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Registratienummer: 

 

RVO15.0046 Portefeuillehouder: G.K. Visser 

Van afdeling: Sociaal Domein Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Toelichting bij de Begroting 2016 GrGa 

(ID15.01455);  Begroting 2016 GrGa (ID15.01454);  Toelichting bij de Jaarstukken 2014 GrGa 

(ID15.01450);  Jaarstukken 2014 GrGa (ID15.01451);  Controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant (ID15.01452);  Accountantsverslag 2014, Blik op de toekomst 

met nieuwe participatiewet (ID15.01453). 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.A.M.M. Torringa 

(0223) 67 1244 

a.torringa@denhelder.nl 

Onderwerp:  Begroting 2016 en Jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 

 

Gevraagd besluit: 

1. geen zienswijze op de Begroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Kop van Noord-Holland in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van dit orgaan; 

2. kennis te nemen van de Jaarstukken 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland en daarop geen zienswijze in te dienen. 

 

Publiekssamenvatting 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) op 25 juni 2015 staan de Jaarstukken 2014 en de Begroting 2016 ter 

besluitvorming op de agenda. Uit de Begroting 2016 blijkt dat de GrGa van de gemeente Den Helder verzoekt 

om een bedrag € 7.243.000, - voor de uitvoering van de Wsw en de participatievoorziening Beschut werk. 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 2016 bevat geen 

bijzonderheden en geeft dan ook geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 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 2016 en de Jaarstukken 2014. Beide documenten worden vastgesteld in de vergadering 

van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2015. Met dit advies wordt voorgesteld om geen zienswijze op de 

Begroting 2016 in te dienen en om kennis te nemen van de Jaarstukken 2014. 

 

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. 
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 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). 

 

Argumenten 

 

Begroting 2016 

De Begroting 2016 geeft financiële informatie over de verwachte lasten en baten van de GrGa voor het jaar 

2016.Aangegeven is dat de verwachte lasten voor 2016 even hoog zijn als de verwachte baten, zodat een 

resultaat is begroot van € 0, -.  
 

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 2016 komt dat voor 

Den Helder op een bedrag van € 202.000. 
 

De Begroting 2016 bevat geen bijzonderheden, daarom wordt geadviseerd af te zien van het indienen van een 

zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de GrGa. 

 

Jaarstukken 2014 

De Jaarstukken 2014 bestaan uit een Jaarverslag 2014 en uit een Jaarrekening 2014. In het Jaarverslag vindt 

de programmaverantwoording plaats, uit dit Jaarverslag blijkt dat Den Helder de taakstelling die het van het Rijk 

heeft opgedragen gekregen voor 2014 is gerealiseerd. Dit betekent dat de subsidie van het Rijk is ontvangen 

volledig is ingezet om Wsw-banen te realiseren; er is zelfs sprake van een zeer geringe overrealisatie. 

 

De Jaarrekening 2014 biedt een financiële verantwoording. Hierin is te zien dat er een positief verschil is van € 
1.140.000 tussen de Begroting 2014 en de werkelijke realisatie in datzelfde jaar. De belangrijkste redenen 

hiervoor zijn: 

- Ontvangen van een niet begrote extra aanvulling op de Wsw-subsidie door het Rijk; 

- Lagere loonkosten door verloop van relatief dure krachten en lagere sociale lasten; 

- Lagere kosten voor collectief vervoer; 

- Toekenning Bonus Begeleid Werken 2012 door het Rijk. 

Het overschot vloeit terug naar de gemeenten die deelnemen aan de GrGa. 

 

Bij de jaarrekening is een  Controleverklaring van een onafhankelijke accountant gevoegd die is ondertekend 

door een registeraccountant. Daarnaast is een accountantsverslag bijgevoegd. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Dit voorstel is geen onderwerp voor een referendum, gelet op artikel 2 onder b en c van de 

Referendumverordening 2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over besluiten van hogere  

bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en dat geen referendum wordt gehouden over 

gemeentelijke procedures. 

 

Financiële consequenties 

 

Begroting 2016 

Uit de Begroting 2016 blijkt dat de GrGa aan Den Helder een bedrag voor de uitvoering van de Wsw en Beschut 

werk vraagt van € 7.243.000,-.  Deze kosten worden gedekt uit de Integratie-uitkering Sociaal Domein. 

 

Jaarstukken 2014 

Geen. Het beschikbare budget is volledig ingezet voor de realisatie van het beoogde aantal Wsw-

dienstverbanden. Onder het kopje ‘Argumenten’ is al aangegeven dat het overschot van de GrGa terugvloeit 
naar de gemeenten. Het overschot over 2014 bedraagt in totaal € 762.000, -. Inmiddels heeft de gemeente Den 

Helder het eerste deel reeds (€ 181.175, -) ontvangen, betekent dat we nog een bedrag ontvangen van ca. € 
340.000, -. 

 

 

Communicatie 

De portefeuillehouder brengt het standpunt van Den Helder in, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

de GrGa op 25 juni 2015. 
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Den Helder, 19 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


