GR 1 januari 2014
overwegende:
- dat het samenwerken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969, gelet op
het grensoverschrijdende karakter ervan, wenselijk, zo niet noodzakelijk, is geworden en
door samenwerking kwaliteit en dienstverlening op een hoger plan kunnen worden
gebracht;
- dat samenwerking in de huidige situatie is geregeld in de vorm van de volgende regelingen
voor leerplicht en RMC:
- de Gemeenschappelijk Regeling CAReL
- de Overeenkomst Uitvoering RMC 2013,
- de samenwerkingsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Heemstede,
- de dienstverleningsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Zandvoort,
- de dienstverleningsovereenkomst leerplicht tussen Haarlem en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude;
en dat door deze regelingen te stroomlijnen in één overeenkomst de regionale en lokale
verantwoordelijkheden beter kunnen worden geborgd, waardoor de samenwerking
overzichtelijk en efficiënt kan verlopen;
- dat door samenwerking een eenduidige en consistente handhaving strategie kan worden
gevolgd;
- dat schoolverzuim- en voortijdig schoolverlaten (VSV) problematiek een lokaal én
regionaal karakter kent dat voor gemeente-grens-overstijgende problematiek vraagt om
regionale afstemming, aansturing en uitvoering;
- dat de regionaal georiënteerde onderwijs- en zorgpartners om meer regionale afstemming
vragen;
- dat het de wens van de gemeenten is om een voor alle samenwerkende partijen helder
kader te ontwikkelen en te implementeren, zodat regionaal besluitvorming kan
plaatsvinden en de invloed van ieder geborgd is;
- dat de gemeenten de taakuitvoering wensen op te splitsen in 3 percelen waarbij gemeenten
kunnen kiezen aan welk samenwerkingsniveau (perceel) zij wensen deel te nemen;
- dat de 4 gemeenten in Midden Kennemerland hebben aangegeven niet te willen meedoen
aan perceel 2 en deze taak lokaal te willen blijven uitvoeren en dat de overige gemeenten
hebben aangegeven aan alle samenwerkingsniveau’ s (percelen) mee te willen doen;
- dat deze gemeenschappelijke regeling daartoe een goed middel is;
- dat de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenteraden daartoe de
vereiste toestemmingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen hebben verkregen;
b e s l u i t e n:

Tot het aangaan van de volgende:
Gemeenschappelijke regeling van dienstverlening en de oprichting van een
Gemeenschappelijk orgaan, niet zijnde een openbaar lichaam, conform artikel 8, tweede
lid van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, op het terrein van de uitvoering van de
Leerplichtwet 1969 en van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in de regio WestKennemerland

overwegende:
- dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) - problematiek een lokaal én
regionaal karakter kent;
- dat gemeente-grens-overstijgende problematiek vraagt om regionale afstemming,
aansturing en uitvoering en sinds januari 2014 een Gemeenschappelijke Regeling (GR)
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten van kracht is in de RMC regio WestKennemerland;
- dat ook de regionaal georiënteerde onderwijs- en zorgpartners om meer regionale
afstemming vragen;
- dat de gemeenten de taakuitvoering wensen op te splitsen in 3 percelen waarbij gemeenten
kunnen kiezen aan welk samenwerkingsniveau (perceel) zij wensen deel te nemen;
- dat de drie gemeenten in Midden Kennemerland hebben aangegeven niet te willen
meedoen aan perceel 2 en deze taak lokaal te willen blijven uitvoeren en dat de overige
gemeenten hebben aangegeven aan alle samenwerkingsniveaus (percelen) mee te willen
doen;
- dat deze Gemeenschappelijke Regeling daartoe een goed middel gebleken is;
- dat de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenteraden daartoe de
vereiste toestemming overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen hebben gegeven;
- dat de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude door de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer onderdeel is van de RMC regio agglomeratie Amsterdam, met als
contactgemeente Amsterdam en daardoor uittreedt uit RMC-regio West-Kennemerland;
- dat door wijziging van de WBP en opgedane ervaringen in de uitvoering de GR dient te
worden geactualiseerd;
Gelet op:
-Leerplichtwet 1969;
-Wijzigingswet op het voortgezet onderwijs;
-Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra van 6 december 2001;
-Besluit van 7 december 2011 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
-Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs
inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in kwetsbare posities
Wet Gemeenschappelijke regelingen;
-Relevante bepalingen uit de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

besluiten:
dat de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio
West-Kennemerland, in werking getreden op 1 januari 2014 wordt gewijzigd
per 1 januari 2019

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
regio “West-Kennemerland”

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting

OVERWEGINGEN

Zie hierboven

Zie hierboven
Overwegingen geactualiseerd
en aangepast
i.v.m. de uittreding
van de gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude
en gewijzigde wet- en regelgeving.

