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Samenwerken RMC - Leerplicht gemeente Leudal

Voorstel

In te stemmen met het aangaan en ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst gemeente Weert en Leudal op het gebied van
Leerplicht - RMC.

In te stemmen met het BOA convenant, zodat de BOA's van beide gemeenten op
elkaars grondgebied hun bevoegdheden kunnen uitoefenen.

Inleiding
Het college van de gemeente Leudal heeft op 19 december 2017 op basis van een
verkennend onderzoek (als bijlage 1 toegevoegd) besloten om op het gebied van leerplicht
en RMC de samenwerking te zoeken met de gemeente Weert. De uitwerking van dit
voorstel heeft in de maanden december 2Ol7 t/m februari 2018 plaatsgevonden. Dit is
naar tevredenheid van beide partijen verlopen en ligt nu ter besluitvorming voor. De
bedoeling is om met ingang van 1 augustus 2018 een samenwerkingsverband aan te gaan
met de gemeente Leudal op het gebied van het voorkomen en bestrijden van
schoolverzuim en vooftijdig schoolverlaten (leerplicht en RMC). Er kan op deze manier
integraal worden samengewerkt binnen de regio Midden-Limburg West op dit werkgebied
binnen het sociaal domein, gezien de reeds bestaande samenwerking tussen Weert en
Nederweert. Om deze samenwerking te formaliseren is er een mandaatbesluit
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(gemeente Leudal), een samenwerkingsovereenkomst en een BOA convenant opgesteld
De samenwerkingsovereenkomst bevat ondermeer afspraken over taken en
bevoegdheden, aansturing, financiële verplichtingen, informatie-uitwisseling en privacy.

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeente Leudal en Weert moet voldoen
aan dc wcttclijkc ciscn. Om dit gocd tc rcgclcn wordt nog een verwerl(ersovereenlcomst
tussen Weert en Leudal opgesteld. Hierin wordt vastgelegd voor welke doeleinden
persoonsgegevens mogen worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen moeten
worden gerìofiren. Daarnaast worden de functiebeschrijvingen en ambtsinstructie
betreffende leerplicht en RMC tussen Weert en Leudal geharmoniseerd zodat een
eenduidige regionale uitvoering kan ontstaan. De overeenkomst, functiebeschrijving en
ambtsinstructie worden ter besluitvorming voorgelegd voor de zomer van 2018.

Beoogd effect/doel
Integrale samenwerking binnen de regio Midden-Limburq West op het gebied van
leerplicht-RMC binnen het sociaal domein met als hoofddoel het voorkomen van
schooluitval, voortijdig schoolvcrlatcn en ondcrwijsochtcretandcn.

Argumenten
Door de samenwerking op het gebied van leerplicht en RMC wordt voor de gemeenten en
hun sarnenwerkirrgspartners veel nteerwaarde bereikt (zie voor uitgebreide toelichting het
rapport'Vcrkcnning samenwerking leerplicht en RMC Weert-Leudal, bijlage 1).

Kanttekeningen en risico's
Door het maken van juridisch correcte, afspraken zijn de risico's van de samenwerking
minimaal. Dit blijkt onder andere uit de samenwerkingsovereenkomst, het BOA convenant
en de nog op te stellen verwerkersovereenkomst

Financiële, personele en juridische gevolgen
Juridisch:
Voor het realiseren van de samenwerking leerplicht en RMC is het noodzakelijk geweest
voor de gemeente Leudal om de bevoegdlreclerr vdrr lteL college vanuit de leerplicht en
RMC wetgeving te mandateren aan het college van Weert. Het college van Leudal blijft bij
mandatering verantwoordelijk en kan ook zelf de bevoegdheden blijven uitoefenen. Voor
het maken van afspraken over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden door
Weert is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Bijzondere opsporingsambtenaren voor het domein onderwijs hebben een bevoegdheid in
heel Nederland, maar worden aangesteld, aangewezen en beëdigd in de gemeente

---r¡æçzlj-we+ken, Hun wer"kgebied is ing.
Indien BOA's werken voor meerdere gemeenten dan dienen zij dat officieel kenbaar te
maken aan de directe toezichthouders bij OM en Politie. Het BOA convenant regelt de
noodzakelijke afspraken om werken voor meerdere gemeenten mogelijk te maken.

De gemeente Weeft gaat voor de uitvoering van de aan haar toegekende bevoegdheden
gegevens verwerken van inwoners van de gemeente Leudal op het systeem van Leudal.
Hiervoor wordt, naar aanleiding van de afspraken, in een separaat besluit een
verwerkersovereenkomst gesloten. De systemen van Weert en Leudal zijn hetzelfde maar
worden niet gekoppeld.

De samenwerkingsovereenkomst is reeds ter besluitvorming voorgelegd aan het college
van burgemeester en wethouders in de gemeente Leudal, Deze overeenkomst dient ook
instemming van het college van burgemeester en wethouders in Weeft.

Personeel
In de nieuwe situatie blijven de leerplichtambtenaren (1,56 fte) in dienst van Leudal en
worden zij toegevoegd aan het regionaal werkende team in Weert.
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Financieel

De gemeente Weert rekent i.h.k.v. de samenwerking kosten aan de gemeente Leudal door
voor administratieve en coördinerende werkzaamheden, een totaalbedrag van € 30.394.
De coördinatiewerkzaamheden worden binnen de huidige formatie uitgevoerd, voor de
administratieve werkzaamheden is extra inzet benodigd voor een bedrag van afgerond €
24.OOO. Dit betekent dat € 6.394 vrij kan vallen t.g.v. de algemene middelen. De
financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2018.

Uitvoering/evaluatie
De overeenkomst wordt iedere twee jaar, of zoveel eerder op verzoek van een partij,
geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Com m u n icatie/ pa rticipatie
- Gemeente Leudal zal de paftners van de gemeente (scholen,

samenwerkingsverband, CJG) informeren.
- Met de gemeente Leudal vindt nog afstemming plaats over een gezamenlijk

persbericht.

Overleg gevoerd met
Intern:

Kees loosten, 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 rapport'Verkenning samenwerking leerplicht en RMC Weert-Leudal
- Bijlage 2 Samenwerkingsovereenkomst inzake schoolverzuim en voortijdig

schoolverlaten gemeenten Weert en Leudal;
- Bijlage 3 Samenwerkingsconvenant BOA's leerplicht Weert-Leudal;
- Bijlage 4 mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Leudal
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