
COMMISSIE BESTUUR EN MAATSCHAPPIJ 
 
 

A G E N D A voor maandag 2 juni 2014  
Aanvang : 20.00 UUR 
Voorzitter : Hugo Langenberg 
 

Technische vragen van te voren stellen via de mail 
 
 

1. Opening 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Vragenronde 

 
4. Mededelingen 

• Regio 
• Stand van zaken lopende dossiers  
 

5. Ingekomen stukken 
 

6. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) ontwerpbegroting 2015* 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling kan de raad schriftelijk een zienswijze (uiterlijk 5 
juni as.) indienen. 
 

7. Brandweer Hollands Midden brief gemeente Leiderdorp en Oegstgeest inclusief bijlage, 
brief d.d. 17 april 2014 
Op verzoek van de raad geagendeerd voor bespreking in de commissie. 
 

8. Opdrachtgeverschap jeugd 
Doel van dit voorstel is een goed georganiseerd regionaal opdrachtgeverschap te realiseren. 
Ter besluitvorming in de raad van 16 juni 2014. 
 

9. Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM HM)* 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling kan de raad schriftelijk een zienswijze (uiterlijk 6 
juni as.) indienen. 
 

10. Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) Jaarverslag 2012/2013 van het  
Op verzoek van het CDA geagendeerd voor bespreking in de commissie. 
 

11. Openbaar Onderwijs en rol van de gemeente 
Op verzoek van de raad geagendeerd voor bespreking in de commissie. 
 

12. Holland Rijnland ontwerpbegroting 2015* 
Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling kan de raad schriftelijk een zienswijze (uiterlijk 12 
juni as.) indienen. 

 
13. Wijziging begroting Oude Rijnzone 2014  

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de vertegenwoordigende organen de 
begrotingswijzigingen ontvangen om hun zienswijze daarop kenbaar te maken. De 
zienswijzen worden meegenomen bij het vaststellen de gewijzigde begroting 2014 door het 
algemeen bestuur. 

 
14. Servicepunt71 ontwerpbegroting 2015* 

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling kan de raad schriftelijk een zienswijze (uiterlijk 9 
juni as.) indienen. 
 

15. Lijst van toezeggingen 
 



16. Rondvraag 
 

17. Sluiting 
 

 
 
Leiderdorp, 21 mei  2014 
namens de voorzitter van commissie Bestuur en Maatschappij en Ruimte, 
 
mw. J.C. Zantingh 
griffier 
 
 
 
 
* Procedure afspraken begrotingen gemeenschappelijke regelingen (presidium 1 april 2011) 
Voor de begrotingen van: Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, Veiligheidsregio, RDOG, 
SP’71: 
 
Na ontvangst/binnenkomen vraagt de griffie een schriftelijk advies in de vorm van een oplegnotitie bij 
afdelingshoofd en accounthouder, cc college van B&W. 
Aan de hand van deze oplegnotitie bespreking van de begroting in een commissievergadering of raad 
afhankelijk van de planning mbt het indienen van een zienswijze. Indien bespreking in een 
commissievergadering plaatsvindt, het commissieadvies en de begroting op de LIS (Lijst van 
Ingekomen Stukken) van de eerstvolgende raad plaatsen. 
 
Voor begrotingen van overige Gemeenschappelijke Regelingen hanteren we de werkwijze: ter inzage 
in het raadsinformatiesysteem en plaatsing op LIS (Lijst Ingekomen Stukken) van de raad. Ook daar 
geldt dat in geval van bijzonderheden een oplegnotitie wordt toegevoegd. 
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MEMO 
 
 
Postregistratienummer:  Z/14/002278/3014 
Aan:     Gemeenteraad 
CC:      
Van:     College 
Datum:    20 mei 2014 
Betreft:    Memo zienswijze ontwerpbegroting RDOG 2015 
 
 

 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting 
tot de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur moet volgens de wet de 
begroting 2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen. 
 
De gemeenteraad van Leiderdorp wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van het recht 
een zienswijze te geven op de begroting alvorens deze wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. De zienswijze van de gemeenteraad dient voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 25 juni 2014 te worden ingediend bij de RDOG. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten 
van de RDOG HM worden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2014 
ingebracht.  
 
Het conceptprogramma 2015 en de uitgangspunten voor de begroting 2015 zijn in januari 2014 al 
aan gemeenten voorgelegd. De reacties van gemeenten zijn door het Algemeen Bestuur op 26 maart 
2014 besproken en verwerkt in deze ontwerpbegroting, voor zover deze reacties door het bestuur 
zijn overgenomen. 
 
Conform de gemaakte afspraken ontvangt u ter advisering een conceptzienswijze op de 
ontwerpbegroting van de RDOG HM. 
 
Onderdelen van de ontwerpbegroting 
De RDOG kent drie sectoren met elk een eigen programma: 
1. de sector Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) met het programma 

Veiligheid en Zorg, gefinancierd vanuit vanuit de programmabegroting van de Veiligheidsregio 
Hollands Midden. Advisering hierover vindt plaats door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid;  

2. de sector Regionale Ambulance Dienst (RAD) met het programma Ambulancezorg, waarvan de 
financiering plaatsvindt door zorgverzekeraars en  

3. de sector Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD HM) met het programma Openbare 
Gezondheidszorg. De financiering van de GGD HM valt ambtelijk onder de afdeling Beleid 
Maatschappij. De nadruk in de voorliggende ontwerpbegroting ligt op het programma Openbare 
Gezondheidszorg. 
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Begrotingswijzigingen 
Normaal mag worden verondersteld dat de ontwerpbegroting 2015 een reëel beeld geeft van de 
inkomsten en uitgaven en de gemeentelijke bijdrage. Voor 2015 is dat echter in mindere mate het 
geval. In 2015 zullen één of twee begrotingswijzigingen volgen. Daarvoor zijn vier redenen aan te 
geven: 
1. De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) wordt verplaatst van de 

Veiligheidsregio naar de RDOG. De raming voor het programma Geneeskundige hulpverlening die 
in deze ontwerpbegroting is opgenomen, is gebaseerd op de ‘oude’ afspraken. Zodra deze 
afspraken zijn herzien, worden in een ‘formele’ begrotingswijziging de herziene afspraken en de 
financiële consequenties daarvan in een begrotingswijziging verwerkt.  

2. De vormgeving en de positionering van het nieuwe AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld 
en kindermishandeling) is nog niet in deze begroting verwerkt, daar de financiële consequenties 
in de loop van 2014 bekend zullen worden. 

3. De resultaten van het onderzoek dat inzicht moet geven in de noodzakelijke en wenselijke taken 
van de RDOG HM in 2020 en dat - in samenhang daarmee - moet aangeven op welke wijze 
besparingen kunnen worden gerealiseerd, zullen – voor zover betrekking hebbend op 2015 - in 
een begrotingswijziging 2015 worden verwerkt.  

4. In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt ook het basistakenpakket 
jeugdgezondheidszorg herzien. Dit nieuwe basistakenpakket zal in de loop van 2014 bekend 
worden. 

 
Financiële kaderstelling 
Van de huidige taakstelling voor 2015 is inmiddels een bedrag van € 1,9 miljoen ingevuld. Voor een 
belangrijk deel betreft dit een reductie in overhead en materiële lasten, voor een beperkt deel 
konden nog inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Verdere reductie van het primaire takenpakket 
acht het bestuur op dit moment niet verantwoord, daar de verwachting is dat het bijbehorende 
maatschappelijke effect onder een aanvaardbaar niveau komt. Het bestuur stelt dan ook vast dat 
momenteel geen invulling kan worden gegeven aan nog verdere bezuinigingen, die voortvloeien uit 
het financieel kader van de bestuurlijke werkgroep financieel kader gemeenschappelijke regelingen.  
 
De RDOG heeft met een brief aan de werkgroep financiële kaderstelling laten weten niet aan de 
bezuinigingstaakstelling te kunnen voldoen. Een meerderheid van de gemeenten die deel uit maken 
van de gemeenschappelijke regeling heeft het standpunt van de RDOG onderschreven. Dit betekent 
dat de meerderheid van de gemeenten heeft aangegeven te kunnen instemmen met de 
conceptprogrammabegroting die als basis heeft gediend voor de voorliggende ontwerpbegroting en 
er geen meerderheid is voor het toepassen van de richtlijn van de werkgroep financiële kaderstelling. 
 
In de conceptprogrammabegroting werd aangegeven de begroting 2015 te indexeren met de index 
genoemd door de werkgroep Financieel kader gemeenschappelijke regelingen. In uw reactie op de 
conceptprogrammabegroting heeft u de RDOG verzocht de 0-lijn aan te houden en de index van 
1,41% niet toe te passen. Aan dit verzoek is niet voldaan. Onder de gemeenten die deel uit maken 
van de gemeenschappelijke regeling is er geen meerderheid om de 0-lijn aan te houden.  De directie 
van de RDOG heeft in haar reactie op de zienswijzen het volgende aangegeven: ‘De feitelijke 
taakstelling in 2015 ten opzichte van 2014 al meer is dan 5%. De invulling daarvan is nog niet rond. 
Een verdere taakstelling, bijvoorbeeld door af te zien van een trendmatige verhoging, maakt de 
problemen groter en vergt vergaande beslissingen van bestuur en gemeenten.’  
 
Om invulling te kunnen geven aan verdere bezuinigingen wordt het onderzoek ‘RDOG in 2020’ 
uitgevoerd. Dit is een onafhankelijk onderzoek, begeleid door een ambtelijke projectgroep van 
gemeenten, naar de toekomst van de RDOG. Het uitgangspunt van het onderzoek is dat gemeenten 
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er van op aan moeten kunnen dat iedere euro die de RDOG van gemeenten ontvangt optimaal wordt 
besteed aan de meerwaarde die de RDOG kan hebben voor de maatschappelijke opgaven, waar 
gemeenten zich voorgesteld zien. Het onderzoek moet inzicht geven in de noodzakelijke en 
wenselijke taken van de RDOG HM in 2020 en in samenhang daarmee aangeven op welke wijze 
besparingen kunnen worden gerealiseerd. De eerste resultaten worden in de loop van 2014 
verwacht.  
 
Gemeentelijke bijdrage Leiderdorp 
Gemeenten dragen bij door middel van een bijdrage per inwoner. De gemeentelijke bijdrage voor 
Leiderdorp is in de voorliggende ontwerpbegroting bepaald op €802.061,- voor 2015. Hierin is 
rekening gehouden met een loon- en prijsindex van 1,41% conform de regionale financiële kaders.  
 
De gevraagde bijdrage in de ontwerp begroting 2015 RDOG van €802.061,-past binnen het 
gemeentelijk budget dat beschikbaar is voor 2015.  
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RDOG HM 
De heer J.M.M. de Gouw 
postbus 121 
2300 PC  LEIDEN 
  
 
 
 
 
 
datum : 20 mei 2014 
kenmerk : Z/14/0022783018 
bijlage : - 
betreft : Zienswijze ontwerpbegroting RDOG 2015 
 
 
 

Geachte heer De Gouw, 
 
In april 2014 heeft u gemeente Leiderdorp de ontwerpbegroting 2015 toegestuurd. In de 
raadsvergadering van juni 2014 is de begroting aan de orde gesteld. Hierbij ontvangt u onze 
zienswijze.   
 
Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2015. We gaan er vanuit dat het onderzoek naar de 
bedrijfsvoering ook inhoudt dat wordt voldaan aan de uitgangspunten van de werkgroep 
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, zodanig dat dit tot aanpassing van de 
begroting 2015 zal leiden of onderbouwd kan worden afgeweken van het financieel kader.  
 
Binnen de gemeentelijke begroting 2015 hebben we een bijdrage ad € 802.061,- gereserveerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Leiderdorp, 
 
 
 
mevr. J.C. Zantingh 
griffier 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 







 

 
 

  
 

  

  

 

 

Aan de gemeentebesturen van Leiden, Leiderdorp en 

Oegstgeest 

 

Datum 7 april 2014 Telefoon  088-2465118 Bijlage  

Ons kenmerk UIT-2014-038927 Fax   

Uw kenmerk  E-mail  arjan.stam@brandweer.vrhm.nl 

Uw brief van  Onderwerp  Alternatieve locatie brandweerkazerne Leiden-Noord 

  Contactpersoon  A. Stam 

    Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden. 

 

 

 

Geacht gemeentebestuur, 

 

Sinds 2009 wordt gezocht naar een andere locatie voor de brandweerkazerne in Leiden-Noord. 

De huidige kazerne aan de Gooimeerlaan is verouderd en voldoet niet meer aan de moderne 

eisen van een verantwoorde werkplek. Daarnaast zijn de aanrijtijden van de brandweer 

verslechterd vanwege de invoering van snelheidsbeperkende maatregelen in (met name) de 

binnenstad van Leiden. Dit heeft een negatief effect op de veiligheid in de stad. De zoektocht is 

de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen. Ik stel u graag op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.  

 

Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locatie 

In de periode van 2009 tot 2013 is samen met de gemeente Leiden gezocht naar alternatieve 

locaties in het gebied Schipholweg / Willem de Zwijgerlaan / Oegstgeesterweg. Er is specifiek in 

dit gebied naar een alternatieve locatie gezocht vanwege de gunstigere uitruktijden naar met 

name de Leidse binnenstad. 

 

De zoektocht is vanwege de regionalisering van de brandweer in 2010 en 2011 tijdelijk stil gelegd. 

Eind 2012 is de zoektocht weer opgepakt en is wederom gekeken naar potentiële locaties in het 

zoekgebied. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar onder andere de zogenaamde Trafolocatie aan 

de Willem de Zwijgerlaan. Helaas bleek deze locatie niet geschikt te zijn. 

 

Gesprekken projectontwikkelaars 

Vanwege onze zoektocht zijn externe partijen alert geworden. Eind 2012 werden wij benaderd 

door twee projectontwikkelaars. Zij hebben ons eind 2013 afzonderlijk van elkaar interessante 

aanbiedingen gedaan waarbij een brandweerkazerne in Leiden-Noord op een andere locatie 

wordt gehuisvest en gecombineerd wordt met een woningbouwproject. 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de burgemeesters van Leiden, 

Leiderdorp en Oegstgeest zijn in een vroegtijdig stadium op de hoogte gesteld van de gesprekken 
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en het aanbod. Met een van de projectontwikkelaars, B&V Ontwikkeling bv, zijn wij 

vervolggesprekken aan gegaan. Deze projectontwikkelaar is voornemens een complex van 450 

starterswoningen te bouwen met een geïntegreerde brandweerkazerne. De projectontwikkelaar is 

inmiddels in gesprek met de gemeente Leiden over de realisatie van dit bouwproject. Op basis 

van de gesprekken zal een bouwvergunning worden aangevraagd.  

 

De locatie 

De betreffende locatie is het voormalig postkantoor op de hoek van de Schipholweg en de Willem 

de Zwijgerlaan. De nieuwe kazerne zal alleen een uitrukfunctie krijgen en geen kantoorfunctie. 

 

Verbeterde dekking 

De effecten van de verplaatsing van de kazerne Leiden-Noord naar deze locatie zijn onderzocht. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de brandweer een aanzienlijke verbetering van het dekkingspercentage 

(9 minuten grens) in Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp kan bereiken vanuit de genoemde locatie. 

Zo verbetert het dekkingspercentage in Oegstgeest van 10,8% naar 48,9%, in Leiderdorp van 

14,5 naar 29,6% en in Leiden van 72,7% naar 74,7%. 

Deze sterke verbetering van het dekkingspercentage heeft directe invloed op de kazernes in 

Oegstgeest en Leiderdorp.  

 

Eén van de deelprojecten die gestart zal worden is het project nieuwe dekking Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest, waarin samen met de medewerkers van de kazernes in genoemde gemeenten 

wordt bekeken hoe de dekking in het verzorgingsgebied optimaal vorm gegeven kan worden. 

In een ander deelproject dat start wordt de verhuizing van kantoorpersoneel bekeken. Met het 

verlaten van de kazerne Leiden-Noord aan de Gooimeerlaan moet andere huisvesting worden 

gevonden voor de medewerkers van de sector Risicobeheersing. 

De nieuwe kazerneconfiguratie in het gebied kan ook consequenties hebben voor het 

kantoorpersoneel van de afdeling Kenniscentrum in de kazerne Leiderdorp.  

Bij de verdere uitwerking van de deelprojecten zal ook de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 

(Cebeon-routekaart) meegenomen moeten worden. 

 

Globale planning 

De globale planning voor het project Vervanging kazerne Leiden-Noord ziet er als volgt uit: 

• Vorming projectgroep vervanging kazerne Leiden-Noord, inclusief deelprojecten Nieuwbouw, 

Nieuwe dekking Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Verhuizing kantoorpersoneel: april, 

mei 2014. 

• Aanvraag bouwvergunning gemeente Leiden: voor zomervakantie 2014. 

• Start bouw: medio 2015. 

• Verhuizing naar nieuwe locatie: eind 2016. 

 

Informeren medewerkers  

Deze week wordt het beroeps- en kantoorpersoneel op de hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen. De vrijwillige brandweermensen van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest zijn 

door mij, samen met de directeur Incidentbestrijding, over bovenstaande ontwikkelingen 

geïnformeerd op maandagavond 7 april jl. 

 



 

 

 

3 

 

De burgemeesters van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest zijn nauw betrokken bij de zoektocht 

naar een nieuwe locatie voor de kazerne Leiden-Noord. Zij zijn ook op de hoogte van de 

eventuele vervolgstappen en gevolgen van de keuze. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Henk Meijer 

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden 
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 2014  Raadsbesluit   

Afdeling:

  

 Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  Opdrachtgeverschap jeugd    

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr Z/14/001372/2337 van 13 mei  2014 ; 

gezien het advies van commissie bestuur en maatschappij van 2 juni 2014 ; 

 

b e s l u i t: 

 

1. Kennis te nemen van de notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp en te 

besluiten om : 

a. De uitvoering en coördinatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp 

beleggen bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, in de vorm van een 

dienstverleningsopdracht door het college. De uitvoering van het technisch 

opdrachtgeverschap wordt daarbij zoveel als mogelijk gedaan via bestaande lokale of 

regionale gemeentelijke afdelingen en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

b. De kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg in 2015 gezamenlijk te financieren e 

daarbij te werken met het verzekeringsmodel, op basis van een door de raad vast te 

stellen ontwerpbegroting jeugdhulp. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 16 juni, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh   mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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 2014  raadsvoorstel   Nr  

Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  RVS Opdrachtgeverschap 

jeugd 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de notitie Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp en te 

besluiten om : 

a. De uitvoering en coördinatie van het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp 

beleggen bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, in de vorm van een 

dienstverleningsopdracht door het college. De uitvoering van het technisch 

opdrachtgeverschap wordt daarbij zoveel als mogelijk gedaan via bestaande lokale of 

regionale gemeentelijke afdelingen en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

b. De kosten van de gespecialiseerde jeugdzorg in 2015 gezamenlijk te financieren e 

daarbij te werken met het verzekeringsmodel, op basis van een door de raad vast te 

stellen ontwerpbegroting jeugdhulp. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en moeten zij zorgen voor 

voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Daarvoor zullen gemeenten in 2014 afspraken 

maken met aanbieders van jeugdhulp.  

In het Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg, dat op 10 maart 2014 door u werd 

vastgesteld, is uitgesproken dat gemeenten in de regio Holland Rijnland gezamenlijk willen 

zorgen voor goede jeugdhulp in iedere gemeente. Voor sommige onderdelen van de 

jeugdhulp is regionale samenwerking verplicht. Op andere onderdelen is bundeling van 

kennis, uitvoering en middelen wenselijk omdat het veelal om specialistische zorg gaat die 

gepaard gaat met financiële risico’s.  

In opdracht van de portefeuillehouders Sociale Agenda van Holland Rijnland is door een 

regionale werkgroep een voorstel voor regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp en voor 

financiële risicospreiding gemaakt. Deze opdracht vloeit dus voort uit het Regionaal 

beleidsplan transitie jeugdzorg. Op 7 maart 2014 heeft het portefeuillehoudersoverleg 
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 2014  raadsvoorstel   Nr  

positief geadviseerd over het voorstel. Een raadsbesluit over het voorstel voor regionale 

opdrachtgeverschap past bij de taak van de raad om zowel beleidsmatige als financiële 

kaders voor de jeugdhulp te stellen. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De volgende documenten bieden de basis voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap: 

Regionale 3D “Visie op eigen kracht” 

De regionale visie  “iedereen doet mee” 

Beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Dit voorstel is onderdeel van het regionale 3D project. Er wordt voortdurend met elkaar 

afgestemd over de stappen die worden genomen en de eventuele consequenties voor de 

andere beleidsterreinen.  

 

2 Beoogd effect 

Goed georganiseerd regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp dat: 

 aangestuurd wordt door de gezamenlijke gemeenten van de regio Holland Rijnland; 

 deskundig is en vanaf het begin bijdraagt aan de transformatie en kostenreductie van de 

jeugdzorg; 

 dat effectief en efficiënt werkt; 

 in het najaar van 2014 is ingericht, waarbij optimaal gebruik gemaakt is van bestaande 

kennis en infrastructuur bij gemeenten of daaraan gelieerde inkooporganisaties 

 
3 Argumenten 

Algemene argumenten 

 

A) Landelijke afspraken maken regionale samenwerking noodzakelijk 

Verschillende landelijke afspraken en kaders maken dat zeker in 2015 gemeenten en 

regio’s gebonden zijn aan allerlei afspraken. Deze afspraken en kaders zijn o.a.: 

 De Jeugdwet eist gemeentelijke samenwerking bij het zogenaamde gedwongen 

kader, wanneer een maatregel is opgelegd door de rechter. Gemeenten hebben op 

deze onderdelen leveringsplicht. De kosten kunnen daarmee sterk variëren. 
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 Er zijn (voorlopige) landelijke afspraken voor het contracteren van jeugd-GGZ de 

komende drie jaar. In overleg met het Zorgkantoor/Zorgverzekeraar worden de 

huidige systemen voor zorgregistratie en -declaratie de eerste drie jaar nog 

gebruikt. Dit moet per regio gebeuren, waarbij 1 zorgverzekeraar als representant 

fungeert voor alle zorgverzekeraars (in onze regio Zorg en Zekerheid) 

 De wet geeft gemeenten de plicht op regionaal niveau in 2015 voor zorgcontinuïteit 

te zorgen. Middels het Regionaal Transitiearrangement hebben gemeenten 

gezamenlijk afspraken met zorgaanbieders gemaakt. Lopende trajecten moeten bij 

dezelfde aanbieder worden voortgezet en indicaties die in 2014 zijn afgegeven 

moeten verzilverd kunnen worden. Het betreft dan ca. 50% van de jeugdhulp. 

Daarmee is de beleidsvrijheid zeker in het eerste jaar beperkt. Daarnaast moet de 

regio inzicht geven in haar toekomstplannen met betrekking tot jeugdhulp en 

afspraken maken hoe frictiekosten beperkt kunnen worden. Dit Regionaal 

Transitiearrangement is inmiddels opgesteld voor de regio en biedt een goede 

basis voor daadwerkelijke contractering in de loop van 2014. Voor de toekomst en 

nieuwe cliënten wordt gewerkt volgens het regionale toekomstmodel, dat de basis 

is voor de transformatie. 

 Volgens afspraken tussen Rijk, IPO en VNG heeft de regio Holland Rijnland voor 

28 februari 2014 duidelijke afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg over welke 

functies de gemeenten in 2015 overnemen. Het betreft vooral de jeugdbescherming 

en jeugdreclassering waarvoor Bureau Jeugdzorg de gecertificeerde organisatie 

wordt. Er zijn hierover afspraken gemaakt in aansluiting op het toekomstmodel 

jeugdhulp van de regio.  

 

B) Beschikbaarheid van (gespecialiseerde) zorg garanderen 

Het gaat binnen jeugdhulp, ook in het vrijwillig kader soms om zwaardere en 

specialistische zorg. Daarbij valt te denken aan 24 uurs zorg of residentiële zorg voor 

kinderen met gedragsstoornissen of een verstandelijke beperking. Complexe en vaak 

langdurige zorg, die niet door preventie kan worden voorkomen. Bij het contracteren van 

deze zorg is samenwerking belangrijk om gezamenlijk te kunnen sturen op de kwaliteit en 

de inhoud en uit efficiency oogpunt. Als elke gemeente apart dit soort zorg gaat 

contacteren, leidt dat tot onnodige bureaucratie, hogere kosten en daarmee ook stijging 

van financiële risico’s. 
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Voor zeer specialistische voorzieningen die het hele land bestrijken geldt het Landelijk 

transitiearrangement. In het Regionale Transitiearrangement is hiervoor een deel van het 

regionale budget gereserveerd. 

 

C) Gezamenlijk kunnen gemeenten deskundig opdrachtgeverschap uitvoeren  

Gemeenten in Holland Rijnland krijgen gezamenlijk met meer dan 300 aanbieders te 

maken op het diverse en ingewikkelde gebied van jeugdhulp. Dit vraagt deskundigheid op 

inhoud én inkoop en bovendien continuïteit. Dit is voor individuele gemeenten niet te 

realiseren binnen het budget dat voor uitvoering beschikbaar is.  

 

D) Gezamenlijk opdrachtgeverschap is effectief en efficiënt 

Als gemeenten krachten bundelen en meer massa hebben als opdrachtgever, zullen zij 

meer kunnen sturen op de benodigde transformatie en de inrichting van het 

toekomstmodel van de jeugdhulp. Sturing daarop is de eerste jaren hard nodig.  

Gezamenlijk kunnen gemeenten daarnaast een betere prijs bedingen. Als gemeenten elk 

apart zorg gaan inkopen, met elk lokale eisen en maatwerk, zal dit tot duurdere zorg 

leiden.  

Ook voor aanbieders is regionaal opdrachtgeverschap efficiënter en dus goedkoper. In het 

Regionaal Transitiearrangement is 1,5% van het jeugdbudget opgenomen voor de 

ambtelijke organisatie van het opdrachtgeverschap, waar landelijk veelal 3% de norm is. 

Om dit haalbaar te maken is samenwerking noodzakelijk. 

 

Argumenten per voorstel 

 

1.1  Gemeenten sturen gezamenlijk en besluiten lokaal 

Het opdrachtgeverschap gebeurt op basis van lokale wensen en gezamenlijk vastgesteld 

beleid en kaders.  

 

1.2 De dienstopdracht is flexibel en snel geregeld 

Middels een dienstenopdracht (bijlage) zal het college Holland Rijnland vragen taken voor 

haar uit te voeren. De gemeenschappelijke regeling biedt deze mogelijkheid. Het 

alternatief zou het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling zijn. Dit neemt echter 

meer tijd in beslag en is een omslachtigere procedure. 
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1.3 De dienstopdracht geeft mogelijkheid tot het stellen van voorwaarden 

Doordat voorwaarden gesteld worden, worden kaders meegegeven voor het opzetten en 

uitvoeren van het gezamenlijke opdrachtgeverschap. Een van deze kaders is dat de door 

de gemeenten aan te stellen kwartiermaker, het opdrachtgeverschap zoveel als mogelijk 

inricht met kennis en infrastructuur van gemeenten en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar. 

Op deze manier wordt gebruik gemaakt van bestaande expertise en kan de uitvoering snel 

ter hand worden genomen. De aanwezige kennis vanuit gemeenten wordt hierbij benut.  

 

1.4 Het gezamenlijke opdrachtgeverschap moet zo snel als mogelijk starten 

Er is geen tijd te verliezen want uiterlijk in het najaar van 2014 moeten de opdrachten aan 

de aanbieders kunnen worden verstrekt en moeten er goede afspraken worden gemaakt 

over de uitvoering van de beheerstaken. Voor het inrichten van het gezamenlijke 

opdrachtgeverschap jeugdhulp zal naar schatting 6 maanden nodig zijn.  

Een kwartiermaker zal in samenwerking met de werkgroep die de contractering nu 

voorbereidt, de notitie  uitwerken in een concreet voorstel. De kwartiermaker wordt door de 

ambtelijke stuurgroep 3D voorgedragen, op basis van werving bij de deelnemende 

gemeenten.  

 

2.1 Financiële risico’s van individuele gemeenten worden beperkt 

Door voor de gespecialiseerde jeugdhulp te kiezen voor het verzekeringsmodel worden 

niet alleen de onbeïnvloedbare financiële risico’s samen opgevangen, maar worden ook de 

individuele fluctuaties per gemeente per jaar gedempt. Er is nog weinig inzicht in het 

zorggebruik per jaar, en tendensen daarin. Daarnaast gaat de transitie gepaard met een 

bezuiniging van 15% verdeeld over drie jaar (4,6 en 5%). 

 

 

3.1 Dit budget is nodig om het regionaal opdrachtgeverschap in te richten en uit te voeren 

in 2014 

Onder het kopje Financiën wordt dit toegelicht.  