Wet van 6 december 2001
betreffende de Regionale Melden Coördinatiefunctie.
.

Wijzigingswet op het voortgezet onderwijs,
de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op de expertisecentra van
6 december 2001
het Besluit van 7 december 2011
Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
en de Wet van 15 juni 2018 tot wijziging
van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking
voortijdig schoolverlaten en jongeren in
kwetsbare posities.
Actuele wetgeving toegevoegd.

Begripsbepalingen

Artikel 1, sub o
Teammanager: functionaris, in dienst van
de contactgemeente Haarlem, belast met de
management taken en operationeel beleid
op het gebied van leerplicht, RMC en VSV
voor de RMC regio West-Kennemerland en
het RBL
Toegevoegd.
Artikel 1, sub q
Wbp: Wet bescherming
Persoonsgegevens

Artikel 1,sub r
AVG: Algemene Verordening Gegevens
Actualisatie ivm wet- en regelgeving.
Artikel 1, sub s
Geschillenbeslechting: Verschil van mening,
voordat er sprake is van een formele klacht.
Toegevoegd.

Taken perceel 1

Artikel 5, lid 2, sub h

Artikel 5, lid 2, sub h

Het opstellen en leveren van
overzichten over de registratie
van alle leerplichtigen uit de

Het opstellen en leveren van overzichten
over de registratie van

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017
deelnemende gemeenten ten
behoeve van de door de
gemeenten zelf te maken
jaarverslagen leerplicht en ten
behoeve van de RMCeffectrapportage

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting
alle jongeren van 5 tot 23 jaar uit de
deelnemende gemeenten ten behoeve van de
op te stellen jaarverslagen en ten behoeve
van het opstellen van de VSVeffectrapportages.
Tekst geactualiseerd i.v.m. te
leveren jaarverslag leerplicht, RMC en VSV
en rapportages aan het GR-bestuur en de
rijksoverheid.

Taken perceel 2

Artikel 6, lid 2, sub e
Controle en handhaving op de
verplichtingen van de
onderwijsinstellingen in het
kader van de Leerplichtwet.

Artikel 6, lid 2 sub e
Controle op de verplichtingen van de
onderwijsinstellingen in het kader van de
Leerplichtwet.
Tekst geactualiseerd: De handhaving is
neergelegd bij de Onderwijsinspectie.

Taken perceel 3

Artikel 7, lid 2, sub d
Het onderhouden van contacten
in de uitvoering met scholen
voor voortgezet onderwijs en
ROC’s in het RMC gebied.

Artikel 7, lid 2, sub d
Het onderhouden van contacten met scholen
van voortgezet onderwijs(VO) en ROC’s in
en buiten het RMC gebied.
Tekst geactualiseerd .o.g.v praktijk:
Ook veel jongeren gaan naar ROC’s en
ook VO buiten het RMC gebied, zodat
ook met die
onderwijsinstellingen (beleids)overleg wordt
gevoerd.

Wijziging in taken

Artikel 9
1. Zowel het
gemeenschappelijk orgaan
als elk van de deelnemende
colleges zijn bevoegd tot
het doen van voorstellen tot
een wijziging van (de
aanduiding van) taken
binnen een perceel, zonder
dat sprake is van een
wijziging als bedoeld in
artikel 30 van deze
regeling.
2. Voor een dergelijke
wijziging zijn unanieme
besluiten van alle

Vervalt.
Overbodig, aangezien dit geregeld is in
artikel 30.

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting

deelnemende colleges
vereist.

Mandatering van taken
en bevoegdheden

Overige bevoegdheden
gemeenschappelijk
orgaan

Artikel 10, lid 1

Artikel 10, lid 1

Onverminderd het bepaalde in
artikel 10:4 van de Algemene
wet bestuursrecht moet het
gemeenschappelijk orgaan
instemmen met de
mandaatverlening door de
betreffende deelnemer.

