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RVO19.0003 Portefeuillehouder: P. Kos 

Van afdeling: Sociaal Domein Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Kadernota 2019 Gemeenschappelijke regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 

(ID19.00535);  Zienswijze (AU19.00361) 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 

(0223) 67 1244 

a.torringa@denhelder.nl 

Onderwerp:  Zienswijze Kadernota 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kop van Noord-Holland 

 

Gevraagd besluit: 

de zienswijze op de Kadernota 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 

Noord-Holland met kenmerk AU19.00361 vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan, 

waarmee wordt gevraagd om naast financiële gegevens ook informatie te verschaffen over het aantal te 

realiseren Wsw- en Beschut Werk-plekken in het meerjarenperspectief en om een meerjarenperspectief te 

geven conform de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen”. 
 

 

Publiekssamenvatting 

Naar aanleiding van de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” , welke door de raad is 
vastgesteld op 22 januari 2018 de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-

Holland (GrGa) hun Kadernota 2019 aangeboden. Op grond van deze notitie dienen de gemeenteraden die 

deelnemen aan de GrGa in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze op deze kadernota in te dienen. 

Met dit raadsvoorstel wordt de zienswijze vastgesteld waarin de GrGa wordt gevraagd om naast financiële 

gegevens ook informatie te verschaffen over het aantal te realiseren Wsw- en Beschut Werk-plekken in het 

meerjarenperspectief. Ten slotte wordt in de zienswijze verzocht om een meerjarenperspectief te geven 

conform de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen”. 
 

Inleiding 

Naar aanleiding van de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” , welke door de raad is 
vastgesteld op 22 januari 2018, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-

Holland (GrGa) hun Kadernota 2019 tijdig aangeboden. Op grond van deze notitie dienen de gemeenteraden 

die deelnemen aan de GrGa in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze op deze kadernota  in te 

dienen. Met dit raadsvoorstel wordt de zienswijze vastgesteld. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

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

Wsw en de participatievoorziening Beschut werk ter hand genomen. Op deze wijze hebben mensen die niet op 

de reguliere arbeidsmarkt zich staande kunnen houden, toch een arbeidsplek. 

 

Kader  De Wet sociale werkvoorziening (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 

volgende drie gemeenten met elkaar samen in de GrGa: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. In 

de GrGa is de uitvoering van de Wsw neergelegd. 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 en 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. 

  Naast de Wsw wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform 

de uitvoering van de Wsw heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV 

aangewezen als uitvoeringsorganisatie. 
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 Op 22 januari 2018 heeft de raad de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” 
vastgesteld. Doel van deze notitie is om de informatieverstrekking van gemeenschappelijke regelingen 
aan gemeenteraden te verbeteren. De notitie is vastgesteld in alle 17 gemeenteraden in de regio 
Noord-Holland Noord.  

 

Argumenten 

Een van de genoemde maatregelen is het aanleveren van een kadernota. Deze dient dan voor 1 januari aan de 

gemeenten te zijn aangeboden, zodat de raden voor 1 maart hun zienswijze kunnen indienen. Op deze wijze 

worden raden “aan de voorkant”  in de gelegenheid gesteld  om zich uit te spreken over de uitgangspunten voor 

de begroting (naar aanleiding van de financiële en beleidskaders die de gemeenschappelijke regelingen moeten 

leveren volgens de Wgr) en verbetert de mogelijkheid voor de raden om invloed uit te oefenen op een 

gemeenschappelijke regeling. De huidige zienswijzeprocedure op de begroting kan hierdoor in een 

bescheidener vorm plaatsvinden. Deze beperkt zich dan voor de begroting tot de vraag of de 

gemeenschappelijke regeling de uitgangspunten vanuit de kadernota goed heeft verwerkt in de begroting. 

 

De Kadernota 2019 van de GrGa biedt een meerjarenperspectief  van 2019 t/m 2021 De notitie 

“Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” vraagt om een meerjarenperspectief van t t/m t+4. 
Een toelichting waarom de laatste twee jaren ontbreken is niet gegeven. In de zienswijze wordt dan ook 

opgenomen dat een meerjarenperspectief gegeven dient te worden conform de genoemde notitie. Daarnaast 

heeft opname van het jaartal 2019 geen toegevoegde waarde, hierover is immers reeds besloten. Het eerste 

jaar van de kadernota zou 2020 moeten zijn. De kadernota is dan ook een voorloper van de begroting. In de 

tabel hieronder zijn de bedragen per gemeente te zien voor de jaren 2019 t/m 2021 . 

 

Gemeente 2019 2020 2021 

Den Helder € 7.957.000,- € 8.201.000,- € 8.420.000,- 
Schagen € 5.341.000,- € 5.505.000,- € 5.652.000,- 
Hollands Kroon € 3.710.000,- € 3.824.000,- € 3.926.000,- 
Totaal

1
 € 17.008.000,- € 17.530.000.- € 17.998.000,- 

 

In de kadernota van de GrGa zijn geen gegevens opgenomen over het aantal te realiseren Wsw-plekken en 

plekken Beschut Werk. In het vervolg zou dit, voor zover mogelijk, wel opgenomen dienen te worden in de 

kadernota, aangezien  de financiële gegevens dan in relatie gebracht kunnen worden met de te verwachten 

realisatie. Daarom wordt voorgesteld om dit op te nemen in de zienswijze. 

 

De Kadernota 2019 bevat verder geen bijzonderheden, de verwachting is dan ook dat de Begroting 2020 van 

de GrGa in lijn is met deze kadernota. Naast het meerjarenperspectief bevat de kadernota informatie over het 

taakveld van de GrGa (uitvoering wsw en uitvoering Bescut Werk) en de landelijke financiële kaders daarvan. 

Ten slotte wordt nog melding gemaakt van het onderzoek om de doelgroep Beschut Werk te integreren met de 

doelgroep voor een loobkostensubsidie. De bedoeling hiervan is om te onderzoeken of beide doelgroepen 

benader kunnen worden als één doelgroep. 

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

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

Referendumverordening 2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke 

procedures. Het vaststellen van een zienswijze op de begroting kan worden opgevat als een gemeentelijke 

procedure. 

 

                                                      
1
 De totalen wijken iets af van de totalen in de Kadernota 2019 van de GrGa. Dit heeft te maken met afrondingsverschillen. 
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Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming daar de raad wordt de zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa ingediend. 

 

 

Den Helder, 5 februari 2019. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