 

3.2 Het geraamde bedrag voor 2015 wordt nader gespecificeerd 

De notitie zal in 2014 uitgewerkt worden in een concreet voorstel met een bijbehorende 

begroting. Op een later moment zal dit voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Minder mogelijkheden voor lokale sturing 
Gezamenlijk opdrachtgeverschap en financiering roepen onmiddellijk de vraag op naar 

mogelijkheden  en onmogelijkheden voor lokale sturing. In de eerste plaats biedt regionale 

samenwerking de mogelijkheid om goede kwaliteitseisen en prestatie en effect indicatoren 

te stellen. Die worden in gezamenlijkheid geformuleerd en gemonitord. Monitoring vindt 

plaats op gemeente en cliënt niveau. Zo krijgen gemeenten veel meer inzicht dan nu in 

welke zorg voor hun gemeente geleverd wordt en wat daarvan de effecten zijn. Overigens 

is regionaal beleid altijd gebaseerd op lokale besluitvorming. Anderzijds verplichten 

gemeenten zich bij regionaal opdrachtgeverschap hun lokale beleid goed op orde te 

hebben om onnodig of te hoog gebruik van specialistische zorg te voorkomen. De keuze 

voor het beleggen van de uitvoering van het gezamenlijke opdrachtgeverschap binnen 

Holland Rijnland, lijkt de keuze waarbij de democratische controle het grootst is, omdat 

gemeenteraden invloed kunnen uitoefenen. Tot slot moet worden bedacht dat de 

samenwerking met gemeenten in de regio Holland Rijnland een totaal product oplevert dat 

als zelfstandige gemeente niet kan worden bereikt. 

 

1.2 Eén ontschot budget voor sociaal domein voorlopig niet mogelijk 

Anders dan bij de WMO en participatie is bij het domein van de jeugdhulp gekozen voor 

regionale samenwerking. Jeugdhulp is een domein waarop lokale aansturing en 

financiering risicovol zou zijn en waarop regionale samenwerking voor bepaalde delen 

verplicht is. Door het regionale transitiearrangement (RTA) is voor de komende 3 jaar 

bepaald dat 98,5% van het budget voor de verlening van de jeugdhulp wordt ingezet. Op 

de korte termijn lijkt het nodig en wenselijk de jeugdhulp budgetten toch grotendeels apart 

te zetten om de landelijke en wettelijke verplichtingen na te kunnen komen. In de jaren 

daarna zal wellicht een andere situatie ontstaan waarin meer gewerkt kan worden vanuit 

ontschotte budgetten voor het sociale domein. 

 

1.3 Risicospreiding kan perverse prikkel zijn voor preventie 

Door de risicospreiding middels het verzekeringsmodel kan een gemeente het idee krijgen 

om minder in te zetten op preventie. Immers als er hogere kosten zijn in zwaardere 

hulpverlening kan het financieel risico worden gedeeld met andere gemeenten.  Belangrijk 

is om het belang van preventie te blijven benadrukken. Na het eerste jaar kan nagedacht 

worden over een ander model voor risicospreiding. Daarmee kan het nadeel van het 

verzekeringsmodel, namelijk weinig stimulans voor preventie, worden opgeheven. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Bij het gehele proces in het kader van de 3 Decentralisat ies w ordt voortdurend overlegd 
met betrokken organisaties, burgers en gemeenten. Hiernaast heeft Leiderdorp haar 
eigen communicatieplan, w elke in het laatste kw artaal 2013 ter informatie  aan de raad 
is gezonden.  

 
7 Kosten, baten en dekking 

Gezamenlijk opdrachtgeverschap bespaart aanzienlijk op lokale uitvoeringskosten. 

Voorgesteld wordt dat regiogemeenten in 2014 25,3 % van invoeringsmiddelen jeugd 2014 

beschikbaar stellen. Hierdoor is er voor 2014 in totaal € 350.167,-  beschikbaar voor het 

invoeren en uitvoeren van het gezamenlijk opdrachtgeverschap. De bijdrage van 

Leiderdorp bedraagt €19.232,-. Dekking daarvoor wordt gevonden in de 

invoeringsmiddelen jeugdhulp die de gemeente krijgt van het Rijk en is ook al opgenomen 

in het raadsvoorstel over het 3D budget 2014 (raad mei 2014). 

 

Gemeente invoeringsmiddelen 
jeugd 2014  

25,3% van 
invoeringsmiddelen 
jeugd 2014 

Alphen ad Rijn  277.727 70.265 

Hillegom 64.595 16.343 

Kaag en Braassem 74.258 18.787 

Katw ijk 145.172 36.729 

Leiden 189.523 47.949 

Leiderdorp 76.017 19.232 

Lisse 67.796 17.152 

Nieuw koop 76.212 19.282 

Noordw ijk 69.262 17.523 

Noordw ijkerhout  57.214 14.475 

Oegstgeest  71.740 18.150 

Teylingen 95.451 24.149 

Voorschoten 74.150 18.760 

Zoeterw oude 44.941 11.370 

totaal  1.384.059 350.167 

Tabel: Budget invoering gezamenlijk opdrachtgeverschap 2014 

* Meicirculaire 2013 en VNG brief 20 dec 2013 (van landelijk 7,75 miljoen naar 39,75 

miljoen, toegerekend naar in gemeenten Holland Rijnland) 
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8 Evaluatie 

In 2015 worden voorstellen ontwikkeld voor de financiering van jeugdhulp in 2016. Ook de 

mate van het delen van financiële risico’s komt dan aan bod. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugd  
2. Raadsbesluit 
3. Concept dienstopdracht 
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Afdeling:

  

 Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  RBS Veiligheidsregio Hollands 

midden VRHM zienswijze 

ontwerpbegroting 2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. Z/14/001997/2424;  

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij 2 juni 2014;  

gelet op het bepaalde in artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Hollands Midden; 

 

b e s l u i t: 

 

1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-brief, om zo de zienswijze 

ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden, 

aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken, strekking van de zienswijze: instemmen met de 

ontwerp programmabegroting, onder de strikte voorwaarde dat de financiële kaderstelling in de 

toekomstige begrotingen concreet vorm krijgt; 

2. De burgemeester opdracht te geven om als lid van het Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio, de zienswijze van de gemeenteraad op 27 juni 2014 uit te dragen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 16 juni 2014, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh         mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 

*Z0008B135C
8* 
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Afdeling:   Concernzaken Concernbeleid  Leiderdorp, 20 mei 2014 

Onderwerp:  RVS Veiligheidsregio Hollands 

midden VRHM zienswijze 

ontwerpbegroting 2015 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

 
1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-brief, om zo de zienswijze 

ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands 
Midden, aan de Veiligheidsregio kenbaar te maken, strekking van de zienswijze: 
instemmen met de ontwerp programmabegroting, onder de strikte voorwaarde dat de 
financiële kaderstelling in de toekomstige begrotingen concreet vorm krijgt; 

2. De burgemeester opdracht te geven om als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio, de zienswijze van de gemeenteraad op 27 juni 2014 uit te dragen.  

 
  

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM) is het vaststellen en ook het wijzigen van de begroting van de 

Gemeenschappelijke Regeling een bevoegdheid toebedeeld aan het Algemeen 

Bestuur van de VRHM. Het Algemeen Bestuur moet volgens de wet de begroting 

2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen. 

 

De gemeenteraden van de aan de GR deelnemende gemeenten moeten de 

mogelijkheid krijgen voor het indienen van een zienswijze ten aanzien van de 

begroting, voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze 

zienswijzen van de gemeenteraden dienen op 6 juni 2014 ingediend te zijn bij het 

Dagelijks Bestuur van de VRHM. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten 

van de VRHM worden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 

2014 ingebracht. In gemeente Leiderdorp is afgesproken dat het college een 

conceptzienswijze aan de gemeenteraad voorlegt. 

 

*Z0008B02A6
D* 
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De gemeenteraad van krijgt zo de mogelijkheid om tot betere sturing en controle te 

komen, ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen, in dit geval de GR 

VRHM. 

1.b Voorgeschiedenis 

 Beleidsmatig 

Ook dit jaar is de programmabegroting opgebouwd uit een beleidsmatig deel en een 

financieel deel. Op het gebied van de beleidsvoering zijn er opnieuw geen koerswijzigingen 

aan te geven. De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en 

begrotingsuitgangspunten, een hoofdstuk over programma-overstijgende onderwerpen, vijf 

programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd uit 

de beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. De 

voorgenomen activiteiten worden begroot en verantwoord naar lasten en baten in de vijf 

programma’s: 

1. Programma Brandweer 

2. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 

3. Programma Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 

4. Programma Veiligheidsbureau 

5. Programma Oranje Kolom - Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

Eigenlijk ligt ook de komende jaren, evenals voorgaande jaren, de nadruk op het 

versterken van de generieke crisisorganisatie: de reactiekracht op alle soorten incidenten 

wordt verbeterd. De VRHM werkt daarom volgens de structuur en de processen van het 

Crisisplan.  

Eerder zijn er door de VRHM begrotingsuitgangspunten geformuleerd voor het opstellen 

van de algemene begrotingsuitgangspunten. Op 13 februari 2014 is door het AB 

ingestemd met deze uitgangspunten. 

 

Het bestuur van de VRHM heeft ook in dit Regionaal Beleidsplan (Regionaal Beleidsplan 

2012-2015) vier beleidsprioriteiten vastgesteld. Uitvoering van de prioriteiten versterkt de 

generieke crisisorganisatie van de VRHM, waardoor ze uiteenlopende incidenten het hoofd 

kan bieden. Het gaat opnieuw om 

1. Versterking gemeentelijke kolom.  

2. Samenwerking met partners.  

3. Informatiemanagement.  

4. Crisiscommunicatie. 
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Financieel 

De ambtelijke werkgroep “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” heeft 

ook bij de GR VRHM geïnformeerd of zij het financieel kader (voorheen Strijk-norm) 

toepassen voor de begroting 2015. Het college van Leiderdorp heeft hier mee ingestemd. 

De VRHM heeft gemotiveerd aangegeven het kader niet te kunnen toepassen. Het 

realiseren van de taakstelling van 5,31% is in 2015 niet mogelijk. De argumentatie van de 

VRHM is echter mager. 

Ondanks dat het realiseren van de kaderstelling voor de begroting van 2015 niet mogelijk 

is, blijft deze overeind. Het college heeft dit uitgangspunt eerder dit jaar bekrachtigd.  

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De VRHM, waarvan Leiderdorp onderdeel uitmaakt, behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de deelnemende gemeenten voor een scala aan onderwerpen binnen het 

domein veiligheid. Dit betreft: 

• het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

• het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 

•  het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de 

brandweerzorg; 

• het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de 

rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

• het instellen en in stand houden van een brandweer; 

•  het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en 

Rampen (GHOR); 

• het voorzien in de meldkamerfunctie; 

• het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

•  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten 

van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties 

die betrokken zijn bij de genoemde taken. 

Er wordt vanuit gemeente Leiderdorp intensief samengewerkt binnen district en regio, voor  

wat betreft de organisatie en de uitvoering ten aanzien van het veiligheidsbeleid, met name  

op het gebied van de crisisbeheersing. Voor wat betreft de bestuurlijke advisering wordt  

ook steeds intensiever de samenwerking gezocht. 



Pagina 4 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/14/001997/2422    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel     

 

2 Beoogd effect 

Doel van de zienswijze is zoals gezegd om tot betere sturing en controle te komen met 

betrekking tot de GR VRHM. Met de financiële kaderstelling vanuit de werkgroep, worden 

kaders meegegeven aan de gemeenschappelijke Regeling VRHM. Ondanks dat voor de 

begroting van 2015 door de VRHM niet meer gerealiseerd kan worden om te voldoen aan 

de kaderstelling, blijft deze overeind. Door dit richting de VRHM te communiceren, nu ook 

in samenspraak met andere gemeenten die toepassing van de kaderstelling 

onderschrijven, zal door de VRHM de taakstelling concreet vorm moeten worden gegeven. 

 
3 Argumenten 

Als gemeente willen we meer sturing op Gemeenschappelijke Regelingen. Door gebruik te 

maken van het recht om de zienswijze kenbaar te maken, wordt meer druk uitgeoefend op 

het bestuur van de VRHM, zeker als wordt gedaan aan coalitievorming. Het college heeft 

in dit verband ingestemd met de financiële kaderstelling voor GR-en. Voor deze begroting 

– met name het brandweerdeel - zal de kaderstelling niet meer kunnen worden verwerkt, 

maar het is wel zaak dit in komende begrotingen te verwerken. Strikt onder deze 

voorwaarde kan met deze ontwerpbegroting worden ingestemd. De zienswijze wordt 27 

juni in het AB besproken, samen met de andere zienswijzen: een krachtig moment om 

invloed uit te oefenen en te sturen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Voor de regionalisering van de brandweer waren de kosten voor de brandweerzorg in 

Leiderdorp lager dan de uitkering vanuit het Gemeentefonds. Het verschil tussen de 

feitelijke bijdrage en het referentiebudget voor de brandweertaak wordt momenteel 

geleidelijk gelijkgetrokken. Deze stijging van de kosten voor de brandweerzorg voor 

Leiderdorp is volgens de gemaakte afspraken tijdens de regionalisering van de brandweer 

in 2010. 
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5 Duurzaamheid 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Met verzending van de brief wordt de zienswijze van gemeente Leiderdorp kenbaar 

gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM. Gezien de afspraken met 

regiogemeenten ten aanzien van de financiële kaderstelling zal naar verwachting vanuit 

meerdere gemeenten een soortgelijk geluid klinken. Het gewicht de strekking van de 

zienswijzen zal hierdoor toenemen. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Voor wat betreft de meerjarenbegroting, is in Leiderdorp een bedrag opgenomen 

waarbinnen de bijdrage aan de gemeenschappelijker regeling VRHM past, in elk geval tot 

en met 2017. 

 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
 
Bijlagen:  

1. RVS Veiligheidsregio Hollands Midden zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRHM 
2. RBS Veiligheidsregio Hollands Midden zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRHM 
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Oplegnotitie Ontwerp programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Hollands Midden 
  
   
 
 
datum  : 12 mei 2014 
kenmerk : Z/14/001997 
betreft             : oplegnotitie programmabegroting 2015 VRHM 
 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De tweede helft van april dit jaar, is u de ontwerp programmabegroting 2015 van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) toegezonden. Met deze oplegnotitie wordt 
aangegeven of zich belangrijke koerswijzigingen zullen voordoen en er wordt een beeld 
geschetst van de financiële situatie en beleidsmatige risico’s. Alle gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te 
maken. 
 
1 Inleiding 
Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
is het vaststellen en ook het wijzigen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 
een bevoegdheid toebedeeld aan het Algemeen Bestuur van de VRHM. Het Algemeen 
Bestuur moet volgens de wet de begroting 2015 uiterlijk 1 juli 2014 vaststellen. 
 
De zienswijzen van de gemeenteraden dienen op 6 juni 2014 ingediend te zijn bij het 
Dagelijks Bestuur van de VRHM. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten van de 
VRHM worden tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 juni 2014 ingebracht. 
In gemeente Leiderdorp is afgesproken dat het college een conceptzienswijze aan de 
gemeenteraad voorlegt. De gemeenteraad van Leiderdorp krijgt zo de mogelijkheid om tot 
betere sturing en controle te komen, ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regelingen, in 
dit geval de GR VRHM. 
 
2 Opbouw en focus van de ontwerp-programmabegroting 2015 
Ook dit jaar is de programmabegroting opgebouwd uit een beleidsmatig deel en een financieel 
deel. Op het gebied van de beleidsvoering zijn er opnieuw geen koerswijzigingen aan te 
geven. De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en 
begrotingsuitgangspunten, een hoofdstuk over programma-overstijgende onderwerpen, vijf 
programmaplannen en de (verplichte) paragrafen. Het programmaplan is opgebouwd uit de 
beleidstaken die in het kader van de VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen. De 
voorgenomen activiteiten worden begroot en verantwoord naar lasten en baten in de vijf 
programma’s: 

1. Programma Brandweer 
2. Programma Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 
3. Programma Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 
4. Programma Veiligheidsbureau 
5. Programma Oranje Kolom - Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 
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Eerder zijn er door de VRHM begrotingsuitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van 
de ontwerp programmabegroting. Op 13 februari 2014 is door het AB ingestemd met deze 
uitgangspunten. 

 
3 Financieel 
De ambtelijke werkgroep “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” heeft ook 
bij de GR VRHM geïnformeerd of zij het financieel kader toepassen voor de begroting 2015 
(voorheen bekend als de Strijk-norm). Het college van Leiderdorp heeft ingestemd met het 
toepassen van dit kader. De VRHM heeft gemotiveerd aangegeven het kader niet te kunnen 
toepassen. Het realiseren van de taakstelling van 5,31% is in 2015 niet mogelijk. De 
argumentatie van de VRHM is echter mager. 
Ondanks dat het realiseren van het financiële kader voor de begroting van 2015 niet mogelijk 
is, blijft deze kaderstelling overeind. Het college heeft dit uitgangspunt op 8 april van dit jaar 
nog bekrachtigd. Door dit richting de VRHM te communiceren, nu ook in samenspraak met 
andere gemeenten die toepassing van de financiële kaderstelling onderschrijven, zal door de 
VRHM de taakstelling concreet vorm moeten worden gegeven, in elk geval in de toekomstige 
begrotingen. 
 
Vanuit SP71 Financieel is per programma geadviseerd. Hieronder de input van het 
servicepunt: 
 
Brandweer 
De brandweer heeft afgesproken te voldoen aan de zogenaamde CEBEON norm. Dit houdt 
concreet in een bezuiniging van 5% in de periode 2010-2012, een bezuiniging van wederom 
5% in de periode 2013-2015 en tenslotte een bezuiniging in de periode 2016-2017/2018 van 
6,6%. Deze bezuiniging staat in principe los van de jaarlijkse indexering die voor 2015 1,41% 
bedraagt en los van de taakstelling van 5,31%. 
 
Bovenstaande moet los worden gezien worden van het feit dat gemeente Leiderdorp bij de 
start van de Veiligheidsregio relatief minder voor hun brandweerzorg betaalden en andere 
gemeenten meer. Dit zal in 2018 rechtgetrokken zijn en houdt in dat Leiderdorp (evenals 
Oegstgeest en Zoeterwoude in onze regio) de komende jaren relatief meer betalen. 
 
De brandweer geeft in de uitgangspunten aan te kunnen voldoen aan de CEBEON norm, 
gebruik te maken van de indexering en niet te kunnen voldoen aan de (additionele) 
taakstelling van 5,31%.  In de programma-begroting wordt aangegeven dat ten aanzien van 
de CEBEON norm het doorvoeren van de taakstelling van de werkgroep financiële 
taakstelling zou betekenen “dat Hollands Midden wordt gevraagd de brandweerzorg voor 
minder geld dan het referentiebudget dat gemeenten via het gemeentefonds ontvangen als 
fictief budget voor de brandweerzorg uit te voeren”.  
Deze constatering heeft echter alleen betrekking op het referentiebudget zoals dat in 2009 in 
het gemeentefonds zat en waarop de CEBEON norm is gebaseerd. Sinds 2009 is de 
algemene uitkering immers afgenomen en dus ook het fictieve budget dat gemeenten 
ontvangen voor brandweerzorg. De CEBEON norm veronderstelt een hoger fictief budget voor 
brandweerzorg dan dat gemeenten op dit moment feitelijk ontvangen in het kader van de 
algemene uitkering. In 2014/2015 vindt een herijking van de verdeelmaatstaven van het 
gemeentefonds plaats. Hierdoor zal ook het fictieve budget voor brandweerzorg veranderen 
wat effect kan hebben op de algemene uitkering 2016.  
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Begroting 2015:  
Conclusie: op basis van een globale cijferanalyse voldoet de brandweer aan de in het AB 
besloten begrotingsuitgangspunten 2015. Vanuit financieel oogpunt moet worden 
geconstateerd dat de uitgangspunten niet voldoen aan de financiële kaders van de werkgroep 
Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen.  
 
GMK 
De gemeentelijke bijdrage voor de GMK is in 2015 t.o.v. 2014 verhoogd met 1,41%; m.a.w. de 
bezuinigingstaakstelling van 5,31% is niet toegepast. Dit is gedaan i.v.m. het zgn. 
Transitieakkoord. Hierin zijn specifieke afspraken gemaakt over de overdracht van middelen. 
Bovenstaande is in overeenstemming met de  besluitvorming daarover. 
Ter aanvulling: in 2013 is de reserve Transitieakkoord meldkamer ingesteld waarin een 
bedrag van € 400.000,- is gestort. Naast deze reserve is er een reserve tijdelijke capaciteit 
GMK waar 1 januari 2014 een bedrag van € 241.071,- in zit en een reserve GMK waar € 
86.791,- in zit ter dekking van eventuele exploitatietekorten.  
 
GHOR 
De GHOR heeft een bezuinigingstaakstelling van 5,31% toegepast van 2014 naar 2015 op 
haar gemeentelijke bijdragen. Ook heeft de GHOR haar bijdrage geïndexeerd met 1,41%. 
Beide is conform de begrotingsuitgangspunten.  
Aanvulling:  

- de bezuiniging van uitgaven op de GHOR wordt gerealiseerd door het creëren van een 

BTW-voordeel: doordat de GHOR-taken niet meer via een 

dienstverleningsovereenkomst tussen Veiligheidsregio en RDOG worden uitgevoerd, 

maar rechtstreeks door de RDOG hoeft over de uitvoeringskosten geen BTW meer te 

worden betaald. De benodigde dekking voor de GHOR-taken verschuift door de 

deelnemersbijdrage van de gemeenten aan de VRHM te verlagen, en de 

deelnemersbijdrage aan de RDOG te verhogen met hetzelfde bedrag (min het BTW-

voordeel).  Dit voordeel wordt deels ingezet om de taakstelling van de commissie Strijk 

(5,31%) op de GHOR-taken in te vullen. Voor het overige deel komt het DB volgens de 

begroting 2015 nog met een voorstel. 

Conclusie: er wordt dus niet feitelijk bezuinigd op  de uitvoeringskosten van de GHOR-taken, 
maar hierover wordt voortaan geen BTW meer afgedragen. Hoewel externe adviezen de 
haalbaarheid van deze verschuiving bevestigen, moet deze nog formeel worden goedgekeurd 
worden door de Belastingdienst. Hierin schuilt nog een onzekerheid. 

- De verschuiving van financieringsstromen tussen VRHM en RDOG betekent dat het 

Programma Brandweer voor een groter deel wordt gedekt vanuit de Brede Doeluitkering 

vanuit het Rijk (BDUR). De ontwikkeling van deze uitkering is onzeker. In de begroting 

2015 staat dat de VRHM, indien de BDUR uitkering daalt, de VRHM het extra nadeel 

door het overgedragen deel van de GHOR-taken (structureel) gecorrigeerd wordt op de 

CEBEON norm. Dit kost gemeenten dan dus structureel geld. Ook staat er dat een 

mogelijk voordeel op de BDUR aangewend wordt voor een versnelde verlaging tot de 

CEBEON norm. Dit is echter in relatie tot het voorgaande niet correct. Het voordeel 

wordt dan namelijk incidenteel aangewend om op de CEBEON norm uit te komen terwijl 

het los moet staan van de CEBEON norm en het voordeel een extra besparing voor 
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gemeenten zou moeten opleveren (zich uitend in bijvoorbeeld een iets lagere 

inwonerbijdrage). 

Begroting 2015: 
Conclusie:  in 2014 staat in de begroting een bedrag van € 665.000,- opgenomen als 
gemeentelijke bijdrage. In 2015 van €638.845 . Dit is conform de vastgestelde 
begrotingsuitgangspunten (taakstelling 5,31% en indexatie 1,41%). 
 
Veiligheidsbureau / Oranjekolom 
De gemeentelijke bijdrage voor het veiligheidsbureau is van 2014 naar 2015 fors gedaald (van 
€ 336.000,- in 2014 naar € 277.578,- in 2015). De gemeentelijke bijdrage voor de oranjekolom 
daarentegen is behoorlijk gestegen (van € 370.000,- in 2015 naar € 399.797,- in 2015). Deze 
verschillen worden veroorzaakt  door de overheveling van de kassiersfunctie voor het 
convenant Rode Kruis van het veiligheidsbureau naar de oranjekolom. Als de kosten voor het 
veiligheidsbureau en de oranjekolom worden samengevoegd (2014: € 706.000,- en 2015: € 
677.375,-) is zowel de indexering van 1,41% als de bezuinigingstaakstelling van 5,31% 
toegepast. Dit is conform de begrotingsuitgangspunten en derhalve akkoord. 
 
 
Risico’s 
Onderstaand zijn een aantal risico’s expliciet benoemd. Een volledig overzicht staat in de 
begroting gemeld (vanaf blz 55). 
 
Implementatie Werkkosten regeling (WKR): 
De implementatie van de WKR m.i.v. 2015 heeft nadelige gevolgen voor de brandweer. 
Brandweer Nederland is hierover in overleg met het ministerie van financiën. De niet 
ingeschatte financiële gevolgen van het mogelijke nadeel zijn niet meegenomen in de 
begroting 2015.  
 
Cao: 
De gevolgen van aanpassingen van de cao zijn niet meegenomen in de begroting 2015. Dit 
kan tot financiële tegenvallers leiden.  
 
Frictie en desintegratiekosten samenvoeging meldkamers: 
De huisvesting van de gezamenlijke meldkamer in ‘De Yp’ leidt tot frictiekosten en 
desintegratiekosten. T.a.v. de desintegratiekosten moet gedacht worden aan het 
noodgedwongen versneld afschrijven van investeringen gedaan in de meldkamer in Leiden. 
De waarschijnlijk forse financiële consequenties worden momenteel door de VR in beeld 
gebracht en zijn niet meegenomen bij de begroting 2015.  
Op dit moment is er overigens wel een bestemmingsreserve ingesteld (naam: 
Transitieakkoord Meldkamer) waarin een bedrag gestort is in 2013 van €400.000 ter dekking 
van dat deel van de kosten dat achterblijft na samenvoeging van de meldkamers . De reserve 
is gevoed uit een éénmalige BDUR-uitkering 2012.   
 
Reserves en bestemmingsreserves: 
De algemene reserve blijft binnen de grens van €1,5mln (maximum cf nota reserves 2012-
2015), ook in het meerjarenperspectief. 
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Verder heeft de veiligheidsregio 20 bestemmingsreserves. In totaal zit daar een bedrag in per 
1 januari 2014 van ruim €7 mln. Deze reserves overschrijden niet het maximum dat voor 
bepaalde reserves is gemeld in de nota reserves en voorzieningen. Een aantal reserves kent 
geen maximum en daar is het derhalve niet van toepassing. Opvallend is dat aan een deel 
van de reserves in de hele looptijd van de (meerjaren)begroting niks wordt onttrokken. De 
oorzaak is niet duidelijk.  
Advies: Aangeven wat reserves te zijn waar al een concreet bestedingsplan voorligt (moment 
en omvang onttrekking zijn bekend) en algemene reserves voor het afdekken van risico’s 
(omvang en moment onttrekking zijn niet bekend). 
 
 

Concluderend 
Het ligt, zo constateert ook SP71 Financieel, niet voor de hand akkoord te gaan met de 
begroting 2015. Met het niet akkoord gaan is het probleem echter niet opgelost. Niet akkoord 
gaan met de brandweer begroting zal weinig bijdragen aan een goede en sluitende begroting 
(op termijn). Bovendien is in een eerder overleg ingestemd met de beleidsuitgangspunten, op 
voorwaarden dat nog in het najaar kan worden geschoven, bínnen de begroting. 
Het is zaak dat vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven wat kan worden gedaan om op 
korte termijn wél te voldoen aan de kaderstelling en op welke termijn. Het advies is dan ook 
dát te communiceren richting de VRHM. 
 
4 zienswijze 
Zowel in het AB als vanuit de gemeenteraad moet worden beklemtoond dat zo spoedig als 
mogelijk wordt voldaan aan de eerder gestelde financiële kaders. Er kan alleen akkoord 
worden gegaan, op voorwaarde dat de brandweer een gedetailleerd plan maakt hoe z.s.m. te 
komen tot de gewenste situatie. 
Verder ligt er het advies vanuit SP71 Financieel, om de CEBEON norm zoals die nu 
gehanteerd wordt, bij de begroting 2016 van de Veiligheidsregio opnieuw te heroverwegen. 
Tot slot is duidelijk geboden, daar waar het om de reserves gaat. 
Hetgeen in de paragraaf hierboven is onderstreept, vormt de kern van de concept zienswijze 
en is zo verwoord, als in bijgevoegde conceptbrief. Middels bedoelde brief  kan de zienswijze 
van de gemeenteraad van Leiderdorp kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de 
VRHM.  
Voor wat betreft de meerjarenbegroting, is in Leiderdorp een bedrag opgenomen waarbinnen 
de bijdrage aan de gemeenschappelijker regeling VRHM past, in elk geval tot en met 2017. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden 
Postbus 1123 
2302  BC  LEIDEN 
 
 
 
 
 
 
datum :  juni 2014 
kenmerk : Z/14/001997/3068 
betreft : zienswijze ontwerpbegroting 2015 VRHM 
 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft u ons de ontwerp programmabegroting 2015 
toegestuurd. Met deze brief stellen wij u in kennis van onze zienswijze ten aanzien van de 
ontwerp programmabegroting 2015. 
 
