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Bij de voorbereiding van agendapunt 9 van het politiek forum op 15 september 2014 “Toekomst 
kringloopbedrijf Het Warenhuis” zijn de plannen ook bekeken in het bredere perspectief van het 
participatiebeleid in de regio en is een verbinding gelegd met het regionaal economisch beleid. 
 
Programma Economie071, waarover op 2 september jl. aan de raadsleden informatie is verstrekt, is 
gericht op het versterken van de economie van de Leidse regio, de meest hoogopgeleide regio van 
Nederland,. 
  
Uit de studie van Bureau Louter "Geef Kennis de Ruimte. De economie van de Leidse regio doorgelicht" 
(november 2012) blijkt dat de werkloosheid onder laag- en middelbaar opgeleiden in de Leidse regio hoger 
is dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast schat Bureau Louter in dezelfde studie in dat de 
werkgelegenheid voor laag- en middelbaar opgeleiden in de regio in de komende 15 jaar verder zal dalen 
(met ca. 0,75% per jaar voor middelbaar opgeleiden en ruim 2% per jaar voor laagopgeleiden).  
 
Vragen 
 

1. Waarom is in de voorstellen voor het Programma Economie071, die 2 september zijn toegelicht, 
geen actie opgenomen die bijdraagt aan het verbeteren van de werkgelegenheid voor laag- en 
middelbaar opgeleiden in de regio?  

 
Antwoord college: 
 
Tijdens de presentaties voor raadsleden op 2 september is ervoor gekozen om de nadruk te leggen op de 
Leidse regio als kennisregio en op de samenwerking tussen de overheden, onderwijsinstellingen en de 
ondernemers (de drie O’s). De samenwerking tussen de drie O’s geeft de kracht van de economische 
agenda weer: een integrale benadering om de economie in de regio te versterken. Met als centrale vraag: 
“Hoe verdient de inwoner van de Leidse regio over tien jaar zijn brood”. De acties die zijn gericht op het 
versterken van de sleutelsectoren – namelijk Life Sciences & Health – creëren een spin-off voor productie, 
midden- en kleinbedrijf en dienstverlening in de regio zelf, in termen van nieuwe banen, omzetstijging en 
nieuwe markten. Hiermee is er wel degelijk aandacht voor het verbeteren van de werkgelegenheid voor 
laag- en middelbaar opgeleiden in de regio. In de op te stellen retailvisie Leidse regio zal dit ook worden 
meegenomen.     
 
   
 
 



2. Hoe verhoudt dit gegeven zich tot de verantwoordelijkheid van de in het Programma Economie071 
deelnemende gemeenten voor de uitvoering van het participatiebeleid vanaf 1 januari 2015?  

 
Antwoord college: 
 
Economie071 heeft geen acties geformuleerd die betrekking hebben op het participatiebeleid. Dit is een 
afzonderlijk traject. Onderdeel van het participatiebeleid is de ontwikkeling van het regionale Werkbedrijf, 
een samenwerking tussen overheden (UWV, gemeentelijke sociale diensten en sw-bedrijven), 
werkgevers- en werknemersorganisaties gericht op het creëren van werkplekken voor mensen met 
arbeidsbeperkingen en afstand tot de arbeidsmarkt. Dit beslaat de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. 
 
 

3. Hoe wil het college de komende jaren te werk gaan om in de regio voldoende werkgelegenheid te 
creëren, zodat hogere kosten voor onze gemeente uit hoofde van het participatiebeleid worden 
voorkomen?  

 
Antwoord college: 
 
Het college voert actief het Economisch beleid 2014-2020; ondernemend Leiderdorp én de Economische 
agenda Leidse regio uit. Beide beleidsagenda’s hebben tot doel om de economische positie van 
Leiderdorp en de regio te versterken. We willen niet alleen de randvoorwaarden op orde hebben, zoals de 
bereikbaarheid en het verminderen van de regeldruk, maar we dragen ook actief bij aan het versterken van 
de A4-zone Leiderdorp en het creëren van een vitaliteitscluster in de gemeente en in regio. We versterken 
hiermee waar we goed in zijn, namelijk de detailhandel en de gezondheidszorg.  
 
Zoals in de beantwoording van vraag 2 genoemd zal de gemeente via samenwerking in het Werkbedrijf 
nadrukkelijk werkgevers motiveren om banen beschikbaar te stellen voor een groep inwoners met afstand 
tot de arbeidsmarkt. De beleidsuitgangspunten ten aanzien van de Participatiewet liggen momenteel ter 
inzage en worden in november aan de gemeenteraad aangeboden.  
 

4. Is het college het met D66 eens dat de opdracht voor het Programma Economie071 op dit punt 
(kansen voor en arbeidsparticipatie van lager- en middelbaar opgeleiden) geherformuleerd moet 
worden? 

 
Antwoord college: 
 
Nee, zie beantwoording vraag 1. 
 
 


