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Betreft: Besteding WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) gelden in Veldhoven.

Geacht college,

Inleiding:

Per 1 januari 2015 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gewijzigd. Dit had gevolgen 
voor gemeenten:

» De verplichte inkoop bij ROC's komt per 1 januari 2018 volledig te vervallen en
gemeenten kunnen kiezen voor meerdere aanbieders. De gelden blijven wel geoormerkt 
voor een specifiek doel en een specifieke doelgroep, in dit geval voor opleidingen in de 
basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden, en opleidingen 
Nederlands als tweede taal voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen.

» Gemeenten kunnen zowel formele als informele educatietrajecten aanbieden. Formele 
educatietrajecten leiden tot een diploma, informele niet. Voor alle educatietrajecten 
geldt dat ze gericht moeten zijn op het behalen van landelijk geformuleerde eindtermen.

» Het educatiebudget wordt toegekend aan een contactgemeente. Eindhoven is 
contactgemeente voor de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant. Dit betekent dat 
Eindhoven samen met de regiogemeenten een regionaal educatief programma opstelt, 
overeenkomsten met aanbieders afsluit en verantwoording aflegt aan het Rijk.

Het late tijdstip van de afkondiging van de bovengenoemde wetswijzing, eind 2014, heeft ertoe 
geleid dat de regio Zuidoost Brabant heeft besloten het inkoopbeleid tot aan 2018 ongewijzigd 
te laten met het voornemen om voor 2016 en volgende jaren tot een andere aanpak te komen. 
De portefeuillehouders werkbedrijf hebben op 8 juni 2015 ingestemd met het memo koers 
volwasseneneducatie waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd voor de inkoop van educatie 
voor 2016 en 2017.

Het Regionaal Educatief Plan 2018 - 2022 en zijn voorganger over de periode 2016 - 2017 
beschrijven de uitgangspunten voor de besteding van de educatiemiddelen . Hierbij passeren 
een aantal onderwerpen de revue waaronder de vastgestelde regionale uitgangspunten, de 
nieuwe positie en opdracht voor het STER college en de besluitvorming rond de inkoop van 
educatie in het overgangsjaar 2018 en de overige jaren van dit REP.

Vragen:

De voor Veldhoven gereserveerde som aan WEB gelden bedraagt jaarlijks ruim C 220.000,00 
en wordt sinds januari 2015 gestort in de kas van Eindhoven. Het hier boven genoemde 
regionaal educatieplan dient er voor zorg te dragen dat de gelden gebruikt worden voor het 
organiseren van Volwasseneneducatie in de betreffende randgemeentes. In het geval van 
Eindhoven is het Summa College c.q. het Ster College hiervoor verantwoordelijk gemaakt.
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Volgens de ons bekende informatie zijn er momenteel in Veldhoven geen activiteiten voor 
Volwasseneneducatie geïnitieerd door het Ster College die voldoen aan de afspraken zoals 
vastgelegd in het genoemde Regionaal Educatief Plan 2018 - 2022 en 2016 - 2017:

SENIOREN VELDHOVEN heeft daardoor de volgende vragen aan het college:

1. Is de wethouder op de hoogte van de inhoud van het Regionaal Educatief Plan Zuidoost 
Brabant 2018-2022?

2. Is er overleg geweest met de gemeente Eindhoven aangaande het opstellen en 
uitvoeren van dit plan?

3. Wat was voor Veldhoven de uitslag van dit overleg?
4. Waarom werden en worden deze WEB gelden momenteel niet ingezet in Veldhoven?
5. Welke actie(s) heeft de wethouder ondernomen om Eindhoven te bewegen om alsnog 

uitvoering te laten geven aan dit plan?
6. Vindt er m.b.t. het opzetten van Volwasseneneducatie in Veldhoven nog een 

aanbestedingsronde plaats conform de vigerende richtlijnen?

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN,

Gerrit Coppens