Ten aanzien van het beleidsmatige deel van de ontwerp programmabegroting 2015 kunnen 
wij instemmen met de koers van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wel willen wij 
benadrukken dat wij groot belang hechten aan de positie van de vrijwilligers van de 
brandweer, die weliswaar in dienst zijn van de regionale brandweer, maar die toch vaak vooral 
lokale binding hebben. Het kan zijn dat veranderingen nodig zijn ten behoeve van de 
efficiency en om de brandweerzorg te kunnen blijven garanderen, het is daarbij wel heel 
belangrijk dat de brandweermensen, vrijwillige- en beroepsbrandweer betrokken worden bij de 
lijn die wordt uitgezet. Tijdige en zorgvuldige informatievoorziening is en blijft cruciaal, zowel 
naar gemeentebesturen als richting de brandweermensen. 
 
Met betrekking tot het financiële gedeelte van de programmabegroting hebben wij 
bedenkingen en zorgen, met name met betrekking tot het programma Brandweer. Hieronder 
wordt per programma heel kort uiteengezet wat de bedenkingen en zorgen behelzen. Dit geldt 
overigens ook voor enkele risico’s en er is wat ons betreft nog wat onduidelijkheid met 
betrekking tot de reserves. In de conclusie wordt tenslotte de essentie van deze zienswijze 
nog kort en helder verwoord.    
 
 
Brandweer 
In uw aanbiedingsbrief bij de ontwerp programmabegroting geeft u aan dat vanuit het 
bestuurlijk overleg financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in 
de regio Hollands Midden, een taakstelling van 5.31% is voorgesteld voor 2015, ten opzichte 
van 2014. De uitzondering van de Brandweer Hollands Midden op deze taakstelling, zo luidde 
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het voorstel, zou niet langer opgeld doen. Volgens de VRHM is een verdere taakstelling, 
bovenop de CEBEON-norm niet acceptabel en niet verantwoord. Waarom dit niet acceptabel 
en / of verantwoord zou zijn, wordt niet duidelijk. Hiermee kunnen wij daarom niet uit de 
voeten en wij benadrukken dat wat ons betreft de kaderstelling ook voor de brandweer 
overeind blijft. 
 
GMK (gemeenschappelijke Meldkamer) 
De gemeentelijke bijdrage voor de GMK is in 2015 t.o.v. 2014 verhoogd met 1,41%: de 
bezuinigingstaakstelling van 5,31% is ook hier niet toegepast. Voor GMK geldt echter dat 
specifieke afspraken zijn gemaakt over de overdracht van middelen, hier is overeenstemming 
over. 
 
GHOR 
Voor de GHOR wordt wel voldaan aan de vastgestelde begrotingsuitgangspunten, maar er 
wordt niet feitelijk bezuinigd op  de uitvoeringskosten van de GHOR-taken, maar er is sprake 
van een BTW-voordeel.  Of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat is niet zeker, wat een 
risico betekent. 
 
Veiligheidsbureau en Oranjekolom 
Deze programma’s voldoen aan de voorgestelde taakstelling. 
 
Risico’s 
Behalve het risico genoemd bij het programma GHOR zijn er nog risico’s vanwege de 
Werkkosten regeling, de gevolgen van de aanpassingen van de cao kunnen tot financiële 
tegenvallers leiden, evenals de samenvoeging van de meldkamers. 
 
Reserves 
De reserves (per 1 januari 2014 ruim 7 miljoen euro) overschrijden niet het maximum dat is 
gemeld in de nota reserves en voorzieningen. Wel is opvallend dat aan een deel van de 
reserves in de hele looptijd van de (meerjaren)begroting niks wordt onttrokken. De vraag is 
wat de reserves zijn waar al een concreet bestedingsplan voorligt en hoe het zit met de 
algemene reserves voor het afdekken van risico’s (waarvoor dus omvang en moment van 
onttrekking niet bekend zijn). 
 
 
Het is zaak dat vanuit de veiligheidsregio wordt aangegeven wat kan worden gedaan om op 
korte termijn wél te voldoen aan de kaderstelling en op welke termijn. Het advies is dan ook 
dát te communiceren richting de VRHM. 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Naar onze mening: 

1. Moet zo spoedig als mogelijk worden voldaan aan de eerder gestelde financiële 
kaders. Er kan alleen akkoord worden gegaan met de ontwerp programmabegroting, 
op uitdrukkelijke voorwaarde dat de brandweer een goed en helder plan maakt hoe zij 
zo spoedig mogelijk komen tot de gewenste situatie; 
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2. Dient de CEBEON norm zoals die nu gehanteerd wordt, bij de begroting 2016 van de 
Veiligheidsregio opnieuw overwogen te worden; 

3. Is meer duidelijkheid vereist, daar waar het om de reserves gaat; 
4. Dienen de brandweermensen, vrijwillige- en beroepskrachten, betrokken te worden bij 

de lijn die wordt uitgezet, waarbij goede informatievoorziening cruciaal is. 
 
 
Wij zijn graag bereid met u over bovenstaande punten de discussie te voeren. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
de raad van Leiderdorp, 
 
 
 
 
 
de griffier, 
 
 
 
 
mw. J.C. Zantingh 
 
 
 
 
 
 
de voorzitter, 
 
 
 
L.M. Driessen-Jansen 
     
 
 
 
 



   
 

 

 

 

Aan geadresseerde 

 

 

 

 

Leiden: februari 2014 Contact: Ellen Koster 

 Telefoon: (071) 523 90 20 

 E-mail: ekoster@hollandrijnland.net 

 Bijlage: 1 

Onderwerp: jaarverslag 2012/2013 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met veel plezier bied ik u het Jaarverslag 2012/2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland (RBL) aan. Het RBL is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van 

de Leerplichtwet voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland en voor de RMC-functie 

van deze twaalf gemeenten. 

 

In het jaarverslag wordt verslag gedaan over het aantal meldingen van verzuim, vrijstellingen 

en voorlopige vsv-cijfers. Het afgelopen schooljaar is het aantal meldingen zo’n 5% 

toegenomen. Deze stijging zit met name in het aantal meldingen van spijbelverzuim. 

Daarentegen is het aantal meldingen van signaalverzuim gedaald.  

 

De indicatieve vsv-cijfers laten zien dat het aantal jongeren dat het onderwijs zonder 

startkwalificatie verlaat, gestaag daalt. Met name de scholen voor voortgezet onderwijs doen 

het goed. Winst is nog te behalen in het mbo. Het blijven inzetten op verzuim 18- als 18+ 

voor deze doelgroep kan bijdragen aan het nog verder laten dalen van het aantal vsv-ers dat 

uit het mbo afkomstig is. 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen over dit jaarverslag hebben, dan kunt u hierover contact 

opnemen met Ellen Koster, teamleider registratie monitoring & kwaliteit Regionaal Bureau 

Leerplicht Holland Rijnland, tel. 071-5239020, ekoster@hollandrijnland.net. 

Wij zijn graag bereid in de raadscommissie van uw gemeente een toelichting te geven op de 

activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en 

zullen daarover binnenkort contact met u opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

A.M.W. Hogervorst, 

Manager Regionaal Bureau Leerplicht  

Holland Rijnland. 
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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag over schooljaar 2012/2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland. In dit jaarverslag wordt informatie gegeven over de werkzaamheden van het 

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en de Regio-

nale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC-functie). Het Regionaal Bu-

reau Leerplicht is onderdeel van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.  

 

In het jaarverslag wordt zoals ieder jaar verslag gedaan van het aantal meldingen van de 

verschillende soorten verzuim en de wijze van afdoening door het RBL. Wederom heeft het 

RBL te maken gehad met een toenemend aantal verzuimmeldingen. Het meest opvallende 

verschil met het schooljaar hiervoor is de toename van het aantal spijbelverzuimmeldingen. 

Voor een deel hebben deze het aantal meldingen van signaalverzuim teruggedrongen. Het 

RBL gaat ervan uit dat dit komt door toenemende aandacht bij de scholen voor het tijdig mel-

den van verzuim, waardoor verzuim al gemeld wordt voor er zwaardere problematiek ont-

staat.  

 

Ook zijn cijfers opgenomen over voortijdig schoolverlaters, zowel nieuwe (in dit schooljaar 

voortijdig schoolverlater geworden), als oude. Dit zijn echter zeer voorlopige cijfers, een eer-

ste prognose van de werkelijke stand van zaken wordt pas in maart 2014 verwacht. De cijfers 

in dit jaarverslag geven slechts een eerste indicatie waarbij opgemerkt kan worden dat het 

aantal voortijdig schoolverlaters gedaald is ten opzichte van het schooljaar hiervoor. De aan-

pak van 18+ verzuim waarbij scholen ook verzuim kunnen melden van niet meer leerplichtige 

studenten behoort sinds dit schooljaar tot de vaste werkwijze van het RBL. Het aantal 18+ 

verzuimmeldingen is in dit schooljaar behoorlijk toegenomen. 

 

Met dit jaarverslag hoop ik als verantwoordelijk bestuurder u een document in handen te ge-

ven waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten en de wijze waarop het RBL omgaat met deze ontwikkelingen. Met uw op- en 

aanmerkingen op dit jaarverslag kunnen we samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit 

van de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie door het RBL.  

 

 

R.A. van Gelderen 

Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, 

Portefeuillehouder voor het Regionaal Bureau Leerplicht 
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1 Inleiding 
 

In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden, de resultaten en de ontwikke-

lingen van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in het schooljaar 2012/2013. In 

dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leerplicht besproken. 

Ook wordt nader ingegaan op de samenwerking van het RBL met partners. 

1.1 Regionaal Bureau Leerplicht 

 

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de leerplicht- en kwalificatieplichthandhaving, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC) voor voortijdig schoolverlaten en voert de leerlingenadministratie van de deelnemende 

gemeenten. 

 

Het RBL voert deze taken uit voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland. Dit zijn de 

gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 

De RMC-regio 026 Zuid-Holland Noord waarvoor het Regionaal Bureau Leerplicht de RMC-

functie uitvoert, bestaat ook uit deze twaalf gemeenten. De gemeente Leiden is formeel RMC-

contactgemeente en aanspreekpunt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voert de RMC-taken voor de gemeente 

Leiden uit. Uitvoering van de leerplicht- en RMC-taken zijn opgenomen in de gemeenschappe-

lijke regeling. 

 

De gemeenten Alphen a/d Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop, die ook onderdeel uitmaken van 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, voeren zelf de leerplichtfunctie uit en maken onder-

deel uit van RMC-regio 027 Zuid-Holland Oost. 

1.2 Ontwikkelingen leerplicht 

Thuiszitters 

Het RBL heeft in het schooljaar 2012/2013 in samenwerking met een aantal ketenpartners in 

arrondissement Haaglanden gewerkt aan een taxatiemodel voor leerplicht. Het taxatiemodel 

moet voor de medewerkers van het RBL onderdeel worden van een methodische aanpak voor 

leerplichtambtenaren. Door te investeren in een gedegen analyse en taxatie, en waar zorg 

nodig is te werken volgens de uitgangspunten van ‘Eén gezin, één plan’, wordt verwacht dat 

het aantal thuiszitters teruggedrongen kan worden.  

Jeugdmatch 

In sommige gevallen zijn er meerdere partijen betrokken bij de zorg voor een kind of een 

gezin. Dit is niet altijd bekend bij de verschillende partijen. Het RBL neemt deel aan het con-

venant voor de verwijsindex risicojongeren, Jeugdmatch, daarom meldt het RBL kinderen 

waar grote zorgen over bestaan aan in Jeugdmatch. Het melden in Jeugdmatch gebeurt op 

basis van daarvoor opgestelde criteria en altijd nadat dit gemeld is aan de ouders/verzorgers. 

Het afgelopen schooljaar heeft het RBL 44 jongeren in Jeugdmatch gemeld. 

 
Onderwijsinspectie 

Vanaf 1 januari 2012 is de Leerplichtwet gewijzigd. Dat betekent onder andere dat het  toe-

zicht op de naleving van de leerplichtwet 1969 bij de Onderwijsinspectie is belegd. Om uitvoe-

ring te geven aan deze opdracht gaat de Onderwijsinspectie samenwerkingsovereenkomsten 

aan met gemeenten. Het RBL heeft sinds 1 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst 
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met de Onderwijsinspectie. Met een verscherpte en meer nauwkeurige controle op de ver-

zuimregistratie en het melden van verzuim, moet het aantal voortijdig schoolverlaters afne-

men. In de regio Holland Rijnland is het aantal voortijdig schoolverlaters van het mbo het 

hoogst. Om die reden gaat het RBL beginnen met intensievere controles bij de ROC’s en het 

AOC in de regio Holland Rijnland. 

1.3 Ontwikkelingen RMC 

 
RMC-functie 

Het Jongerenloket heeft de afgelopen jaren de trajectbegeleiding aan vsv’ers in de RMC-regio 

Zuid-Holland Noord uitgevoerd. Ook voert het Jongerenloket de Poortwachtersfunctie uit voor 

jongeren die een uitkering willen aanvragen. Het Jongerenloket is een samenwerking tussen 

het RBL en de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Op 1 januari 2014 wordt 

deze samenwerkingsbijeenkomst beëindigd en wordt de RMC trajectbegeleiding ingebed in 

het RBL. Daarbij richt het RBL zich op twee pijlers: versterking van de verbinding van RMC 

met de mbo’s en versterking van de verbinding van RMC met leerplicht.  

 

Om te komen tot een zorgvuldige inbedding van RMC in het RBL, zijn gesprekken gevoerd 

met de ROC’s om hen te vragen naar hun wensen en ideeën. Daaruit kwam naar voren dat zij 

het liefst één persoon zien voor de aanpak van verzuim en uitval binnen de ROC’s. Daarnaast 

zijn ook gesprekken gevoerd met de trajectbegeleiders en de leerplichtambtenaren die nu het 

mbo in hun pakket hebben om te kijken hoe de trajectbegeleiding vormgegeven moet worden 

vanaf 1 januari 2014 en of we daarmee aan de wensen van het mbo tegemoet kunnen ko-

men. 

 

Ook de verbinding met werk blijft belangrijk. Samenwerking met project JA! en de sociale 

diensten van de gemeenten blijft nodig bij het tegengaan van vsv en terugleiden van jonge-

ren naar school, werk of een combinatie daarvan. De afgelopen periode is door het Jongeren-

loket geïnvesteerd in de samenwerking met partners door te participeren in het Instroomlo-

ket, zorgoverleggen in het mbo en het geven van de training Forward aan voortijdig school-

verlaters.  

 

VSV-Kompas 

Ingrado (de beroepsvereniging voor leerplicht en RMC) werkt aan een instrument om regio’s 

onderling te kunnen gaan vergelijken op het gebied van schooluitval. Het RBL maakt onder-

deel uit van de begeleidingscommissie van dit te ontwikkelen ‘VSV-Kompas’. Het VSV-Kompas 

bundelt de gegevens van de VSV Verkenner, de RMC effectrapportage en gegevens die regio’s 

zelf moeten aanleveren over de eigen organisatie. Een belangrijke voorwaarde om dit Kompas 

te kunnen maken is de toegang tot gegevens die bureaus leerplicht en RMC-regio’s bij het 

ministerie van OC&W indienen. Ingrado is hierover in gesprek met het ministerie.  

1.4 Aanbevelingen Rekenkamerrapport 2011 

Samenwerking van het RBL met partners 

In het Rekenkamerrapport van 20111 wordt de aanbeveling gegeven dat het RBL de bijdrage 

van de leerplichtfunctie aan het lokaal jeugdbeleid zichtbaar moet maken. Het RBL vindt het 

belangrijk om in haar werkwijze aan te sluiten bij het lokale jeugdbeleid. Wanneer nodig 

werkt het RBL met de methodiek ‘Eén gezin, één plan’. Ook heeft het RBL de Meldcode huise-

lijk geweld en kindermishandeling ingevoerd en werkt het RBL met de Verwijsindex jeugdigen 

                                            
1 Samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies van Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten (14 november 2011) Onderzoek uitvoering Leerplichtwet in Holland Rijnland.  
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(Jeugdmatch). Daarnaast heeft het RBL deelgenomen aan de werkgroep passend onderwijs 

ter voorbereiding op het op te stellen beleidsplan jeugdhulp.  

In het vorige jaarverslag is uitvoerig beschreven hoe het RBL op het gebied van schoolver-

zuim en voortijdig schoolverlaten met scholen en instellingen samenwerkt. Ook in het school-

jaar 2012/2013 is veel met partners gewerkt aan het signaleren en waar mogelijk wegnemen 

van belemmeringen in de schoolloopbaan van een kind.  

 

Dit zijn veelal dezelfde partners als vorig schooljaar. In dit jaarverslag wordt de samenwer-

king daarom iets beknopter weergegeven.  

 

• Regiogemeenten: de leerplichtambtenaren hebben contact met beleidsmedewerkers on-

derwijs in de gemeenten over de gang van zaken in de gemeente. Jaarlijks vindt er ook 

een gesprek plaats tussen de teamleider leerplicht, de RMC-coördinator en de wethouder 

onderwijs. 

• Scholen en onderwijsinstellingen: de leerplichtambtenaren nemen deel aan zorg- en 

adviesteams voor jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierin brengen zij bijv. 

hun kennis over de leerplichtwet over, adviseren zij over de te nemen maatregelen, 

denken mee over de juiste doorverwijzing en nemen deel aan besprekingen volgens 

de methodiek van ‘Eén gezin, één plan’. Op scholen die geen ZAT hebben (zoals 

steeds meer basisscholen en REC-scholen) wordt de leerplichtambtenaar uitgenodigd 

voor een zorgteamoverleg als er sprake is van schoolverzuim. 

• Zorgloket: een leerplichtambtenaar neemt deel aan het bovenschoolse multidiscipli-

naire overleg van scholen in de Leidse regio. Bij VIA (basisonderwijs) en bij het Zorg-

loket (voortgezet onderwijs) worden leerlingen aangemeld voor wie een andere (tij-

delijke) onderwijsplek wordt gezocht of voor wie de school handelingsverlegen is. 

• Onderwijs- en hulpverleningstrajecten: de leerplichtambtenaren werken samen met een 

groot aantal instellingen die onderwijs- of hulpverleningstrajecten bieden aan jongeren, 

zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Cardea, het Curium, Par-

nassia, het Oriëntatiejaar, De Poort en de Reboundvoorziening.  

• Centrum voor Jeugd en Gezin: de leerplichtambtenaar is op uitnodiging aanwezig bij de 

casuïstiek besprekingen in het CJG.  

• Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming: een belangrijke ketenpartner bij 

het handhaven van de Leerplichtwet is het Openbaar Ministerie (OM). In het verslagjaar 

heeft het RBL de bijeenkomsten van de klankbordgroep bijgewoond. De klankbordgroep 

bespreekt eventuele knelpunten bij de handhaving van de leerplicht. Ook heeft het RBL 

deelgenomen aan het Justitieel Casusoverleg.  

• Veiligheidshuis Leiden: De leerplichtambtenaren die op scholen in Leiden werken, hebben 

deelgenomen aan het Jeugd Veiligheidsoverleg waar tweewekelijks risicojongeren en jon-

geren die al in aanraking met politie zijn geweest worden besproken.  

 

Prestatie-, monitor- en effectindicatoren 

In het Rekenkamerrapport staat ook de aanbeveling dat het RBL de prestaties en effecten van 

het werk van het RBL moet kunnen meten. Om de doeltreffendheid van de interventies van 

de leerplicht- en RMC-functie te kunnen meten is een aantal prestatie-, effect- en monitorin-

dicatoren opgesteld. Deze indicatoren zijn opgenomen in het beleidsplan leerplicht 2013/2014 

en in het RMC-werkplan. De meeste indicatoren worden indirect weergegeven in hoofdstukken 

2. Een volledig overzicht van alle indicatoren is bij dit stuk gevoegd als bijlage. Hierin staat 

onder andere vermeld in hoeverre het RBL de gestelde doelen behaald heeft in 2012/2013. 

De prestatie- en monitorindicatoren over de RMC-functie worden niet in dit jaarverslag weer-
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gegeven, maar in het jaarverslag van het Jongerenloket. Dat jaarverslag verschijnt in januari 

2014. De effectindicator wordt wel genoemd. In hoofdstuk 4 wordt ook nog kort besproken in 

hoeverre de doelen behaald zijn. 

 
Benchmark leerplicht 

De derde aanbeveling uit het Rekenkamerrapport is dat er een vergelijking gemaakt moet 

worden met cijfers van andere leerplichtbureaus. Hiervoor is een benchmark gemaakt waarin 

een aantal cijfers met betrekking tot leerplicht is opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit 

jaarverslagen van de leerplichtregio’s Den Haag, Gooi- en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid 

en gaan over het schooljaar 2011/2012. Cijfers over 2012/2013 van deze regio’s zijn nog niet 

beschikbaar. Er is voor gekozen om regio’s weer te geven die enigszins vergelijkbaar zijn qua 

grootte, of in de buurt van Holland Rijnland liggen. De benchmark is als bijlage toegevoegd bij 

dit jaarverslag.  

1.5 Leeswijzer 

 

Dit jaarverslag is wat betreft informatie grotendeels hetzelfde opgebouwd als het jaarverslag 

van 2011/2012. In hoofdstuk 2 staan de leerplichtcijfers van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland in het schooljaar 2012/2013. In hoofdstuk 3 zijn de regionale cijfers over 

voortijdig schoolverlaters en 18+ verzuim weergegeven. Hierin staat geen procesinformatie 

over de aanpak van vsv’ers, dit wordt opgenomen in het jaarverslag van het Jongerenloket 

dat in januari verschijnt. In het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag worden de trends en 

ontwikkelingen besproken. 

 

Om het jaarverslag wat beknopter te maken is de informatie over de twaalf gemeenten, die 

voorheen onderdeel uitmaakten van het rapport, nu als bijlage opgenomen. Er zijn twaalf 

factsheets die alle betrekking hebben op een afzonderlijke gemeente. Hierin staat informatie 

over leerplicht, voortijdig schoolverlaten en 18+ verzuim. Waar mogelijk wordt een vergelij-

king gemaakt met de leerplichtregio Holland Rijnland of RMC-regio Zuid-Holland Noord. 

 

Voorheen stond in het gemeentelijke hoofdstuk ook informatie over het aantal meldingen per 

school. Het aantal meldingen per school staat echter los van de gemeentelijke informatie om-

dat er op de scholen leerlingen uit meerdere gemeenten kunnen zitten. Deze informatie is niet 

opgenomen in dit jaarverslag, maar is op te vragen bij het RBL.  

 

Het aantal vsv'ers per school staat vermeld in de factsheet 'Vsv'ers per school in Zuid-Holland 

Noord', die als bijlage is toegevoegd. De factsheet met prestatie- monitor- en effectindicato-

ren en de benchmark zijn ook aparte bijlagen.  
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2 Regionale informatie leerplicht 

2.1 Relatief verzuim 

 

Alle scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Scholen voor primair 

onderwijs melden rechtstreeks bij het RBL, de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en mid-

delbaar beroepsonderwijs (mbo) melden bij DUO. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim 

wanneer het verzuim zestien uur in vier opeenvolgende lesweken overschrijdt. Alle verzuim-

meldingen bepalen mede de workload van leerplicht. De leerplichtambtenaar start op basis 

van de melding een onderzoek naar het verzuim en de oorzaak daarvan en bepaalt aan de 

hand daarvan hoe de melding afgedaan wordt.  

 

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel 

staat ingeschreven op een school, maar zonder 

geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Het aantal 

meldingen van relatief verzuim is onder te verdelen 

in luxeverzuim, spijbelverzuim en signaalverzuim 

(zie kader). 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er in totaal 1776 meldingen van relatief verzuim gedaan in 

de leerplichtregio Holland Rijnland (tabel 1). Dat zijn er 5% meer dan 2011/2012. De voor-

gaande jaren was er ook steeds een stijging van het aantal meldingen. De toename wordt 

veroorzaakt door de sterke stijging van het aantal meldingen van spijbelverzuim. Er zijn ten 

opzichte van vorig schooljaar minder meldingen van luxeverzuim en signaalverzuim gedaan.  

 

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het signaalverzuim naar het spijbelverzuim. De 

leerplichtambtenaren merken dat er beter en sneller gemeld wordt dan vorig schooljaar waar-

door het verzuim eerder opgemerkt wordt en het minder vaak ‘signaalverzuim’ wordt. Dat het 

aantal meldingen weer is toegenomen, betekent niet automatisch dat het verzuim is toege-

nomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het RBL merkt op basis van de schoolbezoeken 

dat scholen de verzuimadministratie beter op orde hebben en merkt dat scholen beter mel-

den, waardoor meer verzuim zichtbaar wordt. 
 
Tabel 2 Maand van melding in 2012/2013 per verzuimsoort 

Relatief verzuim 

Luxeverzuim:  het op vakantie gaan buiten 

de schoolvakantie zonder toestemming van 

school.  

 

Spijbelverzuim: herhaaldelijk te laat komen 

of afwezig zijn, waarbij eventuele achterlig-

gende problematiek geen rol speelt bij het 

verzuim. Spijbelverzuim bestaat in het primair 

onderwijs niet als aparte categorie; dit wordt 

gezien als signaalverzuim. Bij spijbelverzuim 

kan als sanctie een Halt-maatregel worden 

opgelegd. 

 

Signaalverzuim: verzuim waarbij achterlig-

gende problematiek de oorzaak is van het 

schoolverzuim van de leerling. 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim en 
perc. ontwikkeling tussen 2012/2013 en 2011/2012 

Soort verzuim 2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

% ont-

wikkeling  

Luxeverzuim 201 221 -9% 

Spijbelverzuim 826 448 +84% 

Signaalverzuim 749 1021 -27% 

Totaal 1776 1690 +5% 
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In figuur 2 op de vorige pagina is de maand van melding per verzuimsoort te zien. De meeste 

meldingen van luxeverzuim worden gedaan in juli en augustus; rondom de zomervakantie. 

Het spijbelverzuim loopt op naarmate het schooljaar vordert, met een piek in april. Daarna 

zijn er weer minder meldingen gedaan. Signaalverzuim is het meest gemeld in maart. Ook in 

april en juni werd relatief veel signaalverzuim gemeld.  

 

Figuur 3 Leeftijd van leerlingen met gemeld verzuim 
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Het aantal meldingen van leerlingen tot en met twaalf jaar is bescheiden (figuur 3). Vanaf 13 

jaar neemt het verzuim toe en geldt: hoe ouder, hoe meer verzuim er gemeld is. De 16- en 

17-jarigen nemen 52% van het totaal aantal meldingen voor hun rekening. De vijf meldingen 

over niet-leerplichtige leerlingen zijn niet in deze grafiek opgenomen. Meldingen van 18+ ver-

zuim staan vermeld in hoofdstuk 3.  

 

De meeste meldingen van schoolverzuim zijn afkomstig van het voortgezet onderwijs, ge-

volgd door het middelbaar beroepsonderwijs (zie figuur 4).  

 
Figuur 4 Aantal meldingen van relatief verzuim per schoolsoort en klas in 2012/2013 

 
Relatief verzuim per verzuimsoort 

 

De verzuimmeldingen zijn in tabel 5 weergegeven naar verzuimsoort per gemeente. Het gaat 

om meldingen over leerlingen die in de gemeente wonen. Vooral Katwijk, Noordwijk, Noord-

wijkerhout en Voorschoten kennen een sterke toename van het totaal aantal meldingen in het 

schooljaar 2012/2013 ten opzichte van 2011/2012 (zie ook tabel 6). In Leiderdorp is het aan-

tal meldingen 26% lager dan vorig schooljaar en in Zoeterwoude is het aantal meldingen met 

39% afgenomen. 
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Tabel 5 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim naar verzuimsoort per woongemeente 
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Luxe 8 0 37 58 0 6 9 5 12 19 43 4 201 

Spijbel 24 41 155 253 46 44 68 30 37 75 44 9 826 

Signaal 30 35 111 264 54 32 38 39 33 50 54 9 749 

2012/ 

2013 

Totaal 62 76 303 575 100 82 115 74 82 144 141 22 1776 

Luxe 13 11 67 51 6 19 7 7 4 8 28 0 221 

Spijbel 18 12 75 151 36 24 16 16 23 41 22 14 448 

Signaal 49 57 102 380 93 44 53 31 64 81 45 22 1021 

2011/

2012 

Totaal 80 80 244 582 135 87 76 54 91 130 95 36 1690 

 
Tabel 6 Groeipercentage aantal meldingen relatief verzuim in 2012/2013 ten opzichte van 2011/2012 
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Luxe -38% -100% 
- 

45% 
+ 

14% 
-100% 

- 
68% 

+29% 
- 

29% 
+ 

200% 
+ 

138% 
+54% - -9% 

Spijbel 
+33
% 

+242% 
+107

% 
+68% +28% +83% 

+325
% 

+88% +61% +83% 
+100

% 
-36% +84% 

Signaal -39% -39% +9% -31% -42% -27% -28% +26% -48% -38% +20% -59% -27% 

Totaal 
-

23% 
-5% 

+24

% 
-1% -26% -6% 

+51

% 

+37

% 
-10% 

+11

% 

+48

% 
-39% +5% 

 

Het aantal meldingen van luxeverzuim is in de hele regio met 9% afgenomen van 221 mel-

dingen naar 201 meldingen (zie tabel 6). In Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp 

en Lisse is het aantal meldingen afgenomen. Hoewel het om kleine aantallen gaat, is het aan-

tal meldingen van luxeverzuim in Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten opvallend toegeno-

men. In deze gemeenten hangt de toename af van enkele scholen die dit schooljaar strenger 

op luxeverzuim gelet hebben en dit gemeld hebben bij het RBL.  

