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Jaarstukken 2015 en Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland

Gevraagd besluit:
de concept zienswijze op de Begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop
van Noord-Holland met kenmerk AU16.vast te stellenen deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.
Publiekssamenvatting
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid
Kop van Noord-Holland (GrGa) op 31 maart 2016 zijn de Concept Jaarstukken 2015 en de Concept Begroting
2017 vastgesteld. Uit deze Begroting 2017 blijkt dat voor de uitvoering van de Wsw en de
participatievoorziening Beschut werk de GrGa verzoekt om een bedrag van € 7.069.000,-. In artikel 24 lid 1 van
de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een zienswijze op de begroting kunnen
indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. De Begroting 2017 bevat geen bijzonderheden. Daarom wordt
een positieve zienswijze ingediend. Op grond van artikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling nemen
de raden van de deelnemende gemeenten kennis van de jaarstukken. In de jaarstukken is te zien dat de GrGa
de beschikbare middelen heeft ingezet om het beoogde aantal Wsw-banen te realiseren.
Inleiding
Onlangs ontvingen wij van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
(GrGa) de Begroting 2017 en de Jaarstukken 2015. Beide documenten worden vastgesteld in de eerstvolgende
vergadering van het Algemeen Bestuur. Met dit advies wordt voorgesteld om een positieve zienswijze op de
Begroting 2017 in te dienen en om kennis te nemen van de Jaarstukken 2015.
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.
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 nu nog 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.
 In artikel 24 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de gemeenteraden een
zienswijze op de begroting kunnen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. Daarnaast nemen
de raden van de gemeenten die deelnemen aan de GrGa kennis van de jaarstukken (artikel 26 lid 1 van
de gemeenschappelijke regeling).
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Argumenten
Begroting 2017
De Begroting 2017 geeft financiële informatie over de verwachte lasten en baten van de GrGa voor het jaar
2017.Aangegeven is dat de verwachte lasten voor 2017 even hoog zijn als de verwachte baten, zodat een
resultaat is begroot van € 0,-.
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In het onderstaande overzicht zijn de begrote aantallen werkplekken in Se in 2017 weergegeven.
Gemeente
Wsw-plekken
Beschut werk-plekken
Den Helder
225,12
12,55
Hollands Kroon
106,49
5,75
Schagen
159,95
8,63
Totaal
491,56
26,53

Met de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de GrGa worden Wsw-dienstverbanden en
Beschut werk-dienstverbanden gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog een aantal uitvoeringskosten, zoals kosten
voor: collectief vervoer, controlling, secretaris en beleidsondersteuning en Wsw-panel. Voor 2017 komt dat voor
Den Helder op een bedrag van € 266.000,-.
De Begroting 2017 bevat geen bijzonderheden. Daarom wordt geadviseerd een positieve zienswijze in te
dienen bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa door daartoe de bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen.
Jaarstukken 2015
De Jaarstukken 2015 bestaan uit een Jaarverslag 2015 en uit een Jaarrekening 2015. In het Jaarverslag vindt
de programmaverantwoording plaats. Uit dit Jaarverslag blijkt dat Den Helder meer Wsw-dienstverbanden heeft
gerealiseerd dan was begroot. Echter is het aantal gerealiseerde Beschut werken-dienstverbanden minder dan
was begroot.
De Jaarrekening 2015 biedt een financiële verantwoording. Hierin is te zien dat het financiële resultaat over het
verslagjaar € 0,- is. Dit betekent dat de baten en de lasten in het verslagjaar even hoog zijn. In 2015 heeft Den
Helder 270,40 Se aan Wsw-banen gerealiseerd. Dit is meer dan dat was afgesproken; er was een omvang van
266,53 Se begroot. In het verslagjaar heeft Den Helder geen Beschut werk-dienstverband gerealiseerd.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op artikel 2 onder c van de Referendumverordening
2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke procedures.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
Begroting 2017
Uit de Begroting 2017 blijkt dat de GrGa aan Den Helder een bedrag voor de uitvoering van de Wsw en Beschut
werk vraagt van € 7.069.000,-. Deze kosten worden gedekt uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein.
Jaarstukken 2015
Geen. Er is minder budget ingezet voor de realisatie van het aantal afgesproken Wsw-dienstverbanden,
waardoor een kortlopende schuld aan de deelnemende gemeenten is ontstaan. Deze kortlopende schuld
bedraagt in totaal € 453.000,-. Van dit bedrag ontvangt de gemeente Den Helder circa € 200.000,- retour.
Communicatie
Na vaststelling door de raad wordt de zienswijze verstuurd naar het Dagelijks Bestuur van de GrGa.
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Se staat voor Standaard eenheid. Dit is een rekeneenheid die binnen de Wsw wordt gebruikt om de omvang van de dienstbetrekkingen te
bepalen. In de berekening is de zwaarte van de handicap een belangrijke factor.
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Den Helder, 17 mei 2016.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

loco-secretaris
D. Oostrom
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