
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Beëindiging deelname Holland Rijnland aan 
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn 
Gouwe 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente   

3. Regionaal belang Arbeidsmarkt is regionaal 
In Arbeidsmarktregio Holland Rijnland nemen 13 
Holland Rijnland gemeenten deel. 
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 oktober 
 
12 oktober 
 
 
 
 

5. Advies PHO Beslispunten: 
1. Het DB Holland Rijnland te adviseren de 

deelname van Holland Rijnland aan het 
Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn 
Gouwe per 1 januari 2017 te beëindigen. 

2. In te stemmen met beantwoording aan 
bestuur RPA op basis van paragraaf V 
van het bijgevoegde memo.  

3. Het DB van Holland Rijnland te adviseren 
het in de begroting geoormerkte budget 
van € 52.990 voor contributie aan het 
RPA voor 2017 beschikbaar te stellen te 
stellen voor regionale 
arbeidsmarktprojecten, waarbij 
projectvoorstellen ter besluitvorming aan 
het DB voorgelegd worden.  

4. Bij vaststelling van de begroting 2018 van 
Holland Rijnland te besluiten over 
herijking van het budget 
arbeidsmarktbeleid.  

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

 



 

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

Het bestuur van het RPA Rijn Gouwe is 
voornemens tot opheffing van dit platform over te 
gaan. Op basis van een inventarisatie van het 
RPA zijn afspraken gemaakt over de overdracht 
van activiteiten. 
Bijzondere aandacht vraagt de afstemming met 
het onderwijsveld. Op bestuurlijk niveau zal vanuit 
het werkbedrijf Holland Rijnland verbinding 
worden gelegd met onderwijspartijen.  

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Het budget arbeidsmarktbeleid ter hoogte van 
€ 52.990 is voor het jaar 2017 beschikbaar  
voor regionale arbeidsmarktprojecten. Hierbij is 
de aantekening, dat besluitvorming op project 
basis plaatsvindt.  

10. Bestaand Kader  

 Eerdere besluitvorming: 
In 2010 heeft Holland Rijnland besloten tot 
deelname aan het RPA Rijn Gouwe 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: 
Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 
 
 
Beslispunten: 

1. Het DB Holland Rijnland te adviseren de deelname van Holland Rijnland aan het 
Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe per 1 januari 2017 te beëindigen. 

2. In te stemmen met beantwoording aan bestuur RPA volgens bijgevoegde brief  
3. Het DB van Holland Rijnland te adviseren het in de begroting 2017 geoormerkte 

budget van € 52.990 voor contributie aan het RPA Rijn Gouwe in te zetten voor 
regionale arbeidsmarktprojecten, waarbij projectvoorstellen aan het DB ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Bij vaststelling begroting 2018 Holland 
Rijnland te besluiten over continuering van het budget arbeidsmarktbeleid.  

4. Bij vaststelling van de begroting voor 2018 van Holland Rijnland te besluiten over 
continuering van het budget arbeidsmarktbeleid.  
  

 
Inleiding: 
In de vergadering van het pho Maatschappij van 17 februari 2016 is de opheffing van het 
RPA Rijn Gouwe aan de orde gekomen. Uw overleg heeft uitgesproken, dat behoefte 
bestaat aan meer inzicht in de activiteiten van het RPA en duidelijker moet worden welke 
activiteiten wel en niet gecontinueerd worden.  
Het bestuur van het RPA heeft in haar vergadering van 25 mei 2016 besloten uit te gaan 
van opheffing van het RPA. Op basis van een inventarisatie van activiteiten is door 
Holland Rijnland geformuleerd, welke activiteiten op welke manier overgenomen worden. 
Een belangrijk aandachtspunt is, dat de onderwijs-arbeidsmarkt functie ingevuld gaat 
worden. Op bestuurlijk niveau zal de connectie gelegd worden tussen het Bestuurlijk 
Overleg Werk en de onderwijspartners. 
De personele gevolgen van beëindiging van het RPA Rijn Gouwe kunnen worden 
opgevangen uit de opgebouwde reserves van het RPA.  
 
Beoogd effect: 
Het overdragen van RPA taken, zodat effectief invulling geven wordt aan onderwijs-
arbeidsmarktactiviteiten binnen de subregio’s en op de schaal van Holland Rijnland. 
 
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 
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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  
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 Overdracht RPA activiteiten is ingevuld  
Het RPA heeft een inventarisatie gemaakt van activiteiten. Hierin zijn een viertal 
hoofdactiviteiten te onderscheiden. Per hoofdactiviteit kunnen activiteiten belegd worden. 
Daarbij wordt voortgebouwd op de basis, die het RPA gelegd heeft. In het bijgevoegde 
memo is de overdracht uitgewerkt. 
In nader overleg met de projectleider werkbedrijf  zullen specifieke afspraken gemaakt 
worden.  
 
