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1. Beslispunt ‘h’ van het raadsvoorstel zegt ‘we streven naar een concreet en realistisch 

    arbeidsmarktbeleid binnen de Leidse regio, waarbij we vraag en aanbod beter op elkaar laten 

    aansluiten en kansen benutten;

In het Werkbedrijf Holland Rijnland is de arbeidsmarktregio Holland Rijnland.  Wat betekent 

bovenstaande beslispunt voor de samenwerking op arbeidsmarktbeleid in Holland Rijnland?

Het streven om binnen de Leidse regio toe te werken naar een concreet en realistisch arbeidsmarktbeleid 

heeft geen negatieve gevolgen voor de samenwerking in het Werkbedrijf Holland Rijnland. Doel van het 

beoogde arbeidsmarktbeleid is om binnen en tussen de gemeenten in de Leidse regio de beleidsvelden 

economie en Werk & Inkomen beter en effectiever met elkaar te verbinden om potentiële kansen beter te 

benutten. We zien in de praktijk dat die samenwerking voor verbetering vatbaar is. Er is dus sprake van 

aanvulling op de regionale samenwerking, niet van vervanging van. 

2. Op pagina 13 van ‘Herijking beleidsplan Participatiewet Leiderdorp 2020’ staat aangegeven dat 

    Leiderdorp zich medeverantwoordelijk voelt de financiële situatie van DZB en bijdraagt aan het dichten 

    van het structurele tekort als gevolg van de sterk teruggelopen bijdrage van het Rijk.

Wat betekent dit voor Leiderdorp en speelt hierin ook mee dat de gemeente meer moet bijdragen aan 

DZB?

DZB, organisatorisch onderdeel van de gemeente Leiden, is zowel het regionale sociale werkvoorzienings- 

als het re-integratiebedrijf voor de gemeenten binnen de Leidse regio. De afgelopen jaren heeft DZB de 

verminderde inkomsten als gevolg van de verlaagde rijksbijdrage grotendeels zelf opgevangen, onder 

andere door het aanpassen van de bedrijfseconomische processen en door bezuinigingen. Tegelijkertijd 

zien we een uitstroom van de productiefste werknemers naar regulier werk – een van de doelen van de 

Participatiewet – waardoor het bedrijfsresultaat extra onder druk is komen te staan. 

Al sinds 2015 dekken de deelnemende gemeenten jaarlijks naar evenredigheid het tekort. Zonder verdere 

maatregelen dreigt dit tekort echter de komende jaren sterk te groeien. Het is als kiezen tussen Scylla en 

Charybdis: of blijvend steeds meer bijdragen of, als onwenselijk alternatief, de sociale werkvoorziening 

liquideren (zoals enkele regio’s hebben gedaan). Om die reden kiezen we ervoor DZB te steunen in de 

omvorming naar een sociale onderneming, waardoor de financiële huishouding verbetert en de tekorten 

kunnen worden teruggedrongen.  