 

Er is 826 keer melding gemaakt van spijbelverzuim in 2012/2013. Het aantal meldingen van 

spijbelverzuim is ten opzichte van vorig schooljaar met 84% toegenomen. Dit komt vooral 

doordat er door leerplicht op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonder-

wijs veel aandacht besteed is aan het melden van spijbelverzuim. Er wordt eerder gemeld. 

Scholen hebben over leerlingen in alle gemeenten in de leerplichtregio meer spijbelverzuim 

gemeld dan vorig schooljaar, met uitzondering van Zoeterwoude waar het aantal meldingen 

juist gedaald is.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn 749 meldingen van signaalverzuim gedaan. Het aantal mel-

dingen is met ruim een kwart afgenomen sinds vorig schooljaar. Dit komt doordat er sinds 

afgelopen schooljaar meer meldingen van spijbelverzuim gedaan zijn. In de meeste gemeen-

ten in de regio is het met meer dan een kwart gedaald, alleen in Katwijk, Noordwijkerhout en 

Voorschoten is het aantal meldingen van signaalverzuim toegenomen.  

 

In tabel 7 op de volgende pagina is het aantal meldingen van verzuim berekend per 1000 

leerlingen. Dit maakt het mogelijk om het verzuim in de gemeenten met elkaar te vergelijken. 

Een leerling kan in een schooljaar meerdere keren verzuimen van school en meerdere keren 

gemeld worden bij leerplicht. In deze tabel worden alle meldingen meegeteld, leerlingen kun-
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nen dus meerdere meldingen hebben. Wel zijn alleen de leerlingen geteld die in de betreffen-

de gemeente wonen. 
 

Tabel 7 Aantal van relatief verzuim naar verzuimsoort per 1000 ll. per woongemeente 
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Luxe 2,5 0,0 3,3 3,9 0,0 1,7 2,4 1,9 2,9 2,9 10,2 3,1 3,1 

Spijbel 7,4 9,5 13,9 17,0 10,3 12,2 18,4 11,5 9,1 11,3 10,5 6,9 12,9 

Signaal 9,2 8,1 9,9 17,7 12,1 8,9 10,3 15,0 8,1 7,5 12,8 6,9 11,7 

2012/ 

2013 

Totaal 19,1 17,7 27,1 38,6 22,5 22,7 31,1 28,4 20,1 21,7 33,5 17,0 27,7 

Luxe 4,1 2,5 6,3 3,4 1,3 5,2 1,9 2,7 1,0 1,2 6,7 0,0 3,5 

Spijbel 5,6 2,7 7,0 10,0 8,0 6,6 4,4 6,2 5,7 6,1 5,3 10,3 7,0 

Signaal 15,3 13,0 9,6 25,2 20,8 12,1 14,4 12,0 16,0 12,1 10,8 16,1 16,0 

2011/

2012 

Totaal 25,1 18,2 22,9 38,6 30,2 24,0 20,7 20,8 22,7 19,5 22,8 26,4 26,5 

* Gebaseerd op aantal leerplichtigen op 4 oktober 2011 en 2012 (LBA) 

 

In de leerplichtregio als geheel zijn 27,7 meldingen van relatief verzuim per 1000 leerlingen 

gedaan. Leiden kent het grootste aantal meldingen per 1000 leerlingen, gevolgd door Voor-

schoten en Noordwijk. In Hillegom, Kaag en Braassem en Zoeterwoude wonen in verhouding 

relatief weinig leerlingen met een melding voor verzuim.  

Het is heel lastig om aan te geven waar deze verschillen door veroorzaakt worden. Verande-

ringen in het verzuim, veranderingen in het meldgedrag van scholen en andere mogelijke 

factoren zoals schoolkenmerken en omgevingsfactoren kunnen alle van invloed zijn op het 

aantal verzuimmeldingen in een gemeente.  

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 3,1 meldingen van luxeverzuim per 1000 leerlingen 

gedaan. Het aantal meldingen van luxeverzuim is met 10,2 meldingen per 1000 leerlingen is 

in Voorschoten opvallend veel hoger dan in andere gemeenten (tabel 9). Van leerlingen uit 

Kaag en Braassem en Leiderdorp is helemaal geen luxeverzuim gemeld. 

 

In het werkgebied van het RBL zijn 12,9 meldingen van spijbelverzuim gedaan per 1000 leer-

lingen. Noordwijk kent met 18,4 relatief de meeste meldingen van spijbelverzuim. In Hillegom 

en Zoeterwoude is in verhouding het minste spijbelverzuim gemeld.  

 

Er zijn in de leerplichtregio 11,7 meldingen van signaalverzuim per 1000 leerlingen gedaan. 

In Leiden en Noordwijkerhout is in verhouding veel signaalverzuim gemeld, in Teylingen en 

Zoeterwoude relatief weinig. 
 

In figuur 8 op de volgende pagina zijn de meldingen per verzuimsoort weergegeven naar 

schoolsoort. Het basisonderwijs kent de meeste meldingen van luxeverzuim, gevolgd door het 

voortgezet onderwijs. De toename van het aantal spijbelverzuimmeldingen en de afname van 

het aantal meldingen van signaalverzuim zijn duidelijk te zien in het vo en mbo. 
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Figuur 8 Aantal meldingen van relatief verzuim naar schoolsoort 
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Wanneer het aantal meldingen van verzuim berekend wordt per 1000 leerlingen, zien de 

verhoudingen er heel anders uit dan in bovenstaand figuur (zie tabel 9). 

 

Tabel 9 Aantal meldingen van relatief verzuim per 1000 leerlingen naar schoolsoort 

  Basisonderwijs 
Voortgezet 
onderwijs 

Middelbaar be-
roepsonderwijs 

Speciaal on-
derwijs 

Luxe 3,9 2,1 0,3 4,7 

Spijbel nvt 16,7 142,3 2,0 2012/2013 

Signaal 1,9 24,2 29,1 12,1 

Luxe 4,0 2,7 1,3 6,8 

Spijbel nvt 11,5 58,5 0 2011/2012 

Signaal 3,1 31,3 55,3 12,2 

* Gebaseerd op aantal leerplichtigen op 4 oktober 2011 en 2012 (LBA) 

 

Relatief gezien wordt in het speciaal onderwijs het vaakst luxeverzuim gemeld (tabel 9). 

Ook in het basisonderwijs is vergeleken met het vo en het mbo relatief veel luxeverzuim 

gemeld. 

 

Het mbo meldt veruit het meeste spijbelverzuim, in verhouding zelfs 8,5 keer zo veel als het 

voortgezet onderwijs. Opvallend in tabel 9 is dat er het afgelopen schooljaar 142,3 meldingen 

van spijbelverzuim gedaan zijn per 1000 leerlingen. Dat is meer dan vorig schooljaar. Hierbij 

worden ook meerdere meldingen over één leerling meegeteld. Er zijn veel meldingen gedaan 

over verschillende leerlingen; het gemiddeld aantal meldingen per gemelde leerling is 1,3 in 

het mbo en 1,2 in het vo. Wanneer gekeken wordt naar het aantal leerlingen met een melding 

van spijbelverzuim in het mbo, blijkt dat over 336 van de 3000 leerplichtige leerlingen op het 

mbo spijbelverzuim gemeld is. In het voortgezet onderwijs is het aandeel leerlingen met een 

melding van spijbelverzuim lager, daar is over 336 van de in totaal bijna 24.000 leerlingen 

spijbelverzuim gemeld.  

 

Een stijging van het aantal meldingen kan betekenen dat het verzuim is toegenomen. Maar 

het RBL vermoedt dat de hoofdreden voor de toename van het aantal meldingen van spijbel-

verzuim is dat scholen meer aandacht besteden aan het tijdig melden van verzuim. Scholen 

zijn strikter verzuim gaan registreren en melden. Er is net als vorig schooljaar in 2012/2013 

tijdens schoolbezoeken op vo- en mbo-scholen door de leerplichtambtenaar veel aandacht 

besteed aan het melden van verzuim. Wat mogelijk ook meespeelt is dat scholen merken dat 

het meerwaarde heeft om verzuim te melden. Het RBL hanteert een lik-op-stuk-beleid, waar 

een duidelijke preventieve werking vanuit gaat. Het houdt in dat er bij spijbelen/veelvuldig te 
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laat komen zonder achterliggende problematiek een Halt-straf ingezet wordt om de jongere 

een signaal te geven dat hij/zij op school hoort te zitten. 

 

Het aantal meldingen van signaalverzuim per 1000 leerlingen op het mbo is met 29,1 meldin-

gen iets hoger dan op het vo, waar 24,2 meldingen per 1000 leerlingen gedaan zijn. 

Afdoeningen meldingen relatief verzuim 

Van twee procent van alle leerlingen in de regio 

is een melding van relatief verzuim gemaakt bij 

leerplicht. Zeventien procent van de leerlingen 

die gemeld zijn bij het RBL, is twee keer of 

vaker gemeld (zie figuur 10). 

 

De leerplichtambtenaar sluit ieder verzuimpro-

ces af met een afdoening. In tabel 11 staan 

alle afdoeningen weergegeven. 

Indien na een melding ook daadwerkelijk niet 

geoorloofd verzuim wordt geconstateerd, sluit 

de leerplichtambtenaar het proces af met een 

waarschuwing, afspraken, een proces-verbaal of een Halt-afdoening. In totaal is 73% van de 

meldingen van relatief verzuim door de leerplichtambtenaar geconstateerd.  

 

 

Tabel 11 Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim 

Afdoeningen 2012/2013 2011/2012 

 Aantal % Aantal % 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 813 46% 865 51% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 272 15% 221 13% 

Verzuim niet geconstateerd 264 15% 181 11% 

Verzuim afgehandeld: proces-verbaal 148 8% 173 10% 

Verzuim niet verwijtbaar 148 8% 127 8% 

Nog in onderzoek 43 2% 58 3% 

Verzuim afgehandeld: HALT 59 3% 52 3% 

Verzuim afgehandeld: verhuisd 2 0% 9 1% 

Verzuim afgehandeld: zorgmelding 1 0% - 0% 

Onterecht gemeld 1 0% 4 0% 

Niet bemiddelbaar 7 0% - 0% 

Melding gekoppeld 18 1% - 0% 

Totaal 1776 100% 1690 100% 

 

Figuur 10 Aantal meldingen van relatief 
verzuim per leerling 

83%

14%
2% 1%

1 melding

2 meldingen

3 meldingen

4 of meer
meldingen
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Halt-afdoening 

Bij spijbelverzuim of te laat komen 

kan een Halt proces-verbaal opge-

maakt worden. Dit leidt in eerste 

instantie niet tot strafvervolging. 

Wanneer de jongere de opgelegde 

straf positief afrondt, wordt de over-

treding geseponeerd. Wanneer de 

jongere de opgelegde straf negatief 

afrondt, wordt het pv naar de officier 

van justitie gestuurd. Die beslist over 

de verdere afhandeling.  

24%

30%

44%

2%

Luxeverzuim Spijbelverzuim

Signaalverzuim Absoluut verzuim

Tabel 14 HALT-afdoeningen 

Afdoening 2012/2013 2011/2012 

Positief 36 25 

Negatief 4 2 

Loopt nog 20 25 

Totaal 60 52 

 

Justitiële afdoeningen 

Het RBL heeft in het schooljaar 2012/2013 138 

keer een proces-verbaal (pv) ingestuurd naar het 

openbaar ministerie. Van de processen-verbaal 

had 44% betrekking op signaalverzuim, 30% op 

spijbelverzuim, 24% op luxeverzuim en 2% op 

absoluut verzuim (zie figuur 12).  

Na het opmaken van een proces-verbaal beslist 

het openbaar ministerie hoe dit proces-verbaal 

verder afgehandeld wordt. In tabel 13 is te zien 

dat dit in 56 gevallen heeft geleid tot een dag-

vaarding. Vergeleken met vorig schooljaar zijn er 

in verhouding meer TRIP-zittingen2 geweest. 

 
Tabel 13 Resultaat pv-processen 

 2012/2013 2011/2012 

 Aantal % Aantal % 

PV Dagvaarding 56 41% 53 38% 

PV Boete 44 32% 47 34% 

PV TRIP-zitting 24 17% 15 11% 

PV Sepot 1 1% 2 1% 

Halt-verwijzing 1 1% 0 0% 

Nog niet op JCO 12 9% 22 16% 

Totaal 138 100% 139 100% 

 

Er zijn 60 Halt processen-verbaal opgemaakt in 

2012/2013. Dat zijn er iets meer dan het schooljaar 

daarvoor. Een derde van de afdoeningen is nog niet 

afgerond, 36 afdoeningen zijn positief afgesloten en vier 

negatief (tabel 14). 

 

 

                                            
2 Wanneer jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor een strafbaar feit zijn verhoord door de politie, kunnen zij terecht-
komen bij HALT of bij het OM (bij ernstigere zaken). In het geval het OM de zaak afdoet kan het besluiten om de jon-
gere een taakstraf of een geldboete aan te bieden. Dit gebeurt tijdens een TRIP-zitting. Neemt de jongere het aanbod 
aan dan hoeft deze niet voor de rechter te verschijnen. Als de jonge verdachte zonder reden niet verschijnt of de straf 
weigert dan moet hij alsnog naar de kinderrechter (Bron: website Openbaar Ministerie). 

Figuur 12 Verzuimsoort van processen-verbaal 
2012/2013 
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2.2 Absoluut verzuim 

 

Het RBL houdt voor alle gemeenten 

waarvoor zij de leerplichttaken uitoefent 

ook de leerlingenadministratie bij. Door het 

digitaal verwerken van de in- en 

uitschrijvingen van de scholen is 

vermoedelijk absoluut verzuim snel in 

beeld en heeft het RBL zicht op de schoolhistorie van de leerlingen. 

 

Er zijn in het schooljaar 2012/2013 25 gevallen van absoluut verzuim geconstateerd, waar-

voor in twee gevallen pv is opgemaakt. Het aantal constateringen is aanzienlijk lager dan 

voorgaande jaren; vorig schooljaar zijn er 46 gevallen geconstateerd en het jaar daarvoor 39. 

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal gevallen van absoluut verzuim per 

gemeente.  

 
Tabel 15 Aantal geconstateerde gevallen van absoluut verzuim in schooljaar 2012/2013 
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Absoluut verzuim  4 4 5 6 1 0 1 2 0 0 2 0 25 

 

Veruit de meeste jongeren zijn 16 of 17 jaar (zie tabel 16). Er zijn twee kinderen van basis-

schoolleeftijd. Tien van de 25 gevallen van absoluut verzuim zijn afkomstig van het mbo en 

negen van het voortgezet onderwijs. Absoluut verzuim is voornamelijk vsv-problematiek.  

 
Tabel 16 Geconstateerde gevallen van absoluut verzuim naar leeftijd en schoolsoort 

 Basison-
derwijs 

Voortgezet 
onderwijs 

Middelbaar 
beroeps-
onderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Geen Totaal 

5 t/m 12 jaar 2 0 0 0 0 2 

13 t/m 15 jaar 0 1 0 0 0 1 

16 t/m 17 jaar 0 8 10 2 2 22 

Totaal 2 9 10 2 2 25 

 

Er zijn acht jongeren waarbij absoluut verzuim is geconstateerd in het schooljaar 2012/2013 

die in het schooljaar 2013/2014 nog leerplichtig zijn of onder de kwalificatieplicht vallen. De 

stand van zaken aan het begin van het schooljaar 2013/2014: 

 

• vier jongeren zijn inmiddels weer ingeschreven bij een onderwijsinstelling; 

• twee jongeren zijn vertrokken naar het buitenland; 

• één jongere had in 2012/2013 een vrijstelling wegens volgen van ander onderwijs en 

volgt nu het Oriëntatiejaar in combinatie met werk; 

• één jongere waarvan proces nog niet is afgesloten; de jongere gaat nog steeds niet naar 

school. 

 

Zeventien jongeren waarbij in het schooljaar 2012/2013 absoluut verzuim is geconstateerd 

zijn inmiddels 18 jaar geworden en derhalve niet meer leer- of kwalificatieplichtig. Enkele van 

Absoluut verzuim 

Van absoluut verzuim is sprake wanneer een leerplichtig 

kind niet ingeschreven is op een school. Ouders zijn ver-

antwoordelijk voor de schoolinschrijving van hun kind.  
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Thuiszitter volgens Ingrado 

Het RBL registreert de thuiszitters volgens de Ingrado-

norm. Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor 

leerplicht en RMC, heeft met het ministerie van OCW 

afgestemd welke leerlingen als thuiszitter tellen in de 

jaarlijkse melding van het schoolverzuim:  

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 

16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de 

kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school 

of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer 

dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft 

van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbe-

zoek wegens het volgen van ander onderwijs. (Ingrado, 

2012).  

hen gaan weer naar school, de anderen worden tot de nieuwe voortijdig schoolverlaters gere-

kend.  

2.3 Thuiszitters 

 

Het RBL registreert de thuiszitters volgens 

de Ingrado-norm (zie kader). Volgens deze 

norm heeft het RBL in het schooljaar 

2012/2013 52 jongeren geregistreerd als 

thuiszitter. Vorig schooljaar waren dat er 

50 (zie tabel 17).  

 

Daarnaast heeft het RBL nog 23 jongeren 

geregistreerd als thuiszitter die niet 

volgens de Ingrado-definitie tot de 

thuiszitters horen, maar waar het RBL wel 

stagnatie in de schoolgang heeft 

gesignaleerd en er zorgen zijn om deze 

jongeren weer op school geplaatst te 

krijgen. Deze jongeren worden ook wel 

aangeduid als ‘zorgleerlingen’; zij hebben op basis van hun lichamelijke of psychische klach-

ten een geldige reden om een periode niet naar school te gaan, maar komen niet in aanmer-

king voor een vrijstelling. Bij deze jongeren wordt er aan gewerkt om de schoolgang snel 

weer te hervatten. 

 
Tabel 17 Thuiszitters per gemeente naar schooljaar 
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Ingradonorm 1 3 7 12 3 4 7 3 0 9 2 1 52 
2012/2013 

Zorgleerling 0 1 3 4 2 1 3 1 2 4 1 1 23 

Ingradonorm 2 0 12 21 1 1 3 1 1 4 4 0 50 
2011/2012 

Zorgleerling 3 3 7 7 5 2 5 1 5 7 2 2 49 

 

De meeste thuiszitters zijn tussen 13 en 15 

jaar oud (zie figuur 18). Aan het eind van het 

schooljaar zijn zeventien thuiszitters volgens 

Ingradonorm en vier zorgleerlingen weer naar 

school, 37 trajecten zijn nog niet afgesloten 

(zie tabel 19 op de volgende pagina). De 

processen die nog niet zijn afgesloten betreffen 

veelal complexe casuïstiek, waar langer tijd 

voor nodig is om de leerling weer op school te 

krijgen.  

 

 

 

 
 
 
 

Figuur 18 Leeftijdscategorie van thuiszitters in 
2012/2013 
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Tabel 19 Status thuiszitters aan het eind van het schooljaar 

 Thuiszitter Ingrado Zorgleerling Totaal 

Afgesloten: weer naar school 17 4 21 

Open 24 13 37 

Leerplichtvervangend traject* 5 0 5 

Verhuisd 1 1 2 

Vrijstelling 3 3 6 

Zorgmelding 2 2 4 

Totaal 52 23 75 

* bijv. Oriëntatiejaar, trajectbegeleiding Jongerenloket, Kickstart, Campus Oudere Jeugd 

2.4 Vrijstellingen 

 

Elk schooljaar komen er bij het Regionaal Bureau Leerplicht aanvragen voor vrijstellingen 

binnen. Ouders dienen een vrijstelling aan te vragen om ontheffing te krijgen voor het ver-

plicht naar school gaan van leerplichtige leerlingen. In het kader op de volgende pagina staat 

beschreven welke vrijstellingen er zijn. In 2012/2013 zijn er in totaal 310 aanvragen gedaan. 

Dat is meer dan vorig schooljaar (tabel 20). 
 
Tabel 20 Vrijstellingsaanvragen 

 

Toegekend Afgewezen Teruggetrokken 
Nog in behande-

ling  
Totaal 

2012/2013 292 8 4 6 310 

2011/2012 244 9 9 4 266 

 

De meest aangevraagde vrijstellingen zijn vrijstellingen van de inschrijvingsplicht (op licha-

melijke en/of psychische gronden en het volgen van onderwijs in het buitenland) en de kwali-

ficatieplicht (volgen van ander onderwijs) (tabel 21). De meeste aanvragen zijn in juni ge-

daan. In juni worden voornamelijk vrijstellingen aangevraagd voor het volgende schooljaar. 

De meeste van deze vrijstellingen hebben betrekking op vrijstelling van de inschrijvingsplicht 

op basis van lichamelijke en/of psychische gronden en op het volgen van onderwijs in het 

buitenland. Ook in november zijn relatief veel aanvragen gedaan voor vrijstelling van de in-

schrijvingsplicht wegens volgen van onderwijs in het buitenland.  

 
Tabel 21 Vrijstellingsaanvragen van de inschrijvingsplicht in 2012/2013 

Artikel Toegekend Afgewezen 
Terugge-
trokken 

In behan-
deling  

Totaal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 

psychische gronden 
102 1 0 1 104 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen 

richting van school 
11 2 0 0 13 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 

onderwijs in buitenland 
98 0 1 4 103 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 0 0 0 2 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige 

omstandigheden 
13 4 1 0 18 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 

andere school/inst. 
6 1 0 0 7 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 

andere school (16-jarigen) 
3 0 0 0 3 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen 

van ander onderwijs 
57 0 2 1 60 

Totaal 292 8 4 6 310 
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Vrijstellingen 

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht:  

- op basis van psychische en/of lichamelijke gronden (artikel 5 onder a) 

- bedenkingen tegen richting van school (artikel 5 onder b). Ouders die een beroep op deze vrijstelling doen, vinden dat 

geen enkele vorm van regulier onderwijs aansluit bij de levensovertuiging van het gezin. 

- het volgen van onderwijs in het buitenland (artikel 5 onder c).   

- trekkend bestaan (artikel 5a).  

 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek: 

- gewichtige omstandigheden (vrijstelling artikel 11g): leerling staat wel ingeschreven op school, maar is voor bepaalde 

periode vrijgesteld om naar school te gaan wegens gewichtige omstandigheden buiten de wil van ouders en/of kind.  

 

Vervangende leerplicht: 

- inschrijving op een andere school of instelling (vrijstelling art. 3a): leerlingen van 14 of 15 jaar die niet in staat zijn om 

volledig dagonderwijs te volgen. Deze kunnen worden vrijgesteld om onderwijs te volgen aan een onderwijsinstelling (een 

ROC).  

- inschrijving op een andere school of instelling (vrijstelling art. 3b): vrijstelling art. 3a, maar dan voor leerlingen die in 

hun laatste volledige leerplichtjaar zitten (16-jarigen).  

 

Vrijstelling van de kwalificatieplicht:  

- het volgen van ander onderwijs (vrijstelling art. 15): op grond van bijzondere omstandigheden kan deze vrijstelling 

worden verleend wanneer een jongere op een andere wijze onderwijs volgt. 

 

 

2.5 Doorlooptijden 

 

Het RBL geeft in het ‘Beleidsplan leerplicht 2009-2012’ aan meer te gaan sturen op doorloop-

tijden door het eigen werkproces goed te stroomlijnen. Net als voorgaand schooljaar is in 

2012/2013 vier vijfde van de verzuimmeldingen van het RBL binnen 30 dagen afgehandeld 

(zie tabel 22). 
 
Tabel 22 Tijd dat melding in behandeling is bij leerplicht 

 2012/2013 2011/2012 

Doorlooptijd verzuimproces Aantal % Aantal % 

Einde binnen 30 dagen 1333 81% 1285 80% 

Einde binnen 90 dagen 287 17% 293 18% 

Einde > 90 dagen 25 2% 32 2% 

Totaal aantal metingen duur verzuim 1645 100% 1610 100% 

2.6 Schoolbezoeken 

 

Een van de doelstellingen in het beleidsplan leerplicht, is dat leerplicht het verzuimbeleid van 

alle scholen in de leerplichtregio in beeld heeft. Het RBL adviseert scholen over hun verzuim-

beleid en verzuimregistratie. Leerplicht bezoekt jaarlijks alle scholen om de verzuimregistratie 

te controleren. Alle scholen dienen verzuim immers volledig en tijdig te melden. 

In het schooljaar 2012/2013 zijn nagenoeg alle scholen in de leerplichtregio bezocht. Eén van 

de 196 scholen3 is niet bezocht. Bij 187 scholen was de verzuimregistratie op orde, met zeven 

scholen zijn afspraken gemaakt om de registratie te verbeteren en op één school wordt op-

nieuw een bezoek gepland.  

                                            
3 Omdat de basisscholen niet per (sub)locatie worden ingeschreven door DUO worden de scholen ook niet per locatie in het 
jaarverslag vermeld. Deze indeling is tevens bij dit rapport aangehouden, zowel voor de meldingen als voor de schoolbezoeken. 
Bij de schoolbezoeken dient vermeld te worden dat iedere school waar op zijn minst één locatie is bezocht als ‘bezocht’ wordt 
beschouwd. 
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Voortijdig schoolverlaters 

 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters: jongeren tot 23 jaar die in het schooljaar 2012/2013 zijn uitgeschreven van 

school, nog geen startkwalificatie hebben en op 1 oktober 2013 niet ingeschreven staan op een opleiding. Een startkwa-

lificatie is een mbo-diploma op tenminste niveau 2, of een havo- of vwo-diploma.  

 

Oude voortijdig schoolverlaters: jongeren die in eerdere schooljaren zijn uitgevallen van school, nog geen 23 jaar 

zijn, geen startkwalificatie hebben en niet opnieuw staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling.  

 

3 Voortijdig schoolverlaten 
 

3.1 Inleiding  

 
Convenant voortijdig schoolverlaten 

Het Rijk heeft met alle 39 RMC-regio’s in Nederland een convenant voortijdig schoolverlaten 

afgesloten. Op basis van deze convenanten ontvangen de regio’s middelen om vsv-

maatregelen te financieren. In het vorige vsv-convenant (2008-2012) was afgesproken dat 

het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de regio met 40% zou afnemen ten opzichte 

van de 1254 uitvallers in bronjaar 2005/2006.  

 

 

In het nieuwe convenant (2012 t/m 2015) is de meetsystematiek veranderd. Er wordt niet 

meer gewerkt met een regionale ambitie uitgedrukt in een absoluut aantal. Voortaan wordt 

naar de uitvalpercentages per onderwijsniveau gekeken. Op het mbo worden de eisen daarbij 

ieder schooljaar scherper. In onderstaande tabel staan de maximale uitvalpercentages per 

onderwijsniveau vermeld voor de drie schooljaren van het lopende convenant:  

 
Tabel 23 Maximale uitvalpercentages per jaar per onderwijsniveau 

RMC regio 026  maximaal % vsv 
2012/2013 

maximaal % vsv 
2013/2014 

maximaal % vsv 
2014/2015 

Onderbouw voortgezet onderwijs 1% 1% 1% 

vmbo bovenbouw 4% 4% 4% 

havo/vwo bovenbouw 0,5% 0,5% 0,5% 

mbo 1 32,5% 27,5% 22,5% 

mbo 2 13,5% 11,5% 10% 

mbo3/4 4,25% 3,5% 2,75% 

 

Daarnaast is ook de meetsystematiek voor het berekenen van het aantal vsv’ers aangepast. 

Jongeren die particulier onderwijs of speciaal onderwijs volgen, worden vanaf 2012/2013 niet 

meer tot de nieuwe voortijdig schoolverlaters gerekend. Vorig schooljaar werden deze jonge-

ren nog wel meegeteld.  

 

Indicatieve cijfers op 1 oktober  

De RMC-functie die het RBL uitvoert heeft tot doel het verminderen van voortijdig schoolver-

laten. Bij het weergeven van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters geldt een belangrij-

ke kanttekening: het ministerie van OCW werkt voor het bepalen van het aantal nieuwe voor-

tijdig schoolverlaters met een teldatum van 1 oktober 2013 ten opzichte van 1 oktober 2012. 

OCW publiceert niet eerder dan in maart 2014 de voorlopige cijfers van 1 oktober 2013. 

De cijfers die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn slechts een indicatie van de voorlopige 

cijfers waar het ministerie rond maart mee komt. Het ministerie komt op 1 oktober 2014 met 

het definitieve aantal vsv’ers op 1 oktober 2013. In de tabellen worden de vsv-cijfers naast 
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Tabel 24 Ontwikkeling aantal voortijdig schoolverla-
ters verdeeld in oud en nieuw 

Soort vsv’er 2012/2013 2011/2012 

Oud 1738 1911 

Nieuw 709* 887 

Totaal 2447 2798 

* Indicatief cijfer op 1 oktober 2013, inclusief ingeschreven 
zonder aanmelding voor bekostiging (bron: DUO, maand-
rapportage november 2013) 

die van vorig jaar gezet. We hanteren daarbij de methodiek dat we per jaarverslag cijfers 

over voorgaand jaar corrigeren. De cijfers van het schooljaar 2012/2013 zijn slechts indica-

tief, de cijfers van vorig jaar zijn definitief vastgesteld door OCW.  

