 
Zuid-Kennemerland en IJmond. 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. 
 
De uitvoering vindt plaats door het Leerplein dat is ondergebracht bij de gemeente 
Haarlem. 
 
Het bestuur heeft de ontwerpbegroting 2022 en de jaarrekening 2020 vastgesteld. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om vóór 15 juli 2021 hun 
zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet 
vervolgens vóór 1 augustus 2021 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Holland zijn ingediend.  
 
MOTIVERING 
De ingediende ontwerpbegroting past binnen de financiële afspraken en het door  
het GR bestuur vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak VSV 2019-
2022. 
 
De Ontwerpbegroting 2022 is opgebouwd uit 3 percelen: 
 

• Perceel 1 CAReL (leerplichtadministratie) 
• Perceel 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht (handhaving en toezicht) 
• Perceel 3 RMC (regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig 

schoolverlaten) 
 
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.  
 
Voor de begroting van de GR worden de indexeringspercentages van 
respectievelijk 2,8 % voor personele kosten en 1,6 % voor materiële kosten 
toegepast. Deze percentages zijn gebaseerd op de percentages die de gemeente 
Haarlem voor haar Programmabegroting hanteert.  
 
Een toelichting op de bedragen per perceel is in de bijgevoegde begroting 
opgenomen. 
 
In onderstaande tabel zijn de financieringsbronnen voor de zogenoemde percelen 
1 t/m 3 opgenomen: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raadsbesluit 
Raadsvergadering: 27 mei 2021 

812170 3/3 

 
GR Perceel Financieringsbron Begroting 2022 

Perceel 1 CAReL Bijdragen regiogemeenten           € 219.787         

Rijksuitkering RMC                         €   73.262 € 293.049  

Perceel 2 Leerplicht en 
Kwalificatieplicht 

Bijdragen regiogemeenten           € 596.309       

Rijksuitkering Kwalificatieplicht   € 333.446     € 929.755      

 
 
 
Perceel 3 RMC 

Rijksuitkering RMC                         € 464.194     

Bijdrage Participatiewet                €   50.000  

Rijksbijdrage uitkering VSV € 335.096     

Uitkering Regionale 
Programmageldenregeling  VSV  

€ 371.373     

Bijdragen regiogemeenten 
Leerwerktrajecten Perspectief, 
incl. ESF en Jeugdhulp 

€ 590.033      

Uitkering (tijdelijk 2 jaar) 
Jeugdwerkloosheid RMC regio  

€    85.000 € 1.895.696     

Totaal          
€3.118.500    

 
 
FINANCIËN 
In onderstaand overzicht staat de bijdrage van Heemstede in 2022 en volgende 
jaren. 
 

Perceel 2022 2023 2024 2025 
1 16.524 16.959 17.677 18.144 
2 76.199 80.854 84.031 87.117 
3 32.111 32.111 32.111 32.111 

 
De bedragen voor perceel 1 en 2 zullen in de gemeentebegroting voor 2022 
worden verwerkt. De eventuele betaling van leerwerktrajecten uit perceel 3 
(Perspectief) vindt plaats vanuit het budget Sociaal Domein (deel Jeugd).  
 
PLANNING/UITVOERING 

• 11 mei 2021 Commissie Samenleving 
• 27 mei 2021 Raadsvergadering 
• < 15 juli 2021 zienswijze meedelen aan GR bestuur 
• < 1 augustus 2021 begroting bij GS indienen door GR bestuur 

 
 
BIJLAGEN 
• Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond 
• Jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en 

voortijdig schoolverlaten RMC regio Zuid- Kennemerland en IJmond 
 


