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Het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant
In te stemmen met het wijzigen van de
heeft op 14 december 2017 besloten om de
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
gemeenschappelijke regeling voor de regio Hart van
conform bijgaand concept, versie december 2017.
Brabant te actualiseren. Het college heeft toestemming
nodig van de gemeenteraad om de gemeenschappelijke
regeling te wijzingen.
Met het collegebesluit van 30 januari 2018 heeft het
college besloten de gemeenteraad om toestemming te
vragen. Op 12 april heeft de gemeenteraad besloten om
‘zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming het college
toestemming te geven tot wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
conform bijgaand concept, versie december 2017 inclusief
technische citeerverbeteringen.’
Met de toestemming van de gemeenteraad kan het college
nu formeel besluiten om de gemeenschappelijke regeling
Hart van Brabant te wijzigen (versie december 2017). De
overige gemeenten hebben de wijzingen al goedgekeurd.
Uit een vergelijk van de huidige werkwijze van leerplicht
1. In te stemmen met het mandaatbesluit en dit door
en RMC in de regio Tilburg en een inventarisatie van de
de burgemeester en de gemeentesecretaris te laten
(vastgelegde) huidige regionale afspraken blijkt dat er
ondertekenen waardoor de bevoegdheden voor
aanvullende juridische en privacy-technische afspraken
leerplicht en RMC tevens door de overige gemeenten
nodig zijn om de bevoegdheden van colleges en
in de regio Tilburg kunnen worden uitgeoefend. Bij
leerplichtambtenaren correct te regelen en de privacy van mandatering blijft het college eindverantwoordelijk
gegevens van inwoners van de gemeenten te waarborgen. en kan zelf de bevoegdheden blijven uitoefenen;
Daarnaast zijn aanvullende afspraken nodig over
2. De huidige stand van zaken betreffende regionale
vastlegging van gegevens door de leerplichtambtenaren.
uitvoering van leerplicht- en RMC taken vast te
Uitgangspunt hierbij is dat de huidige dagelijkse praktijk
stellen (te ‘bevriezen’, zoals beschreven in bijlage
en werkwijze van leerplicht en RMC in 2018 behouden
‘Dienstverlening leerplicht en RMC regio Tilburg
blijft zoals hij is (zie bijlage ‘Dienstverlening leerplicht en
2018’), zodat alle staande afspraken gehandhaafd
RMC regio Tilburg 2018’). Voor Waalwijk betekent dit dat
blijven en alle leerplicht- en RMC taken blijvend
alleen de RMC-taken door de gemeente Tilburg worden
uitgevoerd worden in 2018;
uitgevoerd (voor jongeren van 18-23 jaar). De gemeente
3. In te stemmen met de Verwerkersovereenkomst
Tilburg draagt ook zorg voor de effectrapportage. Verder
leerplicht en RMC regio Tilburg en deze te
verandert er in de dienstverlening (nog) niets. In de loop
ondertekenen;
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van 2018 wordt, op basis van het stevige juridische
4. In te stemmen met de tekst van de bestaande
fundament wat nu gelegd wordt, een regionale verkenning ambtsinstructie Leerplicht en RMC Tilburg en deze
uitgevoerd over hoe de gemeenten de taakverdeling
tekst op basis van het mandaat regionaal te laten
binnen de samenwerking graag willen vormgeven vanaf 1 vaststellen door de gemeente Tilburg;
januari 2019.
5. De huidige ambtsinstructie leerplicht/RMC van de
gemeente Waalwijk, zoals vastgesteld in de
collegevergadering van 30 november 2010, in te
trekken;
6. In te stemmen met een regionale verkenning
leerplicht/RMC door de gemeente Tilburg, uit te
voeren in 2018.

