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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
94932 

Raadsvoorstel: 
97445 

Portefeuillehouder: 
Maret Rombout 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Rob van der Stoel 22-3-2011 

10:54:26 
 
Onderwerp 
Gemeenschappelijke regeling Oliver 
 
Geadviseerde beslissing: 
1. deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014; 
2. de gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014 vast te stellen zoals in 
het conceptbesluit opgenomen.  
 
Samenvatting: 
In 1992 is het Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (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 Rijnmond-gemeenten zitting. Het OLIVER koopt 
Voortgezet Volwassenenonderwijs (VAVO) in voor de deelnemende gemeenten. VAVO bestaat uit 
VMBO, HAVO, VWO en SCHOR (schakeltraject NT2 hoger opgeleiden Rijnmond) voor jongeren van 
18 jaar en ouder. Het VAVO onderwijs wordt gefinancierd uit de in het Particpatiebudget opgenomen 
geoormerkte middelen voor educatie. 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.  
Omdat de leden van de gemeenschappelijke regeling grote waarde hechten aan de bestuurlijke 
samenwerking van de betrokken gemeenten in de regio op het gebied van volwasseneneducatie is de 
gemeenschappelijke regeling in de loop der jaren een aantal keren verlengd. Omdat de huidige 
gemeenschappelijke regeling op 31 december 2010 van rechtswege is beëindigd, dient een nieuwe 
gemeenschappelijk regeling te worden vastgesteld. De voorgestelde regeling beslaat een de periode 
2011-2014, met een herijking op 31 december 2012. Dit moment valt samen met het afschaffen van 
de "verplichte winkelnering" (de door het Rijk beschikbaargestelde educatiebudget dient verplicht te 
worden besteed bij een Regionaal Opleidingscentrum). Gemeenten kunnen op 31 december 2012 
zonder enige financiële gevolgen hun deelname in de gemeenschappelijke regeling beëindigen. 
 
Doel: 
De verlenging van de gemeenschappelijke regeling voor de komende jaren is van essentieel belang om 
de regionale inkoop van het VAVO te waarborgen. Het VAVO stelt leerlingen in staat om voor alsnog 
een startkwalificatie te behalen.  Daarnaast hebben deze opleidingen als doel de deelnemers voldoende 
sociaal redzaam te maken, te laten participeren en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit is 
een belangrijke doelstelling van de gemeenten in Rijnmond. 
De nieuwe gemeenschappelijke beslaat de periode 2011-2014, met een herijking op 31 december 2012. 
Dit moment valt samen met de eventuele afschaffing van de verplichte winkelnering.  
 
Belangenafweging: 
De gemeente Albrandswaard is niet in staat zelfstandig een compleet VAVO aanbod in stand te 
houden. Via deze regeling wordt gezorgd voor een gezamenlijk inzet van een deel van de rijksbijdrage 
educatie voor een regionaal aanbod Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. De opbrengst van 
deelname aan de regeling is in de eerste plaats terug te vinden in de gunstige contracten die OLIVER 
met het VAVO Rijnmond College (VCR) kan afsluiten. Leerlingen uit alle deelnemende gemeenten 
kunnen naar gelang hun profiel bij het VAVO Rijnmond College instromen. De prijs van de deelname 
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is gunstiger dan een individuele gemeente zou kunnen afsluiten. In de tweede plaats wordt de inkoop, 
de monitoring en de afrekening gedaan door de beleidsadviseurs van de gemeenten Capelle aan den 
IJssel en Rotterdam. De ambtenaren uit de regio zijn inhoudelijk betrokken bij deze procedure onder 
andere via het  ROVER-overleg.  Niet deelnemen betekent dus ook dat deze inkoop- en 
evaluatieprocedure zelf moet worden geregeld. In de derde plaats zorgt de gemeenschappelijke 
regeling ook voor solidariteit en kennisdeling binnen de regio. Zowel ambtelijk als bestuurlijk vindt er 
op regelmatige basis overleg plaats waar ervaring wordt uitgewisseld en aanpalend beleid kan worden 
besproken.  
De leden van de gemeenschappelijke regeling - in casu de portefeuillehouders onderwijs/educatie van 
de regio Rijnmond - hechten een grote waarde aan deze samenwerking en wensen deze voort te 
zetten. 
 
Kosten: 
De kosten van het Oliver zijn geregeld in artikel 17 en gerelateerd aan het inwoneraantal. Deze 
bedragen tot nu toe €0,01 per inwoner. Het betreffen kosten die verband houden met het opstellen 
van de begroting en het voeren van de financiële administratie door de gemeente Rotterdam. Hierin is 
geen verandering gekomen. Het budget dat ingezet wordt voor de inkoop van VAVO betreft de 
educatiemiddelen uit het participatiebudget. Deze middelen zijn gelabeld voor educatie tot 2013.  
 
Evaluatie: 
De gemeenschappelijke regeling zal worden aangegaan voor een periode van 4 jaar met een 
herijkingsmoment na 2 jaar. Voor een herijkingsmoment is gekozen met het oog op het verwachte 
vervallen van de verplichte winkelnering. 
De gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst waarin afspraken zijn 
vastgelegd. Ook afspraken over het beëindigen van het lidmaatschap aan de gemeenschappelijke 
regeling zijn hierin vastgesteld.  
De gemeente heeft de mogelijkheid om te allen tijde om uit de gemeenschappelijke regeling te 
stappen. Om onverwachte contractbreuken te voorkomen en de continuïteit van het aanbod voor in 
ieder geval de periode 2011-2014 (met in 2012 een herijkingsmoment) te waarborgen, zullen er 
financiële verplichtingen zijn voor het beëindigen van deelname aan de gemeenschappelijke regeling. 
Het voorstel voor deze financiële verplichting is: 
Indien een gemeente voor 2012 besluit uit de gemeenschappelijke regeling te stappen, dient de 
gemeente voor de schooljaren 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 een financiële bijdrage te leveren 
conform de bekostigingssystematiek. Op 1 januari 2013 zal de nieuwe fase in de gemeenschappelijke 
regeling ingaan. Uiterlijk 1 september 2012 zal het herijkingsmoment plaatsvinden voor de verlenging 
van de gemeenschappelijke regeling voor het schooljaar 2013-2014 en 2014-2015.   
Een gemeente kan in de overgangsfase besluiten om kosteloos uit de gemeenschappelijke regeling te 
stappen. Na deze overgangsfase gaan er met het uitstappen uit de gemeenschappelijke regeling 
financiële verplichtingen gepaard voor de schooljaren 2013-2014 en 2014-215. Ook deze financiële 
verplichting is gestoeld op de bestaande bekostigingssystematiek.  
 
Bijlagen: 
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Poortugaal, 12 april 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

             
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
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