
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Financiële afwikkeling Regionaal Platform 
Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Platformtaak volgens gemeente 

3. Regionaal belang  
Arbeidsmarkt is regionaal. 
 
 
 

4. Behandelschema: 
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  AB 
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Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16-11-2017 
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13-12-2017 

5. Advies AB 1. Kennis te nemen van het voorstel tot 
financiële afwikkeling van de 
beheergemeente Alphen aan den Rijn en 
centrumgemeente Leiden.  

2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn 
Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor 
realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 

3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn 
Gouwe van € 122.227 te bestemmen voor 
onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het 
bedrag van € 122.227 aan een te 
realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt 
toe te voegen. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

NVT 

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

RPA Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. 
Beheergemeente Alphen aan den Rijn en 
centrumgemeente Leiden hebben afspraken 
gemaakt over financiële afwikkeling 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende 
middelen te bestemmen voor activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
 



 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 
 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  incidenteel 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 DB 27 oktober 2016, instemming met beëindiging 
deelname aan RPA Rijn Gouwe 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

NVT 

 



 

Adviesnota AB  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Onderwerp: 
Financiële afwikkeling RPA Rijn Gouwe  
 

Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het voorstel tot financiële afwikkeling van de 

beheergemeente Alphen aan den Rijn en centrumgemeente Leiden.  
2. De eerste tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 55.427 te bestemmen voor 

realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. 
3. De tweede tranche afwikkeling RPA Rijn Gouwe van € 122.227 te bestemmen 

voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten en het bedrag van € 122.227 aan een te 
realiseren reserve onderwijs-arbeidsmarkt toe te voegen. 

 
Inleiding: 
Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is per 1 januari 2017 opgeheven. In de 
laatste bestuursvergadering dd. 31 oktober 2016 van het RPA Rijn Gouwe zijn afspraken 
gemaakt over de financiële afwikkeling. De afspraak is dat de resterende middelen 
overgedragen worden aan Holland Rijnland en Midden Holland onder de voorwaarde, dat 
de middelen bestemd blijven voor onderwijs-arbeidsmarkt. 
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 afspraken over deze financiële afwikkeling gemaakt. 
De hoofdlijn van de afspraken is de resterende middelen te bestemmen voor activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
 
Beoogd effect: 
Impuls geven aan onderwijs-arbeidsmarkt projecten 
 
Argumenten:  
1.1 Bestuurlijke overeenstemming bereikt over financiële afwikkeling. 
Op bestuurlijk vlak heeft de beheergemeente Alphen aan den Rijn met de partners in het 
voormalige RPA bestuur afgestemd, dat middelen ter beschikking komen van Holland 
Rijnland en Midden Holland onder de voorwaarde dat middelen bestemd blijven voor 
onderwijs arbeidsmarkt. De partners zijn vertegenwoordigers vanuit onderwijs, 
ondernemers en gemeenten. Deze afspraken zijn kortgesloten tussen de gemeente 
Alphen aan den Rijn en de centrumgemeente van de arbeidsregio Holland Rijnland, 
Leiden. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft als beheergemeente voor het RPA Rijn 
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Gouwe gefunctioneerd. Deze gemeente heeft financiële en personele risico’s gedragen. 
Voor het personele risico wordt de gemeente Alphen aan den Rijn gecompenseerd. 
 
2.1 Teruggave contributie 2016 van het Holland Rijnland deel voor kwetsbare groep. 
Het voorstel is de teruggave 2016 te bestemmen voor het realiseren van een schakeljaar 
VSO-MBO. In onderlinge samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht en het 
onderwijs is dit voorstel uitgewerkt.  Met dit voorstel geven wij een impuls ten behoeve 
van een zeer kwetsbare groep, zodat deze kan participeren op de arbeidsmarkt.  
  
a. Afspraken gemaakt over financiële afhandeling.  
De financiële afhandeling bestaat uit drie delen. De contributie 2016 wordt teruggegeven 
aan de deelnemende partners. 
De beheergemeente Alphen aan den Rijn wordt gecompenseerd voor de financiële 
personele risico’s. Het derde deel is het behoud van de middelen ten behoeve van 
onderwijs-arbeidsmarkt. 
 
