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Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Rapport rekenkamercommissie Uitvoering Leerplichtwet in Holland Rijnland 

 

 

Wij stellen voorWij stellen voorWij stellen voorWij stellen voor    te besluiten:te besluiten:te besluiten:te besluiten:    

1. de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport  “Uitvoering leerplichtwet in Holland 

Rijnland” over te nemen; 

2. het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven zorg te dragen 

voor de uitvoering van de aanbevelingen; 

3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de 

jaarrekening, te starten vanaf de jaarrekening 2012, de raad te informeren over de 

voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen. 

 

Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling: Bestaand kader/doelstelling:     

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft conform artikel 9 

van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout tot 

taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur te toetsen. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In januari 2011 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 

samen met een aantal rekenkamers en rekenkamercommissies van gemeenten uit de 

regio Holland Rijnland, een onderzoek gestart naar de uitvoering van de leerplichtwet 

door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). In haar brief van 13 januari jl. heeft de 

rekenkamercommissie de raad geïnformeerd over de aanleiding en opzet van dit 

onderzoek. 

 

In het onderzoek stonden drie vragen centraal: 

- Worden de door de wet opgedragen taken doelgericht en doelmatig uitgevoerd 

door het RBL voor de deelnemende gemeenten? 

- Levert de samenwerking in het RBL de verwachte meerwaarde op? 

- Op welke manier geven de gemeenteraden invulling aan hun kaderstellende en 

controlerende rol?  
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Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  TTTT    14 0252 
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  2 

AanbevelingenAanbevelingenAanbevelingenAanbevelingen    

Op basis van het onderzoek komt de rekenkamercommissie tot de volgende 

aanbevelingen: 

 

Mate van doelgerichtheid en doelmatigheid van de uitvoering van de taken  

Aanbeveling 1Aanbeveling 1Aanbeveling 1Aanbeveling 1  

Vergelijk periodiek de efficiëntie door benchmarking met IngradoVergelijk periodiek de efficiëntie door benchmarking met IngradoVergelijk periodiek de efficiëntie door benchmarking met IngradoVergelijk periodiek de efficiëntie door benchmarking met Ingrado----normen en andere normen en andere normen en andere normen en andere 

RBL’sRBL’sRBL’sRBL’s    

Het RBL voert op dit moment haar taken efficiënt uit. Een periodieke vergelijking 

(bijvoorbeeld eens per twee jaar) met de Ingrado-normen en andere RBL’s is aan te 

bevelen. Zeker in het licht van altijd terugkerende discussies over de inwonerbijdrage 

van de gemeenten. Deze aanbeveling dient vorm te worden gegeven door het RBL. 

 

Aanbeveling 2 Aanbeveling 2 Aanbeveling 2 Aanbeveling 2     

Stel als gemeenten streefwaarden op betreffende de mate waarin scholen verzuim Stel als gemeenten streefwaarden op betreffende de mate waarin scholen verzuim Stel als gemeenten streefwaarden op betreffende de mate waarin scholen verzuim Stel als gemeenten streefwaarden op betreffende de mate waarin scholen verzuim 

melden en de mate van verzuim onder leerplichtigen. Besteed hierbij specifieke melden en de mate van verzuim onder leerplichtigen. Besteed hierbij specifieke melden en de mate van verzuim onder leerplichtigen. Besteed hierbij specifieke melden en de mate van verzuim onder leerplichtigen. Besteed hierbij specifieke 

aandacht aan het mbo. aandacht aan het mbo. aandacht aan het mbo. aandacht aan het mbo.     

De streefwaarden dienen op twee onderwerpen betrekking te hebben: de mate waarin 

scholen verzuim melden (percentage meldende scholen) en de mate van verzuim 

onder leerplichtigen (percentage leerplichtigen dat verzuimt). Met name bij het MBO 

dient nog een flinke slag te worden gemaakt in zowel de registratie als de uitval door 

verzuim. De opdrachtgevers (de samenwerkende gemeenten) dienen deze 

aanbeveling ter hand te nemen, waarbij het RBL gevraagd kan worden met een 

voorstel te komen 

 

Aanbeveling 3Aanbeveling 3Aanbeveling 3Aanbeveling 3    

Geef als RBL van 2012 inzicht in de verklaringen aGeef als RBL van 2012 inzicht in de verklaringen aGeef als RBL van 2012 inzicht in de verklaringen aGeef als RBL van 2012 inzicht in de verklaringen achter de behaalde resultaten en ook chter de behaalde resultaten en ook chter de behaalde resultaten en ook chter de behaalde resultaten en ook 

aanbevelingen voor vervolgacties. Maak de jaarlijkse verantwoording meer aanbevelingen voor vervolgacties. Maak de jaarlijkse verantwoording meer aanbevelingen voor vervolgacties. Maak de jaarlijkse verantwoording meer aanbevelingen voor vervolgacties. Maak de jaarlijkse verantwoording meer 

betekenisvol.betekenisvol.betekenisvol.betekenisvol.    

Dus als een streefwaarde wel of niet wordt gehaald, dient daarvoor een verklaring te 

worden gegeven. Vervolgacties kunnen de verantwoordelijkheid zijn van het RBL, 

maar ook van de gemeente. De jaarlijkse verantwoording krijgt daarmee een 

betekenis die ook in concrete acties zichtbaar wordt. Bovendien wordt dan ook 

inzichtelijk wat het rendement is (wat werkt en wat niet) van de instrumenten die het 

RBL inzet (bijvoorbeeld deelname aan lokale zorgnetwerken) om haar taken uit te 

voeren. 