 

Voor drie doelgroepen worden de uitvalcijfers op 1 januari 2014 met terugwerkende kracht 

aangepast (de zogenaamde witte vlekken): 

- jongeren met het mbo-diploma niveau 1 die minimaal 12 uur per week werken; 

- jongeren onder de 18 met een vrijstelling; 

- jongeren die op 1 oktober als niet bekostigd staan ingeschreven en vóór 1 januari een 

startkwalificatie halen.  

 

In dit hoofdstuk worden de indicatieve cijfers alleen weergegeven en niet geanalyseerd. De 

daadwerkelijke analyse van de vsv-cijfers wordt in maart 2014 gemaakt, wanneer de officiële 

voorlopige cijfers bekend zijn. Deze analyse wordt gestuurd naar de Regiegroep Voortijdig 

Schoolverlaten.  

3.2 Vsv-cijfers 

 

Op 1 oktober 2013 staan er 2447 

jongeren als voortijdig schoolverlater 

geregistreerd in de RMC-regio Zuid-

Holland Noord (tabel 24). Het aantal 

oude vsv’ers is 1738. Er zijn 709 

nieuwe vsv’ers op 1 oktober 2013. Dit 

is een indicatief cijfer; het ministerie 

van OCW voert op basis van nieuw 

doorgegeven informatie aan de Dienst 

Uitvoering Onderwijs achteraf steeds wijzigingen door.  

 

De meeste jongeren vallen uit van school als zij 18 jaar of 19 jaar zijn (zie figuur 25). Er zijn 

ook relatief veel jongeren die 17 jaar zijn als zij voortijdig stoppen met school. Logischerwijs 

geldt voor de groep oude vsv’ers hoe hoger de leeftijd, hoe groter de groep. Ieder jaar komen 

er weer oude vsv’ers bij. 

 

Figuur 25 Leeftijd van oude en nieuwe vsv’ers 
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Oude vsv’ers 

Op 1 oktober 2013 zijn er 1738 oude vsv’ers in de RMC-regio Zuid-Holland Noord. Het aantal 

oude vsv’ers is met 9% afgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. 
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Nieuwe vsv’ers (indicatieve cijfers per 1 oktober 2013) 

Afgaand op de indicatieve cijfers van 1 oktober 2013 zijn er 709 nieuwe voortijdig schoolver-

laters. In het schooljaar 2011/2012 waren dat er nog 887. Het aantal nieuwe vsv’ers van 

2012/2013 is 20% lager dan het jaar daarvoor.  

 

Jongeren die in het schooljaar 2012/2013 zijn gestopt met school worden in de indicatieve 

cijfers tot de nieuwe vsv’ers gerekend, maar ook jongeren die op 1 oktober 2013 wel zijn in-

geschreven bij een onderwijsinstelling maar niet zijn aangemeld voor bekostiging. Het zijn in 

de meeste gevallen leerlingen die nog één examenonderdeel moeten halen om zich te kwalifi-

ceren. Op 1 oktober 2013 zijn er 135 jongeren die als zodanig door OCW/DUO zijn geregi-

streerd, waarvan er 121 schoolgaand zijn bij één van de onderwijsinstellingen die zich aan het 

vsv-convenant hebben verbonden. Zij krijgen nog tot 1 januari 2014 de tijd om hun startkwa-

lificatie te behalen voordat zij als vsv’er geregistreerd worden.  

 

In het nieuwe vsv-convenant wordt niet meer gewerkt met een regionale ambitie van een 

absoluut aantal vsv’ers, maar met maximale uitvalspercentages per onderwijsniveau. Vanuit 

de RMC-functie heeft het RBL wel een verantwoordelijkheid om het aantal nieuwe vsv’ers op 

regionale schaal in beeld te houden. In tabel 26 is dit weergegeven per gemeente. In bijna 

alle gemeenten in Zuid-Holland Noord is het aantal nieuwe vsv’ers afgelopen jaar flink ge-

daald ten opzichte van vorig schooljaar. In Oegstgeest is het aantal toegenomen. 

 

Tabel 26 Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters op 1 oktober van dat schooljaar per woongemeente 
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2012/2013* 32 32 144 209 48 40 39 27 39 55 32 12 709 

2011/2012 47 39 187 263 64 44 55 36 26 71 35 20 887 

Ontwikkeling -15 -7 -43 -54 -16 -4 -16 -9 +13 -16 -3 -8 -178 

* Indicatieve cijfers op 1 oktober 2013, inclusief ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging (bron: DUO, maandrappor-
tage november 2013) 

 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het aantal jongeren die niet staan ingeschreven 

op een onderwijsinstelling en jongeren die wel staan ingeschreven maar niet zijn aangemeld 

voor bekostiging. 
 
Tabel 27 Indicatieve vsv-cijfers op 1 okt. ’13 naar niet-ingeschreven en ingeschreven zonder bekostiging 
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Niet ingeschreven  29 24 111 174 39 29 34 21 35 42 26 10 574 

Niet-bekostigden 3 8 33 35 9 11 5 6 4 13 6 2 135 

Totaal 32 32 144 209 48 40 39 27 39 55 32 12 709 

(bron: DUO, maandrapportage november 2013) 
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In het nieuwe convenant voortijdig schoolverlaten is per onderwijsniveau een maximaal toe-

gestaan uitvalspercentage benoemd. Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers gaat Zuid-Holland 

Noord voor vier doelgroepen de streefnorm halen (tabel 28). De schooluitval blijft onder het 

maximaal toegestane uitvalpercentage. Mbo niveau 2 en mbo 3-4 zitten boven de norm voor 

schooljaar 2012/2013. Dit is de effectindicator voor RMC.  

 
Tabel 28 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 en streefpercentages naar onderwijsniveau 

RMC regio 026  Absoluut aantal  % vsv 2012/2013 maximaal % vsv 

2012/2013 

VO onderbouw 25 0,2% 1% 

VMBO bovenbouw 70 1,6% 4% 

HAVO/VWO bovenbouw 34 0,5% 0,5% 

Mbo1 opleidingen 44 29,3% 32,5% 

Mbo2 opleidingen 267 15,1% 13,5% 

Mbo3-4 opleidingen 269 4,7% 4,25% 

 

Wanneer de niet bekostigde leerlingen 

vóór 1 januari 2014 (tabel 29) alsnog 

hun startkwalificatie halen kan ook in 

deze doelgroepen het aantal vsv’ers 

onder de maximale norm blijven. 

In de factsheet die als bijlage is toege-

voegd, staan de indicatieve vsv-cijfers 

per 1 oktober 2013 per school.  

3.3 18+ verzuim 

 

Zoals te zien was in figuur 25 vallen de meeste jongeren uit van school wanneer zij 18 jaar en 

niet meer leer- of kwalificatieplichtig zijn, en dan met name van mbo-instellingen. Om te 

voorkomen dat jongeren voortijdig uitvallen, wordt er ook in preventieve zin gewerkt aan 

bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Verzuim is een belangrijke indicator voor uitval. Het 

RBL heeft afspraken gemaakt met mbo-scholen in de regio over een uniforme verzuimaanpak 

voor 18- en 18+ studenten, zodat ook het verzuim van 18+ leerlingen in beeld komt en aan-

gepakt kan worden door het RBL. Vorig jaar zijn er alleen afspraken gemaakt met een aantal 

scholen over het melden van 18+ verzuim. Sinds het schooljaar 2012/2013 is het melden van 

verzuim voor leerlingen onder en boven de 18 jaar voor alle scholen gelijk. 

 

In 2012/2013 zijn er 824 meldingen van 18+ verzuim gedaan over leerlingen die in de RMC-

regio Zuid-Holland Noord wonen (tabel 30 op de volgende pagina). Vorig jaar waren dat er 

nog 571, maar is een deel van het schooljaar alleen door ROC Leiden en het ROC ID College 

gemeld. Het aantal meldingen 2012/2013 kan dus niet vergeleken worden met vorig school-

jaar. Maar toch is duidelijk te zien dat scholen dit schooljaar (beter) 18+ verzuim zijn gaan 

melden. Het aantal meldingen van 18+ verzuim is met 44% sterk toegenomen. In sommige 

gemeenten is het aantal 18+ verzuimmeldingen over leerlingen die in die gemeenten wonen 

ruim verdubbeld.   
 

Tabel 29 Ingeschrevenen niet-bekostigd op 1 oktober 
2013 (alleen voor leerlingen van scholen in de regio) 

 Aantal 

Voortgezet onderwijs 1 

Mbo1 opleidingen 4 

Mbo2 opleidingen 58 

Mbo3-4 opleidingen 58 

Totaal 121 

(bron: DUO, maandrapportage november 2013) 
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Tabel 30 Aantal meldingen van 18+ verzuim per gemeente en percentuele ontwikkeling 

Gemeente 2012/2013 2011/2012 % ontwikkeling 

Hillegom 34 22 +55% 

Kaag en Braassem 58 22 +164% 

Katwijk 100 73 +37% 

Leiden 328 249 +32% 

Leiderdorp 58 36 +61% 

Lisse 35 23 +52% 

Noordwijk 29 22 +32% 

Noordwijkerhout 22 26 -15% 

Oegstgeest 41 17 +141% 

Teylingen 60 42 +43% 

Voorschoten 38 33 +15% 

Zoeterwoude 21 6 +250% 

Totaal  824 571 +44% 

 

Er zijn 593 leerlingen waarvan 18+ verzuim gemeld is. Van deze leerlingen is 79% één keer 

gemeld bij het RBL, 13% twee keer en 8% drie keer of vaker (figuur 31).  
 
Figuur 31 Aantal meldingen 18+ verzuim per leerling 
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Per melding van 18+ verzuim wordt bekeken welke interventie de leerplichtambtenaar onder-

neemt richting de spijbelende 18+er en eventueel de ouders. Inzet kan bijvoorbeeld een ge-

sprek zijn op de onderwijsinstelling, telefonisch contact met of een brief naar de leerling en 

ouders over de mogelijke consequenties van het verzuim. In tabel 32 staan de afdoeningen 

van de meldingen van het 18+ verzuim.  

 

Bijna dertig procent van de meldingen bleek niet verwijtbaar verzuim te betreffen. Ook is bij 

twaalf procent van de meldingen geen verzuim geconstateerd.  
 
Tabel 32 Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Afdoeningen Aantal % 

Verzuim afgehandeld: afspraken 436 53% 

Verzuim niet verwijtbaar 238 29% 

Verzuim niet geconstateerd 100 12% 

Nog in onderzoek 47 6% 

Verzuim afgehandeld: zorgmelding 2 0% 

Verzuim afgehandeld: verhuisd 1 0% 

Totaal 824 100% 
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4  Trends en ontwikkelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welk beeld de leerplichtcijfers en de indicatieve vsv-

cijfers over 2012/2013 laten zien. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de prestatie- en ef-

fectindicatoren behaald zijn en wordt een blik op de toekomst gegeven. 

 

4.1 Cijfers leerplicht 

 

- Toename aantal meldingen spijbelverzuim 

Het totaal aantal meldingen van relatief verzuim is ten opzichte van 2011/2012 met 5% toe-

genomen. Voorgaande jaren liet het aantal meldingen ook steeds een stijgende lijn zien. De 

stijging van het aantal meldingen wordt veroorzaakt door de toename van de spijbelverzuim-

meldingen. Dat aantal is met 84% gestegen ten opzichte van vorig schooljaar. Een verklaring 

hiervoor is dat scholen het verzuim steeds beter registreren en beter en eerder melden. De 

afgelopen jaren is er door leerplicht veel aandacht besteed aan de verzuimregistratie en ook 

het verplicht melden via het verzuimloket van DUO heeft eraan bijgedragen dat er steeds 

meer gemeld wordt.  

Het blijft natuurlijk zorgelijk dat zoveel leerlingen meer dan zestien uur verzuimen binnen vier 

lesweken. Met name scholen voor middelbaar beroepsonderwijs hebben relatief veel meldin-

gen gedaan over leerplichtige leerlingen. Over elf procent van de leerlingen op het mbo die in 

de leerplichtregio Holland Rijnland wonen, is een melding van spijbelverzuim gedaan.  

 

- Afname luxeverzuim en signaalverzuim  

Er is minder luxeverzuim en signaalverzuim gemeld dan vorig schooljaar. Het aantal meldin-

gen van luxeverzuim is 9% lager dan in 2011/2012. Er zijn wel duidelijke verschillen te zien 

tussen de gemeenten. Hoewel het vaak om kleine aantallen gaat is in sommige gemeenten 

het aantal meldingen sterk toegenomen, in andere gemeenten is het juist aanzienlijk gedaald.  

 

Scholen hebben opvallend veel meldingen van luxeverzuim gedaan over leerlingen uit Voor-

schoten; dit lijkt veroorzaakt te worden door twee scholen die in 2012/2013 strikter zijn gaan 

melden. In gemeenten waar het gedaald is, kan het zijn dat er minder luxeverzuim gesigna-

leerd is door scholen. De verschillen tussen de gemeenten kunnen veroorzaakt worden door-

dat schooldirecties de toestemmingsaanvragen voor luxeverzuim verschillend beoordelen. Het 

toekennen van verlof voor vakantie of gewichtige omstandigheden onder de tien dagen valt 

onder de bevoegdheid van de schooldirecteur.  

 

De afname van het aantal meldingen van signaalverzuim met een kwart, wordt vermoedelijk 

veroorzaakt door het beter melden van spijbelverzuim. Voorheen werd spijbelverzuim ook wel 

eens als signaalverzuim gemeld. Nu verzuim vaak eerder gemeld wordt, zijn de problemen 

vaak nog niet zo groot dat het signaalverzuim is.   

 

-    Absoluut verzuim sterk afgenomen  

Het aantal geconstateerde gevallen van absoluut verzuim is gedaald van 46 gevallen in 

2011/2012 naar 25 gevallen in 2012/2013. Een goede verzuimregistratie en acties van leer-

plicht hebben hieraan bijgedragen. Van de acht jongeren die nog leerplichtig zijn aan het eind 

van het schooljaar, is één jongere nog steeds absoluut verzuimer. Absoluut verzuim is in 

2012/2013 vooral vsv-problematiek; zeventien jongeren zijn inmiddels 18 jaar geworden. 

Sommige van hen gaan weer naar school, anderen zijn overgedragen aan het Jongerenloket 

en worden tot de nieuwe vsv’ers gerekend.  
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- Minder zorgleerlingen dan vorig schooljaar 

Het aantal thuiszitters volgens de Ingradonorm is in 2012/2013 met 52 leerlingen ongeveer 

gelijk aan het schooljaar daarvoor, toen het er 50 waren. Het aantal zorgleerlingen, leerlingen 

die op basis van hun lichamelijke of psychische klachten een geldige reden hebben om een 

periode niet naar school te gaan maar niet aanmerking komen voor een vrijstelling, is afge-

nomen van 49 naar 23 leerlingen.  

4.2 Cijfers voortijdig schoolverlaten 

 
-    Indicatieve vsv-cijfers voortgezet onderwijs zijn bemoedigend 

Op basis van de indicatieve cijfers kan voorzichtig aangenomen worden dat het voortgezet 

onderwijs in Zuid-Holland Noord goed gepresteerd heeft in het terugdringen van het aantal 

vsv’ers. Het voortgezet onderwijs heeft ruimschoots de doelstellingen behaald in 2012/2013. 

Deze cijfers zijn bemoedigend aangezien er in het vo geen grote wijzigingen meer verwacht 

worden in de voorlopige cijfers die in maart 2014 gepubliceerd worden. De indicatieve cijfers 

van het mbo laten duidelijk zien dat hier nog veel winst te behalen valt. Mbo niveau 2 en mbo 

3-4 zitten boven de norm voor 2012/2013.  

 

- Toename aantal meldingen 18+ verzuim 

Sinds het schooljaar 2012/2013 is het melden van verzuim voor leerlingen jonger dan 18 jaar 

en ouder dan 18 jaar gelijk. Dit is terug te zien in het aantal meldingen van 18+ verzuim. Dit 

is ten opzichte van vorig schooljaar, toen slechts enkele scholen 18+ verzuim meldden, toe-

genomen met ruim veertig procent.  

4.3 Prestatie- en effectindicatoren 

 

Om de doeltreffendheid van de interventies van de leerplicht- en RMC-functie te kunnen me-

ten is een aantal prestatie-, effect- en monitorindicatoren opgesteld. Alleen de leerplichtindi-

catoren zijn in dit jaarverslag opgenomen en de effectindicator voor RMC. De prestatie- en 

monitorindicatoren voor de RMC-functie worden besproken in het jaarverslag van het Jonge-

renloket, dat in januari 2014 verschijnt.  

 

Het RBL heeft de gestelde doelen in de prestatie-indicatoren behaald: 

 

- Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht; dit is het geval in 

de leerplichtregio Holland Rijnland.   

- 80% van de meldingen van verzuim wordt met één interventie afgedaan en leidt niet tot 

een tweede melding. In 2012/2013 is 83% van de meldingen van verzuim met één inter-

ventie afgedaan zonder te leiden tot een tweede melding.  

 

De effectindicatoren zijn als streefcijfers opgesteld; wetende dat het mogelijk niet reëel is om 

ervan uit te gaan dat dit haalbaar is: 

 

- Het percentage scholen dat verzuim meldt is 100% en het percentage scholen dat wette-

lijk verzuim tijdig en volledig meldt is 100%. Deze effectindicatoren gaan er van uit dat al-

le scholen melden en dat ze dat volledig en correct doen. Om dit te meten werkt het RBL 

sinds 2013 in het mbo met een format van de onderwijsinspectie. Met dit format kan 

vastgesteld worden of aan de indicatoren wordt voldaan. In het primair en voortgezet on-

derwijs wordt tijdens de schoolbezoeken ook de verzuimregistratie bekeken.  
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Voor het RBL is in de samenwerking met de po- en vo-scholen van belang dat de verzui-

madministratie betrouwbaar is. Het RBL controleert de verzuimadministratie van po- en 

vo-scholen, maar heeft onvoldoende menskracht om dit volgens het format van de on-

derwijsinspectie te doen. Daar is op basis van de ervaringen uit het verleden ook geen 

aanleiding voor. Op basis van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat van de mees-

te scholen de verzuimregistratie op orde is (96%) en dat scholen die geen melding van 

verzuim hebben gedaan in 2012/2013, terecht geen verzuim gemeld hebben. 
 

- Het percentage scholen dat wettelijk verzuim tijdig en volledig meldt is 100%. Op basis 

van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat 96% van de scholen tijdig en volledig 

verzuim meldt. 

- 100% van de leerlingen volgt passend onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstel-

ling. Aan het eind van het schooljaar is één jongere nog leerplichtig én niet ingeschreven 

op school. Daarnaast zijn er 21 processen van absoluut verzuim en 37 nog niet afgeronde 

processen van thuiszitters. Dit betekent dat 59 leerlingen aan het eind van schooljaar 

2012/2013 geen passend onderwijs volgen. Als dat afgezet wordt tegen 64.000 leerlingen 

in de hele regio, volgt percentueel gezien 100% van de leerlingen aan het eind van het 

schooljaar passend onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstelling. Dit geeft een 

vertekend beeld, want er zijn leerlingen die geen onderwijs volgen en wel de aandacht 

van het RBL hebben.   

- 0% van de leerplichtigen is voortijdig schoolverlater tenzij een vrijstelling door leerplicht is 

afgegeven. Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013, zijn er 170 leerplich-

tige nieuwe vsv’ers. Daarvan hebben er 21 een vrijstelling op 1 oktober 2013 en worden 

in de herberekening van 1 januari 2014 niet meer tot de nieuwe vsv’ers van 1 oktober 

2013 gerekend. Dit betekent dat er 149 nieuwe vsv’ers zijn die nog leerplichtig waren op 

1 oktober 2013. Dat is 0,2% van alle leerplichtigen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

- Percentage jongeren per onderwijssoort dat voortijdig schoolverlater wordt in een school-

jaar. Hiervoor worden door DUO de percentages zoals opgenomen in het convenant VSV 

2012-2015 aangehouden. Op basis van de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober hebben 

het voortgezet onderwijs en mbo1-opleidingen de doelstellingen behaald. De mbo 2 en 

mbo 3-4 opleidingen hebben de doelstellingen vooralsnog niet behaald.  

4.4 Leerplicht: blik op de toekomst 

 

Als gekeken wordt naar de cijfers van leerplicht, is er sprake van vooruitgang. Scholen mel-

den steeds beter en het absoluut verzuim en het aantal thuiszittende zorgleerlingen is ge-

daald. Toch is het zorgelijk dat er zoveel leerlingen verzuimen. Daarnaast is er nog steeds een 

aantal kinderen in de regio dat thuis zit. Om nog beter inzicht te krijgen in het verzuim in de 

leerplichtregio Holland Rijnland wordt de controle van de verzuimregistratie anders ingericht 

in het mbo. 
 
Controle verzuimregistratie 

Het verklaren van de ontwikkeling van het aantal verzuimmeldingen en de verschillen tussen 

de gemeenten, blijkt niet eenvoudig. Vermoedelijk hebben we het verzuim nog niet volledig in 

beeld. Als scholen weinig melden kan dit komen doordat de school zelf een strikt lik-op-stuk 

beleid voert en daardoor weinig te melden heeft, maar het kan ook betekenen dat er niet 

nauwkeurig genoeg gemeld wordt. Wanneer het RBL kan stellen dat alle scholen in de regio 

ongeoorloofd verzuim correct en tijdig melden, kan een toename van het aantal meldingen 

alleen maar wijzen op een toename van de omvang van het verzuim in plaats van door beter 

meldgedrag van scholen.  
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Vanaf 2012 is de Onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de controle van de verzuimregi-

stratie en het meldgedrag van scholen. De Onderwijsinspectie biedt bureaus leerplicht de mo-

gelijkheid om door middel van een samenwerkingsovereenkomst de controlefunctie namens 

de Onderwijsinspectie uit te voeren. Het RBL kiest ervoor deze samenwerking aan te gaan en 

daarmee stringenter in te zetten op het voeren van een adequaat verzuimbeleid door de scho-

len. Het is immers voor effectieve uitvoering van de leerplichtfunctie van belang dat de school 

de leerling in beeld heeft. Daarnaast is verzuim de beste indicator voor dreigende schooluit-

val.4  

 

Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst vraagt een goede voorbereiding. Het 

RBL heeft de leerplichtambtenaren getraind in de wettelijke kaders en in het gebruik van het 

controleformat van de Onderwijsinspectie. Niet alleen van het RBL, maar ook van de ROC’s 

wordt wat verwacht. Het RBL heeft daarom al bij een aantal units van ROC’s in de regio een 

proefcontrole uitgevoerd. Tijdens de proefcontrole heeft de leerplichtambtenaar in de praktijk 

kunnen oefenen met de controle en voor de onderwijspartij is in beeld gebracht welke acties 

er gedaan moeten worden om te voldoen aan de wettelijke verplichting als het gaat om het 

registreren en melden van schoolverzuim. Hieruit blijkt dat nog niet al het verzuim in beeld is 

bij het RBL.  

 
Thuiszitters 

Er zijn nog steeds leerlingen die met verschillende en vaak complexe casuïstiek thuiszitten. 

Het RBL blijft zich inzetten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Volgens de Ingrado-

norm is het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar ongeveer gelijk gebleven. Er zijn 

wel minder zorgleerlingen geregistreerd dan vorig schooljaar, maar nog steeds niet iedereen 

volgt passend onderwijs. Er zijn drie ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het terugbren-

gen van het aantal thuiszitters komend schooljaar:  

 

- Taxatiemodel leerplicht: door te investeren in een gedegen analyse en taxatie, en waar 

zorg nodig is te werken volgens de uitgangspunten van ‘Eén gezin, één plan’.  

- Handreiking voor verzuim en thuiszitten: de handreiking moet bijdragen aan het tijdig 

signaleren en handelen, om verzuim, voortijdig schoolverlaten en leerlingen die thuiszitten 

te voorkomen. 

- De ‘Wet Passend Onderwijs’: deze wet wordt in augustus 2014 ingevoerd en heeft moge-

lijk ook invloed op het aantal thuiszitters. Eén van de speerpunten binnen het passend 

onderwijs is dat samenwerkingsverbanden samen met schoolbesturen (scholen) een pas-

send aanbod van ondersteuning creëren voor alle kinderen in het werkgebied van het sa-

menwerkingsverband. 

4.5 RMC: blik op de toekomst 

 

RMC-trajectbegeleiding vanaf 2014 

Per 1 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket beëindigd en wordt de 

RMC trajectbegeleiding ingebed in het RBL. Het RBL richt zich bij de uitvoering van de RMC-

trajectbegeleiding op twee pijlers: versterking van de verbinding van RMC met de mbo’s en 

versterking van de verbinding van RMC met leerplicht.  

 

De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs kennen de meeste voortijdig schoolverlaters. 

Tegelijkertijd is het mbo wel het onderwijs wat de meeste schoolverlaters willen volgen. Goe-

de samenwerking met deze scholen is daarom van groot belang in het voorkomen van 

schooluitval en het terugleiden van vsv’ers. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft aangege-

                                            
4 Bron: Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (2013) Beleidsplan Leerplicht 2013-2014. 
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ven behoefte te hebben aan één gezicht in de school voor zowel verzuim en andere leerplicht-

zaken, en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het RBL onderschrijft deze behoefte 

en voert daarom per 2014 de combinatiefunctionaris Leerplicht/RMC in.  

 

Dit vergt een omslag in de organisatie; de bestaande medewerkers zullen meer taken oppak-

ken dan voorheen en daartoe andere competenties, of andere kennis moeten hebben dan tot 

nu toe van hen gevraagd werd. Ook brengt deze aanpassing met zich mee dat er goede af-

spraken gemaakt moeten worden tussen het RBL en de onderwijspartijen. Afspraken die 

haalbaar zijn en waar alle partijen zich aan committeren. Het RBL wil deze veranderingen 

graag uitvoeren omdat verwacht wordt dat niet alleen het mbo hierbij gebaat is, maar ook 

omdat verwacht wordt dat studenten en vsv’ers hier profijt van zullen hebben. 

 

RMC en het actieplan Jeugdwerkloosheid 

Gemeente Leiden voert als centrumgemeente het ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ uit voor de 

regio Holland Rijnland. Het RBL, die de RMC-functie uitvoert, is zowel beleidsmatig als in de 

uitvoering nauw betrokken bij het actieplan. Samen met de ROC's wordt door het actieplan en 

het RMC (RBL) in het project ‘Kansloket’ invulling gegeven aan onderwijs als voorliggende 

voorziening voor jongeren met een WWB-uitkering. Het actieplan en het RMC gaan in 2014 

nauw samenwerken in het benaderen van jongeren zonder werk en startkwalificatie. Doel is 

om jongeren te activeren om kansen en mogelijkheden tot scholing en/of werk aan te grijpen.  

 

RMC en veranderingen in het onderwijs 

De ambitie van het nieuwe convenant voortijdig schoolverlaten wordt uitgedrukt in maximale 

uitvalpercentages per onderwijsniveau. Vooral in het mbo zal het aantal voortijdig schoolver-

laters de komende twee schooljaren flink teruggedrongen moeten worden. Het Rijk heeft 

prestatieafspraken gemaakt met de ROC’s; onvoldoende reductie van het aantal vsv’ers zal 

financiële gevolgen hebben voor de scholen.  

Tegelijkertijd wordt er vanaf 2014 onder de noemer ‘Focus op vakmanschap’ een aantal stel-

selwijzigingen in het middelbaar beroepsonderwijs doorgevoerd. De bekostigingsystematiek 

per leerling wordt gewijzigd. Studenten die te vaak overstappen naar een andere opleiding of 

te lang over hun studie doen, lopen het risico geen bekostiging meer te krijgen. Mbo niveau 1 

gaat over in de entreeopleiding. Het mbo kent daarmee geen drempelloze toegang meer; 

potentiële studenten zonder diploma uit het voortgezet onderwijs, zullen zich eerst moeten 

bewijzen op de entreeopleiding.  

 

Dat het onderwijs afgerekend wordt op prestaties en het toegangsbeleid van mbo’s strenger 

wordt, mag er niet toe leiden dat de toegang tot het onderwijs onder druk komt te staan. 

Samen met gemeenten (in het kader van de jeugdzorg en de participatiewet) en onderwijs (in 

het kader van passend onderwijs) zal het RBL, uitgaand van de Leerplichtwet en de RMC-

functie, zoeken naar alternatieven voor jongeren die (nog) niet toegelaten (kunnen) worden 

tot een opleiding. Het RBL wil daarmee dienstbaar zijn aan de gezamenlijke doelstelling van 

gemeenten en onderwijs: jongeren toerusten tot zelfstandige deelname aan de maatschappij. 

