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1. Het college besluit in te stemmen met de verdeling van de rijksmiddelen van de Regionaal
Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, de verdeling van de gelden
kwalificatieplicht 2011, de middelen van de stimuleringsregeling Vrouwenopvang en de
middelen van het actieplan Jeugdwerkloosheid 2011.

2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst 2011 met het Regionaal Bureau
Onderwijs betreffende de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en
de uitvoering voor jongeren 23-27 jaar.

3. De kosten van het besluit bedragen totaal maximaal € 972.192, de baten op programma 4
bedragen € 429.000 (RMC), € 296.192 (kwalificatieplicht) en € 22.000( Stimuleringsregeling
Vrouwenopvang); daarnaast wordt maximaal € 165.000 vooruitontvangen subsidies
kwalificatieplicht ingezet en maximaal € 60.000 uit het actieplan Jeugdwerkloosheid
2011/programma 7. De budgettair neutrale mutaties zullen in de berap 1/2011 via een
technische begrotingswijziging worden uitgevoerd

4. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
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DOEL :
Gemeente Haarlem is centrumgemeente voor RMC en doet beleidsvoorstellen voor de verdeling van de
RMC - en kwalificatieplicht-middelen. Het college heeftt aan de raad ter vaststelling voorgelegd het
Meerjarenplan Bestrijding Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2011-2014 (Reg. nr. STZ/JOS
2010/398234). De Raad is op 10 maart 2011 akkoord gegaan met dit Meerjarenplan.

Het college van B&W van de RMC centrumgemeente is bevoegd dit besluit te nemen namens de
regio Zuid- en Midden-Kennemerland.



Onderwerp:Verdeling Rijksmiddelen Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
Voortijdig Schoolverlaten en verdeling rijksmiddelen kwalificatieplicht 2011

Registratie Nummer: STS/JOS 2010/398236.

1. Inleiding
De gemeente Haarlem is centrumgemeente voor de RMC regio, waar het beleid
voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten wordt uitgevoerd. Op 1 februari jl.
heeft ons college het Meerjarenplan VSV 2011-2014 (reg.nr. STZ/JOS
2010/398234) ten behoeve van de raad vastgesteld, waarin ook de
uitvoeringsplannen op dit terrein zijn aangekondigd.
In deze regierol besluit de gemeente Haarlem, na instemming van de andere
regiogemeenten, over de verdeling van de RMC-en kwalificatieplichtmiddelen.
De uitvoering van de kwalificatieplicht (de uitvoering van de leerplichtwet voor 16-
en 17 jarigen) vindt plaats door elke gemeente afzonderlijk, waarbij aangetekend
moet worden dat Haarlem deze taak ook voor Zandvoort en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude uitvoert. Het beleid en de uitvoering worden wel regionaal afgestemd.
Verdeling van de kwalificatieplichtgelden aan de regiogemeenten vindt plaats op
basis van het aantal inwoners en is door het Rijk aangegeven.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit in te stemmen met de verdeling van de rijksmiddelen van
de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten, de
verdeling van de rijksmiddelen kwalificatieplicht 2011, de rijksmiddelen van
de stimuleringsregeling Vrouwenopvang en de rijksmiddelen van het
actieplan Jeugdwerkloosheid 2011.

2. Het College stemt in met het sluiten van de overeenkomst 2011 met het
Regionaal Bureau Onderwijs betreffende de uitvoering van de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en de uitvoering voor jongeren 23-27
jaar.

3. De kosten van het besluit bedragen totaal maximaal € 972.192, de baten op
programma 4 bedragen € 429.000 (RMC), € 296.192 (kwalificatieplicht) en
€ 22.000( Stimuleringsregeling Vrouwenopvang); daarnaast wordt maximaal
€ 165.000 vooruitontvangen subsidies kwalificatieplicht ingezet en maximaal
€ 60.000 uit het actieplan Jeugdwerkloosheid 2011/programma 7. Het besluit
is per saldo budgettair neutraal.

4. Communicatieparagraaf: Regiogemeenten en uitvoerende instanties
ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving.
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3. Beoogd resultaat
De uitvoering voor Zuid-en Midden-Kennemerland, gericht op 40% vermindering
voortijdige schoolverlaters.(vsv-ers) 12 tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie
(Havo- of MBO niveau 2- diploma) hebben behaald.
In het Jongerenloket worden ook de jongeren van 23 tot 27 jaar bediend, voorzover
het de RMC functie(scholingsadviseur voor jongeren zonder startkwalificatie)
betreft.

