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Onderwerp: Gewijzigde begroting 2012 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 
van Noord-Holland 

Gevraagd besluit: 
1. de zienswijze op de gewijzigde begroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 

Arbeid kop van Noord-Holland onder kenmerk AU 11.17476 vast te stellen en deze in te dienen bij het 
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-
Holland; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 

Publiekssamenvatting 
Noorderkwartier NV heeft kort na het zomerreces aan de gemeenten die deelnemen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) een financiële bijdrage 
gevraagd. Voor 2012 ontstaat namelijk een tekort tussen de loonkosten van het Wsw-personeel en de subsidie 
die gemeenten daarvoor van het Rijk ontvangen. De GrGa heeft daarom een gewijzigde begroting voor 2012 
opgesteld. Aan Den Helder is een bijdrage gevraagd van € 572.151, - waarbij wordt afgezien van de reguliere 
bijdrage van € 96.177, -. De GrGa is tijdens haar vergadering van 17 november jl. onder voorbehoud akkoord 
gegaan met de gewijzigde begroting voor 2012. Het voorbehoud is een positieve besluitvorming van de 
gemeenteraden die deelnemen aan de GrGa. De andere gemeenten die deelnemen aan de GrGa hebben 
reeds eerder besloten om de middelen beschikbaar te stellen. De Helder heeft besloten om een bijdrage 
beschikbaar te stellen van € 572.151, -. 

Gebleken is dat Noorderkwartier NV de tekorten niet zelf kan dekken uit de eigen bedrijfsvoering. Gemeenten 
die deelnemen aan de GrGa zijn op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling verplicht om 
tekorten van de GrGa aan te vullen. Met de raadsinformatiebrief van 6 december 2011 (Rl 11.0188) is de Raad 
hiervan in kennis gebracht. 

Daarnaast wordt aan het Algemeen Bestuur van de GrGa opgedragen om zich te heroriënteren op de toekomst 
van de GrGa. Op dit moment zijn er diverse ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de toekomst van de 
GrGa, namelijk: 

de komst van de Wet Werken naar Vermogen; 
de gemeentelijke herindelingen in de regio Kop van Noord-Holland; 
het onderzoek in opdracht van de 9 gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland naar meer regionale 
samenwerking in de sociale zekerheid in de regio. 
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Inleiding 
Noorderkwartier NV heeft kort na het zomerreces aan de gemeenten die deelnemen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) een financiële bijdrage 
gevraagd. Voor 2012 ontstaat namelijk een tekort tussen de loonkosten van het Wsw-personeel en de subsidie 
die gemeenten daarvoor van het Rijk ontvangen. De GrGa heeft daarom een gewijzigde begroting voor 2012 
opgesteld. Aan Den Helder is een bijdrage gevraagd van € 572.151, - waarbij wordt afgezien van de reguliere 
bijdrage van € 96.177, -. De GrGa is tijdens haar vergadering van 17 november jl. onder voorbehoud akkoord 
gegaan met de gewijzigde begroting voor 2012. Het voorbehoud is een positieve besluitvorming van de 
gemeenteraden die deelnemen aan de GrGa. In dit advies wordt een afweging gemaakt om de gevraagde extra 
financiële middelen alsnog beschikbaar te stellen. De andere gemeenten die deelnemen aan de GrGa hebben 
reeds eerder besloten om de middelen beschikbaar te stellen. Ook wordt de Raad met dit advies in de 
gelegenheid gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door het beschikbaar stellen van de gevraagde financiële middelen voldoet Den Helder aan haar 
werkgeversverplichtingen. Het Wsw-personeel is in dienst van de GrGa en dat betekent dat de gemeenten een 
werkgeversplicht hebben richting het Wsw-personeel. De salarissen worden uitbetaald door 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 
volgende acht gemeenten met elkaar samen in de GrGa: Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, 
Niedorp, Schagen, Wieringen, Wieringermeer 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. 

