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1. Inleiding  
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet Educatie Beroepsonderwijs veranderd. De 

belangrijkste wijziging is dat Haarlem nu contactgemeente is van de arbeidsmarktregio voor 

de WEB, waar tot en met 2014 elke gemeente hiervoor afzonderlijk een uitkering van het 

Rijk kreeg.  Andere belangrijke wijzigingen zijn dat de verplichte besteding bij het Nova 

College wordt afgebouwd en dat andere instellingen ook mogen bijdragen aan de educatie. 

Gemeente Haarlem ontvangt van het ministerie van OCW een specifieke uitkering om 

uitvoering te geven aan de WEB voor de arbeidsmarktregio (regiogemeenten Zuid-

Kennemerland en IJmond). 

 

In dit besluit ligt de educatieovereenkomst 1 januari tot en met juli 2015 met het Nova 

College voor. Dit besluit wordt nu genomen als gevolg van het feit dat de 

toekenningsbeschikking van het ministerie van OCW, met daarin de specificatie van de 

uitkering per gemeente,  pas op 18 december aan ons werd verstuurd.  Hierdoor is de 

voorbereidingstijd voor een gezamenlijk plan van aanpak te kort en is besloten tot 

continuering van de bestaande overeenkomsten.   

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college stelt de overeenkomst Wet Educatie Beroepsonderwijs met het Nova College 

voor de periode januari tot en met juli 2015 vast; 

2. De kosten van het besluit bedragen € 619.218,= en worden bekostigd uit de specifieke 

uitkering Educatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit wordt in de 

eerste bestuursrapportage 2015 verwerkt; 

3. Het ROC Nova college en de regiogemeenten ontvangen daags na besluitvorming 

informatie over dit besluit; 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Continuering van het educatieaanbod van het Nova college tot en met 31 juli 2015. Burgers 

uit de arbeidsmarkt regio worden gefaciliteerd om op drie locaties in 25 lesgroepen hun 

achterstand op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in te lopen. 

In totaal gaat het om een aanbod van 3476 uren onderwijs. 

 

4. Argumenten 

Overeenkomsten IJmond en Zuid-Kennemerland met het Nova College worden gecontinueerd 

tot en met 31 juli 2015 

Om de continuïteit van het educatieaanbod te waarborgen zijn de portefeuillehouders 

onderwijs van de regiogemeenten akkoord gegaan de educatietrajecten, welke gestart zijn in 

2013, te continueren tot en met 31 juli 2015. In de overeenkomst januari tot en met juli 2015 

zijn de aangeboden opleidingen educatie dezelfde gebleven, maar is het aanbod van het aantal 

uren per opleiding aangepast aan de vraag. Een regionale werkgroep maakt nu een nieuw 

educatieplan naar aanleiding van de wijzigingen in de WEB. Dit plan wordt vanaf schooljaar 

2015-2016 uitgevoerd. 
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Haarlem is contactgemeente voor de arbeidsregio Zuid-Kennemerland en IJmond  

Contactgemeente houdt in dat Haarlem de middelen ontvangt om een kwantitatief en 

kwalitatief voldoende aanbod van opleidingen educatie te verzorgen voor Zuid-

Kennemerland en de IJmond, voor 2015 is dat € 1.061.521, =.  

Verder is Haarlem verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een regionaal educatief 

plan, in overleg met de regiogemeenten. Ook dient Haarlem afspraken te maken met 

aanbieders voor uitvoering van het educatieve plan, coördineren van diverse werkzaamheden 

bij de uitvoering en verantwoorden van de WEB-uitkering. 

 

Overeenkomst met Nova past binnen financiële kaders 

Haarlem is als contactgemeente wettelijk verplicht in 2015 tenminste 75% van de uitkering te 

besteden bij het Nova College. Voor deze ‘gedwongen winkelnering’ geldt een 

afbouwperiode tot 2018. Gedurende de afbouwperiode zijn deze trajecten niet 

aanbestedingsplichtig. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Haarlem is vanaf 1 januari 2015 financieel verantwoordelijk voor de educatie inzet bij de 

regio gemeenten. Een onderbesteding en/of niet rechtmatige besteding van de uitkering moet 

worden teruggestort. De opdrachtverlening aan het Nova college biedt voldoende 

waarborgen, zodat er goed zicht blijft op de besteding van de subsidie.  

 

6. Uitvoering 

Het Nova College continueert het educatieaanbod tot en met 31 juli 2015 voor de regio Zuid-

Kennemerland en de IJmond.  

 

De planning van het nieuwe regionale educatieve plan dat vanaf schooljaar 2015-2016 wordt 

uitgevoerd, is als volgt 

Planvorming   februari en maart 2015 

Schrijven plan    1-15 april  

Start besluitvormingsproces 15 april  

B en W    12 mei 

Commissie Samenleving 28 mei   

Opdrachtverstrekking   1 juni 2015 

Start uitvoering   1 augustus 2015  
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7. Bijlagen 

Uitvoeringsovereenkomst met het Nova College, inclusief een overzicht van de 

productcatalogus en voorbeelden van formats jaar- en kwartaalrapportages 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 


