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Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Kust Duin- en Bollenstreek (GR
KDB, ook wel MareGroep genoemd) heeft vorig jaar een toekomstvisie vastgesteld. Deze
visie is nu uitgewerkt in een businesscase.
In 2020 is gewerkt aan deze businesscase waarin onderzocht is hoe het primaire proces
van instroom –doorstroom- uitstroom het beste bijdraagt aan de doelstellingen van de GR
KDB. Daarmee wordt ook bekeken hoe hiermee al dan niet geanticipeerd kan worden op
de teruglopende subsidies vanuit de Rijksoverheid. Resultaat: maximale integratie van
Servicepunt Werk (SPW) en MareGroep in één werkorganisatie waarbinnen beider huidige
taken worden uitgevoerd. In 2021 wordt hier uitvoering aan gegeven. Naar verwachting is
het uitvoeringsplan op 01 april gereed en kan het op die datum vastgesteld worden door
het Algemeen Bestuur van de GR KDB. Het College vindt het belangrijk en heeft
toegezegd om de raad over de verschillende stappen in dit traject te informeren. Met het
voorliggende agenderingsvoorstel wordt de raad over de laatste stand van zaken van
deze doorontwikkeling geïnformeerd.
Doel van agendering
Met een presentatie zullen de raadsleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen die
gaande zijn binnen de GR KDB. Meer specifiek zal worden ingegaan op het
integratieproject van SPW en MareGroep.
Opzet van het agendapunt
Er zal een presentatie worden gehouden door Rinco Knoop (directeur GR KDB) en Gea
Wiegers (projectleider integratie SPW/MareGroep). Voor deze presentatie zal ongeveer
een kwartier de tijd worden genomen. Hierna is er gelegenheid vragen te stellen.
Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
De portefeuillehouder is aanwezig om eventueel aan het college gerichte vragen te
beantwoorden.
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het agenderingsvoorstel wordt ook in Lisse en Teylingen geagendeerd. Ook zullen Rinco
en Gea de raden met dezelfde presentatie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen

binnen de GR KDB. In Teylingen heeft de presentatie op 1 maart jl. plaatsgevonden in een
beeldvormende sessie. In Lisse zal de presentatie eerst in het Expertteam worden
gegeven, daarna in de commissievergadering.
Urgentie
Om de raad ongeveer gelijktijdig met de raden van de andere deelnemende gemeenten te
informeren is het van belang dat de presentatie in de commissievergadering van 08 april
gehouden kan worden.
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