Vervalt.

Artikel 11, lid 1, sub b
de vaststelling van het
leerplichtjaarverslag en de
effectrapportage, het aanbieden
aan de Colleges en de
verzending aan het Ministerie
OCW.

Artikel 11, lid 1, sub b
de vaststelling van het jaarverslag en de
effectrapportage, het aanbieden aan de
Colleges en de verzending aan het Ministerie
OCW.

Artikel 11, lid 3
Alle correspondentie van het
gemeenschappelijk orgaan
alsmede besluiten
wordt/worden ondertekend
door of namens de voorzitter en
de secretaris van het
gemeenschappelijk orgaan.
Toepasselijke wet- en
regelgeving

Artikel 12, lid 4
Voor de omschrijvingen van de
begrippen in het kader van de
Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie is de Wet
van 6 december 2001
betreffende de Regionale Melden Coördinatiefunctie van
toepassing.

Overbodig, situatie doet zich niet voor.

Tekst geactualiseerd.
Artikel 11, lid 3
Alle correspondentie van het gemeenschappelijk orgaan alsmede besluiten op grond
van dit artikel wordt/worden ondertekend
door of namens de voorzitter van het
gemeenschappelijk orgaan.
Tekst geactualiseerd.

Artikel 12, lid 4
Voor de omschrijvingen van de begrippen in
het kader van de RMC is de Wijzigingswet
op het voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en de
Wet op de expertisecentra
van 6 december 2001 en het Besluit van
7 december 2001 betreffende de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie van toepassing
en de Wet van 15 juni 2018 tot wijziging van
onder meer de
Wet educatie en beroepsonderwijs

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting
inzake regionale samenwerking voortijdig
schoolverlaten en jongeren in kwetsbare
posities van toepassing.

Werkwijze van het
gemeenschappelijk
orgaan

Artikel 14, lid 1
Daarnaast vergadert zij in de
periode tussen 1 juli en 31
december in elk geval één keer
per jaar in verband met het
vaststellen van het
leerplichtjaarverslag.

Artikel 14, lid 1
Daarnaast vergadert zij in de periode tussen
1 juli en 31 december in elk geval één keer
per jaar in verband met het
vaststellen van het jaarverslag.

Artikel 17, lid 1, sub a
1. De uitvoerende gemeente is
namens het gemeenschappelijk
orgaan belast met de volgende
taken en bevoegdheden:
a.de uitvoering van de door de
deelnemende gemeenten bij
afzonderlijke besluiten
gemandateerde leerplicht- en
RMC-taken;
e. het toezenden van de
gemeenschappelijke regeling
aan Gedeputeerde Staten, zoals
bedoeld in artikel 26 van de
Wet gemeenschappelijke
regelingen, publicatie van de
gemeenschappelijk regeling in
de Staatscourant, alsmede de
toezending aan de Minister en
de hoofden als bedoeld in
artikel 17 van de Leerplichtwet
1969;

Artikel 17, lid 1 sub a
De uitvoerende gemeente is namens
het gemeenschappelijk orgaan belast met
de volgende taken en bevoegdheden:
a.de uitvoering van de door de deelnemende
gemeenten gemandateerde leerplicht- en
RMC-taken;

Artikel 19, lid 3
De aan deze regeling
deelnemende gemeenten gaan
voor het wettelijk kader van
privacy uit van de

Artikel 19, lid 3
De aan deze regeling deelnemende
gemeenten gaan voor het wettelijk kader
van privacy uit van de toepasselijkheid van
de Algemene

Uitvoerende gemeente

Levering, verwerking en
gebruik van gegevens

Tekst geactualiseerd.

Bij afzonderlijke besluiten is overbodig.
Vervalt.
Al geregeld in de Wet GR.

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017
toepasselijkheid van Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp), artikel 20 van het
Vrijstellingsbesluit Wbp en
daaruit voortvloeiende
regelgeving.
De gemeente die de gegevens
van de BRP verstrekt is
verantwoordelijk en de
uitvoerende gemeente is
binnengemeentelijk afnemer
van de BRP en bewerker in de
zin van de Wbp.

