
 
 
 
 
 

  
  

 
  

 

 
 
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 LOKALE PARTIJ VLISSINGEN 


Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen  

Vlissingen, 19 november 2018 

Onderwerp: Artikel 34 RvO, vragen over 

jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren 

Geacht college,  

Tijdens de Raadsvergadering van 15 november jongstleden heeft de LPV-fractie vragen gesteld over 
het onlangs ontvangen jaarverslag 2016-2017 van het RBL. Op verzoek van de betreffende wethouder 
vindt u deze hierbij op schrift gesteld. 

De Leerplichtwet kent bepaalde taken en verantwoordelijkheden toe aan gemeenten. Het RBL 
Walcheren voert deze taken namens de drie Walcherse gemeenten uit. Het jaarverslag van het RBL 
kan worden gezien als een verantwoording van de uitvoering van deze taken. 

1.	 Wordt er een controle op de uitvoering van de taken gedaan? 
2.	 Indien niet, loopt de gemeente Vlissingen dan niet het risico dat zij niet aan haar wettelijke 

plichten voldoet? 
3.	 In uw voorlopige mondelinge antwoord tijdens de genoemde vergadering gaf u aan dat het 

verslag alleen ter kennisgeving werd aangenomen en er dus geen controle op de financiële 
cijfers wordt gedaan. Hoe weet u dan of de uitvoering efficiënt en economisch is gedaan? De 
gemeente Vlissingen betaalt immers wel mee. 

4.	 De personeelskosten lijken erg hoog ten opzichte van het aantal fte van het RBL. In uw 
mondelinge antwoord tijdens de vergadering maakte u al melding van overheadkosten die daar 
mogelijk mee te maken hebben. Als dat inderdaad het geval is, dan moeten er afspraken over 
de hoogte van aan te rekenen overhead bestaan. Kunt u bevestigen dat de eventuele in 
rekening gebrachte overhead aan deze afspraken voldoet? 

In afwachting van uw antwoord, waarvoor alvast dank, 

Holger van Heek 

Lokale Partij Vlissingen. 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
20-11-2018 1055815 / 1056560 12 december 2018
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
J.W. Magnus Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen van fractie LPV over 
jaarverslag 2016-2017 Regionaal Bureau Leerlingzaken Walcheren

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding
Tijdens de Raadsvergadering van 15 november jongstleden heeft de LPV-fractie vragen 
gesteld over het onlangs ontvangen jaarverslag 2016-2017 van het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken Walcheren (RBL). Op verzoek van de betreffende wethouder vindt u deze 
hierbij op schrift gesteld.
De Leerplichtwet kent bepaalde taken en verantwoordelijkheden toe aan gemeenten. Het 
RBL Walcheren voert deze taken namens de drie Walcherse gemeenten uit. Het jaarverslag 
van het RBL kan worden gezien als een verantwoording van de uitvoering van deze taken.

Vraag 1
Wordt er een controle op de uitvoering van de taken gedaan?

Ons antwoord
Er vindt jaarlijks controle op de uitvoering van de taken plaats door het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met oog op de leerplicht dient er jaarlijks een 
leerplichttelling aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verstrekt te worden. Ten behoeve 
van RMC dient er jaarlijks een effectrapportage opgesteld te worden. In deze rapportage 
wordt aangegeven hoeveel jongeren begeleid zijn (of niet) en wat de uitstroom redenen 
waren. Tevens worden de cijfers over Vervroegd Schoolverlaten (VSV) gemonitord door het 
Rijk. De Gemeente Middelburg moet ook zijn verantwoording afleggen aan de accountant

Vraag 2
Indien niet, loopt de gemeente Vlissingen dan niet het risico dat zij niet aan haar wettelijke
plichten voldoet?
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Ons antwoord
Zie de beantwoording onder vraag 1.

Vraag 3
In uw voorlopige mondelinge antwoord tijdens de genoemde vergadering gaf u aan dat het
verslag alleen ter kennisgeving werd aangenomen en er dus geen controle op de financiële
cijfers wordt gedaan. Hoe weet u dan of de uitvoering efficiënt en economisch is gedaan? 
De gemeente Vlissingen betaalt immers wel mee.

Ons antwoord
Ook hier willen we verwijzen naar de beantwoording onder vraag 1. De VSV-cijfers worden 
jaarlijks gepubliceerd. En het RBL Walcheren scoort daarmee altijd een voldoende. De VSV 
cijfers van Walcheren scoren onder het landelijk gemiddelde wat betekent dat de uitvoering 
efficiënt en economisch is gedaan.

Vraag 4
De personeelskosten lijken erg hoog ten opzichte van het aantal fte van het RBL. In uw
mondelinge antwoord tijdens de vergadering maakte u al melding van overheadkosten die 
daar mogelijk mee te maken hebben. Als dat inderdaad het geval is, dan moeten er 
afspraken over de hoogte van aan te rekenen overhead bestaan. Kunt u bevestigen dat de 
eventuele in rekening gebrachte overhead aan deze afspraken voldoet?

Ons antwoord
De loonkosten zijn inclusief overheadkosten. De kosten (directe kosten en overhead) voor 
leerplicht worden in rekening gebracht op basis van de Samenwerkingsovereenkomst 
leerplicht voor de 3 Walcherse gemeenten.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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