• Het College van b&w heeft in haar vergadering van 4 oktober 2011 besloten om niet in te gaan op het 
verzoek van Noorderkwartier NV om de extra financiële middelen te verstrekken en in plaats daarvan is 
besloten om het Algemeen Bestuur van de GrGa te verzoeken 

o Noorderkwartier NV op te dragen om binnen de eigen bedrijfsvoering te zoeken naar 
kostenreductie voor 2012; 

o een beroep te doen op de herstructureringsfaciliteit, die is ingesteld om de transitie van de SW-
sector die noodzakelijk, mogelijk te maken en daartoe een plan van aanpak in te dienen bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De transitie is noodzakelijk door de komst 
van de WWnV; 

o een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot regionale samenwerking op het niveau 
van Noord-Holland Noord binnen de SW-sector. 

Dit standpunt is door de portefeuillehouder ingebracht in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
de GrGa op 7 oktober 2011. In deze vergadering hebben de gemeenten zich garant gesteld voor de 
Wsw-salarissen. Het is aan de gemeenten hoe zij deze garantstelling invullen. 

• Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van de GrGa de gewijzigde begroting van 2012 onder 
voorbehoud vastgesteld. Met de raadsinformatiebrief van 6 december 2011 (Rl 11.0188) is de Raad 
hiervan in kennis gebracht en is aangekondigd dat de Raad alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om, 
op grond van art. 24 van de gemeenschappelijke regeling, zijn zienswijze kenbaar te maken. 

Argumenten 
Zoals onder het kopje 'Kader' al is aangegeven, heeft het College van b&w in eerste instantie besloten om de 
financiële middelen die worden gevraagd door Noorderkwartier NV om het tekort op de Wsw-salarissen te 
dekken, niet beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn er echter voor 2012 geen alternatieven om de tekorten 
te dekken. In de bedrijfsvoering van Noorderkwartier NV is geen ruimte meer om het tekort zelf te dekken. 

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende gemeenten verplicht om 
tekorten bij het openbaar lichaam aan te zuiveren. Dat betekent dat Den Helder niet anders kan dan de 
middelen alsnog beschikbaar stellen. Het eerdere besluit van 4 oktober 2011 was erop gericht om een signaal 
af te geven dat wij het gevraagde bedrag niet zo maar beschikbaar wilden stellen. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de GrGa geschiedt door een meerderheid van de stemmen. 
Den Helder is gehouden aan de besluiten van het Algemeen Bestuur van de GrGa, ook indien Den Helder een 
ander standpunt inneemt. Met het besluit van het College van b&w van 4 oktober 2011 om geen extra financiële 
middelen beschikbaar te stellen stond Den Helder alleen. De andere gemeenten hebben toen al besloten de 
middelen beschikbaar te stellen. 

Financiële consequenties 
In 2012 stelt Den Helder eenmalig een bedrag van € 572.151, - beschikbaar aan de GrGa voor de dekking van 
de Wsw-salarissen in dat jaar. Er wordt afgezien van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten. Dit is 
een bedrag van € 96.177, -. De dekking van de extra middelen vindt plaats uit het begrotingsresultaat 2012. 
Hiervoor is een begrotingswijziging bij dit advies gevoegd. 

Communicatie 
Nadat de Raad de zienswijze heeft vastgesteld, wordt deze schriftelijk kenbaar gemaakt aan het Algemeen 
Bestuur van de GrGa. 

Realisatie 
In de eerder genoemde RIB is een beeld geschetst van de verwachte tekorten in de komende jaren. De vraag 
die dan moet worden beantwoord is hoe de toekomst van de GrGa eruit ziet. Op dit moment zijn er diverse 
ontwikkelingen gaande die hierbij een rol spelen en die elkaar in rap tempo opvolgen, namelijk: 

de komst van de WWnV; 
de gemeentelijke herindelingen in de regio Kop van Noord-Holland 
het onderzoek in opdracht van de 9 gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland naar meer regionale 
samenwerking in de sociale zekerheid in de regio. 

Het Algemeen Bestuur van de GrGa dient deze ontwikkelingen in relatie te brengen met de heroriëntatie. Ook 
leveren de toekomstscenario's voor Noorderkwartier NV die door de directeur-bestuurder zijn geschetst input 
voor deze heroriëntatie. 

Den Helder, 10 januari 2011 
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