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Registratienummer: 
 

RVO12.0213 Portefeuillehouder: J.K. Visser 

Van afdeling: Publiekszaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Begroting 2013 GrGa (ongewijzigd beleid - 
instroom personen wachtlijst in Wsw) 
(ID12.02258);  Begroting 2013 GrGa  alternatief scenario: geen 
instroom wachtlijst in Wsw (ID12.02259);  Zienswijze Begroting 2013 (AU12.06606). 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 
(0223) 67 8413 
a.torringa@denhelder.nl 

Onderwerp:  Begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van 
Noord-Holland 

 
Gevraagd besluit: 
De Raad voor te stellen om de zienswijze op de Begroting 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met kenmerk AU12.06606 vast te stellenen deze in te dienen bij 
het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid kop van Noord-Holland. 
 
Publiekssamenvatting 
Op 24 mei 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 
van Noord-Holland (GrGa) vergaderd. Eén van de agendapunten was de begroting voor 2013. Het Algemeen 
Bestuur van de GrGa heeft de alternatieve begroting, waarbij er geen instroom is vanuit de wachtlijst, 
vastgesteld onder de voorwaarde van een positieve besluitvorming door de raden van de gemeenten die 
deelnemen aan de GrGa. Ook was een begroting opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van ongewijzigd beleid, 
dus met instroom vanuit de wachtlijst, opgesteld.  
 
De raden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te zijn gebracht om hun zienswijze op de 
begroting in te dienen. Omdat de stukken laat verstuurd zijn door de GrGa kon de gemeenteraad van Den 
Helder niet vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze 
kenbaar te maken. Met dit advies wordt voorgesteld de zienswijze op de Begroting 2013 van de GrGa vast te 
stellen. 
 
Uit de vastgestelde begroting blijkt niet wat de financiële risico’s voor de gemeenten zijn en ook niet wat er 
gebeurt met de personen die blijven staan op de wachtlijst. In de zienswijze wordt gevraagd inzicht te geven in 
de financiële risico’s en aan te geven wat er met de personen gebeurt die op de wachtlijst blijven staan nu er 
geen instroom is vanuit de wachtlijst. Vervolgens wordt de GrGa verzocht om in het vervolg de gemeenteraden 
in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken en pas daarna de begroting vast te stellen. Ten 
slotte krijgt de GrGa opdracht om de herstructurering van het sw-bedrijf zodanig voort te zetten dat de financiële 
kaders niet worden overschreden. 
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Inleiding 
Op 24 mei 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 
van Noord-Holland (GrGa) vergaderd. Tijdens deze vergadering is de alternatieve begroting voor 2013 
vastgesteld onder voorwaarde van een positieve besluitvorming door de raden van de gemeenten die 
deelnamen aan de GrGa. Met dit advies wordt voorgesteld de zienswijze op de Begroting 2013 van de GrGa 
vast te stellen. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een evenwichtig financieel beleid voor 2013 dat wordt gedragen door de Raden van de gemeenten die 
deelnemen aan de GrGa. Dit komt tot uitdrukking in een begroting die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van de GrGa. 
 
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 gemeenten met 
elkaar samen in de GrGa. De samenwerkende gemeenten zijn: Den Helder, Harenkarspel, Hollands Kroon, 
Schagen en Zijpe. 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 b&w. 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 
Op het moment dat de Begroting 2013 van de GrGa is opgesteld was het kabinet Rutte nog niet gevallen en is 
ervan uitgegaan dat de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) per 1 januari 2013 van kracht zou gaan. 
Inmiddels is bekend dat de WWnV is geschrapt. Dit betekent dat de Wsw wordt gefinancierd volgens de huidige 
systematiek. 
 
Opmerkelijk is dat door de GrGa twee begrotingen voor 2013 zijn opgesteld, namelijk een: 

1 begroting op basis van ongewijzigd beleid (met instroom van de wachtlijst); 
2 alternatieve begroting (zonder instroom van de wachtlijst). 
 

