COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Aanwijzing en beëdiging leerplichtambtenaar
Te besluiten om
1. Mevrouw J.C. Brouwer aan te wijzen als leerplichtambtenaar van de gemeente
Krimpen aan den IJssel.
2. Mevrouw J.C. Brouwer te beëdigen als leerplichtambtenaar van de gemeente
Krimpen aan den IJssel.
Inleiding
Per 1 april 2018 is een vacature ontstaan voor leerplichtambtenaar in team leerplicht
Capelle-Krimpen. Sinds 2014 zijn de leerplichtambtenaren van team Leerplicht CapelleKrimpen in beide gemeenten beëdigd en kunnen in beide gemeenten hun leerplichttaken
uitoefenen. In navolging hiervan zal mevrouw Brouwer dan ook in beide gemeenten worden
beëdigd.
Conform artikel 16, lid 1, van de Leerplichtwet is het aanwijzen van een leerplichtambtenaar
een bevoegdheid van uw college. Voorgesteld wordt mevrouw J.C. Brouwer, met
terugwerkende kracht vanaf 1 april 2018 aan te wijzen als leerplichtambtenaar voor de
gemeente Capelle aan den IJssel.
Na aanwijzing door uw college dient de ambtenaar, alvorens het ambt te aanvaarden,
conform artikel 16, lid 2, en artikel 9 van de Leerplichtwet 1995 in handen van de
burgemeester de eed of de belofte af te leggen.
Mevrouw Brouwer heeft reeds begin april 2018 haar verklaring omtrent gedrag ingeleverd.
Beoogd effect
Mevrouw Brouwer in staat te stellen haar werkzaamheden als leerplichtambtenaar voor de
gemeente Krimpen aan den IJssel uit te voeren.
Argumenten
1. Aanwijzen en beëdigen van een leerplichtambtenaar is een wettelijke verplichting.
Voor de uitvoering van haar werkzaamheden als leerplichtambtenaar dient mevrouw
Brouwer aangewezen te worden en te worden beëdigd in deze functie (artikel 16, lid
1 van de Leerplichtwet 1969).
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
Het voorstel is opgesteld in afstemming met gemeente Capelle aan den IJssel. Een
gelijkluidend voorstel wordt daar voorgelegd aan het college.
Uitvoering
De beëdiging dient uitgevoerd te worden door de burgemeester. Hiertoe wordt in handen van
de burgemeester de eed of de belofte afgelegd. Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden.
Bijlagen
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Beëdiging leerplichtambtenaar

