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Onderwerp
Zienswijze Kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)
Voorgesteld advies
De inhoud van de Kadernota ter harte te nemen en geen zienswijze te geven, anders dan dat de
portefeuillehouders regionaal de opdracht hebben om vóór vaststelling van de gemeentelijke
kadernota’s met een notitie te komen waarin de scenario’s en financiële consequenties voor een
toekomstbestendige GrGa zijn beschreven, met de kanttekening dat het gaat om de Kadernota 2021 en
niet 2020.
De Kadernota wordt geleverd om het proces van vaststelling van de Begroting 2021 van de GRGA te
reguleren en in de Regionale Raadscommissie te kunnen afstemmen.
De Kadernota sluit aan bij de brief inzake de begroting 2020 van Pro-bedrijven / Noorderkwartier. Het is van
belang dat het bedrijf Pro in stand blijft om Beschut werken te kunnen aanbieden, inclusief intensieve
begeleiding die voor deze groep mensen nodig is. Daar een deel van de mensen met een arbeidsbeperking,
waardoor ze in aanmerking komen voor Loonkostensubsidie, niet op de reguliere arbeidsmarkt een plaats
vinden is Pro nodig om deze groep mensen een baan te kunnen bieden.
Aandachtspunt hierin is dat de vergoedingen van het Rijk feitelijk alleen de loon- en begeleidingskosten van
dienstverbanden Beschut werken dekken, maar niet de bedrijfsvoerings- en exploitatiekosten. Pro-bedrijven
stelt daarom voor om zich als sociale onderneming te richten op de doelgroepen Beschut werken, mensen
met Loonkostensubsidie en reguliere medewerkers. Mensen met een dienstverband Beschut en
Loonkostensubsidie dragen onvoldoende bij aan het resultaat dat nodig is om de bedrijfsvoering rendabel te
houden. Door ook mensen die volledig productief kunnen werken aan te stellen kan de verhouding van
omzet en opbrengst worden verbeterd.
Kiezen voor deze ontwikkeling draagt er aan bij dat de kosten voor de gemeente naar verwachting beperkt
zullen blijven, in ieder geval minder zullen zijn dan wanneer alleen ingezet wordt op Beschut werken en
Loonkostensubsidie.
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Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen
Kern van de zaak
De GRGA heeft voor het jaar 2021 een Kadernota opgesteld die richting moet geven aan de uitwerking van
de begroting 2021.
De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat gezamenlijk te doen via de
RRN.
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
De zienswijze is opgesteld door en voor Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De stukken van de GRGA
worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale
raadscommissie besproken.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GRGA namens de gemeenten uitvoering aan geeft.
Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)
 De vergoedingen van het Rijk feitelijk alleen de loon- en begeleidingskosten van dienstverbanden
Beschut werken dekken, maar niet de bedrijfsvoerings- en exploitatiekosten. Pro-bedrijven stelt daarom
voor om zich als sociale onderneming te richten op de doelgroepen Beschut werken, mensen met
Loonkostensubsidie en reguliere medewerkers. We moeten afwachten of meer commerciële activiteiten
en ‘compensatie’ van de uitstroom uit Beschut Werk met alternatieven, voor de gewenste financiële
balans zorgen.
 Waarschijnlijk komt het Kabinet nog met een bijstelling van de budgetten. Contouren worden in 2021
bekend. Daar is in deze Kadernota (vanzelfsprekend) nog geen rekening mee gehouden.
 De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) op 1 januari 2020 heeft gevolgen voor mensen
met een dienstverband Beschut werken of met Loonkostensubsidie. Door de invoering van de Wab kan
de doelgroep Beschut werk en loonkostensubsidie niet meer gedetacheerd worden zonder veel extra
kosten voor de gemeenten. De vraag is of er een landelijke regeling secundaire arbeidsvoorwaarden
wordt gerealiseerd (vooral een pensioenregeling heeft financieel effect). Mocht een landelijke regeling
uitblijven, dan wordt een voorstel aan uw raden voorbereid om een besluit te krijgen waarmee de GRGA
vervolgens al of niet een eigen regeling kan uitwerken en invoeren. Een regeling kost ca. € 3.000 per
persoon per jaar, waar nu niet in is voorzien en die dus financiele gevolgen gaat hebben voor de
begroting 2021.
Alternatieven (incl. argumenten)
Geen regionale afgestemde zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken.

Gevolgen algemene middelen en begroting
Kosten: € 0,00
Dekking:  Algemene middelen
 Bijdragen derden
Toelichting:

 Inkomsten
 Reserve

Communicatie
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de
stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de GRGA.

Advies aan de gemeenteraden
Bijlagen
1. Kadernota 2021 GRGA

