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1. Inleiding 

Per 1 januari is de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. De gewijzigde WEB 

schrijft voor dat de gemeenten die samenwerken in een arbeidsmarktregio een gezamenlijk 

plan opstellen voor educatie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Voor dit doel krijgt de 

regio de beschikking over een specifieke uitkering. Voor elke regio is een contactgemeente 

aangewezen die deze middelen voor de gehele regio ontvangt. Voor onze regio is dat de 

gemeente Haarlem. Met de gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en 

IJmond is inmiddels een meerjarenplan vastgesteld (2015/171454).  

 

Naast dit meerjarenplan is er nu ook gezamenlijk een convenant opgesteld, als juridisch kader 

voor de samenwerking tussen de gemeenten in de regio voor de periode tot en met 2017. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het College stelt het Convenant Educatie van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland 

en IJmond vast waarin de samenwerking en de procedures rond educatie en bestrijding 

van laaggeletterdheid worden vastgelegd. 

2. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 

Samenleving; 

3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.  

 

3. Beoogd resultaat 

Het realiseren van efficiënte samenwerking tussen de bij de arbeidsmarktregio Zuid-

Kennemerland en IJmond betrokken gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de 

WEB.  

 

4. Argumenten 

Educatie en bestrijding van laaggeletterdheid past binnen de in de begroting opgenomen 

beleidsdoelstellingen. 

Educatie en bestrijding laaggeletterdheid draagt bij aan Programma 1, maatschappelijke 

participatie om zoveel mogelijk Haarlemmers zelfredzaam te laten zijn en regie over het 

eigen leven te geven.  

 

Haarlem is contactgemeente 

Haarlem is voor de Rijksoverheid contactgemeente van de arbeidsmarktregio Zuid-

Kennemerland en IJmond. Haarlem ontvangt tot en met 2017 ten behoeve van educatie en 

bestrijding van laaggeletterdheid een specifieke Rijksuitkering. Deze uitkering wordt regio-

breed ingezet ten behoeve van uitvoering van het meerjarenplan. 

 

Besluit legt de samenwerking tussen de gemeenten vast 

Om de samenwerking en afstemming efficiënt en effectief te realiseren wordt in dit 

convenant de besluitvormingsprocedure van het regionaal educatief programma en de 

verantwoording van de uitgaven vastgelegd. Verder zijn de taken, verantwoordelijkheden en 

verplichtingen van de contactgemeente en overige gemeenten op het gebied van educatie en 

bestrijding van laaggeletterdheid vastgelegd waardoor het financiële risico beperkt wordt. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

De gemeente Haarlem is als contactgemeente voor de Rijksoverheid en namens betrokken 

gemeenten verantwoordelijk voor deze specifieke Rijksuitkering. Bij onvoldoende 

verantwoording door een van de regiogemeenten is er een risico dat de Rijksoverheid de 

deelverantwoording niet accepteert en max. € 8.000,- terugvordert.  

 

 

 

6. Uitvoering 

De Colleges van B&W van alle betrokken gemeenten besluiten over dit convenant. 

 

De wethouder onderwijs van Haarlem ondertekend ‘het Convenant Educatie van de 

arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond’, de burgemeester zal hiervoor een 

volmacht afgeven. 

 

 

7. Bijlage 

Convenant Educatie van de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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