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Geachte mevrouw Damen, 
 
Zoals u bekend heeft het bestuur van het RPA Rijn Gouwe (RPA) op 25 mei 2016 besloten om, op grond 
van twee voorgestelde scenario’s, op het eerstvolgende bestuurlijk overleg in september 2016 een voorstel 
aan te bieden. In dat voorstel zal onder meer worden opgenomen waar de activiteiten van het RPA, bij 
opheffing daarvan, per 1 januari 2017 gepositioneerd en uitgevoerd gaan worden. Basis voor de uitwerking 
van het voorstel is het eveneens op 25 mei 2016 vastgestelde uitvoeringsplan RPA 2016. 
 
Op grond van die opdracht is met alle partijen die in het bestuur van het RPA gesproken. Met uitzondering 
van het bestuurslid van de werkgevers mevr. Verdier in verband met een ongeval. Die inbreng volgt nog. 
Van uw kant is gesproken met uw vertegenwoordiger op WGR niveau, Paul Duijvensz, en zijn ambtelijk alle 
activiteiten doorgenomen. Echter het deel van de opdracht om duidelijkheid te krijgen welke partij en welke 
contactpersoon mogelijk de activiteit kan doen en per 1 januari 2017 werkelijk gaat overnemen is nog niet 
beantwoord. . 
 
U vindt bijgevoegd het totaal overzicht van alle partijen en de aandachtspunten. Dat zal met een voorstel 
tot besluit in de maand september 2016 aan het bestuur van het RPA worden aangeboden. U wordt niet 
gevraagd om op het hele stuk te reageren. Het geeft u echter een totaalbeeld van de reacties van de 
andere partijen, welke we u niet willen onthouden. 
 
Van u wordt nadrukkelijk gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de opsomming onder punt 4 van de 
tabel, blz. 8 t/m 15, specifiek voor Holland Rijnland, waarin sprake is van het overbrengen van activiteiten 
naar uw werkgeverspunten. Het verzoek is dan ook het volgende aan te geven. 
1. Wil en kan het Werkbedrijf Holland Rijnland deze ambtelijk voorgestelde activiteiten geheel of 
gedeeltelijk overnemen. En zo ja, welke activiteiten zijn dat? 
2. Een opsomming van hoe (digitaal en/of papier) en aan wie (concreet een persoon van een werkgevers-
servicepunt) deze activiteiten voor 1 januari zorgvuldig kunnen worden overgedragen.  
 
In verband met de voorgestelde en afgesproken planning met het bestuur van het RPA, zien wij graag uw 
bestuursbesluit voor uiterlijk 29 september tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur van het RPA Rijn Gouwe,  
De voorzitter, P. van Hoesel, 
Namens deze, 
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