De samen met gemeenten en onderwijs in 2013 ingezette ontwikkeling van instrumenten, 

zoals het instroomloket/kansloket en begeleiding op maat, biedt aanknopingspunten voor 

toekomstig beleid. 
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Meting prestatie- en effectindicatoren 2013 

Prestatie-indicatoren uitvoering leerplichtfunctie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Leerplicht 

Doel:  Stand eind 2012/2013 

Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht 100% 

80% van de meldingen van verzuim wordt met één interventie afgedaan en leidt niet tot een tweede melding  83% 

Effectindicatoren leerplichtfunctie 

Doel:  Stand eind 2012/2013 

Het percentage scholen dat 

verzuim meldt is 100%  

en  

Het percentage scholen dat 

wettelijk verzuim tijdig en 

volledig meldt is 100% 

Deze effectindicatoren gaan er vanuit dat alle scholen melden en dat ze dat volledig en correct doen. Om dit te 

meten werkt het RBL sinds 2013 in het mbo met een format van de onderwijsinspectie. Met dit format kan vastge-

steld worden of aan de indicatoren wordt voldaan. In het primair en voortgezet onderwijs wordt tijdens de schoolbe-

zoeken ook de verzuimregistratie bekeken.  

Voor het RBL is in de samenwerking met de po- en vo-scholen van belang dat de verzuimadministratie betrouwbaar 

is. Het RBL controleert de verzuimadministratie van po- en vo-scholen, maar heeft onvoldoende menskracht om dit 

volgens het format van de onderwijsinspectie te doen. Daar is op basis van de ervaringen uit het verleden ook geen 

aanleiding voor. Op basis van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat van de meeste scholen de verzuimregi-

stratie op orde is (96%) en dat scholen die geen melding van verzuim hebben gedaan in 2012/2013, terecht geen 

verzuim gemeld hebben. 

100% van de leerlingen 

volgt passend onderwijs of 

heeft indien noodzakelijk 

een vrijstelling 

Aan het eind van het schooljaar is één jongere nog leerplichtig én niet ingeschreven op school. Daarnaast zijn er 21 

processen van absoluut verzuim en 37 nog niet afgeronde processen van thuiszitters. Dit betekent dat 59 leerlingen 

aan het eind van schooljaar 2012/2013 geen passend onderwijs volgen. Als dat afgezet wordt tegen 64.000 leerlin-

gen in de hele regio, volgt percentueel gezien 100% van de leerlingen aan het eind van het schooljaar passend 

onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstelling. Dit geeft een vertekend beeld, want er zijn leerlingen die geen 

onderwijs volgen en wel de aandacht van het RBL hebben.   

0% van de leerplichtigen is 

voortijdig schoolverlater 

tenzij een vrijstelling door 

leerplicht is afgegeven 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013, zijn er 170 leerplichtige nieuwe vsv’ers. Daarvan hebben 

er 21 een vrijstelling op 1 oktober 2013 en worden in de herberekening van 1 januari 2014 niet meer tot de nieuwe 

vsv’ers van 1 oktober 2013 gerekend. Dit betekent dat er 149 nieuwe vsv’ers zijn die nog leerplichtig waren op 1 

oktober 2013. Dat is 0,2% van alle leerplichtigen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

 
Monitorgegevens uitvoering leerplichtfunctie 
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Luxe 8 0 37 58 0 6 9 5 12 19 43 4 201 

Spijbel 24 41 155 253 46 44 68 30 37 75 44 9 826 

Aantal meldin-

gen relatief 

verzuim Signaal 30 35 111 264 54 32 38 39 33 50 54 9 749 

Aantal 9 9 49 89 13 13 17 14 8 17 17 1 256 Leerlingen met 

meerdere mel-

dingen 
% 17% 14% 21% 19% 15% 20% 19% 26% 11% 13% 14% 5% 18% 

Gemeld na 

eerdere HALT-

afdoening 

Aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingrado 1 3 7 12 3 4 7 3 0 9 2 1 2 Aantal thuiszit-

ters Zorgleerling 0 1 3 4 2 1 3 1 2 4 1 1 23 

Absoluut ver-

zuim 

Aantal 

geconsta-

teerd 

4 4 5 6 1 0 1 2 0 0 2 0 25 

Aantal 9 14 32 48 11 12 12 6 14 16 8 4 186 Correct melden-

de scholen % 100% 100% 94% 91% 92% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 96% 

 

Per schoolsoort 

  

Basison-
derwijs 

Voortge-
zet on-
derwijs 

Middel-
baar 

beroeps-
onderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Geen 
Totaal 

HR 

Luxe 142 51 1 7 0 201 

Spijbel 0 397 426 3 0 826 Aantal meldingen relatief verzuim 

Signaal 68 575 87 18 1 749 

Aantal 8 151 93 4 0 256 

Leerlingen met meerdere meldingen  % van leerlingen met 

melding 
4% 18% 24% 14% 0% 18% 

Gemeld na eerdere HALT-afdoening Aantal 0 0 0 0 0 0 

Ingrado 7 21 0 17 7 52 
Aantal thuiszitters 

Zorgleerling 1 13 5 2 2 23 

Absoluut verzuim Aantal geconstateerd 2 9 10 2 2 25 

Aantal 145 27 nvt 12 nvt 186 Correct meldende scholen  

(van bezochte scholen) % 99% 87% nvt 82% nvt 96% 
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Doel:  Indicatieve cijfers per 1 oktober 

 

Percentage jongeren per onderwijssoort dat voortijdig schoolverlater 

wordt in een schooljaar1 Hiervoor worden door DUO de percentages 

zoals opgenomen in het convenant VSV 2012-2015 aangehouden: 

 

 

Onderwijssoort Max. % vsv 2012/2013 

VO onderbouw 1% 

VMBO bovenbouw 4% 

HAVO/VWO bovenbouw 0,5% 

Mbo1 opleidingen 32,5% 

Mbo2 opleidingen 13,5% 

Mbo3-4 opleidingen 4,25%  

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers gaat Zuid-Holland Noord voor vier 

doelgroepen de streefnorm halen (zie onderstaande tabel). De school-

uitval blijft onder het maximaal toegestane uitvalpercentage. Mbo 

niveau 2 en mbo 3-4 zitten boven de norm voor schooljaar 2012/2013. 

 

 Onderwijssoort % vsv 2012/2013* 

VO onderbouw 0,2% 

VMBO bovenbouw 1,6% 

HAVO/VWO bovenbouw 0,5% 

Mbo1 opleidingen 29,3% 

Mbo2 opleidingen 15,1% 

Mbo3-4 opleidingen 4,7% 

* indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 (Bron: DUO, maandrapportage novem-

ber) 

 

  
 

 
 

Monitorgegevens uitvoering leerplichtfunctie (vervolg) 
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Doorlooptijden 

Doorlooptijd verzuimproces Aantal % 

Einde binnen 30 dagen 1333 81% 

Einde binnen 90 dagen 287 17% 

Einde > 90 dagen 25 2% 

Totaal aantal metingen  1645 100% 

 

Vrijstellingen 

Artikel Toegekend Afgewezen Teruggetrokken In behandeling Totaal 

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht 213 3 1 5 222 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 13 4 1 0 18 

Vervangende leerplicht 9 1 0 0 10 

Vrijstelling van de kwalificatieplicht 57 0 2 1 60 

Totaal 292 8 4 6 310 

   

 

Jeugdmatch  

Leerplicht heeft in 2012/2013 44 meldingen gedaan in Jeugdmatch.  
 
Trajectbegeleiding Jongerenloket 

Er zijn 55 jongeren waarvan in 2012/2013 een verzuimmelding is 
gedaan en die in hetzelfde jaar begeleid zijn door het Jongerenloket.   

Effectindicator 

RMC 
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Benchmark Leerplicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leerplicht 

 

Verzuim 

Per 1000 leerlingen  2012/2013 2011/2012 

 Aantal meldingen Zuid-Holland 

Noord  

Zuid-Holland 

Noord 

Den Haag  Gooi & Vechts-

treek 

Zuid-Holland 

Zuid 

Luxeverzuim 201 221 443 171 205 
Relatief verzuim 

Spijbel- en signaalverzuim 1575 1533 4083 872 2739 

Absoluut verzuim Absoluut verzuim 25 46 399 12 1 

Afdoening Processen-verbaal 138 177 582 131 117 

Thuiszitters Thuiszitters (Ingradonorm) 52 50 104 83 28 

Vrijstellingen Vrijstellingen toegekend 292 244 613* 139 176 

Leerlingaantal Aantal leerlingen 64.219 63.886 75.234 56.870 83.478 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar.  

 

 

Per 1000 leerlingen  2012/2013 2011/2012 

 Aantal meldingen Zuid-Holland 

Noord  

Zuid-Holland 

Noord 

Den Haag Gooi & Vechts-

treek 

Zuid-Holland 

Zuid 

Luxeverzuim 3,1 3,5 5,9 3,0 2,5 
Relatief verzuim 

Spijbel- en signaalverzuim 24,5 24,0 54,3 15,3 32,8 

Absoluut verzuim Absoluut verzuim 0,4 0,7 5,3 0,2 0 

Afdoening Processen-verbaal 2,1 2,8 7,7 2,3 1,4 

Thuiszitters Thuiszitters (Ingradonorm) 0,9 0,8 1,4 1,5 0,3 

Vrijstellingen Toegekende vrijstellingen 4,5 3,8 8,1* 2,4 2,1 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar.  
 

Vrijstellingen  

 2012/2013 2011/2012 

Toegekende vrijstellingen 
Zuid-Holland 
Noord  

Zuid-Holland 
Noord 

Den 
Haag* 

Gooi & 
Vechts-

treek 

Zuid-
Holland 

Zuid 

Art. 5 onder a Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 102 62 74* - 65 

Art, 5 onder b Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van onderwijs 11 11 17 - 7 

Art. 5 onder c Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 98 74 468 - 59 

Art. 5a Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 - 2 - - 

Art. 5: niet nader gespecificeerd - - - 109 - 

Art. 11g Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 13 13 - - 36 

Art. 11: niet nader gespecificeerd - - - 27 - 

Art. 3a Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/instelling 6 8 10 - - 

Art. 3b Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 3 2 13 - - 

Art. 3: niet nader gespecificeerd - - - 3 - 

Art. 15 Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 57 74 29 - 9 

Totaal 292 244 613 139 176 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar. 
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Vsv’ers per school in Zuid-Holland Noord 

Voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 
In onderstaande tabellen staan de indicatieve cijfers van het aantal nieuwe vsv’ers per 1 oktober 2013. In maart 2014 publiceert 

DUO de officiële voorlopige cijfers van 1 oktober 2013. Dan zijn de uitvalcijfers met terugwerkende kracht aangepast en worden 

jongeren met een mbo1-diploma die minimaal 12 uur per week werken, jongeren onder de 18 met een vrijstelling en jongeren die 

op 1 oktober als niet bekostigd staan ingeschreven en voor 1 januari een startkwalificatie halen, niet meer tot de vsv’ers gerekend. 
 

Andreas College 1-10-2012 1-10-2013 Bonaventuracollege 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 23 5 vsv per 1/9 17 8 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 23 5 Netto VSV 17 8 

VO onderbouw  1 VO onderbouw  1 

VMBO bovenbouw  4 VMBO bovenbouw  4 

HAVO/VWO bovenbouw  0 HAVO/VWO bovenbouw  3 
      

Da Vinci College 1-10-2012 1-10-2013 Driestar College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 40 34 Bruto vsv 1 1 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 40 34 Netto VSV 1 0 

VO onderbouw  15 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  16 VMBO bovenbouw  0 

HAVO/VWO bovenbouw  3 HAVO/VWO bovenbouw  0 
      

Fioretti College 1-10-2012 1-10-2013 Vrije School Zuid-Holland 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 18 6 Bruto vsv 14 5 

waarvan zonder bekostiging 0 1 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 18 5 Netto VSV 14 5 

VO onderbouw  0 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  3 

HAVO/VWO bovenbouw  2 HAVO/VWO bovenbouw  2 
      

Northgo College 1-10-2012 1-10-2013 Leonardo 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 13 4 Bruto vsv 10 4 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 13 4 Netto VSV 10 4 

VO onderbouw  0 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  3 

HAVO/VWO bovenbouw  1 HAVO/VWO bovenbouw  1 
      

Rijnlands Lyceum  
Oegstgeest 

1-10-2012 1-10-2013 Het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 8 7 Bruto vsv 8 2 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 8 7 Netto VSV 8 2 

VO onderbouw  1 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  0 VMBO bovenbouw  1 

HAVO/VWO bovenbouw  6 HAVO/VWO bovenbouw  1 
      

Stedelijk Gymnasium 
Fruinlaan 

1-10-2012 1-10-2013 Stedelijk Gymnasium 
Nwe Marnixstraat 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 2 4 Bruto vsv 1 1 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 2 4 Netto VSV 1 1 

VO onderbouw  4 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  0 VMBO bovenbouw  0 

HAVO/VWO bovenbouw  0 

 

HAVO/VWO bovenbouw  1 

 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 
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Vsv’ers per school in Zuid-Holland Noord 

Middelbaar beroepsonderwijs 

Voortgezet onderwijs (vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 

Teylingen College 1-10-2012 1-10-2013 Wellantcollege 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 31 20 Bruto vsv 11 9 

waarvan zonder bekostiging 0 1 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 31 19 Netto VSV 11 8 

VO onderbouw  4 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  14 VMBO bovenbouw  8 

HAVO/VWO bovenbouw  1 HAVO/VWO bovenbouw  0 

      

Visser 't Hooft Lyceum 1-10-2012 1-10-2013 Vlietland College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 27 12 Bruto vsv 9 4 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 27 12 Netto VSV 9 4 

VO onderbouw  2 VO onderbouw  1 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  2 

HAVO/VWO bovenbouw  7 

 

HAVO/VWO bovenbouw  1 

 
 
 
 
 
 
 

ID College 1-10-2012 1-10-2013 Leidse Instrumentma-
kersschool 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 99 97 Bruto vsv 3 2 

waarvan zonder bekostiging 0 10 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 99 87 Netto VSV 3 2 

MBO 1  11 MBO 1  0 

MBO 2  36 MBO 2  0 

MBO 3-4  40 

 

MBO 3-4  2 

 

ROC Mondriaan 1-10-2012 1-10-2013 ROC Nova College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 61 59 Bruto vsv 46 35 

waarvan zonder bekostiging 0 21 waarvan zonder bekostiging 0 19 

Netto VSV 61 38 Netto VSV 46 16 

MBO 1  0 MBO 1  2 

MBO 2  9 MBO 2  6 

MBO 3-4  29 MBO 3-4  8 

      

ROC Leiden 1-10-2012 1-10-2013 Wellantcollege  1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 327 288 Bruto vsv 11 12 

waarvan zonder bekostiging 0 76 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 327 212 Netto VSV 11 11 

MBO 1  25 MBO 1  0 

MBO 2  106 MBO 2  8 

MBO 3-4  81 

 

MBO 3-4  3 

 
Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 
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                                                                              Hillegom 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake van 

absoluut verzuim. In Hillegom zijn in 

2012/2013 vier gevallen van absoluut 

verzuim geconstateerd. Twee van basis-

schoolleeftijd en twee 17-jarigen. Eén kind 

staat weer ingeschreven op een school, de 

ander is vertrokken uit de regio. De twee 

jongeren zijn inmiddels 18 jaar en niet 

meer leerplichtig. Van hen is niet bekend 

wat hun huidige dagbesteding is.  

 
 

Jongeren die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en die meer dan 4 weken 

verzuimen, zijn thuiszitters. In het afgelo-

pen schooljaar heeft in Hillegom één jonge-

re als thuiszitter geregistreerd gestaan 

volgens de Ingradonorm.  Deze jongere 

heeft de basisschoolleeftijd en gaat inmid-

dels weer naar school.  

 
 
In 2012/2013 zijn negen vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Hillegom wonen (zie 

tabel 3). Zij zijn alle toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 5 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 2 

Kwalificatieplicht: het volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 9 

 

 
 
In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 

afspraken met scholen gemaakt over een 

uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ 

verzuim. Dit betekent dat scholen verplicht 

zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van 

jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij 

het RBL.  

 

Er zijn 34 meldingen van 18+ verzuim 

gedaan over 26 leerlingen die in Hillegom 

wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van 

het MBO, op één melding van het voortge-

zet onderwijs na.  

 

RMC 

 
 
De negen scholen in Hillegom zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplichtamb-

tenaar. Van alle scholen in deze gemeente 

was de verzuimregistratie op orde.  

 
 
 

 
 

Volgens de indicatieve cijfers van 1 oktober 2013, telt Hillegom 32 nieuwe vsv’ers.  Van hen zijn er drie 

ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Vorig schooljaar waren er 47 nieuwe vsv’ers.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Hillegom 
Holland 
Rijnland 

Oude vsv'ers 82 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 3 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 47 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 

VO 
onder-
bouw 

VMBO 
boven-
bouw 

HAVO/ 
VWO 
boven-
bouw 

Mbo1 
oplei-
dingen 

Mbo2 
oplei-
dingen 

Mbo3-
4 
oplei-
dingen Totaal 

ROC Leiden - - - - 8 4 12 

ROC Nova College - - - - 3 5 8 

Fioretti College - 1 2 - - - 3 

ROC ID College - - - - 2 - 2 

Herbert Vissers College 1 1 - - - - 2 

Wellantcollege - - - - 1 - 1 

Overig - - 1 - 1 2 4 

Totaal 1 2 3 - 15 11 32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

In Hillegom is het totaal aantal meldingen 

van relatief verzuim afgenomen t.o.v. vorig 

schooljaar (tabel 1), in tegenstelling tot de 

hele regio Holland Rijnland waar het totaal 

aantal meldingen is toegenomen. Ook in 

Hillegom is er een toename van het aantal 

meldingen van spijbelverzuim, maar minder 

sterk dan in de hele regio. Het aantal mel-

dingen van signaalverzuim is aanzienlijk 

gedaald.  

 

Wanneer het aantal meldingen van verzuim 

afgezet wordt tegen 1000 leerlingen, valt 

op dat er in Hillegom in verhouding minder 

verzuim gemeld is dan in de regio als ge-

heel. Vorig schooljaar was het verschil 

aanzienlijk kleiner.  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 8 13 

Spijbelverzuim 24 18 

Signaalverzuim 30 49 

Totaal 62 80 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Hille
gom 

HR Hille
gom 

 HR 

Luxeverzuim 2,5 3,1 4,1 3,5 

Spijbelverzuim 7,4 12,9 5,6 7,0 

Signaalverzuim 9,2 11,7 15,3 16,0 

Totaal 19,1 27,7 25,1 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Hillegom op  

4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken in Hillegom 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                      Kaag en Braassem 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat inge-

schreven op een school, is sprake van abso-

luut verzuim.  

In Kaag en Braassem zijn in 2012/2013 4 

gevallen van absoluut verzuim geconstateerd. 

Drie van hen zijn inmiddels 18 jaar; één is 

inmiddels verhuisd uit de regio, van de ande-

ren is de huidige dagbesteding niet bekend. 

Het proces van de leerplichtige leerlingen is 

nog niet afgerond, deze jongere staat nog niet 

ingeschreven op een school.  

 
 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatieplich-

tig zijn en zonder vrijstelling langer dan vier 

weken niet naar school gaan, terwijl zij wel 

ingeschreven staan, zijn thuiszitters.  

 

In 2012/2013 hebben 4 jongeren geregi-

streerd gestaan als thuiszitter (3 volgens 

Ingradonorm). Twee van hen gaan inmiddels 

weer naar school. Over één is een zorgmel-

ding gedaan en van de ander is het proces 

nog niet afgesloten.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Kaag en Braassem 32 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn 

er acht ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Vorig schooljaar waren er 39 nieuwe 

vsv’ers. Er zijn ook nog 83 oude vsv’ers in Kaag en Braassem.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  
Kaag en 

Braassem 
Holland 
Rijnland 

Oude vsv'ers 83 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 8 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 39 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 

VO 
onder-
bouw 

VMBO 
boven-
bouw 

HAVO/ 
VWO 
boven-
bouw 

Mbo1 
oplei-
dingen 

Mbo2 
oplei-
dingen 

Mbo3-
4 
oplei-
dingen Totaal 

ROC Leiden - - - - 7 6 13 

ROC ID College - - - - 1 2 3 

Visser ’t Hooft Lyceum - 1 2 - - - 3 

Da Vinci College - 2 - - - - 2 

ROC v Amsterdam - - - - 1 2 3 

Wellantcollege - - - - 2 - 2 

Overig - - 1 1 2 2 6 

Totaal - 3 3 1 13 12 32 

 

 
 
In 2012/2013 zijn elf vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Kaag en Braassem wo-

nen. Zij zijn alle toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 3 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 5 

Kwalificatieplicht: het volgen van ander onderwijs 3 

Totaal 11 

 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 

afspraken met scholen gemaakt over een 

uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ 

verzuim. Dit betekent dat scholen verplicht 

zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van 

jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij 

het RBL.  

 

Er zijn 58 meldingen van 18+ verzuim gedaan 

over 35 leerlingen die in Kaag en Braassem 

wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van het 

MBO, op twee meldingen van het voortgezet 

onderwijs na.  

 

RMC 

 

De veertien scholen in Kaag en Braassem zijn 

in 2012/2013 bezocht door de leerplichtamb-

tenaar. Van alle scholen in deze gemeente 

was de verzuimregistratie op orde.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

In 2012/2013 zijn er vier meldingen van 

relatief verzuim minder gedaan dan in 

2011/2012. Net als in de hele regio is 

vooral het aantal meldingen van spijbelver-

zuim sterk toegenomen en de meldingen 

van signaalverzuim aanzienlijk afgenomen. 

Doordat scholen eerder melden is veel 

verzuim nog aan te duiden als spijbelver-

zuim.  

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat er relatief minder 

meldingen gedaan zijn over leerlingen die in 

Kaag en Braassem wonen dan per 1000 

leerlingen in heel Holland Rijnland. Vorig 

schooljaar was het verschil tussen de ge-

meente en de hele regio kleiner.    

 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 0 11 

Spijbelverzuim 41 12 

Signaalverzuim 35 57 

Totaal 76 80 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Kaag 
en 
Braa
ssem 

Hol-
land 
Rijn-
land 

Kaag 
en 
Braa
ssem 

Hol-
land 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 0 3,1 2,5 3,5 

Spijbelverzuim 9,5 12,9 2,7 7 

Signaalverzuim 8,1 11,7 13 16 

Totaal 17,7 27,7 18,2 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Kaag en 
Braassem op 4 okt. (LBA) 

 

Schoolbezoeken 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                    Katwijk 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

 

In Katwijk zijn in 2012/2013 vijf gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd. Van 

de drie leerplichtige leerlingen gaat er 

één weer naar school, heeft er één een 

vrijstelling en is één kind vertrokken 

naar het buitenland. Er zijn twee jonge-

ren met absoluut verzuim inmiddels 18 

jaar geworden. Eén van hen is verhuisd, 

van de ander is de huidige dagbesteding 

onbekend.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters.  

In 2012/2013 hebben 10 jongeren uit 

Katwijk geregistreerd gestaan als thuis-

zitter (7 volgens Ingradonorm). Twee 

van hen gaan inmiddels weer naar school 

en twee hebben een vrijstelling gekre-

gen. Over één is een zorgmelding ge-

daan en van de overige 5 leerlingen is 

het proces aan het eind van het school-

jaar nog niet afgesloten.  

 
 
In 2012/2013 zijn 39 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Katwijk wonen. Zij zijn alle 

toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen  in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 17 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school - 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 6 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan - 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden - 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 2 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 13 

Totaal 39 

 
 
 
 
 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

Er zijn 100 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 74 leerlingen die in Katwijk wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van het MBO, op drie meldingen 

van het voortgezet onderwijs na.  

 

RMC 

 

Alle 34 scholen in Katwijk zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. Van 32 scholen in deze 

gemeente was de verzuimregistratie op 

orde. Met twee scholen zijn afspraken 

gemaakt om de verzuimregistratie te 

verbeteren. In het schooljaar 2013/2014 

wordt gecontroleerd of zij aan deze 

afspraken hebben voldaan.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Katwijk met een kwart toege-

nomen. Dit wordt veroorzaakt door de 

verdubbeling van het aantal meldingen van 

spijbelverzuim. In de hele regio is het 

aantal spijbelverzuimmeldingen sterk toe-

genomen. In tegenstelling tot de regio is in 

Katwijk het aantal meldingen van signaal-

verzuim niet gedaald. 

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat er ongeveer even-

veel meldingen gedaan zijn over leerlingen 

die in Katwijk wonen als per 1000 leerlin-

gen in heel Holland Rijnland. Vorig school-

jaar was het verschil tussen de gemeente 

en de leerplichtregio groter.  

 

 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 37 67 

Spijbelverzuim 155 75 

Signaalverzuim 111 102 

Totaal 303 244 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Kat-
wijk 

Holland 
Rijnland 

Kat-
wijk 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 3,3 3,1 6,3 3,5 

Spijbelverzuim 13,9 12,9 7 7 

Signaalverzuim 9,9 11,7 9,6 16 

Totaal 27,1 27,7 22,9 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Katwijk op 4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken  
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Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Katwijk 144 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn er 33 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. 

Vorig schooljaar waren er 187 nieuwe vsv’ers. Er wonen 347 oude vsv’ers in Katwijk. Een groot deel van de nieuwe vsv’ers is afkomstig van het ROC 

Leiden (tabel 5).  
 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Katwijk Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 347 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 144 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 33 135 

Oude vsv'ers 437 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 187 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 7 29 17 53 

ID College - - - 4 11 12 27 

ROC Mondriaan - - - - 4 20 24 

Wellantcollege - 1 - - 2 3 6 

Scheepvaart en Transport College - - - - 3 2 5 

Da Vinci College 4 - - - - - 4 

Andreas College 1 2 - - - - 3 

Het Rijnlands Lyceum 1 - 2 - - - 3 

Overige scholen - 6 1 - 5 7 19 

Totaal 6 9 3 11 54 61 144 

 

RMC (vervolg) 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                       Leiden 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Leiden zijn in 2012/2013 zes gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd. Zij 

zijn inmiddels allen 18 jaar. Drie van hen 

staan weer ingeschreven op een school. 

Eén van hen is aan het werk, een ander 

volgt een cursus en van één jongere is 

de huidige dagbesteding niet bekend.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters.  

In 2012/2013 hebben 16 jongeren uit 

Leiden geregistreerd gestaan als thuiszit-

ter (12 volgens Ingradonorm). Twee van 

hen gaan inmiddels weer naar school en 

twee hebben een vrijstelling gekregen. 

Over één is een zorgmelding gedaan en 

van de overige 5 leerlingen is het proces 

nog niet afgesloten.  

 
 
In 2012/2013 zijn 116 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Leiden wonen, daarvan zijn 

er 105 toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 22 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 6 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 48 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 6 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/instelling 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 20 

Totaal 105 

 
 
 
 
 
 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

In 2012/2013 zijn er 328 meldingen van 18+ verzuim gedaan bij het RBL over 233 leerlingen die in Leiden wonen. Er zijn 21 meldingen afkomstig van 

het voortgezet onderwijs, de andere meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

RMC 

 

Op één school na zijn alle 54 scholen in 

Leiden bezocht door de leerplichtambte-

naar. Van 48 scholen was de verzuimre-

gistratie op orde. Bij 5 scholen was dit 

niet op orde en zijn er afspraken ge-

maakt om de verzuimregistratie te ver-

beteren. In het schooljaar 2013/2014 

wordt gecontroleerd of zij aan deze 

afspraken hebben voldaan. Bij de school 

die niet bezocht is, lukte het niet meer 

om een afspraak te plannen voor het 

eind van het schooljaar.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Leiden ongeveer gelijk aan 

vorig schooljaar (tabel 1). Het aantal 

spijbelverzuimmeldingen is met twee 

derde toegenomen. Het aantal meldingen 

van signaalverzuim is aanzienlijk ge-

daald. Dit is een ontwikkeling die in de 

hele regio te zien is. Doordat scholen 

eerder melden, wordt het eerder opge-

pakt door leerplicht en wordt het minder 

vaak signaalverzuim.  

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat het aantal mel-

dingen in Leiden duidelijk hoger ligt dan 

in Holland Rijnland (tabel 2). Het is wel 

gelijk gebleven aan het aantal van vorig 

jaar.  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 58 51 

Spijbelverzuim 253 151 

Signaalverzuim 264 380 

Totaal 575 582 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lei-
den 

Holland 
Rijnland 

Lei-
den 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 3,9 3,1 3,4 3,5 

Spijbelverzuim 17 12,9 10 7 

Signaalverzuim 17,7 11,7 25,2 16 

Totaal 38,6 27,7 38,6 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Leiden op 4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken  
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                                                                       Leiden 

RMC (vervolg)  

 
 
 
 
 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Leiden 209 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn er 35 ingeschreven zonder aanmelding voor 

bekostiging. Vorig schooljaar waren er 263 nieuwe vsv’ers. Er wonen 555 oude vsv’ers in Leiden. Meer dan de helft van de nieuwe vsv’ers is uitgevallen 

bij het ROC Leiden (tabel 5).  
 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Leiden Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 555 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 209 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 35 135 

Oude vsv'ers 567 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 263 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 11 59 40 110 

ID College - - - 5 11 18 34 

ROC Mondriaan - - - - 3 12 15 

Da Vinci College 5 6 1 - - - 12 

ROC van Amsterdam - - - - 1 3 4 

Bonaventuracollege - 3 - - - - 3 

Visser ’t Hooft Lyceum - 1 2 - - - 3 

Leonardo School - 2 1 - - - 3 

ROC Nova College - - - - - 3 3 

Overige scholen 2 4 3 - 7 6 22 

Totaal 7 16 7 16 81 82 209 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                            Leiderdorp 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

 

In Leiderdorp is in 2012/2013 één keer 

absoluut verzuim vastgesteld. Ten tijde 

van het verzuim was de jongere 15 jaar. 

