
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de uitbreiding van de formatie Leerplicht met 1,7 fte per 1 januari 2008 en
0,3 fte per 1 januari 2009 (totaal 2 fte).

2. De kosten van het besluit bedragen€ 99.298 (2008) en € 121.590 (2009). Het besluit wordt gedekt
uit programma 4 maatschappelijke ontwikkeling, product 04.02.06 proces ondersteunende
voorzieningen.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
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Onderwerp
Structurele uitbreiding formatie team leerplicht i.v.m. wijziging
Leerplichtwet/invoering kwalificatieplicht

B & W-vergadering van 4 december
2007

Bestuurlijke context

Met ingang van 1 augustus 2007 is de Leerplichtwet gewijzigd. Gemeenten ontvangen structureel extra
middelen om deze wijziging uit te voeren. Voor de regio West Kennemerland betreft het een bedrag van
€ 125.192 (voor 2007) en € 300.460 (voor 2008).

Het College heeft op 4 juni 2007 besloten de extra middelen als volgt in te zetten:
- € 50.000 bij wijze van pilot voor de inzet van één full-time verzuimcoördinator;
- € 5.000 voor het laten uitvoeren van een quick scan naar de leerplichtsituatie in de regio;
- de resterende gelden op basis van het aantal per gemeente woonachtige kinderen/jongeren van 5

tot 18 jaar, ten behoeve van de versterking van de leerplichtfunctie.

In 2007 ontvangt Haarlem een bedrag van€ 41.378 (inclusief de bijdrage van de gemeenten Zandvoort 
en Bennebroek waarvoor de Leerplichtwet ook wordt uitgevoerd).
In 2008 ontvangt Haarlem in totaal een bedrag van€ 99.298. Dit betekent een structurele formatie
uitbreiding van 1,7 fte.
In 2009 is een bedrag van€ 121.590 beschikbaar. Na afronding van de quick scan en de pilot 
verzuimcoördinator komt dit neer op een formatie uitbreiding van 2 fte.



Voorstel structurele uitbreiding formatie team leerplicht i.v.m. wijziging Leerplichtwet/invoering
kwalificatieplicht.

Inleiding:
Met ingang van 1 augustus 2007 is de Leerplichtwet gewijzigd. In verband met de moeilijke
handhaafbaarheid van de huidige partiële leerplicht (tot en met het schooljaar waarin de jongere 17 jaar
wordt) is er na 1 augustus 2007 een kwalificatieplicht gaan gelden voor jongeren die nog geen 18 jaar
zijn, nog geen startkwalificatie hebben behaald en de volledige leerplicht achter de rug hebben.
Gemeenten ontvangen structureel extra rijksgelden om de wijziging van de Leerplichtwet uit te voeren.
Het College heeft op 4 juni 2007 besloten de extra middelen als volgt in te zetten:

- € 50.000 bij wijze van pilot voor de inzet van één full-time verzuimcoördinator;
- € 5.000 voor het laten uitvoeren van een quick scan naar de leerplichtsituatie in de regio;
- de resterende gelden op basis van het aantal per gemeente woonachtige kinderen/jongeren van 5

tot 18 jaar, ten behoeve van de versterking van de leerplichtfunctie.

Middelen:
In augustus is bekend geworden dat de regio West Kennemerland een bedrag van€ 125.192 ontvangt 
(dit bedrag is voor de periode augustus tot en met december 2007). Voor 2008 betekent dit een bedrag
van€ 300.460).

Verdeelsleutel Rijksbijdrage 2008:
Bijdrage op jaarbasis (afgerond) €  300.000,-
Af: verzuimcoördinator €  50.000,-

quick scan €    5.000,- +
€    55.000,- -/-
€  245.000,-

aantal inwoners
van 5 tot 18 jaar

Bennebroek 805 1,42 % x€ 245.000,- = €   3.479,-
Beverwijk 5.409 9,52 % x€ 245.000,- = €  23.324,-
Bloemendaal 3.042 5,35 % x€ 245.000,- = €  13.107,5
Haarlem 20.143 35,44 % x€ 245.000,- = €  86.828,-
Haarlemmerliede 1.040 1,83 % x€ 245.000,- = €    4.483,5
Heemskerk 6.364 11,20 % x€ 245.000,- = €  27.440,-
Heemstede 4.163 7,33 % x€ 245.000,- = €  17.958,5
Uitgeest 2.201 3,87 % x€ 245.000,- = €    9.481,5
Velsen 11.577 20,37 % x€ 245.000,- = €  49.906,5
Zandvoort 2.084 3,67 % x€ 245.000,- = €    8.991,5
Totaal 56.828 100,00 % € 245.000,-

Voor 2008 ontvangt Haarlem in totaal een bedrag van€ 99.298 (waarvan een bedrag van € 12.471 voor 
de gemeenten Zandvoort en Bennebroek). Uitgaande van€ 60.000 kosten per fte (salaris maximaal
schaal 9:€ 4.500 x 12 + bijkomende kosten). Dit betekent een uitbreiding van de formatie leerplicht met 
1,7 fte (waarvan 0,2 fte tijdelijk ten behoeve van de uitvoering van de Leerplichtwet voor de gemeenten
Zandvoort en Bennebroek).



Voor 2009 (na afronding van de quick scan en de pilot verzuimcoördinator) is een bedrag beschikbaar
van€ 121.590 (inclusief Zandvoort en Bennebroek). De uitbreiding zou dan uitkomen op 2 fte (waarvan 
0,25 fte tijdelijk ten behoeve van de twee genoemde gemeenten).