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

Vervalt.
Geregeld in de AVG.

Taakuitvoering/
Uitvoeringskaders

Artikel 20, lid 1
Artikel 20, lid 1
Binnen het kader van het
Vervalt.
mandaat is, betreffende de in
artikel 8, tweede lid genoemde Is al geregeld door de GR.
gemeenten die deelnemen aan
perceel 2, is, de
leerplichtambtenaar van de
uitvoerende gemeente namens
het college bevoegd om op
grond van de Leerplichtwet
1969, ter zake van het toezicht
op de naleving van de
Leerplichtwet 1969, zelfstandig
beslissingen te nemen.

Algemene financiële
bepalingen en begroting

Artikel 23, lid 6
De ontwerpbegroting wordt
door de zorg van de besturen
van de deelnemende gemeenten
voor een ieder ter inzage
gelegd en, tegen betaling van
de kosten, algemeen
verkrijgbaar gesteld.

Artikel 23, lid 6
De ontwerpbegroting wordt door de zorg
van de besturen van de deelnemende
gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd
en algemeen verkrijgbaar gesteld.
Tegen betaling van de kosten vervalt.
Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 23, lid 11
Indien er sprake is van een
afwijking van het dan geldende
begrotingskader inclusief
indexering, waaraan de
deelnemende gemeenten eerder
hun goedkeuring hebben
gegeven, dan wordt de

Artikel 23, lid 11
Indien er sprake is van een afwijking van
meer dan 10% het dan geldende begrotingskader inclusief indexering, waaraan de deel
nemende gemeenten eerder hun goedkeuring
hebben gegeven, dan wordt de concept
begroting bij iedere gemeente afzonderlijk
voorgelegd ter besluitvorming.

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017
conceptbegroting bij iedere
gemeente afzonderlijk
voorgelegd ter besluitvorming.
Zodra iedere gemeente
afzonderlijk een besluit heeft
genomen zijn de bepalingen
van dit artikel mede van
toepassing op wijziging van de
begroting.

Ingangsdatum en duur
van de Regeling

Artikel 36, lid 3
De aan deze regeling
deelnemende gemeenten
dragen zorg voor publicatie in
de Staatscourant.

Geschillenbeslechting

Artikel 34 lid 2,lid 3 en 4
2.Geschillen omtrent de
toepassing, in de ruimste zin,
van de regeling tussen de
(colleges van de) deelnemende
gemeenten zullen nadat zij via
een aangetekend schrijven
kenbaar zijn gemaakt, worden
besproken tussen een
vertegenwoordiging van de
colleges en Gedeputeerde
Staten. Conform artikel 28 van
de Wet gemeenschappelijke
regelingen beslissen
Gedeputeerde Staten.
3.Conform artikel 28 van de
Wet gemeenschappelijke
regelingen beslissen
Gedeputeerde Staten.
3.Indien men onderling niet
komt tot een voor iedere partij
aanvaardbare oplossing van het
geschil, zijn alle partijen
bevoegd het geschil aan de
daartoe bevoegde rechter voor
te leggen.
4.Op de overeenkomst is het
Nederlandse recht van

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting
Zodra iedere gemeente afzonderlijk een
besluit heeft genomen zijn de bepalingen
van dit artikel mede van toepassing op
wijziging van de begroting.
De rijksbijdragen worden pas in december
voorafgaand aan het betreffende jaar
definitief bekend.
Alleen bij afwijking van 10% en meer van
begroting, wordt deze opnieuw voorgelegd.
Artikel 36, lid 3
Vervalt
De uitvoerende gemeente draagt zorg voor
Publicatie in de Staatscourant.
Dit is al geregeld in de Wet GR.
Artikel 34 lid 2,lid 3 en 4
Vervallen.
Dit is al geregeld in wet- en regelgeving.

Onderwerp

Tekst luidende
vanaf 1 januari 2017

Voorstel tekst 2de wijziging
vanaf januari 2019
met toelichting

toepassing.
Beëindiging huidige
samenwerkingsovereenkomsten

Artikel 37,1e lid
Artikel 37, 1e lid
1.Met de in werking treding
Vervalt.
van de GR eindigen de
samenwerkingsovereenkomsten
van 2010 en 2011.
Dit artikel is achterhaald.

