
 

 
 

MEMO 
 
 
 
Inleiding: 

Het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. 
In de laatste bestuursvergadering van het platform zijn afspraken gemaakt over de 
financiële afwikkeling. De uitwerking van deze afspraken heeft enige tijd in beslag 
genomen. 
In onderling overleg tussen de heer E.de Leest namens de beheergemeente Alphen 
aan den Rijn en mevrouw M. Damen namens de centrumgemeente van de 
arbeidsmarktregio zijn definitieve afspraken gemaakt.  
 
Kernboodschap: 
Op 31 oktober 2016 is het bestuursbesluit genomen het RPA op te heffen en is 
ingestemd met het overdrachtsadvies waarin ook afspraken waren opgenomen over 
de bestemming van het financiële overschot. De agendacommissie kreeg vervolgens 
de opdracht om deze opheffing en met name de resterende financiën verder af te 
handelen. De maanden daarna heeft de agendacommissie deze opdracht 
uitgevoerd. Dit memo informeert u over de financiële afhandeling geeft aan dat de 
middelen van de evaluatie anders ingezet worden.  
  
Financiële afhandeling 
De agendacommissie is gekomen tot onderstaande financiële afhandeling: 
  
Bestemming Budget  
Teruggave inleg 2016 
De partijen die in 2016 geld hebben 
bijgedragen krijgen hun inleg 2016 terug.  

€ 260.524   
  

Creëren overgangssituatie personeel A 
Incidentele dekking voor drie jaar van de 
personele kosten voor de 
accountmanager RPA. 

€ 250.000  
  

Evaluatie 
Uitvoering grootschalige evaluatie  

€ 50.000    
  

Activiteitenbudget 
Behouden voor regionale activiteiten. Dit 
bedrag wordt op basis van het aantal 
inwoners verdeeld en overgemaakt naar 
de centrumgemeente van de 
arbeidsmarktregio’s (Gouda en Leiden).  

€ 120.750    
  

Totaal € 681.274 

Aan: PHO Maatschappij   
Van: Paul Duijvensz  

Datum: 30 oktober 2017 
  



 

  
Evaluatie 
Vorig jaar hebben wij ook met elkaar besloten om na een jaar een evaluatie uit te 
voeren naar de samenwerking rondom de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. 
Inmiddels is met verschillende partijen gesproken, onder andere op het Bestuurlijk 
Overleg Werk in Holland Rijnland op 11 oktober 2017. Uit de gesprekken komen een 
aantal punten naar voren. Ten eerste is opgemerkt, dat  minder duidelijk is wat op dit 
moment de nut en noodzaak is van een “grootschalige evaluatie door een 
onafhankelijke partij”. Het voorstel is daarom om de evaluatie niet uit te laten voeren 
en het gereserveerde bedrag van € 50.000 ook te gebruiken voor activiteiten op het 
gebied van aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Verder is aangegeven dat er vooral 
behoefte is om  niet te veel met elkaar te praten, maar met elkaar te doen. De € 
50.000 van de evaluatie wordt eveneens gevoegd bij het activiteitenbudget en 
overgemaakt naar de centrumgemeenten. Op deze manier ontstaat in iedere 
arbeidsmarktregio een mooi bedrag voor activiteiten.  
  
Met deze wijziging ziet de financiële afhandeling er als volgt uit: 
  
Bestemming Budget  
Teruggave inleg 2016 
De partijen die in 2016 geld hebben 
bijgedragen aan het RPA Rijn Gouwe 
krijgen hun inleg 2016 terug.  

€ 260.524   
  

Creëren overgangssituatie personeel 
RPA 
Incidentele dekking voor drie jaar van de 
personele kosten voor de 
accountmanager RPA. 

€ 250.000  
  

Activiteitenbudget 
Behouden voor regionale activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt. Dit bedrag wordt 
op basis van het aantal inwoners verdeeld 
en overgemaakt naar de 
centrumgemeente van de 
arbeidsmarktregio’s (Gouda en Leiden).  

€ 170.750    
  

Totaal € 681.274 
  
De conclusie is, dat deze afhandeling recht doet aan de afspraken, zoals gemaakt in 
de laatste bestuursvergadering van RPA Rijn Gouwe. 
 


