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1. Onderwerp 

 
Beëindiging deelname Regionaal Platform 
Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang  
Arbeidsmarktbeleid is regionaal 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  Bestuurlijk Overleg Werk  
  PHO 
   

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 

 
 
10 februari 
 
 

 
 
 
17 februari 
 

5. Advies PHO 1. Het DB Holland Rijnland te adviseren de 
deelname van Holland Rijnland aan het 
Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe te 
beëindigen. 

2. Opdracht te verlenen om voor het pho 
Maatschappij van 25 mei met een voorstel te 
komen voor de invulling van onderwijs-arbeids- 
markt activiteiten in Holland Rijnland en hierin 
de vormgeving van een platformfunctie in mee 
te nemen.  

3. Het DB Holland Rijnland te adviseren het in de 
begroting geoormerkte budget van € 52.990 te 
blijven bestemmen voor analyse en onderzoek 
en op basis van de uitkomsten van de 
inventarisatie tot een definitieve invulling te 
komen.  
 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

NVT 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Bestuurlijk Overleg Werk heeft verzocht op het pho 
Maatschappij van 17 februari een notitie met 
betrekking tot toekomst RPA Rijn Gouwe te 
bespreken. 

8. Inspraak   Nee 
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9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
   

 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Participatiewet 
 

 Eerdere besluitvorming: 
Het pho Sociale Agenda heeft in 2010 besloten deel 
te gaan nemen aan het RPA Rijn Gouwe 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 
 
 
Beslispunten: 
1   Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren de deelname aan het regionaal  

Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe te beëindigen.  
2. Opdracht te verlenen om voor het pho Maatschappij van 25 mei met een voorstel te 

komen voor de invulling van onderwijs markt activiteiten in Holland Rijnland en hierin de 
vormgeving van een platformfunctie in mee te nemen.  

3. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren het in de begroting geoormerkte 
budget van € 52.990 te blijven bestemmen voor analyse/onderzoek en op basis van de 
uitkomsten van de inventarisatie tot een definitieve invulling te komen.  

 
Inleiding: 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Belangrijk onderdeel van deze 
wet is de vorming van werkbedrijven. In Holland Rijnland is de aansturing van het werkbedrijf 
belegd bij het Bestuurlijk Overleg Werk. Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van 
gemeenten, UWV en sociale partners. Dit overleg heeft tot doel te komen tot een regionale 
aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. De prioriteit ligt bij de realisatie van de 
banenafspraak. Het overleg heeft recent uitgesproken, dat ook de problematiek van onderwijs 
arbeidsmarkt nauwe relatie heeft met de opgaven van het Bestuurlijk Overleg Werk.  
Met de vorming van het werkbedrijf en het Bestuurlijk Overleg Werk is de vraag naar voren 
gekomen naar de meerwaarde van het Regionaal Arbeidsmarktplatform Rijn Gouwe (RPA). 
Het hoofddoel van het RPA is te komen tot een betere aansluiting van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. 
In het Bestuurlijk Overleg Werk is de afspraak gemaakt, dat in het pho Maatschappij van 17 
februari 2016 een notitie over het RPA aan de orde komt.  
 
Beoogd effect: 
Het realiseren  van een heldere besluitvormingsstructuur op het vlak van het regionale   
arbeidsmarktbeleid. 
 
Argumenten:  
1.1 Platformfunctie RPA kan beëindigd worden  
Het arbeidsmarktplatform Rijn Gouwe is in 2001 van start gegaan. Het is een platform waar  
partijen vanuit de drie O’s (overheid, ondernemers en onderwijs) in samenwerken om tot een  
betere aansluiting op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod te komen. In 2010 hebben de 
Holland Rijnland gemeenten zich aangesloten bij het platform. 
Met de vorming van het Bestuurlijk Overleg Werk is een platform op het vlak van 
arbeidsmarktbeleid gerealiseerd. Dit platform heeft voor een belangrijk deel dezelfde functie 
als de bestuurlijke entiteit van het RPA. Deze functie kan voor  arbeidsmarktvraagstukken in 
Holland Rijnland via het Bestuurlijk Overleg Werk en het pho Maatschappij georganiseerd 
worden  