4. Argumenten
Schooluitval dient met 40% te zijn teruggedrongen in 2012.
Programmabegroting: 4.1: Jeugd en Onderwijs, 1 Optimale kansen op deelname aan
de maatschappij voor jongeren.
Programmabegroting : 7.1: Werk- en re-integratie. Het stimuleren van een zo
optimaal mogelijke schoolloopbaan en het duurzaam terugdringen en voorkomen
van Jeugdwerkloosheid, met tenminste het behalen van een startkwalificatie door
jongeren als doel.

5. Financiële paragraaf
De Gemeente Haarlem ontvangt als centrumgemeente een bijdrage van
€ 429.122,15 voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten in de regio Zuid-
en Midden-Kennemerland in het kader van de Wet RMC (Regionale Meld- en
Coordinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters).
Daarnaast ontvangt Haarlem als centrumgemeente regionale middelen van
€ 296.192,07 voor de kwalificatieplicht via het RMC budget 2011.
De kostenplaats is: 2441.` ````````````

Tevens is er een bedrag uit de Stimuleringsregeling Vrouwenopvang beschikbaar
voor een scholingsaanbod met hulpverlening voor deze doelgroep.
Via het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid van de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is maximaal € 60.000 beschikbaar voor de uitvoering van de
RMC-functie van scholingsadviseur in het Jongerenloket voor de jongeren van 23-
27 jaar zonder startkwalificatie.

Verdeling Rijksmiddelen RMC 2011:
- Gemeente Haarlem: RMC coördinatie-en beleidsadvisering € 65.000

- Gemeente Haarlem: Bijdrage melding en registratie € 70.000

- Regionaal Bureau Onderwijs: Overeenkomst uitvoering RMC € 205.000
Projecten voortijdig schoolverlaten ( On line coaching
extra inzet RMC op MBO, extra inzet RMC op Jongerenloket,
EVC trajecten en project Jong en Ondernemend) € 89.000

___________
€ 429.000

Middelen Stimuleringsregeling Vrouwenopvang
- Scholingsaanbod jonge moeders door RBO € 22.000



Verdeling Rijksmiddelen kwalificatieplicht 2011:

Beverwijk € 29.648,74
Bloemendaal € 21.057,76
Haarlem , incl. Zandvoort en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude € 120.916,29
Heemskerk € 32.042,61
Heemstede € 22.000,80
Uitgeest € 11.860,53
Velsen € 58.665,34
______________
Totaal € 296.192,07

Regionale inzet voorziening kwalificatieplichtgelden
(balanspost vooruitontvangen subsidies)

-On line coaching (door RBO) € 5.000
-Extra inzet leerplicht voor het houden van

spreekuren en van rekken € 40.000
-Trajectagent 18- door RMC /leerplicht € 60.000
-Inzet zomerpiek overstap VMBO-MBO € 20.000

- Inzet regionale aanpak leerplicht en samenwerking met RMC € 40.000

Totaal € 165.000

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Scholen melden de uitvallers (via DUO/Dienst Uitvoering Onderwijs) bij de
woongemeente (registratiesysteem CAReL).
Uitvoering voor de regio Zuid- en Midden-Kennemerland vindt plaats door het
Regionaal Bureau Onderwijs (RBO).
Uitvoering van de kwalificatieplicht vindt plaats door de regiogemeenten Zuid- en
Midden-Kennemerland.
De voortijdige uitvallers worden door RMC- trajectbegeleiders of in het geval van
de uitvoering van de kwalificatieplicht (16- en 17-jarige leerlingen) door
leerplichtambtenaren begeleid naar herplaatsing naar opleiding, leer-werktraject of
arbeidsmarkt.
Tussen uitvoering van de RMC-functie en de leerplicht van de gemeenten vindt
nauwe afstemming plaats.

Bijlagen
Overzicht RMC-projecten 2011

Het college van burgemeester en wethouders





Overzicht Projecten Voortijdig Schoolverlaters in RMC-regio 025/Zuid-en
Midden-Kennemerland

Naam project:
Trajectbegeleiding RMC, deels op locatie van het UWV
werkbedrijf/Jongerenloket

Doel: Herplaatsen van vsv-ers op scholing, combinatie van werk en
scholing of werk. Ook herplaatsing naar bijzondere projecten.