Inmiddels gaat de jongere weer naar 

school.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In 2012/2013 hebben vijf jongeren uit 

Leiderdorp geregistreerd gestaan als 

thuiszitter (3 volgens Ingradonorm). 

Twee van hen volgen een leerplichtver-

vangend traject, over één leerling is een 

zorgmelding gedaan en twee processen 

van thuiszitters zijn nog niet afgesloten 

aan het eind van het schooljaar.   

 
 
In 2012/2013 zijn 17 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Leiderdorp wonen, daarvan 

zijn er 16 toegekend (zie tabel 3). 

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 6 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 3 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 3 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan - 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 1 

Totaal 16 

 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 58 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 40 leerlingen die in Leiderdorp wonen. Hiervan zijn 56 meldingen af-

komstig van het middelbaar beroepsonderwijs en twee van het voortgezet onderwijs.  

RMC 

 

Alle twaalf de scholen in Leiderdorp zijn 

in 2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. Bij elf scholen was de ver-

zuimregistratie op orde. Met één school 

zijn vorig schooljaar al afspraken ge-

maakt om de verzuimregistratie te ver-

beteren. Dat was in het schooljaar 

2012/2013 nog niet voldoende verbe-

terd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt 

om dit aan te pakken.  

 

 

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Leiderdorp met een kwart 

afgenomen, in de leerplichtregio Holland 

Rijnland is het aantal meldingen juist met 

5% toegenomen. In Leiderdorp is net als 

in de regio het aantal spijbelverzuimmel-

dingen toegenomen en het aantal mel-

dingen van signaalverzuim afgenomen. 

Scholen zijn verzuim eerder gaan melden 

waardoor het verzuim minder vaak als 

signaalverzuim kan worden aangeduid en 

vaker als spijbelverzuim.  

 

Er zijn minder meldingen per 1000 leer-

lingen gedaan over leerlingen uit Leider-

dorp dan per 1000 leerlingen in Holland 

Rijnland (tabel 2). Vorig jaar was dit juist 

andersom, toen waren er in verhouding 

juist meer meldingen gedaan over leer-

lingen uit Leiderdorp.  

 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lei-
der-
dorp 

Holland 
Rijnland 

Lei-
der-
dorp 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 0 3,1 1,3 3,5 

Spijbelverzuim 10,3 12,9 8 7 

Signaalverzuim 12,1 11,7 20,8 16 

Totaal 22,5 27,7 30,2 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Leiderdorp op 4 okt. 
(LBA) 

Schoolbezoeken  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 0 6 

Spijbelverzuim 46 36 

Signaalverzuim 54 93 

Totaal 100 135 
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RMC (vervolg) 

 
 
 
 

 

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Leiderdorp 48 nieuwe vsv’ers (tabel 4).  Van hen zijn er 9 ingeschreven zonder aanmelding voor 

bekostiging. Er zijn aanzienlijk minder nieuwe vsv’ers dan vorig schooljaar toen 64 jongeren voortijdig met school gestopt waren. Er wonen 170 oude 

vsv’ers in Leiderdorp, die groep is wel groter dan vorig jaar.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Leiderdorp Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 170 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 48 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 9 135 

Oude vsv'ers 122 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 64 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 2 10 8 20 

ID College - - - 1 2 2 5 

Da Vinci College - 5 - - - - 5 

ROC Mondriaan - - - - 3 - 3 

Bonaventuracollege 1 - 2 - - - 3 

Visser ’t Hooft Lyceum 1 1 1 - - - 3 

Overige scholen - 4 1 - 2 2 9 

Totaal 2 10 4 3 17 12 48 

 
 
 
 
 
 

  
 

Voortijdig schoolverlaters 
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Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Lisse is 

2012/2013 afgelopen jaar geen absoluut 

verzuim geconstateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In 2012/2013 hebben vijf jongeren uit 

Lisse geregistreerd gestaan als thuiszit-

ter. De vier jongeren die volgens Ingra-

donorm tot de thuiszitters behoorden, 

gaan inmiddels weer naar school. Het 

proces van de zorgleerling was nog niet 

afgerond aan het eind van het school-

jaar.   

 
 
In 2012/2013 zijn er 8 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Lisse wonen. Zij zijn alle 

toegekend (zie tabel 3). 

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 6 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 2 

Totaal 8 

 

 
 
De twaalf scholen in Lisse zijn alle be-

zocht door de leerplichtambtenaar in 

2012/2013. De verzuimregistratie van 

deze scholen was op orde.  

 
 
 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 35 meldingen van 18+ verzuim gedaan in 2012/2013 over 27 leerlingen die in Lisse wonen. Alle meldingen over leerlingen van 18 jaar en ouder 

zijn afkomstig van het middelbaar beroepsonderwijs, op één melding na die afkomstig is van het voortgezet onderwijs.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Lisse 40 nieuwe vsv’ers, dat zijn er vier minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de nieuwe 

vsv’ers zijn er 11 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. De groep oude vsv’ers in Lisse is kleiner geworden sinds vorig jaar. Er zijn nog 64 

jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. De helft van de nieuwe vsv’ers is afkomstig van het ROC Leiden (zie tabel 5 op de achterzijde). 

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Lisse Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 64 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 40 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 11 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 44 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim in Lisse 

is in 2012/2013 6% lager dan in het school-

jaar 2011/2012. Er zijn minder meldingen 

van luxeverzuim gedaan. In 2011/2012 had 

één school opvallend veel meldingen ge-

daan, deze school heeft dit jaar niet zoveel 

gemeld. Het aantal meldingen van spijbel- 

en signaalverzuim over leerlingen in Lisse, 

laat dezelfde ontwikkeling zien als Holland 

Rijnland als geheel. Het spijbelverzuim is 

sterk toegenomen, het signaalverzuim 

gedaald. Scholen melden eerder, waardoor 

verzuim vaker nog als spijbelverzuim gezien 

kan worden in plaats van signaalverzuim. 

  

In verhouding is er minder verzuim gemeld 

over leerlingen die in Lisse wonen dan in de 

leerplichtregio als geheel (tabel 2). Vorig 

jaar was het verschil nog iets kleiner. In 

Lisse is vooral minder luxe- en signaalver-

zuim gemeld.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 6 19 

Spijbelverzuim 44 24 

Signaalverzuim 32 44 

Totaal 82 87 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lisse Holland 
Rijnland 

Lisse Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 1,7 3,1 5,2 3,5 

Spijbelverzuim 12,2 12,9 6,6 7 

Signaalverzuim 8,9 11,7 12,1 16 

Totaal 22,7 27,7 24 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Lisse op 4 okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 13 6 20 

ROC Nova College - - - - 2 3 5 

Fioretti College - 5 - - - - 5 

ROC ID College - - - - 2 - 2 

ROC van Amsterdam - - - - 1 1 2 

Overige scholen - 2 - - 2 2 6 

Totaal 0 7 0 1 20 12 40 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Voortijdig schoolverlaters 
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Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Noordwijkerhout zijn twee gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd in 

het schooljaar 2012/2013. Eén van hen 

heeft een vrijstelling gekregen, de ander 

staat weer ingeschreven op een school.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Noordwijkerhout hebben vier kinderen 

in 2012/2012 geregistreerd gestaan als 

thuiszitter (3 volgens Ingradonorm) in de 

leeftijd van 12, 14 en 15 jaar. Drie van 

hen gaan inmiddels weer naar school. De 

zorgleerling heeft een vrijstelling gekre-

gen.  
 
 
In 2012/2013 zijn er 13 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Noordwijkerhout wonen, 

daarvan zijn er 12 toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 5 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 3 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 12 

 

 
 
Alle zes de scholen in Noordwijkerhout 

zijn in 2012/2013 bezocht door de leer-

plichtambtenaar. De verzuimregistratie 

was op orde van deze scholen.  

 

 
 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 22 meldingen van 18+ verzuim gedaan in 2012/2013 over 18 leerlingen die in Noordwijkerhout wonen. Eén melding is afkomstig van het voort-

gezet onderwijs, de overige meldingen van het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Noordwijkerhout 27 nieuwe vsv’ers, dat zijn er negen minder dan vorig schooljaar (tabel 4). 

Van de nieuwe vsv’ers zijn er 6 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 69 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. In tabel 5 op 

de achterzijde staan de vsv-cijfers per school en onderwijsniveau weergegeven.  

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Noordwijkerhout Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 69 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 27 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 6 135 

Oude vsv'ers 76 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 36 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

In Noordwijkerhout is het aantal meldin-

gen van verzuim in 2012/2013 met 37% 

toegenomen. Dit komt met name door de 

verdubbeling van het aantal meldingen 

van spijbelverzuim. Maar Noordwijker-

hout kent ook de sterkste toename van 

het aantal meldingen van signaalverzuim 

in de regio. Met name het Teylingen 

College heeft vooral meer spijbelverzuim 

gemeld dan vorig jaar over leerlingen die 

in Noordwijkerhout wonen.  

 

Er wordt relatief weinig luxeverzuim 

gemeld in Noordwijkerhout. In verhou-

ding is het aantal meldingen van spijbel-

verzuim in Noordwijkerhout lager dan in 

de regio als geheel. Het signaalverzuim is 

met 15 meldingen per 1000 leerlingen 

wel aanzienlijk hoger dan de 11,7 mel-

dingen in de leerplichtregio Holland 

Rijnland.  

 

 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 5 7 

Spijbelverzuim 30 16 

Signaalverzuim 39 31 

Totaal 74 54 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Noord
wijker-
hout 

Holland 
Rijn-
land 

Noord
wijker-
hout 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 1,9 3,1 2,7 3,5 

Spijbelverzuim 11,5 12,9 6,2 7 

Signaalverzuim 15 11,7 12 16 

Totaal 28,4 27,7 20,8 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Noordwijkerhout op 4         
okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                      Noordwijkerhout 

RMC (vervolg) 

 
 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 7 5 13 

Teylingen College - 2 1 - - - 3 

Da Vinci College 1 - 1 - - - 2 

ROC Nova College - - - - 1 1 2 

Overige scholen 1 - - - 3 3 7 

Totaal 2 2 2 1 11 9 27 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                          Noordwijk 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Noordwijk is in 2012/2013 één geval 

van absoluut verzuim geconstateerd. De 

jongere is begeleid door het Jongerenlo-

ket en inmiddels 18 jaar geworden. De 

jongere wordt begeleid door Stichting 

Mee.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

Er zijn 10 jongeren die in Noordwijk 

wonen en in 2012/2013 als thuiszitter 

geregistreerd hebben gestaan (7 volgens 

Ingradonorm). Twee jongeren gaan 

inmiddels weer naar school, één jongere 

is verhuisd en één jongere heeft een 

vrijstelling gekregen. Van zes jongeren 

(3 Ingrado en 3 zorgleerlingen) is het 

proces aan het eind van het schooljaar 

nog niet afgesloten.  

 
 
De scholen in Noordwijk zijn alle twaalf 

bezocht. De leerplichtambtenaar heeft 

geconstateerd dat de verzuimregistratie 

in 2012/2013 op orde was bij deze scho-

len.  

 

 

 
 
In 2012/2013 zijn er 29 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Noordwijk wonen. Zij zijn 

alle toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 13 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 8 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 3 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 5 

Totaal 29 

 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In 2012/2013 zijn er 29 meldingen van verzuim gedaan over 25 leerlingen van 18 jaar en ouder die in Noordwijk wonen. Er zijn drie meldingen gedaan 

door het voortgezet onderwijs, de overige meldingen zijn afkomstig van het mbo.   

 

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Noordwijk 39 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 16 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er vijf ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 105 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. De meeste jon-

geren zijn uitgevallen van een mbo 2, of mbo 3-4 opleiding (zie tabel 5 op de achterzijde).   

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Noordwijk Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 105 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 39 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 5 135 

Oude vsv'ers 112 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 55 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Relatief verzuim 

Het aantal meldingen van spijbelverzuim 

in 2012/2013 is opvallend toegenomen in 

Noordwijk ten opzichte van voorgaand 

schooljaar. De sterkste toename van alle 

gemeenten. Er is door het RBL op scho-

len veel aandacht besteed aan het beter 

melden. Zowel vo- als mbo-scholen zijn 

eerder en beter gaan melden waardoor 

het aantal meldingen van spijbelverzuim 

sterk is toegenomen. Het aantal meldin-

gen van signaalverzuim is gedaald, dit 

komt doordat verzuim nu eerder nog als 

spijbelverzuim te classificeren valt. 

 

In tabel 2 staat het aantal meldingen per 

1000 leerlingen vermeld. Ook hier valt op 

dat het aantal meldingen van spijbelver-

zuim veel hoger is dan in de hele regio 

Holland Rijnland. In verhouding is er in 

Noordwijk wel iets minder luxe- en sig-

naalverzuim gemeld dan in de regio.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 9 7 

Spijbelverzuim 68 16 

Signaalverzuim 38 53 

Totaal 115 76 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Noord
wijk 

Holland 
Rijn-
land 

Noord
wijk 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,4 3,1 1,9 3,5 

Spijbelverzuim 18,4 12,9 4,4 7 

Signaalverzuim 10,3 11,7 14,4 16 

Totaal 31,1 27,7 20,7 26,5 

 * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Noordwijk op 4 okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Schoolbezoeken  

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                          Noordwijk 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 3 6 6 15 

ROC ID College - - - 1 2 7 10 

Teylingen College - 3 - - - - 3 

Da Vinci College 2 - - - - - 2 

Northgo College - 1 1 - - - 2 

ROC Nova College - - - 1 1 - 2 

Overige scholen - 1 - - 1 3 5 

Totaal 2 5 1 5 10 10 39 

 

RMC (vervolg) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                       Oegstgeest 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In 2012/2013 is 

geen absoluut verzuim geconstateerd bij 

kinderen die in Oegstgeest wonen.   

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

Er zijn twee zorgleerlingen in Oegst-

geest. Dit zijn leerlingen die op basis van 

hun lichamelijke of psychische klachten 

een geldige reden hebben om een perio-

de niet naar school te gaan, maar niet in 

aanmerking komen voor een vrijstelling. 

Hun proces was aan het eind van het 

schooljaar 2012/2013 nog niet afgeslo-

ten.  

 
 
In 2012/2013 zijn er 13 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Oegstgeest wonen, zij zijn 

alle toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen  2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 4 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 2 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 5 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 13 

 

 

 
 
Er zijn 14 scholen in Oegstgeest. Deze 

scholen zijn alle bezocht door de leer-

plichtambtenaar. Van alle scholen in 

Oegstgeest was de verzuimregistratie op 

orde.   

 

 
 
 
 
 
 
 RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn in 2012/2013 41 meldingen gedaan over 28 leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en in Oegstgeest wonen. Negen meldingen zijn afkomstig van het 

voortgezet onderwijs, de overige 32 meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Oegstgeest 39 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 13 meer dan vorig schooljaar, een flinke toename 

(tabel 4). Van de nieuwe vsv’ers zijn er vier ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Het aantal oude vsv’ers is juist aanzienlijk gedaald, van 

92 naar 64. In tabel 5 op de achterzijde staan het onderwijsniveau en de school van uitval van de nieuwe vsv´ers.  

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Oegstgeest Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 64 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 39 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 4 135 

Oude vsv'ers 92 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 26 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 
 

  

Relatief verzuim 

Het luxeverzuim is in Oegstgeest toege-

nomen van 4 naar 12 meldingen. Dit 

komt vooral doordat het Rijnlands Lyce-

um en een basisschool een aantal mel-

dingen heeft gemaakt. Net als in veel 

andere gemeenten in de regio is het 

aantal meldingen van spijbelverzuim met 

ruim de helft gestegen. Er is wel minder 

signaalverzuim gemeld. Dit komt waar-

schijnlijk doordat scholen eerder verzuim 

zijn gaan melden, waardoor veel verzuim 

nog als spijbelverzuim te classificeren is 

in plaats van als signaalverzuim.  

 

Wanneer de verzuimmeldingen afgezet 

worden tegen 1000 leerlingen is te zien 

dat er minder meldingen gedaan worden 

over leerlingen in Oegstgeest dan in de 

hele regio. Dit geldt voor alle verzuim-

soorten.  

 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 12 4 

Spijbelverzuim 37 23 

Signaalverzuim 33 64 

Totaal 82 91 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Oegst-
geest 

Holland 
Rijn-
land 

Oegst-
geest 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,9 3,1 1 3,5 

Spijbelverzuim 9,1 12,9 5,7 7 

Signaalverzuim 8,1 11,7 16 16 

Totaal 20,1 27,7 22,7 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Oegstgeest op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                       Oegstgeest 

RMC (vervolg) 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 6 3 10 

ROC ID College - - - - 3 1 4 

Da Vinci College - 2 2 - - - 4 

Teylingen College 1 2 - - - - 3 

Vrije School Zuid-Holland - 1 2 - - - 3 

Overige scholen 2 3 3 - 1 6 15 

Totaal 3 8 7 1 10 10 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                           Teylingen 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Teylingen is in 

2012/2013 geen absoluut verzuim ge-

constateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Teylingen hebben in 2012/2013 der-

tien kinderen als thuiszitter geregistreerd 

gestaan (9 volgens Ingradonorm). Vier 

kinderen gaan inmiddels weer naar 

school, één kind volgt een leerplichtver-

vangend traject. Acht thuiszitters uit 

Teylingen gaan aan het eind van het 

schooljaar nog niet naar school.   

 

 
 
Er zijn in 2012/2013 26 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Teylingen wonen. Daarvan 

zijn er 21 toegekend (tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 9 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 6 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 5 

Totaal 21 

 

 
 
Van de 17 scholen in Teylingen, zijn er 

16 bezocht door de leerplichtambtenaar. 

De ene school die niet bezocht is betreft 

een gesloten jeugdinrichting.  

 

De leerplichtambtenaar heeft bij alle 

bezochte scholen in 2012/2013 vastge-

steld dat de verzuimregistratie op orde 

was.  

 

 

 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 64 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 43 leerlingen die in Teylingen wonen. Van deze meldingen zijn er 3 

afkomstig van het voortgezet onderwijs, de overige 57 meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Teylingen 55 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 16 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er dertien ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 126 oude vsv’ers. In tabel 5 op de achterzijde staan de 

nieuwe vsv’ers verdeeld naar onderwijsniveau en school van uitval.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Teylingen Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 126 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 55 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 13 135 

Oude vsv'ers 139 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 71 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Relatief verzuim 

In Teylingen is het aantal meldingen van 

luxeverzuim in 2012/2013 ruim verdub-

beld ten opzichte van voorgaand school-

jaar (tabel 1). Het aantal meldingen van 

spijbelverzuim is met 83% gestegen, het 

aantal meldingen van signaalverzuim is 

met 38% gedaald. Net als in veel andere 

gemeenten in de leerplichtregio is het 

spijbelverzuim sterk toegenomen en het 

signaalverzuim afgenomen. Dit komt 

doordat scholen eerder zijn gaan melden 

waardoor veel verzuim nog als spijbel-

verzuim gezien kan worden in plaats van 

signaalverzuim.  

 

Het aantal meldingen van verzuim per 

1000 leerlingen in Teylingen is lager dan 

in de leerplichtregio Holland Rijnland als 

geheel. Er is met name aanzienlijk min-

der signaalverzuim gemeld in Teylingen.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 19 8 

Spijbelverzuim 75 41 

Signaalverzuim 50 81 

Totaal 144 130 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Teylin-
gen 

Holland 
Rijn-
land 

Teylin-
gen 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,9 3,1 1,2 3,5 

Spijbelverzuim 11,3 12,9 6,1 7 

Signaalverzuim 7,5 11,7 12,1 16 

Totaal 21,7 27,7 19,5 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Teylingen op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 



   
Jaarverslag 2012/2013     

                                                                           Teylingen 

RMC 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 2 12 8 22 

ROC Nova College  - - - 2 1 5 8 

ROC Mondriaan - - - - 1 6 7 

ROC ID College - - - - 3 2 5 

Teylingen College 1 2 - - - - 3 

Overige scholen - 2 1 - 2 5 10 

Totaal 1 4 1 4 19 26 55 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 



   
Jaarverslag 2012/2013     

                                                                    Voorschoten 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 38 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 30 leerlingen die in Voorschoten wonen. Daarvan waren er twee afkomstig van het voortgezet on-

derwijs en de overige meldingen van het middelbaar beroepsonderwijs. 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. 

Bij twee jongeren die in Voorschoten 

wonen is absoluut verzuim geconstateerd 

in 2012/2013. Eén van hen gaat inmid-

dels weer naar school, de ander werkt en 

is begeleid door het Jongerenloket en is 

inmiddels 18 jaar geworden.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Voorschoten hebben in 2012/2013 

drie kinderen als thuiszitter geregistreerd 

gestaan (2 volgens Ingradonorm). Eén 

kind heeft een vrijstelling gekregen, de 

twee andere processen zijn nog niet 

afgesloten aan het eind van het school-

jaar. 

 
 
In 2012/2013 zijn er 19 vrijstellingsaanvragen gedaan voor leerlingen die in Voorschoten wonen. Zij zijn 

alle toegekend (tabel 3).   

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 4 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 9 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 2 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 3 

Totaal 19 

 

 
 
Alle acht scholen in Voorschoten zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. De verzuimregistratie was op 

orde van deze scholen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RMC 

  

Het aantal verzuimmeldingen over leer-

lingen die in Voorschoten wonen, is met 

ongeveer de helft toegenomen sinds 

vorig schooljaar. Alleen Noordwijk kent 

een nog sterkere toename van het aantal 

meldingen. Voorschoten is de enige 

gemeente in de regio waar overo alle 

soorten verzuim meer gemeld is. Er is 

ruim de helft meer luxeverzuim gemeld, 

het aantal spijbelverzuimmeldingen is 

verdubbeld en het aantal meldingen van 

signaalverzuim is met een vijfde toege-

nomen. De toename van het aantal 

meldingen komt vermoedelijk doordat 

enkele scholen in Voorschoten strikter 

zijn gaan melden dan voorheen.  

 

Voorschoten is na Leiden de gemeente 

met de meeste meldingen van verzuim 

per 1000 leerlingen. Vorig schooljaar lag 

dit relatieve aantal meldingen lager dan 

in de hele leerplichtregio Holland Rijn-

land, in 2012/2013 is er in verhouding 

meer gemeld dan in de regio als geheel.  

Relatief verzuim 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 43 28 

Spijbelverzuim 44 22 

Signaalverzuim 54 45 

Totaal 141 95 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Voor-
scho-
ten 

Holland 
Rijn-
land 

Voor-
scho-
ten 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 10,2 3,1 6,7 3,5 

Spijbelverzuim 10,5 12,9 5,3 7 

Signaalverzuim 12,8 11,7 10,8 16 

Totaal 33,5 27,7 22,8 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Voorschoten op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 
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                                                                    Voorschoten 

 

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Voorschoten 32 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van de nieuwe vsv’ers zijn er zes ingeschreven 

zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn 91 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren, dat zijn er 18 meer dan vorig jaar. De grote meerderheid van 

de nieuwe vsv’ers is uitgevallen van een opleiding op mbo 2,3 of 4 niveau (zie tabel 5).  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Voorschoten  Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 91 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 6 135 

Oude vsv'ers 73 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 35 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 10 6 17 

ROC ID College - - - - 1 3 4 

Da Vinci College 1 2 - - - - 3 

ROC Mondriaan - - - - 1 1 2 

Overige scholen - 1 2 - 1 2 6 

Totaal 1 3 2 1 13 12 32 

 
 

RMC (vervolg) 

 
 

 
 

 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                   Zoeterwoude 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Zoeterwoude is 

in 2012/2013 geen absoluut verzuim 

geconstateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Zoeterwoude hebben in 2012/2013 

twee kinderen als thuiszitter geregi-

streerd gestaan (één volgens Ingrado-

norm). Beiden gaan weer naar school.  

 

 
 
In 2012/2013 zijn tien vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Zoeterwoude wonen. Zij zijn 

alle toegekend (tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 8 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 1 

Totaal 10 

 

 
 

De leerplichtambtenaar heeft alle vier de  

scholen in Zoeterwoude bezocht in 

2012/2013. De leerplichtambtenaar heeft 

vastgesteld dat de verzuimregistratie op 

orde was op deze scholen in 2012/2013.  

 

 

 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 21 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 14 leerlingen die in Zoeterwoude wonen. Alle meldingen zijn gedaan 

door scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.   

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Zoeterwoude 12 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 8 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er twee ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 19 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren, dit aantal is 

kleiner dan vorig schooljaar. In tabel 5 op de achterzijde staan de school en het onderwijsniveau van uitval van de nieuwe vsv’ers uit Zoeterwoude.   

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Zoeterwoude Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 19 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 12 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 2 135 

Oude vsv'ers 36 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 20 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

Er zijn minder verzuimmeldingen gedaan 

over leerlingen in Zoeterwoude dan 

voorgaand schooljaar. Zoeterwoude kent 

de sterkste daling van het aantal meldin-

gen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

 

Relatief gezien is er evenveel luxever-

zuim gemeld in Zoeterwoude als in de 

leerplichtregio Holland Rijnland als ge-

heel. Er zijn in deze gemeente wel min-

der meldingen gedaan van spijbel- en 

signaalverzuim per 1000 leerlingen dan 

in de leerplichtregio. Vorig jaar werden er 

evenveel meldingen van verzuim per 10-

00 leerlingen gedaan in Zoeterwoude als 

in Holland Rijnland.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 4 0 

Spijbelverzuim 9 14 

Signaalverzuim 9 22 

Totaal 22 36 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Zoe-
terwou
de 

Holland 
Rijn-
land 

Zoe-
terwou
de 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 3,1 3,1 0 3,5 

Spijbelverzuim 6,9 12,9 10,3 7 

Signaalverzuim 6,9 11,7 16,1 16 

Totaal 17,0 27,7 26,4 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Zoeterwoude op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                   Zoeterwoude 

 
 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - - 3 4 7 

Bonaventura College - - 1 - - - 1 

Het Vlietland College - 1 - - - - 1 

Wellantcollege - - - - 1 - 1 

Overige scholen - - - - - 2 2 

Totaal - 1 1 - 4 6 12 

 

RMC (vervolg) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 



 

 
 

 
 

 

 
 

Onderwerp: Openbaar Onderwijs en rol van de Gemeente 

 
Aan de leden van het Presidium,  

 

Conform afspraak heb ik mijn visie dat -onder voorwaarden- de betrokkenheid van de gemeenteraad bij de 

besturing van het openbaar onderwijs (lees: goedkeuring begroting en jaarrekening) kan worden afgebouwd met 

verwijzing naar de relevante wetsartikelen op papier gezet. Ik heb die stelling ter verificatie voorgelegd aan de 

juridische afdeling van de VBS (Vereniging van Bijzonder Scholen) en hen verzocht om voor de verkiezingen 

een en ander vanuit juridisch perspectief te beoordelen.  

Ik voeg hierbij mijn adviesaanvraag met de juridische motivering, (via e-mail gestuurd aan de directeur Mr. 

Simon Steen, hier bijgevoegd als PDF) en het advies van de juriste Mw. Mr. Nienke Daniels-Witteveen (geen 

familie!). 

 

De conclusie is dat mijn premisse juist is. Als er een Raad van Toezicht is en in de statuten van de stichting is 

geregeld dat de Gemeenteraad geen bevoegdheden op deze punten meer uitoefent (de Gemeenteraad moet dit 

dan expliciet goedkeuren via statutenwijziging) dan kunnen deze agendapunten voortaan van tafel.  

 

De nieuwe Raad zal zich moeten buigen over de vraag of men de goedkeuring van begroting en jaarrekening wil 

handhaven en zo nee welke aanpassingen dat aan de statuten van de OBSG vraagt.  

 

Ik heb hiermee voldaan aan de toezegging op dit punt gedaan en laat de conclusies graag aan de nieuwe Raad. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Olaf McDaniel 

 



VERTROUWELIJK 
De Heer Dr.O.McDaniel 
PVDA Fractie Leiderdorp 
Lisdoddekreek 10 
2553 JR Leiderdorp 
 
 
Den Haag, 18 maart 2014 
Ref.nr.: ID5433 
Onderwerp: Advies artikel 48 Wet Primair Onderwijs 
 
Faxnummer juridische dienst: 070 – 331 52 71  
 
 
Geachte heer McDaniel,  
 
 
U hebt de VBS verzocht uw volgende stelling juridische te toetsen: 
 
De Gemeenteraad hoeft de begroting en jaarrekening NIET goed te keuren  
Als een stichting voor openbaar onderwijs een Raad van Toezicht heeft en in het reglement 
van de stichting is geregeld dat goedkeuring van begroting en jaarrekening geen 
betrokkenheid van de Gemeenteraad vraagt.  
 