Vergadering: PHO Maatschappij 
 

Datum: «17 februari 2016   
Tijd:  

Locatie: Alphen aan den Rijn 
Agendapunt:    
Kenmerk:  
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Daarnaast is het tegengaan van bestuurlijke drukte een argument. In de besturen van het 
werkbedrijf en het RPA zijn gemeenten, UWV en sociale partners vertegenwoordigd. Op het 
personele vlak vallen vertegenwoordigingen voor een belangrijk deel samen.  
 
1.2 Werkgebied RPA stemt niet overeen met werkgebied arbeidsmarktregio Holland Rijnland 
In Nederland is het arbeidsmarktbeleid georganiseerd op basis van arbeidsmarktregio’s. Het 
werkbedrijf volgt deze indeling. De ontwikkeling is dat meer regionale opgaven als educatie 
en aanvraag ESF op dit niveau georganiseerd worden. De arbeidsmarktregio Holland Rijnland 
bestaat uit het werkgebied van het samenwerkingsverband Holland Rijnland minus de 
gemeente Voorschoten. Het Bestuurlijk Overleg Werk kan voor de opgaven van het 
werkbedrijf afspraken maken op het vlak van inzet middelen en taakstellingen. 
Het RPA heeft als werkgebied de arbeidsmarktregio’s Midden-Holland en Holland Rijnland. 
Binnen het bestuur van het RPA worden geen afspraken gemaakt over inzet in de 
arbeidsmarktregio’s.  
 
1.3 Bestuurlijke afstemming tussen gemeenten op economisch gebied altijd aan de orde 
De drie subregio's kennen alle drie een andere oriëntatie. Rijnstreek zoekt samenwerking met 
Groene Hart werkt. De Leidse subregio en Katwijk werken samen in Economie071. In de 
Bollenstreek is een economische agenda opgesteld. Deze bestaat uit een visie en maatregelen 
om de economie te verbeteren.  
De economische oriëntatie en het werkgebied van het Werkbedrijf Holland Rijnland hoeven 
niet samen te vallen.  
 
2.1  Uitwerking onderwijs arbeidsmarkt vraagt nadere inventarisatie  
Het zorgen voor instroom van gekwalificeerd personeel is essentieel voor de economische 
ontwikkeling van de regio. Onderwijs arbeidsmarkt is een kerncompetentie van het RPA Rijn 
Gouwe. De afgelopen jaren is hier een netwerk en expertise in opgebouwd. Het RPA heeft 
verbinding gelegd tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten. Het onderwijs-arbeidsmarkt 
veld kent veel uiteenlopende opgaven en partijen. De schaal waarop deze partijen actief zijn 
varieert van lokaal, subregionaal, regionaal of in beide regio’s Holland Rijnland en Midden-
Holland. Op dit moment ontbreekt een goed overzicht van actoren en activiteiten in dit veld.  
Op basis van een gerichte inventarisatie kan de expertise van het RPA belegd worden bij 
partijen, die gezien de doelstelling, hiervoor in aanmerking komen.  
 
2.2 Diversiteit van het veld maakt vormgeving platformfunctie onderwijs arbeidsmarkt 
ingewikkeld 
Op het vlak van onderwijs-arbeidsmarkt is het aanbod van beroepsonderwijs door de ROC's 
een belangrijk onderdeel. Het overleg van gemeenten met ROC’s heeft zich tot op heden met 
name gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor zijn bestuurlijke 
overleggen ingericht in Zuid-Holand Noord (Leidse regio en Duin-en Bollenstreek) en Zuid-
Holland Oost (Rijnstreek en Midden Holland). Het is de intentie om inbreng vanuit 
arbeidsmarkt en onderwijs bij elkaar te brengen zonder de bestuurlijke platforms RMC 
(voortijdig schoolverlaten) en het Bestuurlijk Overleg Werk in elkaar te schuiven. Hiervoor 
worden voor het pho Maatschappij van 25 mei 2016 nadere voorstellen gedaan. 
  
