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VERZONDEN 0 7 AP~; 2017 

Geachte mevrouw Damen, 

Op 31 oktober 2016 heeft het bestuur van het RPA Rijn Gouwe opdracht gegeven om met een 

overdrachtsadvies te komen voor de financiële afhandeling van de opheffing van het RPA. De 

Agendacommissie van het inmiddels opgeven RPA Rijn Gouwe heeft een advies uitgebracht aan 

de beheergemeente Alphen aan den Rijn over de financ iële afwikkeling. Dit advies heeft het 

college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn overgenomen. In deze brief 

delen wij u mee wat dit voor u betekent. 

Besluit 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Alphen aan den Rijn is op 7 

maart 2017 akkoord gegaan met de voorgestelde f inanciële verdeling van het overschot RPA 

Rijn Gouwe, in lijn met het overdrachtsadvies. 

Voorstel financiële afhandeling 

Door de opheffing van het RPA is er een restant budget van € 681.274 beschikbaar bij de 

beheergemeente Alphen aan den Rijn. Deze middelen worden als volgt verdeeld : 

€ 260.524 Teruggaaf van de inleg 2016 aan de ex-leden RPA Rijn Gouwe (conform voorstel) 

€ 250.000 Incidentele dekking voor drie jaar (ca. € 82.352 per jaar) van de personele kosten 

voor de accountmanager RPA. 

€ 50 .000 Uitvoering grootschalige evaluatie door onafhankelijke partij. 

€ 120.750 Behouden voor regionale activiteiten onderwijs - arbeidsmarkt, waarvan € 20.750 in 

2017 wordt benut. 

Regionale samenwerking 

De gemeente Alphen aan den Rijn staat ook achter de wens van een groot deel van de ex-leden 

van het RPA om een deel van de activiteiten op een andere man ier te organiseren, met meer 
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eigen verantwoordelijkheid voor alle partijen. Wij staan achter een vorm van bovenregionale 

samenwerking en het gezamenlijk organiseren van activiteiten voor werkgevers , gemeenten en 

het beroepsonderwijs. In 2017 worden deze plannen en ideeën verder uitgewerkt o.a. door het 

houden van een evaluatie onder de oud-leden en andere stakeholders van het opgeheven RPA 

Rijn Gouwe. De Gemeente Alphen aan den Rijn neemt eind 2017 het initiatief voor deze 

evaluatie. 

Afhandeling financieel besluit 

Het aan u toegekende bedrag is gelijk aan het door u geïnvesteerde bedrag in 2016. Wij 

streven naar een uitbetaling in april 2017 van € 55.426 ,70 op het bij ons bekende 

rekeningnummer NL 787 BNGH 0285113992. Als dit rekeningnummer niet klopt óf het bedrag 

dat u ontvangt niet juist is wilt u dit dan kenbaar maken via uw contactpersoon Sosja 

Rooijmans. Zij is bereikbaar via haar email srooijmans@alphenaandenrijn.nl. 

Tot slot 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn bedankt u 

voor uw inzet en bijdrage aan het Platform in de afgelopen jaren. Wij gaan ervan uit dat wij met 

elkaar een nieuwe vorm van samenwerking zullen vinden om ook in de toekomst een 

duurzame relatie te behouden. Uitgangspunt is een stevig, construct ief netwerk waarbinnen 

het onderwijs en de arbeidsmarkt elkaar versterken en de samenwerking tot zichtbare 

resultaten zal leiden. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van ~arrden Rijn, 

A.j.G~n Genabeek 
Manager Maatschappelijke Ontwikkeling 
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