Ad 1 
De begroting die uitgaat van ongewijzigd beleid heeft als uitgangspunt dat zodra er iemand uitstroomt uit 
‘beschut werken’ er weer een nieuwe instromer is vanuit de wachtlijst. Daarnaast is er instroom onder het 
nieuwe regime. Het gevolg hiervan is dat de totale omvang ‘beschut werken’ voor Den Helder tot 2016 
toeneemt van 300,75 Aj1 per 1 januari 2013 tot 312, 42 per 31 december 2015. Dit heeft als gevolg dat de 
kosten van de uitvoering van de Wsw blijven toenemen waardoor het beslag van de Wsw-ers op het 
ongedeelde re-integratiebudget groter wordt. Dit is een onwenselijke ontwikkeling, ook gezien de teruglopende 
budgetten.  
 
Ad 2 
De alternatieve begroting, waarbij er geen instroom is vanuit de wachtlijst sluit aan op de ontwikkelingen 
rondom de Wet Werken naar Vermogen. Deze begroting gaat namelijk uit van alleen instroom onder het nieuwe 
regime en geen instroom vanuit de wachtlijst (oude Wsw). Hierdoor nemen de omvang van het ‘beschut werken’ 
en de kosten van de uitvoering van de Wsw af. Dit is ook noodzakelijk gezien de teruglopende budgetten. In 
deze alternatieve begroting loopt de omvang terug van 300,75 Aj per 1 januari 2013 naar 261,90 Aj per 31 
december 2015. In deze alternatieve begroting wordt niet duidelijk gemaakt wat er met de personen gebeurt die 
op de wachtlijst blijven staan en welke risico’s dit met zich meebrengt. 
 
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van de GrGa in zijn vergadering van 24 mei jl. de alternatieve begroting 
voor 2013 vastgesteld. Dit houdt in dat de gemeenteraden niet in de gelegenheid zijn hun zienswijze kenbaar te 
maken voordat de begroting is vastgesteld. Op grond van artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling dient 
de begroting vastgesteld te worden nadat de raden van de gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben 
gemaakt. Met de procedure zoals die nu is gevolgd kon hiervan geen sprake zijn. 
 

                                                      
1  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 het Jaarrapport 2009 van de GrGa wordt dit laatste begrip nog 

gebruikt. 
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Gezien de toenemende financiële risico’s voor gemeenten ligt het voor de hand dat ook het sw-bedrijf een 
bijdrage levert om de risico’s te beperken. Daarom wordt voorgesteld om de GrGa op te dragen om de 
herstructurering van het sw-bedrijf voort zodanig te zetten dat de uitvoering van de Wsw binnen de financiële 
kaders blijft. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak wordt in dit geval gevormd door de aan de GrGa deelnemende gemeenten. 
Indien de gemeente Den Helder geen besluit neemt over de jaarstukken worden de op dit punt gemaakte 
afspraken niet nageleefd. 
 
Financiële consequenties 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de loonkosten van het wsw-personeel. De begroting van de GrGa gaat uit 
van een ongedeeld re-integratiebudget waaruit de gehele salariskosten voor de Wsw zouden kunnen worden 
betaald. Nu is duidelijk dat dit ontschotte re-integratiebudget er in 2013 niet zal zijn en gemeenten in 2013 een 
Wsw-subsidie ontvangen. De verwachting is dat de Wsw-subsidie die de gemeenten van het Rijk ontvangen 
niet voldoende is om de loonkosten van de Wsw-ers te dekken. Dit houdt in dat de gemeenten, net als in 2012, 
een extra bijdrage moeten verlenen van ongeveer € 570.000, -  om de salariskosten te dekken.  
 
Communicatie 
Nadat de Raad de zienswijze heeft vastgesteld, wordt deze schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen 
Bestuur van de GrGa. 
 
Realisatie 
Nadat de Raad de zienswijze heeft vastgesteld wordt deze verzonden naar de GrGa. 
 
 
 
 
 
Den Helder, 19 juni 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