3.1 Budget voor onderzoek blijft beschikbaar 
Het RPA verricht nu onderzoeken en verricht op verzoek van onderwijs, werkgevers en 
gemeenten specifieke arbeidsmarktanalyses. Op het vlak van arbeidsmarktanalyse is 
afstemming met het UWV vereist, zodat geen dubbelingen plaatsvinden.  
De contributie van Holland Rijnland gemeenten bedraagt € 0,10 per inwoner. Voor 2016 is € 
52.990 beschikbaar. Op basis van de inventarisatie van benodigde activiteiten van onderwijs 
arbeidsmarkt wordt een voorstel geformuleerd voor precieze besteding van dit budget. In dit 
voorstel wordt de contributie aan het RPA betrokken.   
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3.2 Leerwerkloket kan doorgaan in 2016 
Het RPA voert nu het project Leerwerkloket in opdracht van het UWV uit. Holland Rijnland is 
onderdeel van het Leerwerkloket Rijn Gouwe. Voor 2016 zijn hierover afspraken gemaakt. Het 
UWV is opdrachtgever en heeft de uitvoering Leerwerkloket belegd bij het RPA. Het is aan het 
UWV de projectuitvoering bij een wijziging van de RPA structuur aan te passen. 
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1. Afstemming met economische zaken is beperkt 
Het arbeidsmarktbeleid ligt op het snijvlak van participatie, economische zaken en onderwijs. 
In Holland Rijnland is het gemeenschappelijk deel tussen pho Economische Zaken en pho 
Sociale Agenda met ingang van de nieuwe collegeperiode 2014-2018 opgeheven. Het 
werkbedrijf wordt meer het exclusieve domein van participatie. Voor de juiste positionering 
van de platformfunctie onderwijs-arbeidsmarkt is betrokkenheid vanuit economische zaken 
noodzakelijk. De economische agenda wordt door gemeenten nu op clusterniveau ingevuld 
(Leidse Regio & Katwijk, Duin-en Bollenstreek en Rijnstreek) Dit gegeven wordt meegenomen 
in het voorstel voor het pho Maatschappij van 25 mei aanstaande. 
 
2. Samenwerking met veel partijen beperkt slagvaardigheid 
Het vormgeven van een platform onderwijs arbeidsmarkt vraagt deelname van veel partijen. 
Dit vraagt een balans tussen slagvaardigheid en draagvlak.  
Bij de start van het werkbedrijf is de optie geformuleerd in een later stadium het onderwijs 
erbij te betrekken. Het Bestuurlijk Overleg Werk is nu tripartiet samengesteld. Het betrekken 
van onderwijs-arbeidsmarktpartijen kan leiden tot een overleg dat niet meer slagvaardig kan 
opereren.   
 
Financiën:  
Voor 2016 staat € 52.990 in de begroting voor bijdrage RPA. In de begroting is vermeld dat in 
2016 herijking RPA Rijn Gouwe plaatsvindt en dat middelen bestemd zijn voor RPA functie. Dit 
houdt in dat voor 2016 een bredere bestemming dan contributie aan RPA Rijn Gouwe mogelijk 
is. Op basis van de inventarisatie onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten komt voor het pho 
Maatschappij van 25 mei 2016 een voorstel. Hierover zal afstemming met de 
beheergemeente van het RPA, Alphen aan den Rijn plaatsvinden. 
 
Communicatie: 
Dit onderwerp is niet geëigend voor externe communicatie. Voor interne communicatie 
worden reguliere kanalen benut. 

 
Evaluatie: 
Na vormgeving van een onderwijs-arbeidsmarkt structuur zal een rapportage aan het pho 
Maatschappij en Bestuurlijk Overleg Werk aangeboden worden.  
 
Bijlage: 

1. Notitie achtergronden RPA Rijn Gouwe  
 
 

 
 


