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Onderwerp
Samenwerking Leerplicht en RMC Weert - Leudal

Voorstel
Vast te stellen de 'instructie voor de medewerker Leerplicht en RMC, gemeenten Leudal,
Nederweert en Weert'.

Inleiding
Het college van de gemeente Leudal heeft eind 2OL7 op basis van een verkennend
onderzoek besloten om op het gebied van leerplicht en RMC de samenwerking te zoeken
met de gemeente Weert. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten Leudal en Weert een
samenwerkingsverband zijn aangegaan op het gebied van het voorkomen en bestrijden

van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (leerplicht en RMC) (collegebesluit d.d. 17
april 2018). Er kan op deze manier op dit werkgebied binnen het sociaal domein integraal
worden samengewerkt binnen de regio Midden-Limburg West, gezien de reeds bestaande
samenwerking tussen Weert en Nederweert.

In dit collegebesluit worden noodzakelijke stukken vastgesteld voor de verdere uitwerking,
implementatie en harmonisatie voor de beoogde samenwerking. Als bijlagen zijn
toegevoegd de ambtsinstructie en een tussen de gemeenten afgesloten
verwerkersovereen komst.

Beoogd effect/doel
Integrale samenwerking binnen de regio Midden-Limburg West op het gebied van
Leerplicht-RMC binnen het sociaal domein met als hoofddoel het voorkomen van
schooluitval, voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden.

Argumenten
Conform het besluit door uw college van L7 april 2018 is met dit collegebeslu¡t de
samenwerking Leerplicht en RMC met de gemeente Leudal uitgewerkt en
geïmplementeerd.
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Kanttekeningen en risico's
Door het maken van juridische correcte afspraken zijn de risico's van de samenwerking
minimaal. Dit blijkt onder andere uit de reeds vastgestelde samenwerkingsovereenkomst,
het BOA (uitschrijven) convenant, de verwerkersovereenkomst en de instructie voor de
medewerker Leerplicht en RMC.

Flnanciële, personele en juridische gevolgen
Juridisch
Het college van B&W heeft de bevoegdheid en verplichting om op basis van de
leerplichtwet (artikel 16 lid 4) een instructie vast te stellen, waarin zij kaders stelt voor de
uitvoering van de leerplichttaken door de aangewezen leerplichtambtenaren.
De ambtsinstructie is reeds ter besluitvorming voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders in de gemeente Leudal. Deze ambtsinstructie dient ook
instemming van het college van burgemeester en wethouders in Weert.
De gemeente Weert gaat voor de uitvoering van aan haar toegekende bevoegdheden
gegevens verwerken van inwoners van de gemeente Leudal. Hiervoor is het afsluiten van
een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. Een ondertekende versie van de
verwerkersovereenkomst is als bijlage bij dit besluit opgenomen.

Personeel en financieel
De personele en financiële gevolgen van de samenwerking met de gemeente Leudal zijn
opgenomen in het collegebesluit van 17 april 2018. Het in dit besluit gevraagde kent geen
verdere personele of financiële gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Com mun icatie/ participatie
Voor het informeren van alle externe betrokkenen is een persbericht en een brief aan
directe relaties in het onderwijs, de zorg en handhaving door de gemeente Leudal
opgesteld en zal worden gepubliceerd na besluitvorming door beide gemeenten.

Overleg gevoerd met
Intern:
Kees Joosten, wnd concerndirecteur

Nancy Peeters, wnd afdelingshoofd Werk, Inkomen en Zorgverlening
Paul Hecker, jurist sociaal domein
Patricia Vos, financieel adviseur
Extern
Lazlo Donkelaars, Densa
Petra Leunissen, beleidsmedewerker sociaal domein gemeente Leudal

Bijlagen:
Bijlage 1: Instructie medewerker Leerplicht en RMC, gemeenten Leudal, Nederweert
en Weert.
Bijlage 2.Verwerkersovereenkomst leerplicht en RMC gemeente Weet - Leudal
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