Activiteiten: Gesprekken en begeleiding van jongeren. Hulp bij het maken van
keuze voor de toekomst. Hulp bij procedurele zaken als aanmelding,
wachtlijstbemiddeling, etc.

Betrokken partijen: RMC, UWV werkbedrijf,ROC en Jeugdzorg

Naam project: WET trajecten/Werkervaringstrajecten

Doel : Herplaatsing jongeren op BBL-trajecten.

Activiteiten: Via actieve stagebemiddeling worden moeilijk plaatsbare jongeren
in contact gebracht met werkgevers. Via stages worden jongeren
uiteindelijk op een passend BBL-traject geplaatst.

Betrokken partijen: RMC en ROC

Naam Project: Trajectagent RMC

Doel : Vergroten van het bereik van het RMC onder de moeilijk te
activeren doelgroep.

Activiteiten: Bellen, e-mailen, oproepen, huisbezoek. Alles met het doel de
betreffende jongeren het RMC binnen te trekken of minimaal vast te
leggen wat de situatie (niet kunner / niet willer) is.

Extra inzet trajectagent op ROC

Betrokken partijen: RMC en ROC

Naam Project: On line coaching
Doel: Jongeren extra te herplaatsen en vervolgens extra begeleiden om hen

toe te leiden naar opleiding naast de traditionele wijze (schriftelijk,
telefonisch en door middel van het voeren van face-to-face
gesprekken).



Activiteiten: Met die jongeren contact houden via mail, e.d. en hen op deze wijze
binnen boord te houden.

Betrokken partijen: RMC, ook in het Jongerenloket

Naam Project: Specifieke RMC-Trajectbegeleider

Doel : Doelgroep thuiszittende jongeren met zware problematiek (game-
verslaving, andere verslavingsproblematiek, jonge moeders,
schuldenproblematiek, vsv-ers en justitie) scholing met begeleiding
en hulpverlening bieden

Activiteiten: Intensieve begeleiding en controle, planvorming en gezamenlijke
aanpak problematiek.

Betrokken partijen: RMC en alle deskundige partijen in de hulpverlening

Naam Project: Jong en Ondernemend

Doel : Activeren van jongeren d.m.v. het schrijven van een eigen
ondernemingsplan.

Activiteiten: Cursus Oriëntatie op Ondernemerschap
Schrijven van een eigen ondernemingsplan
Begeleiding bij bewustwordingsproces.

Betrokken partijen: RMC en UWV Werkbedrijf

Naam project: Ervaring Verworven Competenties (EVC)
Doel: Schooluitvallers/-verlaters alsnog een diploma bieden door middel

van een EVC training en toetsingstraject

Activiteiten: Intakes, toetsen en vervolgtrajecten scholing

Betrokken partijen: RMC en EVC centrum en ROC

Naam project: Leerwerktrajecten met hulpverlening

Doel: Schoolverlaters door middel van gerichte leerwerktrajecten (horeca,
e.d.) met evt. hulpverlening alsnog aan een startkwalificatie helpen

Activiteiten: Scholing door ROC op locatie van het leerwerktraject, hulpverlening
door jeugdzorg waar nodig

Betrokken partijen: Paswerk,Novacollege, Dunamare, Jeugdzorg en gemeente (RMC en
leerplicht)



Naam project: BBL- trajecten(nadruk op werken met 1 dag leren) en BOL-
trajecten (nadruk op opleiding en 1 dag werk)

Doel: Schoolverlaters door middel van gerichte leerwerktrajecten aan een
startkwalificatie helpen

Doel: Schoolverlaters door middel van gerichte leerwerktrajecten aan een
startkwalificatie helpen

Activiteiten: Scholing door ROC

Betrokken partijen: Novacollege en andere ROC’s en gemeente (RMC en leerplicht)

Naam project: Scholingsaanbod met hulpverlening Jonge Moeders

Doel: Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het (uiteindelijk) behalen
van een startkwalifcatie en hen bekend maken met het zorg- en
ondersteuningsaanbod.

Activiteiten: Scholing door RMC en ism ketenpartners hulpverlening

Betrokken partijen: RMC en hulpverlenende instanties, waaronder kinderopvang