Na de wet bestudeerd te hebben en navraag te hebben gedaan bij een specialist bij het 
ministerie van onderwijs kom ik tot de volgende conclusie; 
 
Artikel 48 lid 6 van de Wet Primair Onderwijs regelt onder meer dat de gemeente de 
jaarrekening goedkeurt. In lid 12 van dit artikel staat, als er voldaan wordt aan sub a tot en 
met h van dit artikel, lid 6 buiten werking gesteld wordt. Daarmee zou dus de goedkeuring 
van de jaarrekening en begroting door de gemeenteraad niet nodig zijn. De statuten moeten 
dan voorzien in een regeling hoe de begroting en de jaarrekening worden vastgesteld (sub d). 
Daarnaast moet er in de regeling zijn vastgelegd hoe er een overheersende invloed van de 
overheid ( lees: gemeente) in de Raad van Toezicht is (sub h). Met dit laatste is indirect 
alsnog een verantwoordelijkheid van de gemeente voor de begroting en de jaarrekening 
geborgd. 
Wanneer er dus toepassing is gegeven aan artikel 48 lid 12 Wet Primair onderwijs en er is 
niet, met instemming van de gemeenteraad, in de statuten van de Raad van Toezicht in de 
regeling bepaald dat de gemeenteraad alsnog zeggenschap heeft over de begroting en de 
jaarrekening, dan is uw stelling dat de gemeenteraad de begroting en de jaarrekening NIET 
hoeft te behandelen ( en dus voor kennisgeving mag aannemen) juist. 
De uitzonderingsbepaling onder sub h roept mogelijkerwijs nog wel vragen op: is dit ook 
daadwerkelijk dusdanig geregeld binnen de organisatie? Indien gewenst kan de VBS hier 
eventueel nog voor u naar kijken.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
mr. N.H.C.Daniels-Witteveen 
Juridisch adviseur VBS 
 



 
 
 
 's-Hertogenbosch e.o. 
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 2014  Raadsbesluit  Nr   

Afdeling:

  

 Beleid Regio  Leiderdorp, 22 mei 2014 

Onderwerp:  RBS begroting 2015 Holland 

Rijnland 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel; 

gezien het advies van commissie BM van 2 juni 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

1. instemmen met begroting 2015 Holland Rijnland 
2. Instemmen met concept zienswijze als de zienswijze van de raad van Leiderdorp aan 

het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 16 juni 2014, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

*Z00095F355
6* 
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 2014  raadsvoorstel   Nr <   

Afdeling:   Beleid Regio  Leiderdorp, 22 mei 2014 

Onderwerp:  RVS begroting 2015 Holland 

Rijnland 

 Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. instemmen met begroting 2015 Holland Rijnland 
2. Instemmen met concept zienswijze als de zienswijze van de raad van Leiderdorp aan 

het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Holland Rijnland stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze in te 

dienen op de begroting 2015. De begroting 2015 Holland Rijnland moet voor 15 juli 

2014 zijn ingediend bij de begroting. De voorliggende begroting is beleidsarm en de 

intentie is om naar aanleiding van de uitkomsten van #Kracht15 een aangepaste 

begroting 2015 op te stellen. De voorliggende begroting voldoet aan de financiële 

kaders die zijn gesteld door de werkgroep Financiële kaderstelling 

gemeenschappelijke regelingen. Om voorgaande twee redenen kan de raad van 

Leiderdorp instemmen met de begroting 2015 Holland Rijnland. Evenwel zijn er een 

aantal opmerkingen te maken over de begroting en ten aanzien van reservevorming 

voor mobiliteits- en frictiekosten door een overschot op de jaarrekening 2013. De 

concept zienswijze bevat deze opmerkingen.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Namens de gemeenten binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio Holland 

Midden is door de werkgroep financiële kaderstelling aan een aantal gemeenschappelijke 

regelingen, waaronder Holland Rijnland, een taakstelling opgelegd. Het Dagelijks Bestuur 

heeft aangegeven dat het zich wil conformeren hieraan en heeft de taakstelling in de 

voorliggende begroting verwerkt. De raad heeft met het college afgesproken dat het 

college van een aantal gemeenschappelijke regelingen de begroting voorziet van een 

oplegbrief en een conceptzienswijze. Zo ook voor de begroting van het 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

*Z00095E129
4* 
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 2014  raadsvoorstel   Nr <   

 De begroting 2015 Holland Rijnland beslaat de beleidsvelden Verkeer en Vervoer, 

Economie, Ruimte, Sociale Agenda en Bestuur & Middelen 

 

2 Beoogd effect 

Het geven van een reactie door de gemeenteraad van Leiderdorp aan een partij waaraan 

Leiderdorp deelneemt.  

 
3 Argumenten 

Holland Rijnland houdt zich aan de financiële kaderstelling 

De begroting is beleidsarm en krijgt nav #Kracht15 een begrotingswijziging 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

nvt 
 

5 Duurzaamheid 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluit van de raad, de zienswijze van de raad van Leiderdorp te sturen aan Holland 
Rijnland 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

In het Algemeen Bestuur van 25 juni wordt de begroting 2015 Holland Rijnland 

vastgesteld. Dan is ook duidelijk of de zienswijze van Leiderdorp is overgenomen. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: concept zienswijze begroting 2015 Holland Rijnland van raad Leiderdorp 
    Oplegbrief college 
     



*Z00080DB25B* 

Beleid, Regio 
(071) 5454836 
A.Nierop@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Holland Rijnland 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 558 
2300 AN  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : 17 juni 2014 
kenmerk : Z/14/001937/2227 
bijlage : geen 
betreft : Begroting 2015 Holland Rijnland, zienswijze gemeenteraad Leiderdorp 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Op 16 juni 2014 heeft onze gemeenteraad de ontwerpbegroting Holland Rijnland 2015 
besproken. In deze brief geven wij u de reactie van de gemeenteraad van Leiderdorp. 
 
Instemming met ontwerpbegroting 2015  
De ontwerpbegroting van Holland Rijnland laat voor 2015 geen koerswijziging zien. Dit komt 
mede voort uit het proces dat loopt rondom de herprofilering van Holland Rijnland in het 
project #Kracht15. Zoals u zelf al aangeeft volgt een gewijzigde begroting voor 2015 nadat het 
project is afgerond en duidelijk is hoe de taken en de organisatie van Holland Rijnland er voor 
de toekomst uit komen te zien. Onze raad is tevreden dat u de taakstelling die is opgelegd 
vanuit de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen heeft 
doorgevoerd in uw begroting 2015. Om die reden kunnen wij instemmen met de begroting 
Holland Rijnland 2015.  
 
Evenwel zijn er wat ons betreft nog wel een aantal opmerkingen ten aanzien van de begroting 
te maken. Deze werken wij verder uit in deze brief. 
 
Minimaal 25% en geen nieuwe taken in 2014 
In de gewijzigde begroting 2015 die u later in het jaar aan ons stuurt gaan wij uit van een 
reductie van de inwonerbijdrage van minimaal 25% t.o.v. 2013, conform hetgeen in het AB in 
maart 2014 is besloten. Voorts vragen wij u vooruitlopend op de nieuwe begroting 2015 geen 
nieuwe taken op u te nemen. 
 
Leiderdorp draagt bij aan tweede tranche RIF  
In uw overzicht van de bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds merkt u op dat 
Leiderdorp en Voorschoten niet bijdragen aan de extra bijdrage RIF Rijnlandroute. Dit is 
onjuist en wij gaan er dan ook vanuit dat u deze omissie in de definitieve versie aanpast. 
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Mobiliteit- en frictiekosten onderbouwd en via begrotingswijzing nav #Kracht15  
Tevens maken wij in onze zienswijze gebruik van het feit om in te gaan op de mobiliteits- en 
frictiekosten die voortvloeien uit de gewijzigde taken en invulling van de ambtelijke organisatie 
van Holland Rijnland. Onze raad is zich er van bewust dat bij een dergelijke reorganisatie 
omscholings- en herplaatsingskosten ontstaan (mobiliteits- en frictiekosten). Deze moeten ons 
inzien worden meegenomen in de nadere uitwerking van het project #Kracht15, zodat de 
mobiliteits- en frictiekosten goed kunnen worden onderbouwd en een juiste plek krijgen in de 
begroting. 
 
Uw voorstel om een reserve voor deze kosten in te stellen en daarvoor het jaaroverschot 2013 
te benutten, kan op onze instemming rekenen. Wij stellen daaraan wel een voorwaarde. Wij 
vinden de huidige onderbouwing voor met name de frictiekosten onvoldoende. Wij verwachten 
dat u met de nieuwe begroting een onderbouwd inzicht geeft in de frictiekosten zodat daar 
een besluit over genomen kan worden. Zodat Holland Rijnland zijn rol als goed werkgever kan 
uitoefenen en de gemeenten als eigenaren van Holland Rijnland hun verantwoordelijkheid 
vanuit hun rol kunnen nemen. Wanneer er daarna geld overblijft in deze reserve verwachten 
wij van u dat u dat bedrag aan de gemeenten terugstort. 
 
Als u vragen heeft naar aanleiding van onze zienswijze kunt u contact opnemen met de griffie 
van Leiderdorp. 
 
Hoogachtend, 
Gemeenteraad Leiderdorp, 
 
 
 
T. Zantingh            L.M. Driessen-Jansen 
Griffier                   burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 



In Holland Rijnland werken samen: 

Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,  

Voorschoten en Zoeterwoude 

 

 info@hollandrijnland.net 

 www.hollandrijnland.net 

BNG 28.51.13.992 

   

 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Schuttersveld 9, 2316 XG  Leiden 

Postbus 558, 2300 AN  Leiden 
Telefoon (071) 523 90 90 

 
 
 
 
Aan de raden van de aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland deelnemende 
gemeenten, 
 
Cc: Colleges van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
 
Leiden: 28 april 2014 Contact: D.N.J. (Dolf) Zwagerman 
Kenmerk: UIT-14-05096 Telefoon: (071) 523 90 62 
 E-mail: dzwagerman@hollandrijnland.net 
 Bijlage:  
Onderwerp: ontwerpbegroting 2015 
 
 
 
 
 
Geachte raad,  
 
 
 
De ontwerpbegroting is voor advies geagendeerd voor het portefeuillehouders- overleg 
Bestuur & Middelen van 15 mei 2014 en wordt ter besluitvorming aan de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan van 25 juni 2014 voorgelegd. 
 
De ontwerpbegroting 2015 kunt u vinden op onze website: 
 
http://www.hollandrijnland.net/begroting-2015 
 
De begroting 2015 is een beleidsarme begroting en is opgesteld conform de uitgangspunten 
zoals opgenomen in de Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 05 maart 2014 is 
vastgesteld. De intentie is om in het kader van #Kracht15 een herziene begroting 2015 aan 
het Algemeen Bestuur voor te leggen waarin de taakstelling van minimaal 25 % is verwerkt. 
 
Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief 
genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van 
gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied.  Voor de uitwerking daarvan is een 
financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van 
gemeenten heeft de gemeente Leiden ons per brief van 01 november 2013 het financieel 
kader voor de begroting 2015 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle 
betrokken gemeenten. De uitgangspunten van het financieel kader leiden tot een verlaging 
van 5,31% van de bijdrage van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van een loon 
en prijscompensatie van 1,41% 
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Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland verzoeken wij u uw gevoelen met 
betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 aan ons kenbaar te maken. 
Wanneer u wilt reageren verzoeken wij u uw schriftelijke reactie bij voorkeur voor 13 juni 
2014 aan ons toe te zenden zodat bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 25 
juni a.s. uw opvattingen kunnen worden betrokken. 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 
R. van Netten    H.J.J. Lenferink 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



*Z000924361E* 

Beleid, Ruimte 
(071) 5454831 
A.Achbari@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
datum : 6 mei 2014 
kenmerk : Z/14/001978/2586 
bijlage : 2 
betreft : Oplegbrief wijziging begroting GR Oude rijnzone 2014 
 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op 17 februari ontvingen wij een brief van het dagelijks bestuur van De Oude Rijnzone waarin 
de begrotingswijziging GR Oude Rijnzone 2014 wordt voorgelegd. Het dagelijks bestuur 
verzoekt u om uw zienswijze kenbaar te maken. In de gemeenschappelijke regeling is 
vastgelegd dat de vertegenwoordigende organen de begrotingswijzigingen ontvangen om hun 
zienswijze daarop kenbaar te maken. De zienswijzen worden meegenomen bij het vaststellen 
de gewijzigde begroting 2014 door het algemeen bestuur.  
 
Wijzigingen begroting GR De Oude Rijnzone 2014 
Het Dagelijks bestuur van de GR Oude Rijnzone heeft op 20 januari 2014 ingestemd met de 
aanvraag voor de uitkering uit het Regionaal Investeringsfonds in 2014 ten behoeve van de 
herstructurering Lage Zijde ad € 8.600.000,-. De begroting 2014 dient overeenkomstig dit 
besluit te worden aangepast. De begrotingswijziging is een gevolg van het besluit van het 
dagelijks bestuur (datum 20 januari 2014) om de aanvraag voor de uitkering uit het RIF toe te 
kennen. Dit besluit is conform de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het OSK 2013-
2014. De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de begroting van Leiderdorp.  
 
Concept reactie 
Het college heeft zoals gebruikelijk voor de raad een concept reactie op de 
begrotingswijziging 2014 van de GR Oude Rijnzone opgesteld. Het college verzoekt u om uw 
eventuele aanvullingen op de bijgevoegde zienswijze aan te geven, zodat deze als reactie 
naar de Oude Rijnzone verzonden kan worden 
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Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H. Romeijn            L.M. Driessen-Jansen 
secretaris              burgemeester 
 
 
 



*Z0009232566* 

Beleid, Ruimte 
(071) 5454831 
A.Achbari@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone 
T.a.v. de heer P.N. van der Wijk 
Postbus 13 
2400 AA  ALPHEN AAN DEN RIJN 
 
 
 
 
 
datum : 1 mei 2014 
kenmerk : Z/14/001978/2584 
betreft : Conceptreactie wijziging begroting GR De Oude Rijnzone 2014 
 
 
 
Geachte heer Van der Wijk, 
 
Op 17 februari 2014 hebben wij de begrotingswijziging 2014 ontvangen. U verzocht ons 
conform de Gemeenschappelijke Regeling van De Oude Rijnzone een reactie te geven op 
deze begrotingswijziging. 
 
De begrotingswijziging is op 20 maart besproken in ons college van Burgemeester en 
Wethouders en is voorgelegd aan de gemeenteraad. De begrotingswijziging is conform de 
afspraken en het besluit in uw vergadering van 20 januari. De begrotingswijziging geeft geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Derhalve kunnen wij instemmen met 
de begrotingswijziging voor 2014. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt contact opnemen met A. 
Achbari op 071 5454 831 of via aachbari@leiderdorp.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn            L.M. Driessen-Jansen 
secretaris              burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 



*Z000AE97E09* 

Concernzaken, Concernbeleid 
(071) 5458732 
SKlok@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Aan de Raad 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
datum : 20 mei 2014 
kenmerk : Z/14/001316/3331 
   
betreft : Oplegbrief bij ontwerp-begroting 2015 Servicepunt71 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van Servicepunt71 zijn op respectievelijk 27 maart 
2014 en 8 maart 2014 de ontwerp-begroting 2015 en de jaarrekening 2013 behandeld. De 
ontwerp-begroting wordt aan de gemeente aangeboden zodat uw de raad een zienswijze op 
de ontwerp-begroting kan geven. De begroting 2015 wordt in het algemeen bestuur van 3 juli 
2014 vastgesteld alsmede de jaarrekening 2013. 
 
Voorgeschiedenis 
Inmiddels wordt de vijfde begroting van Servicepunt71 opgeleverd. De begrotingen in de jaren 
2011 tot en met 2014 stonden voornamelijk in het licht van de opbouw van Servicepunt71. In 
de begroting is opgenomen dat 2015 naast het verzorgen van de reguliere dienstverlening in 
het licht van de afronding van de opbouwfase staat. De ambitie voor 2015 is een “Gewoon 
Goed Servicepunt71”. Een voorspelbare dienstverlener die goede producten en diensten 
levert. 
 
Totstandkoming begroting 
De ontwerp-begroting is opgesteld conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het 
Bedrijfsplan SSC Leidse Regio en de vastgestelde begrotingswijzigingen 2014. De begroting 
staat in het licht van een zakelijkere wijze van werken. Zo zal in 2015 voor het eerst met 
verrekentarieven worden gewerkt. Dit houdt in dat de daadwerkelijke dienst en producten 
afname bij de desbetreffende gemeente in rekening zal worden gebracht. 2015 is het laatste 
jaar van de doorontwikkeling. 
 
In de ontwerp-begroting 2015 is door Servicepunt71 een indexatie toegepast van 1,13%. Dit is 
conform de taakstelling die is opgenomen in de kadernota 2015 van Servicepunt71. In de 
Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is de afspraak gemaakt 
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dat aan de gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2015 – 2018 een  taakstelling van 
5,31% wordt opgelegd. 
 
Servicepunt71 ondersteunt in beginsel het voorstel dat de Werkgroep voorstaat maar geeft, 
net als in 2014, invulling aan deze taakstelling via de reeds ingeboekte bezuinigingen op 
personeel en inkoop. Naar oordeel van het DB van Servicepunt71 heeft Servicepunt71 reeds 
een forse bezuinigingstaakstelling van de gemeenten opgedragen gekregen en in de 
begroting opgenomen. Zij menen dat stapeling van taakstellingen, zeker in de opbouwfase 
van de nieuwe organisatie een te groot risico vormt voor het realiseren van de reeds 
ingeboekte bezuinigingen en ten kosten gaat van de kwaliteit van dienstverlening. Voor 2015 
past Servicepunt71 een indexering toe van 1,13%. Dit is lager dan de indexering in het 
financieel kader gemeenschappelijke regelingen is opgenomen, te weten 1.41% . Dit komt 
omdat Servicepunt71 een nacalculatie uit voorgaand jaar verrekent. Het compenseert dus een 
eerdere door SP71 toegepaste te hoge indexering. 
 
Voor Leiderdorp betekent het dat de toepassing van de index van 1,13% leidt tot een extra 
bijdrage van € 31.000,-. Dit wordt in de kadernota 2015-2018 voor Leiderdorp meegenomen. 
 
Verder zijn er op verzoek van de deelnemende gemeenten 2 nieuwe producten uitgerold in 
2014, te weten contractmanagement bij de service-eenheid Inkoop en het product mobiliteit & 
flexibiliteit bij de service-eenheid HRM. Dit betekent vooralsnog dat er voor de jaren 2015 en 
2016 een extra bijdrage per jaar van           € 47.000,- voor contractmanagement en € 21.000,- 
voor mobiliteit & flexibiliteit wordt gevraagd. Ook deze bedragen worden meegenomen in de 
kadernota 2015-2018.  
Het werken met verrekening tarieven zal mogelijk tot een voor Leiderdorp kostenopdrijvend 
effect leiden. in de komende jaren. Dit betekent dat en door de gemeente in samenspraak met 
Servicepunt71 naar oplossingen moet worden gezocht om deze kosten waar mogelijk te 
beperken..  
 
In uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van Servicepunt71 zal aan dit laatste ook aandacht 
worden besteed. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H. Romeijn            L.M. Driessen-Jansen 
secretaris              burgemeester 
 
 
 
 
 
 



*Z000AEA8A11* 

Concernzaken, Concernbeleid 
(071) 5458732 
SKlok@leiderdorp.nl 
 
 
 
 
 
 
Dagelijks Bestuur Servicepunt71 
Postbus 171 
2300 AD  LEIDEN 
 
 
 
 
 
datum : Xx xxx 
kenmerk : Z/14/001316/3332 
bijlage : geen 
betreft : zienswijze op concept-begroting 2015 Servicepunt71 
 
 
 
Geachte leden van het dagelijks bestuur, 
 
 
Wij hebben de ontwerp-begroting 2015 van Servicepunt71 ontvangen. De ontwerp-begroting 
is in onze raad van 16 juni besproken. In deze brief geven wij de zienswijze van de raad van 
de gemeente Leiderdorp. 
 
De ontwerp-begroting is opgesteld conform de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het 
Bedrijfsplan SSC Leidse Regio en de vastgestelde begrotingswijzigingen 2014. De begroting 
staat in het licht van een zakelijkere wijze van werken. In de ontwerp-begroting 2015 is door u 
een indexatie toegepast van 1,13%. Dit is conform de taakstelling die is opgenomen in de 
kadernota 2015 van Servicepunt71. Dit is niet conform de afspraken die in de Werkgroep 
Strijk zijn gemaakt voor het opleggen van een taakstelling van 5,31% aan de  
gemeenschappelijke regelingen voor de periode 2015 – 2018. 
U heeft aangegeven de uitgangspunten die de Werkgroep voorstaat in beginsel te 
ondersteunen maar geeft, net als in 2014, invulling aan deze taakstelling via de reeds 
ingeboekte bezuinigingen op personeel en inkoop. Naar oordeel van het AB en uw bestuur 
van Servicepunt71 heeft u reeds een forse bezuinigingstaakstelling van de gemeenten 
opgedragen gekregen en in de begroting opgenomen. U meent dat stapeling van 
taakstellingen, zeker in de opbouwfase van de nieuwe organisatie een te groot risico vormt 
voor het realiseren van de reeds ingeboekte bezuinigingen en ten kosten gaat van de kwaliteit 
van dienstverlening. Wij kunnen ons vinden in deze uitgangspunten. 
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Wel vernemen wij van ons college dat de zakelijkere wijze van werken en het werken met 
verrekentarieven voor Leiderdorp in de komende jaren mogelijk een kostopdrijvende werking 
zal hebben. Burgemeester en wethouders van Leiderdorp hebben dan ook aangegeven dat zij  
met u samen zullen kijken naar mogelijkheden om deze kosten zo veel mogelijk te beperken.  
 
Hoogachtend, 
Namens de raad, 
 
 
 
J.C. Zantingh            L.M. Driessen-Jansen 
griffier                       burgemeester 
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Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt 
het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en  
verslag aan raad  

Wassenaar Medio 2014, ook 
afhankelijk van 
vrachtwagenverbod 
en 
IVVP:Verkeersmaat
regelen Zijlkwartier 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar  
P.M. 

 

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar In project 3D is 
voorzien dat raad 
wordt meegenomen 
in proces en steeds 
de meest recente 
cijfers krijgt.  

 

28 aug 2012 
Csie 
Rui/raad 23 
sept. 2013 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar/ toetredingsfee bedingen. 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland Rijnland, 
p.m. 

 

17 dec  2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen meenemen 
in de bestuursrapportages. 
 

Gardeniers periodiek  

23 sept. 
2013 raad  

Nota van uitgangspunten Ruimtelijke 
structuurvisie 

Het college checkt of er feitelijke afwijkingen van 
het duurzaamheidsbeleid voorkomen in de nota 
van uitgangspunten. Het college volgt de nieuwe 
duurzaamheidsagenda. 

Wassenaar 2
e
 kwartaal 2014  

23 sept. 
2013 raad 

Ruimtelijke structuurvisie Bij de concrete uitwerking neemt het college 
suggesties vanuit de raad mee over onder andere 
de functies van diverse gebieden, de Baanderij, 
betrekken fietsbalans. Ook de regio krijgt 
aandacht. 

Wassenaar 2
e 

kwartaal 2014  
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoor
delijk 

Realisatie Afgedaan 

20 jan 2014 Integrale discussie raad onderwijs Datum plannen presidium/ag
endacommis
sie 

Csie BM 2 juni 2014  

20 jan 2014 Brede discussie over sociale 
woningbouw 

Datum plannen  presidium/ag
endacommis
sie 

Csie Ruimte 3 juni 
2014 

 

24 febr 2014 Wet Dwangsom Het college zegt toe in het eigen jaarverslag 
gegevens over de Wet Dwangsom op te 
nemen. 
 

Van der Eng P.M.  

25 febr 2014 Notitie Toezicht en Handhaving Burgemeester laat de raad schriftelijk weten hoe 
het loopt met de asbestverwijdering. 
 

Driessen ?  

10 mrt 2014 Boterhuispolder broedseizoen Het college vraagt advies aan de vogelwerkgroep 
over het gelijktrekken van data voor het 
broedseizoen op de diverse locaties in Leiderdorp. 
 

Gardeniers Raad 12 mei 2014  

10 mrt 2014 Beleidsplan hart voor de jeugd Het college neemt de suggestie van D66 om van 
een KHZ naar een prezocertificatie mee naar de 
regio. 
 

Gardeniers Raad 12 mei 2014  

10 mrt 2014 Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Leiderdorp 
2014 

Het college zegt toe daar waar deze verordening 
leidt tot beleidsuitwerking komt het college terug 
naar de raad. 
 

Driessen P.M.  

12 mei 2014 Raadsvraag GroenLinks Kinderpardon  Het college bespreekt deze vraag dinsdag 13 mei 
en komt er per brief op terug bij de raad. 

Driessen 140521 brief van 
college in ris 

 

12 mei 2014 Nevenactiviteiten college Het college zal een overzicht van nevenactiviteiten 
publiceren op de website en de raad informeren 
hoe deze nevenactiviteiten zich verhouden tot de 
gedragscode voor wethouders. 

Van der Eng ?  

 
  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/21-mei-2014/21-mei-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/21-mei-2014/21-mei-2014/
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Moties 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 1 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

3 febr 2014 Verordening Regionale Commissie 
Bezwaarschriften motie 2 

Aan/overgenomen  Van der 
Eng 

 

16 dec 2103 Economisch beleid 2014-2020 Ondernemend 
Leiderdorp - Economisch beleid 2014-2020 
Ondernemend Leiderdorp 

Overgenomen  Wassenaar  

16 dec 2103 Economische Agenda Leidse Regio - 
Kantorenleegstand 

Aangenomen 10:9    

16 dec 2103 Besteding uitvoeringsbudget wateroverlast 
Zijlkwartier 

Verworpen 15:5   - 

25 nov. 2013 Brittenstein Aangenomen (17:3) Brief in ris 
131220 

Wassenaar  

7 nov 2013 Biomassagebruik Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Buurtgroen zelf doen Overgenomen door college  Gardeniers  

7 nov 2013 Donatie voedselbank Aangehouden    

7 nov 2013 Kringloop bouwmaterialen Overgenomen door college  Gardeniers  

7 nov 2013 Vlinders en bijen Aangenomen 10:9 
 
Het college heeft de intentie deze uit te voeren 
140422 

 Gardeniers  

7 nov 2013 Huisvuil Ingetrokken - - - 

7 nov 2013 Blikvangers Ingetrokken  - - - 

14 okt 2013 Oude Rijnzone Aangenomen  (12:7)  Gardeniers  

14 okt 2013 Voorhoflaan Aangenomen  (16:3) 2014   

23 sept 2013 
VVD 

Actieplan Geluid Overgenomen door college 
 
Brief in ris 1131220 
 

1
e
 kwartaal 2014 

 
 

Maat ja 

23 sept 2013 
GrL 

Actieplan Geluid Aangenomen in raad 131014 (10:9) 
In raad 130923 8:8 opnieuw in stemming in raad 
131014 
 
Brief in ris 131220 
 
Het actieplan gaat binnenkort naar de raad 

Maart 2014 Wassenaar  

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2014/12-februari-2014/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-november-2013/26-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/8-november-2013/8-november-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/17-oktober-2013/17-oktober-2013/
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140422 

23 sept 2013 
GrL 

LAB071 Ambitiedocument Verworpen 12:4 - - - 

23 sept 2013 
VVD 

LAB071 Ambitiedocument Aangenomen 13:3 1
e
 kwartaal 2014 Wassenaar  

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

23 sept 2013 
GrL D66 BBL 

Speelruimteplan Aangenomen  Gardeniers  

10 juni 2013 
D66 PvdA BBL 

Protestants-Christelijke Schoolvereniging 
(PCSV) schuldsanering 
 

Aangehouden  D66  

10 juni 2013 
BBL 

PCSV  Verworpen 12:8 - - - 

10 juni 2013 
D66 

APV Ingetrokken - - - 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college Voorstel komt  
richting raad met 
griffie 
afstemmen hoe 
eea in 
begrotingsraad 
wordt behandeld 
130912 

Van der 
Eng/Wasse
naar 

Ja 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 
 

Ingetrokken (opiniërende raad 140422)  D66  

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  (kwartaalrapportages) Aangenomen 13:7 Brief van college 
in RIS geplaatst 
22 juli 2013 
20 dec 2013 

Van der 
Eng 

Ja 

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 
Brief aan raad in voorbereiding over regionaal 
onderzoek gemeente Leiden 130912 

- - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2013/23-september/20:00
file://sdv.local/data/Afd/LDPGR/Toezeggingen&Moties/LAB071%20Ambitiedocument
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/26-september-2013/26-september-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/10-juni-2013/14-juni-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/18-maart-2013/31-maart-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/Ingekomen-brieven/20-december-2013/20-december-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS) 
 

 Maat Ja 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 
RIS). 
 

 Maat Ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
Aangenomen 11:9 
 

Een eenmalig 
bedrag van € 
100.000 is 
toegevoegd aan 
het 
Participatiebudg
et. De 
uitvoeringsorgan
isatie in Leiden 
is 
hiervan op de 
hoogte gesteld. 

Maat Ja 

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 
 
Er wordt gesproken met onderwijsveld over 
inhoud en mogelijke realisatie van de motie. 
Onderzoek moet duidelijkheid verschaffen of de 
motie uitvoerbaar is 130912 

 Van der 
Eng 

 

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up 
 

Aangehouden  GrL  
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7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij 
de uitkomsten en conclusie aan u aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders 
en belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie 
van TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij 
u ook deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

Brief 130909  Wassenaar Ja 

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 
 

Aangenomen  Driessen Ja 
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