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Gevraagd besluit: 

de zienswijze bij de Jaarstukken 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 

Noord-Holland met het kenmerk AU14.04492 vast te stellen en in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 

 

Publiekssamenvatting 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 

van Noord-Holland (GrGa) van 22 mei 2014 staan de Jaarstukken 2013 ter vaststelling op de agenda. De raden 

van de deelnemende gemeenten dienen op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling voor 1 

mei in kennis te worden gebracht van de jaarstukken. Tevens kunnen de raden een zienswijze indienen. De 

Jaarstukken 2013 zijn dusdanig laat verstuurd door de GrGa dat besluitvorming door de gemeenteraad voor de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 mei 2014 niet meer mogelijk is. Daarom is verzocht om de 

vergadering van het Algemeen Bestuur uit te stellen tot eind juni 2014, zodat de raden alsnog in de gelegenheid 

zijn om hun zienswijze in te dienen. 

 

Uit de jaarstukken over 2013 blijkt dat de GrGa een positief exploitatie resultaat heeft geboekt over het jaar 

2013 van € 339.000, -. De GrGa stelt voor om dit positieve resultaat terug te storten aan de deelnemende 

gemeenten. Dit voorstel is conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling. Geadviseerd wordt om de 

bijgevoegde  zienswijze vast te stellen. 

  

Inleiding 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 

van Noord-Holland (GrGa) van 22 mei 2014 staan de Jaarstukken 2013 ter vaststelling op de agenda  Met dit 

voorstel neemt de raad van de gemeente den Helder kennis van de jaarstukken over 2013 en wordt voorgesteld 

om een zienswijze in te dienen. De Jaarstukken 2013 zijn dusdanig laat verstuurd door de GrGa dat 

besluitvorming door de gemeenteraad voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 mei 2014 niet 

meer mogelijk is. Daarom is verzocht om de vergadering van het Algemeen Bestuur uit te stellen tot eind juni 

2014, zodat de raden alsnog in de gelegenheid zijn om hun zienswijze in te dienen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met een door de deelnemende gemeenten gedragen financieel beleid wordt door de GrGa de uitvoering van de 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ter hand genomen 

 

Kader 

De Wsw wordt in de Kop van Noord - Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken de gemeenten in de regio Kop van Noord-

Holland samen bij de uitvoering van de Wsw. Het gaat om de volgende drie gemeenten: Den Helder, Hollands 

Kroon en Schagen. Met de vaststelling van de regeling is de uitvoering van de Wsw gedelegeerd aan het 

bestuur van het krachtens deze regeling ingesteld openbaar lichaam. Het openbaar lichaam treedt voor de 

toepassing van de Wsw in de plaats van de betrokken colleges van burgemeester & wethouders. Het bestuur 

van de regeling heeft in het Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw de dato 21 juni 2000 

Noorderkwartier NV aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde 

arbeid.  

 

Argumenten 

Algemeen 
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De Jaarstukken 2013 van de GrGa bevat een kort Jaarverslag en een Jaarrekening over het jaar 2013. Het 

Jaarverslag bevat de Programmaverantwoording en de verplichte paragrafen die het BBV
1
 voorschrijft en voor 

zover deze van toepassing. In de Jaarrekening wordt inzicht verschaft in de financiële kosten en baten, het 

resultaat over het boekjaar 2013 en bevat de balans per 31 december 2013.  

 

Financieel resultaat 

Uit de jaarstukken blijkt dat de GrGa over 2013 een positief exploitatieresultaat heeft behaald van € 339.000, -. 
Voor 2013 was noch een positief noch een negatief resultaat opgenomen. De GrGa stelt voor om het positieve 

resultaat terug te storten aan de gemeenten. Dit is conform de afspraken binnen de gemeenschappelijke 

regeling (artikel 28). 

 

Behaalde prestaties 

Voor Den Helder was de realisatie 296,03 Aj
2
, terwijl de afspraak (taakstelling) 296,16 Aj was. Dit betekent dat 

de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie voor Den Helder nagenoeg ten volle is benut om Wsw-banen te 

realiseren.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum gelet op artikel 2 onder b en c van de 

Referendumverordening 2012. In artikel 2 is opgenomen dat geen referendum wordt gehouden over onder b 

uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en onder  

c over gemeentelijke procedures. 

 

Financiële consequenties 

In 2013 hebben de deelnemende gemeente voor het tweede achtereenvolgende jaar een bijdrage geleverd in 

de loonkosten van het Wsw-personeel. Den Helder heeft in dat jaar een bijdrage beschikbaar gesteld van  

€ 666.270, -. 
 

Onder het kopje ‘Argumenten’ is aangegeven dat de GrGa over het jaar 2013 een positief resultaat heeft 
geboekt van € 339.000. Aangezien de gemeenten in 2013 een extra bijdrage hebben verleend in de 
salariskosten van het Wsw-personeel is het niet meer dan redelijk dat de GrGa het positieve resultaat terug laat 

vloeien naar de gemeenten.  

 

Communicatie 

Nadat de Raad de zienswijze heeft vastgesteld wordt het Algemeen Bestuur van de GrGa hiervan schriftelijk in 

kennis gebracht. 

 

Realisatie 

Zodra de raad de zienswijze heeft vastgesteld wordt deze verstuurd aan het Algemeen Bestuur van de GrGa. 

 

Den Helder, 13 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 

                                                      
1
 BBV staat voor het Besluit Begroting en Verantwoording. 

 
2
 Sinds de modernisering van de Wsw in 2008 ontvangen gemeenten het Wsw-budget. De aan de GrGa deelnemende gemeenten boeken 

hun budget één op één over aan Noorderkwartier NV. Jaarlijks berekent het Rijk voor iedere gemeente een taakstelling. De taakstelling 

wordt uitgedrukt in arbeidsjaren (Aj). Het aantal arbeidsjaren is afhankelijk van de handicapfactor (1 = matig beperkt of 1,25 = ernstig 

beperkt)  van de persoon en het aantal uren per week dat deze persoon werkt. Voor de modernisering van de Wsw  werd de taakstelling 

uitgedrukt in Sociaal Equivalent (Se). Eén Aj komt overeen met 1 Se. In de Jaarrekening 2013 van de GrGa wordt dit laatste begrip nog 

gebruikt. 

 


