Beslispunten: (korte omschrijving zoals op besluitenlijst vermeld moet worden)
Besluit om het leerplichtverslag van het schooljaar 2009-2010 vast te stellen.
Juridische omschrijving:
1.Leerplichtwet 1969

Inleiding
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet is het college verplicht jaarlijks aan de raad verslag te doen
van de uitvoering van deze wet in het afgelopen schooljaar. De samenwerking van de gemeente met
scholen en instanties heeft geleid tot een duidelijk overzicht en beheersbaarheid van de problematiek.
Met ingang van 2009-2010 is gekozen voor hetzelfde format leerplichtverslag als de gemeente
Werkendam en Woudrichem.
In verleden deed de gemeente Aalburg verslag op basis van interventies. Onderliggend verslag is vanaf
2009-2010 samengesteld op basis van het aantal meldingen een vergelijking met voorgaande jaren is
daarom niet mogelijk.

Argumenten
1.1. Het vaststellen van verslag en rapportage aan raad is wettelijk geregeld;
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet is het college verplicht een verslag te maken van de
werkzaamheden in het afgesloten schooljaar en dit ter kennisname te brengen van de
gemeenteraad.
1.2.

Het verslag geeft gelegenheid tot evaluatie en bijstelling van beleid;
Jaarlijks worden beleidsdoelen geformuleerd. Na een jaar wordt bezien in hoeverre de
doelstellingen zijn gehaald of moeten worden bijgesteld.

1.3.

Het verslag is informatief voor derden.
Leerplicht en voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft veel raakvlakken met andere
beleidsterreinen (jeugdbeleid, onderwijs- en welzijnsbeleid, lokaal sociaal beleid) en de uitvoering
van de wet en regelgeving heeft tot gevolg dat men veel instellingen moet worden samengewerkt
en/of overlegd. Via dit verslag worden scholen en andere relevante instellingen op de hoogte
gehouden van de uitvoering door de gemeente.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
De uitvoering van de Leerplichtwet wordt uit eigen middelen betaald. Uitvoering van LMC-taken en
Trajectbegeleiding wordt bekostigd uit Rijksmiddelen.

Aanpak/uitvoering
Niet van toepassing.
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-2Regionale afstemming
Samen met Werkendam en Woudrichem vormt Aalburg een LMC-regio, waarvan Aalburg de
centrumgemeente is. Voor deze LMC-regio werkt één leerplichtambtenaar/trajectbegeleider die zich
specifiek bezig houdt met voortijdig schoolverlaters.
Deze samenwerking wordt door de leerplichtambtenaren van genoemde drie gemeenten uitgebouwd
naar alle leerplichttaken. Er bestaan nog verschillen in de werkwijze en in het leerplichtbeleid tussen
Aalburg en Werkendam en Woudrichem. De komende tijd zal gekeken worden hoe verdere
samenwerking er uit kan gaan zien. De intensivering van de samenwerking richt zich in eerste instantie
vooral op het voortijdig schoolverlaten en de kwalificatieplicht. Op zowel uitvoerings- als beleidsniveau
vindt steeds vaker overleg plaats. Er zijn al diverse samenwerkingsafspraken gemaakt. Zo wordt
deelname aan het Zorg Advies Team van een aantal scholen verdeeld onder de leerplichtambtenaren en
worden elkaars leerlingen meegenomen.
De gemeente Aalburg is voorstander van meer intensieve samenwerking. De gemeente, de scholen en
de leerlingen profiteren van dit eenduidig beleid.

Communicatie
De inhoud van dit verslag wordt op de website van de gemeente geplaatst en is voor belangstellenden in
te zien.

Opmerkingen
De volgende bijlagen behoren bij dit voorstel:
- Leerplichtverslag 2009-2010
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