 

Aanbeveling 4Aanbeveling 4Aanbeveling 4Aanbeveling 4    

Zorg voor beleidsmatige capaciteit bij de gemeente om uitvoering leerplichttaken Zorg voor beleidsmatige capaciteit bij de gemeente om uitvoering leerplichttaken Zorg voor beleidsmatige capaciteit bij de gemeente om uitvoering leerplichttaken Zorg voor beleidsmatige capaciteit bij de gemeente om uitvoering leerplichttaken 

effectief te verbinden met lokaal jeugdbeleid.effectief te verbinden met lokaal jeugdbeleid.effectief te verbinden met lokaal jeugdbeleid.effectief te verbinden met lokaal jeugdbeleid.    

In de ambtelijke organisaties van de afzonderlijke gemeenten dient de beleidsmatige 

capaciteit aanwezig te zijn om de (uitkomsten van de) uitvoering van de 

leerplichttaken door het RBL effectief te kunnen verbinden met het lokale 

(preventieve) jeugdbeleid. 
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Meerwaarde 

Aanbeveling 5Aanbeveling 5Aanbeveling 5Aanbeveling 5    

Expliciteer de meerwaarde van de samenwerking en leg daarbij de nadruk op deExpliciteer de meerwaarde van de samenwerking en leg daarbij de nadruk op deExpliciteer de meerwaarde van de samenwerking en leg daarbij de nadruk op deExpliciteer de meerwaarde van de samenwerking en leg daarbij de nadruk op de    

bijdrage van het RBL aan het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeente.bijdrage van het RBL aan het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeente.bijdrage van het RBL aan het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeente.bijdrage van het RBL aan het lokaal preventief jeugdbeleid van de gemeente.  

Dus welke bijdrage levert het RBL aan bijvoorbeeld vroegsignalering en uitval op 

school. Daarmee wordt de meerwaarde van de regionale samenwerking ook 

inhoudelijk geladen voor de gemeenten en overheersen niet de bedrijfsmatige 

argumenten. Deze aanbeveling dient door het RBL, als opdrachtnemer, te worden 

opgepakt. 

 

Kaderstellende en controlerende rol gemeenten 

Aanbeveling 6Aanbeveling 6Aanbeveling 6Aanbeveling 6    

Gemeenteraden zouden, naast de formulering van de eerder genoemde Gemeenteraden zouden, naast de formulering van de eerder genoemde Gemeenteraden zouden, naast de formulering van de eerder genoemde Gemeenteraden zouden, naast de formulering van de eerder genoemde 

streefwaarden, zich vanuit hun kaderstellende rol moeten concentreren op de streefwaarden, zich vanuit hun kaderstellende rol moeten concentreren op de streefwaarden, zich vanuit hun kaderstellende rol moeten concentreren op de streefwaarden, zich vanuit hun kaderstellende rol moeten concentreren op de 

bijdrage die het RBL (en ook de RMCbijdrage die het RBL (en ook de RMCbijdrage die het RBL (en ook de RMCbijdrage die het RBL (en ook de RMC----functie en Jongerenloket) moet leveren aan hefunctie en Jongerenloket) moet leveren aan hefunctie en Jongerenloket) moet leveren aan hefunctie en Jongerenloket) moet leveren aan het t t t 

lokale preventieve jeugdbeleid.lokale preventieve jeugdbeleid.lokale preventieve jeugdbeleid.lokale preventieve jeugdbeleid.  

Dit ook in het licht van de overgang van de provinciale jeugdzorg naar de gemeenten. 

Daarmee wordt duidelijk welke relevantie het RBL heeft voor de lokale politieke 

agenda. 

 

Aanbeveling 7Aanbeveling 7Aanbeveling 7Aanbeveling 7    

Het jaarverslag van het RBL dientHet jaarverslag van het RBL dientHet jaarverslag van het RBL dientHet jaarverslag van het RBL dient    naar inhoud en vorm beter de kaderstellende en naar inhoud en vorm beter de kaderstellende en naar inhoud en vorm beter de kaderstellende en naar inhoud en vorm beter de kaderstellende en 

controlerende rol van de lokale raden te voeden, met name omdat de wens en de controlerende rol van de lokale raden te voeden, met name omdat de wens en de controlerende rol van de lokale raden te voeden, met name omdat de wens en de controlerende rol van de lokale raden te voeden, met name omdat de wens en de 

noodzaak bestaan om de RBLnoodzaak bestaan om de RBLnoodzaak bestaan om de RBLnoodzaak bestaan om de RBL----prestaties te verbinden met het lokale jeugdbeleid.prestaties te verbinden met het lokale jeugdbeleid.prestaties te verbinden met het lokale jeugdbeleid.prestaties te verbinden met het lokale jeugdbeleid.  

In het jaarverslag dient daarom steeds te worden verantwoord welke bijdrage het RBL 

heeft geleverd aan de realisatie van de lokale (en waar die er is de 

regionale)preventieve jeugdagenda. Daarmee wordt de keten van kaderstelling en 

controle sluitend gemaakt.    

    

Hoor en wederhoorHoor en wederhoorHoor en wederhoorHoor en wederhoor    

Conform het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie is het rapport voor 

ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aan betrokkenen voorgelegd. De 

ambtelijke reactie is, voor zover deze betrekking heeft op de feiten, in het rapport 

overgenomen. De reactie van het college van B&W (bestuurlijk hoor en wederhoor)  is 

in hoofdstuk 10 (bestuurlijke reacties) in het rapport opgenomen. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De rekenkamercommissie kan geen uitspraken doen over de financiële dekking.  

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Het rapport is geplaatst op de website van de gemeente Hillegom. 

Tevens is een persbericht verzonden. 
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Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Niet van toepassing. 

 

 

namens de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout, 

 

drs. P.A.M. van der Velde 

voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Rapport rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout "Uitvoering Leerplichtwet in Holland 

Rijnland” 

Informatie bij:mw. E. Hulspas, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 