De financiële afhandeling ziet er als volgt uit: 
  

Bestemming Budget  

Teruggave inleg 2016 
Holland Rijnland deel 
Overige partners 

€ 260.524   
€   55.427  
€ 205.097 

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

€ 250.000  
  

Activiteitenbudget 
Behouden voor regionale activiteiten 
onderwijs-arbeidsmarkt.  
Holland Rijnland deel 
Midden Holland deel 
Gemeente Zuidplas deel 

€ 170.750    
  
 
€ 122.227 
€   39.602 
€    8.921 
 

Totaal € 681.274 

  
 
b. Onderwijs arbeidsmarkt heeft impuls nodig 
In de arbeidsmarktregio zijn nu meerdere initiatieven op het vlak van onderwijs-
arbeidsmarkt. De belangrijkste constatering is, dat nu de conjunctuur gunstiger wordt, 
kansen zijn voor plaatsing van werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
De werkgeversservicepunten geven aan, dat voor deze groep veelal aanvullende 
trainings-en scholingstrajecten noodzakelijk zijn om tot plaatsing te komen. Daarnaast is 
een goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt van belang in het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten en het aansluiten op economische ontwikkelingen in onze regio.  
Het Bestuurlijk Overleg Werk d.d. 11 oktober 2016 heeft ingestemd met het instellen van 
een innovatiebudget (zie bijlage1). 
Dit budget zal langs drie lijnen ingezet worden 

 Onderwijs-arbeidsmarkt 



 

 Sociaal ondernemen 
 Versterken accountmanagement 

 
c. Bestemming is in lijn doelstelling RPA Rijn Gouwe 
Het RPA had tot doel invulling te geven aan onderwijs-arbeidsmarktactiviteiten. Het 
instellen van een bestemmingsreserve onderwijs-arbeidsmarkt geeft de mogelijkheid 
substantiële projecten op dit gebied uit te gaan voeren. Momenteel zijn projecten in 
voorbereiding op het vlak van techniek, zorg, horeca en schoonmaak. Een voorbeeld is 
een project om statushouders op te leiden voor functies in de installatiebranche. 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. 
 
d. Verdeling overgebleven budget op basis van inwoners 
Het totale bedrag ter hoogte van € 170.750 dat voor activiteiten bestemd is, wordt 
verdeeld op basis van aantallen inwoners van Holland Rijnland, Midden Holland en 
gemeente Zuidplas. Dit is conform de bepaling van de hoogte van de contributie aan het 
RPA Rijn Gouwe. 
Dit houdt in, dat Holland Rijnland een bedrag van € 122.227 ontvangt, Midden-Holland 
€ 39.602 en de gemeente Zuidplas een bedrag van € 8.921. 
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 

1. Financiering onderwijs arbeidsmarkt kan niet eenzijdig zijn 
Onderwijs arbeidsmarkt vraagt samenwerking tussen de drie O’s, onderwijs, overheid en 
ondernemers. Het is van belang dat ook in financiële zin, partijen de verantwoordelijkheid 
hiervoor nemen. De overheid kan niet als enige partij de financiële lasten op zich nemen.  
Bij de vormgeving van projecten zal uitdrukkelijk medefinanciering van onderwijs en 
bedrijfsleven een voorwaarde zijn. 
 

2. 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 collegeperiode 2014-2018 opgeheven. 
Het werkbedrijf is meer het exclusieve domein van participatie geworden.  
Bij de uitwerking van de speerpunten van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland is 
aandacht besteed 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. 
Voor de komende periode 2018-2022 is van belang de aansluiting tussen participatie en 
economische zaken zowel op bestuurlijk-als ambtelijk vlak goed vorm te geven. 
 

3. Afspraak dat middelen bestemd blijven voor onderwijs-arbeidsmarkt 
Het RPA bestuur heeft uitgesproken dat middelen bestemd dienen te blijven voor 
onderwijs-arbeidsmarkt. Het is van belang, dat deze afspraak nagekomen wordt. 
 
Financiën:  
Het voorstel is verder de teruggave contributie 2016 € 55.427 van Holland Rijnland te 
bestemmen voor het realiseren van een schakeljaar VSO-MBO. 



 

Het voorstel is verder het bedrag van € 122.227 te storten in een te vormen reserve 
onderwijs-arbeidsmarkt 
 
Communicatie: 
Het besluit wordt gecommuniceerd naar de gemeenten en de voormalige deelnemers van 
het RPA Rijn Gouwe. 
 
Evaluatie: 
NVT 
 
Bijlage: 
 

1. Memo innovatiebudget, akkoord in Bestuurlijk Overleg Werk d.d. 11 oktober 2017 
 
 
 Vergadering Holland Rijnland 

Algemeen Bestuur 
Besluit 


