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Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het Openbaar
Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) voor het
Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) met
betrekking tot het schooljaar 2012-2013 tot de ingangsdatum van
de centralisering van het VAVO.
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het OLIVER met
betrekking tot de financiële bijdrage aan het OLIVER van de
deelnemende gemeenten in 2012.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 25 september 2012
Inleiding
In 1992 is het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) in het leven
geroepen. Binnen dit samenwerkingsverband - dat op basis van de Wet gemeenschappelijke
regelingen tot stand is gekomen - hebben de portefeuillehouders 'Volwasseneneducatie' van
de 19 Rijnmond-gemeenten zitting.
Het OLIVER koopt Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) in voor de
deelnemende gemeenten. VAVO bestaat uit VMBO, HAVO, VWO en SCHOR (Schakeltraject
Nederlands voor hoger opgeleide allochtone volwassenen om door te kunnen stromen naar
het hoger onderwijs) voor jongeren van 18 jaar en ouder. Het VAVO onderwijs wordt
gefinancierd uit de geoormerkte middelen uit de Rijksbijdrage Volwasseneneducatie (WEBmiddelen).
De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd
Per 1 januari 2011 is de gemeenschappelijke regeling verlengd (gemeenteraadsvergadering
van 10 februari 2011) voor een periode van vier jaar met daarin de mogelijkheid om na twee
jaar uit de gemeenschappelijke regeling te stappen. De gemeenschappelijke regeling schrijft
voor dat de ontwerpbegroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
wordt voorgelegd.
De voorzitter van het OLIVER vraagt om uw instemming met de ontwerpbegroting
Als bijlage treft u de brief van de voorzitter van het OLIVER aan waarin zij, ter kennisgeving
en instemming, de ontwerpbegroting voor de financiering van het VAVO (bijlage 1 van de
brief) en de bijdrage aan het OLIVER (bijlage 2 van de brief) aan u voorlegt. Omdat de

inkoop regionaal geschiedt, is in de ontwerpbegroting de financiële bijdrage van alle 19
gemeenten opgenomen.
De ontwerpbegroting geldt totdat de centralisatie van het VAVO een feit is
Op 11 september 2012 is een wetswijziging op de WEB, als hamerstuk, in de Eerste
Kamercommissie behandeld. Onderdeel van deze wetswijziging is het centraliseren van het
VAVO. Dit houdt in dat het VAVO per 1 januari 2013 onder directe verantwoordelijkheid van
het Rijk valt. De begroting is echter opgesteld voordat de wetswijziging in behandeling werd
genomen vandaar dat deze voor het hele schooljaar is opgesteld maar slechts geldt tot de
ingangsdatum van het centraliseren van het VAVO.
Beoogd effect
Conform hoofdstuk 5, artikel 18, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling,
vaststellen van de begroting voor de financiering van de VAVO opleidingen, en het
vaststellen van de bijdrage aan de gemeente Rotterdam voor het organiseren van het
OLIVER.
Argumenten
1.1 De bijdrage voor de inkoop van VAVO is realistisch.
Er is de afgelopen jaren fors bezuinigd op het WEB budget. Ook in de contract afspraken
met het VAVO Rijnmondcollege is vorig schooljaar een bezuiniging van 17% gerealiseerd.
Ten opzichte van het budget van 2011-2012 is een bezuiniging van 14,3% gerealiseerd
De bijdrage van Krimpen aan den IJssel aan het VAVO voor het schooljaar 2012-2013
€ 56.631. Dit is € 19.659 minder dan in het schooljaar 2011/2012. Indien het VAVO per 1
januari 2013 gecentraliseerd wordt is de bezuiniging 5/12e van dit bedrag
Omdat het een geoormerkt budget betreft betekent een minder hoge bijdrage aan het VAVO
dat er meer beschikbaar is voor de lokale inkoop van basiseducatie voor volwassenen. Het
gaat dan met name om Nederlandse taal voor autochtone en allochtone inwoners.
1.2 De berekening van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de systematiek zoals deze
is overeengekomen in het OLIVER.
De bijdrage aan de inkoop van het VAVO is afhankelijk van het gemiddeld aantal afgenomen
uren in de drie voorgaande jaren. Dit zorgt er voor dat de bijdrage niet al te hevig fluctueert.
2.1 De bijdrage die gevraagd wordt voor de kosten van het samenwerkingsverband is
minimaal.
De financiële bijdrage van de gemeente aan het OLIVER is o.g.v. art 17 lid 1 van de
gemeenschappelijke regeling opgebouwd naar verhouding van het aantal inwoners per 1
januari van het betreffende jaar. Het bedrag is € 0.01 per inwoner. Voor de gemeente
Krimpen aan den IJssel komt de bijdrage neer op € 286,26 (peildatum 1 januari 2011)
In totaal wordt door de deelnemende gemeenten € 6.467,41 bijgedragen aan de kosten die
de gemeente Rotterdam maakt voor de administratieve werkzaamheden, de ambtelijke en
bestuurlijke voorbereidingen van het OLIVER en het gebruik van faciliteiten voor de
vergaderingen.
Financiën
Het door het rijk toegekende budget in het kader van de WEB betreft een gelabeld budget en
dient in zijn geheel ingezet te worden bij een ROC.
De besluitvorming omtrent deze begroting heeft derhalve geen consequenties voor de
begroting van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Communicatie
Het OLIVER zal per brief geïnformeerd worden over uw besluit.

Uitvoering
Het OLIVER sluit met het VAVO Rijnmond College een contract voor de inkoop van VAVO
onderwijs.
Bijlagen
Brief van het OLIVER van 14 augustus 2012 aan de gemeenteraad inzake de
conceptbegroting voor de bekostiging van Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs
(VAVO) en de bijdrage aan gemeente Rotterdam voor het organiseren van het OLIVER.

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 25 september 2012
besluit:
1 in te stemmen met de ontwerpbegroting van het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie
Rijnmond (OLIVER) voor het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) met
betrekking tot het schooljaar 2012-2013 tot de ingangsdatum van de centralisering van het
VAVO.
2. in te stemmen met de ontwerpbegroting van het OLIVER met betrekking tot de financiële
bijdrage aan het OLIVER van de deelnemende gemeenten in 2012.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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