Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
In de Wet educatie en beroepsonderwijs is vastgesteld dat scholen en gemeenten elke vier jaar
per RMC-regio een regionaal programma uitvoeren om voortijdig schoolverlaten (vsv) te
voorkomen en te bestrijden. Hiervoor ontvangen scholen subsidie en gemeenten, per RMC-regio
via de contactgemeente, een specifieke uitkering.
Het nieuwe vierjarige regionaal programma start op 1 augustus 2020. Gemeenten ontvangen hier
gedurende vier jaar vanaf januari 2021 een specifieke uitkering voor. In de toelichting op de
reeds gepubliceerde Regeling regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024 is reeds
aangegeven dat de minister van OCW voornemens is om de bedragen gelijk te laten zijn aan de
bedragen per RMC-regio zoals bepaald voor 2019 en 2020.
Om hiervoor te zorgen wordt het besluit regionale meld- en coördinatiefunctie (hierna: besluit)
gewijzigd. gewijzigd.

2. Wie zijn betrokken?
Betrokken stakeholders zijn Ingrado (de branchevereniging voor leerplichtambtenaren en RMC),
de MBO Raad en de VNG. Voor hun achterban is het van belang dat de bedragen die de
contactgemeenten vanaf 2021 ontvangen gelijk zijn aan de bedragen die zij in 2019 en 2020
ontvangen, omdat zij daar in de vorming van de regionale plannen rekening mee hebben
gehouden. Deze plannen zijn nu al in een vergevorderd stadium. Bij de regionale plannen zijn de
individuele (contact)gemeenten en scholen betrokken.
Het voornemen tot deze wijziging van het besluit is reeds via de toelichting op de Regeling
regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 aan Ingrado, de MBO raad en de VNG,
maar ook aan alle scholen en gemeenten kenbaar gemaakt.

3. Wat is het probleem?
Als we het besluit niet wijzigen, leidt dit tot ongewenste herverdeeleffecten, omdat de specifieke
uitkering voor gemeenten niet gelijk blijft aan die van 2019 en 2020. Deze financiële gevolgen
zullen zeer onverwacht zijn en zitten niet in de regionale plannen 2020-2024, die al in een
vergevorderd stadium zijn.

4. Wat is het doel?
Met deze wijziging wordt beoogd dat de specifieke uitkering aan contactgemeenten ten behoeve
van uitvoering van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024 gelijk blijft aan
de uitkering in 2019 en 2020.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Alleen door wijziging van het besluit kunnen de bedragen voor de specifieke uitkering vanaf 2021
tot en met 2024 voor het regionaal programma gelijk blijven aan 2019 en 2020.
Als we het besluit niet wijzigen, zal de hoogte voor de specifieke uitkering per contactgemeente

voor het regionaal programma vanaf 2021 op eenzelfde manier berekend worden als de hoogte
van de specifieke uitkering voor de RMC-functie (zie artikel 4 van het besluit). Dit zou leiden tot
grote veranderingen in de hoogte van de uitkering per contactgemeente. Gemeenten zijn reeds
met scholen in de RMC-regio in een vergevorderd stadium met het opstellen van het regionaal
programma voor 2020-2024. Hierbij gaan zij uit van bedragen die zij ook in 2019 en 2020 kregen
voor uitvoering van het regionaal programma. Bij het opstellen van de Regeling regionale aanpak
vsv 2020-2024 is het voornemen opgenomen om bedragen voor de specifieke uitkering aan
contactgemeenten voor het regionaal programma vsv gelijk te laten houden en het besluit hierop
aan te passen.

6. Wat is het beste instrument?
Alleen door wijziging van het besluit kunnen de bedragen voor de specifieke uitkering vanaf 2021
tot en met 2024 voor het regionaal programma gelijk blijven aan 2019 en 2020. Daarom is een
wijziging van het besluit het beste instrument.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wijziging van het Besluit heeft geen gevolgen voor de regeldruk, aangezien de wijziging ertoe
leidt dat de huidige situatie wordt gecontinueerd.