1.3 Verbinding tussen Bestuurlijk Overleg Werk en onderwijspartners wordt gelegd.  
Bij de start van het werkbedrijf is geformuleerd, dat onderwijspartners in een later stadium 
aan kunnen sluiten. De basis voor het werkbedrijf is nu gelegd en samenwerking met het 
onderwijs kan nu ingevuld worden. Een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is van 
belang voor goede entree op de arbeidsmarkt en het voorkomen van werkloosheid. De 
invulling van het overleg zal nader uitgewerkt worden. Hierbij is de relatie met de 
regiegroep Voortijdig Schoolverlaten aan de orde. Het zal voorkomen moeten worden, dat 
overlap van onderwerpen binnen beide overleggen aan de orde is.  
 
3.1  Regionale projecten blijven aan de orde 
Bij de besluitvorming rond de begroting Holland Rijnland 2017 is besloten, dat afhankelijk 
van de uitkomst van de besluitvorming, het budget arbeidsmarktbeleid vooralsnog 
gehandhaafd blijft. Nu duidelijk is, dat contributie aan het RPA per 1 januari 2017 
beëindigd wordt, bestaat deze verplichting niet meer op dit budget. De invulling van het 
budget is gedefinieerd voor arbeidsmarktbeleid. In het laatste Bestuurlijk Overleg Werk 
van 21 september 2016 is de bijdrage voor Dress for succes aan de orde geweest. Dress 
for succes ondersteunt sollicitanten met kleding bij sollicitaties.  Deze organisatie 
benadert nu afzonderlijk de Holland Rijnland gemeenten, terwijl de organisatie in een 
groot deel van Holland Rijnland actief is. Op dit vlak van arbeidsmarktbeleid zijn ook 
andere initiatieven aan de orde. Holland Rijnland is voornemens meer te investeren in de 
relatie topsectoren-onderwijs-arbeidsmarkt. Het stimuleren van deelname aan 
techniekonderwijs kan hier onderdeel van zijn. Op het terrein van bestrijding 
jeugdwerkloosheid kan nagegaan worden of het succesvolle Stage Nieuwe Stijl verder 
uitgebouwd kan worden. Nadrukkelijk geldt hierbij dat aansluiting op activiteiten in de 
subregio een voorwaarde is.  
Het voorstel is, dat projecten eerst aan het DB ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit 
houdt in dat dit budget alleen besteed wordt op basis van nut en noodzaak.Bij de 
vaststelling van de begroting 2018 kan herijking van het budget plaatsvinden. 
De taken die vanuit het RPA overgedragen worden, kunnen bekostigd worden uit 
reguliere budgetten van de organisaties.  
 
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.  
Bij de uitwerking van de speerpunten van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland 
wordt aandacht bettend aan de afstemming tussen maatschappij en economie. Bij de 
prioriteit topsectoren wordt expliciet aandacht besteed aan het belang van onderwijs dat 
aansluit op de behoefte vanuit de topsectoren.  
 
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. Dit betekent dat in overleg met de onderwijspartijen goede 
afspraken gemaakt moeten worden over invulling en frequentie van dit overleg.  
 
Financiën:  
Voor 2016 staat € 52.990 in de begroting van Holland Rijnland op het onderdeel 
arbeidsmarktbeleid. Dit budget wordt bestemd voor contributie aan het RPA Rijn-Gouwe. 
In de begroting is vermeld dat in 2016 herijking RPA Rijn Gouwe plaatsvindt en dat 
middelen bestemd zijn voor arbeidsmarktbeleid. In de besluitvorming voor de begroting 
2017 is bepaald, dat het budget afhankelijk van de besluitvorming vooralsnog 
gehandhaafd blijft. In definitieve invulling van de bezuinigingen voor 2017 is dit budget 
niet opgenomen. 
Nu besloten wordt tot beëindiging van de contributie aan het RPA Rijn Gouwe, is een 
andere invulling mogelijk. Arbeidsmarktprojecten kunnen door een regionale schaal 
efficiënter georganiseerd worden en meer werkzoekenden bereiken. Dit geldt ook voor 
initiatieven op het snijvlak van economie en arbeidsmarkt. 
Het voorstel is projecten eerst aan het DB van Holland Rijnland ter besluitvorming voor te 
leggen. 
 
Communicatie: 
Dit onderwerp is niet geëigend voor externe communicatie. Voor interne communicatie 
worden reguliere kanalen benut. 

 
Evaluatie: 
Het werkbedrijf Holland Rijnland wordt periodiek geëvalueerd. De onderwijs arbeidsmarkt 
component zal hierin meegenomen worden.  
 
Bijlagen: 

1. Memo RPA Rijn Gouwe 
2. Brief bestuur RPA inzake overname activiteiten 
3. Inventarisatie activiteiten RPA 

 
 

 

 


