
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Dinkelland 
 
 
 
 
Zaaknummer 
323514 

Bijlagen 
 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 1 maart 2022, Raadsbrief 2022 nr. 38 

Verzenddatum 
11 april 2022 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 1 maart 2022 hebben wij gesproken over het voorstel versterking 
samenwerking leerplicht – RMC in Twente. In dit voorstel staat beschreven om welke manier wij de 
samenwerking tussen leerplicht (LP) en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) binnen Twente te 
kunnen versterken. Samenwerken op het gebied van LP en RMC is in Twente en ook daarbuiten al langer 
gebruikelijk. Met dit voorstel wordt deze samenwerking geformaliseerd en gestructureerd zodat meer 
jongeren beter kunnen worden ondersteund. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 1 maart 2022 hebben we besloten om in te stemmen met het voorstel versterking 
samenwerking leerplicht – RMC in Twente. 
 
Toelichting 
Resultaten 
In Twente zijn er steeds minder voortijdig schoolverlaters. De afgelopen jaren was er steeds een afname te 
zien. En het laatste schooljaar dat formeel is afgesloten laat weer een positief beeld zien. In het schooljaar 
19/20 waren er in totaal 829 jongeren die voortijdig stopten met school, 108 jongeren op het VO, 696 op het 
MBO en 25 op de VAVO. Het aantal jongeren dat stopt met school is getalsmatig en procentueel hoger in 
grotere gemeenten. De cijfers in Twente liggen over het geheel genomen onder de landelijke normen en 
onder het landelijke gemiddelde. En op vrijwel alle onderwijsniveaus is dit ook het geval. Daarbij is op vrijwel 
alle onderwijsniveaus een verbetering ten opzicht van vorig jaar te zien. 
Versterken van de samenwerking 
Om het aantal jongeren dat voortijdig hun school verlaat verder te verminderen is het nodig om als 
gemeenten meer samen te werken. Beleidsmatig richt die samenwerking zich onder meer op het uitwerken 
en invoeren van een vernieuwde aanpak om schoolaanwezigheid te stimuleren. Operationeel richt die 
samenwerking zich met name op het versterken van de preventieve inzet op het MBO. Juist in het MBO is 
die samenwerking nodig, omdat daar in de klassen jongeren zitten uit alle gemeenten van Twente. Als 
colleges hebben we hier afspraken over gemaakt, zodat die samenwerking formeel goed is geborgd. 
Op deze manier verwachten we de ondersteuning aan jongeren die moeite hebben om op school mee te 
komen te kunnen versterken. Daarmee zullen meer jongeren met succes hun school kunnen afronden. 
Hiermee dragen we bij aan Global Goals. Global Goals zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2015 door 
alle lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Zij vormen voor de periode tot 2030 de wereldwijde 
duurzaamheidsagenda. De beoogde samenwerking tussen de 14 gemeenten draagt bij aan Global Goals: 
4. Kwaliteitsonderwijs 
8. Eerlijk werk en economische groei 

 



10. Ongelijkheid verminderen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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C. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


