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Onderwerp
Vaststelling begroting tweede helft 2012 VAVO en OLIVER en ontbinden gemeenschappelijke
regeling
Geadviseerde beslissing:
1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting tweede helft 2012 van het
Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) en het Openbaar Lichaam
Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER).
2. Het college toestemming te verlenen voor het beëindigen van de gemeenschappelijke regeling
volwasseneneducatie 2011-2014 en het tussentijds ontbinden van OLIVER.
Samenvatting:
Per 1 januari 2013 wordt het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) gecentraliseerd
door het Rijk. Het VAVO valt vanaf dat moment onder de directe verantwoordelijkheid van het Rijk.
Gemeenten krijgen dan geen financiële middelen meer voor de inkoop van VAVO trajecten. Hiermee
verliest het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER), waarin de wethouders van
de 19 Rijnmond gemeenten zitting hebben en dat VAVO inkoopt voor de deelnemende gemeenten,
zijn functie. Besloten is voor te stellen OLIVER te ontbinden.Ter instemming ligt tevens voor de
begroting voor de eerste helft (augustus tot en met december 2012) van het schooljaar 2012-2013
welke nog formeel vastgesteld dient te worden.
Toelichting:
In 1992 is OLIVER in het leven geroepen. In dit lichaam - 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 VAVO in voor de
deelnemende gemeenten. VAVO bestaat uit VMBO, HAVO, VWO en Schakeltraject NT2 hoger
opgeleiden Rijnmond (SCHOR) voor jongeren van 18 jaar en ouder. Het OLIVER is in de loop van de
jaren uitgegroeid tot een opiniërend, beleidsvoorbereidend en bepalend orgaan op het gebied
volwasseneneducatie. Ook aan volwasseneneducatie gerelateerde onderwerpen - zoals landelijke
ontwikkelingen op het terrein van onderwijs en laaggeletterdheid - worden in het OLIVER besproken.
Het VAVO onderwijs wordt gefinancierd uit de geoormerkte middelen uit de Rijksbijdrage
Volwasseneneducatie (WEB-middelen). Naast het VAVO ondewrwijs koopt de gemeente
Albrandswaard uit dit budget ook taaltrajecten voor mensen met een taalachterstand in bij het Albeda
college.
Aanleiding beëindiging gemeenschappelijke regeling en ontbinding OLIVER
Op 11 september 2012 is de wetswijziging op de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) door de
Eerste Kamer vastgesteld. Eén van de gevolgen is dat het VAVO met ingang van 1 januari 2013
wordt gecentraliseerd. Dit houdt in dat gemeenten geen financiële middelen meer ontvangen voor de
inkoop van VAVO trajecten. De gemeenten vervullen hierdoor geen regierol meer wat betreft het
VAVO. Om deze reden heeft OLIVER reeds tijdens eerdere bestuurlijke overleggen besloten om de
Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011- 2014 met ingang van 1 januari
2013 tussentijds te beëindigen en het OLIVER te ontbinden.
Met de centralisatie van het VAVO per 1 januari 2013, is de gemeenschappelijke regeling immers
overbodig geworden.
Artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling biedt de mogelijkheid om de gemeenschappelijke
regeling tussentijds te beëindigen.
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Conform artikel 20 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling dient er bij de ontbinding van OLIVER
een liquidatieplan te worden opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd.
Procedure voor beëindiging gemeenschappelijke regeling en ontbinding OLIVER
Ten tijde van de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling was het wettelijk verplicht om een
gemeenschappelijke regeling door de raad vast laten te stellen. Deze verplichting is op grond van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) komen te vervallen. Hetgeen betekent dat het college
van burgemeester en wethouders bevoegd is om een gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
Het college gaat echter niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van
de gemeenteraden.
Ingevolge artikel 1 lid 2 van de WGR dient de raad toestemming te verlenen aan het college voor het
treffen van een gemeenschappelijke regeling. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel
mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.
Begroting 2012
Conform hoofdstuk 5, artikel 18, tweede lid, van de gemeenschappelijke regling wordt de
ontwerpbegroting (bestaande uit de inzet van de bijdrage van alle gemeenten aan het OLIVER en aan
het VAVO) aan de gemeenteraden voorgelegd. Als bijlage treft u de brief van het OLIVER inclusief de
ontwerpbegroting voor de financiering van het VAVO en het OLIVER. Omdat de inkoop regionaal
geschiedt, is in de ontwerpbegroting de financiële bijdragen van alle 19 gemeenten opgenomen. Voor
de tweede helft van 2012 (er wordt gewerkt met schooljaren en de begroting voor het schooljaar 20112012 is in het najaar 2011 vastgesteld) bedraagt de bijdrage van Albrandswaard aan het VAVO €
16.731,59. 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 inwoners, dit is in totaal € 246,74 (peildatum 1 januari
2012).
Communicatie:
Publicatie van het besluit op de gemeentesite.
Kosten:
De kosten voor VAVO en OLIVER kunnen voldaan worden uit het budget volwasseneneducatie.
Inmiddels is bekend geworden dat de overgebleven WEB middelen voor 2013 voor de gemeente
Albrandswaard naar beneden zullen worden bijgesteld. Bij de eerste tussenrapportage in 2013 zal
geadviseerd worden de gemeentebegroting hierop aan te passen.
Bijlagen:

120753:

120754:

122577:

122578:

Brief Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond
Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond
Productovereenkomst 2de helft 2012 VAVO
Ontwerpbegroting 2de helft 2012 VAVO en OLIVER

Poortugaal, 18 december 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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