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Toelichting bij de Begroting 2016 
 
Situatie tot 1 januari 2015: uitvoering WSW 
Op 1 januari 2015 is de “Participatiewet” in werking getreden. 
Tegelijk is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening geëindigd. 
Tot 1 januari 2015 was de GRGA de werkgever van de personen met een WSW-indicatie. 
De gemeenten betalen de loonkosten van de werknemers van de GRGA 
 
De uitvoering van de WSW was gemandateerd aan Noorderkwartier N.V. te Schagen, waarvan de 
gezamenlijke, deelnemende gemeenten enig en onverdeeld aandeelhouder zijn. 
Voor de uitvoering betalen de gemeenten geen vergoeding. De uitvoeringskosten van 
Noorderkwartier werden volledig gedekt door de opbrengst die Noorderkwartier genereerde door 
het doen uitvoeren van betaald werk en detachering van de WSW-ers. 
Bij winst kan Noorderkwartier N.V. een nader vast te stellen dividend uitkeren, op besluit van de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
 
Situatie na 1 januari 2015: uitvoering WSW en Beschut Werk. 
Door de in de GRGA deelnemende gemeenten is besloten dat de GRGA ook na 1 januari 2015 de 
werkgever blijft van de op die datum in dienst zijnde WSW-werknemers en dat de uitvoering van 
de WSW gemandateerd blijft aan Noorderkwartier N.V.. 
Noorderkwartier N.V. vraagt de gemeenten hiervoor geen financiële bijdrage. 
De uitvoeringskosten betaalt Noorderkwartier uit de inkomsten uit productie-werkzaamheden. 
Door het ingaan van de Participatiewet en zullen er  geen nieuwe medewerkers met een WSW-
indicatie instromen. Door natuurlijk verloop zal het aantal WSW-werknemers vanaf deze datum 
afnemen en op termijn op nul eindigen. 
 
Op grond van de Participatiewet kunnen mensen geïndiceerd worden voor Beschut Werk. 
De gemeenten hebben besloten deze mogelijkheid te bieden en de uitvoering van beschut werk 
onder te brengen bij de GRGA. 
Ook voor deze personen zal de GRGA als werkgever dienen. 
Uitgangspunt is dat ingaande 1 januari 2015, de GRGA  één werknemer Beschut Werk toelaat als 
er drie werknemers WSW zijn afgevloeid. 
Het aantal werknemers van de GRGA op 1 januari 2015 was 616,61 Se (=Standaard eenheden). 
  
Begroting 2016: verder afnemend aantal werknemers, stijging uitvoeringskosten per 
werknemer. 
De begroting 2016 gaat uit van een personeelsbestand van 591,95 Se.  
De prognose is dat er op  januari 2017 nog een personeelsbestand van  567,29 Se zal zijn. 
 
Door het afnemend aantal werknemers zullen de kosten per werknemer van de uitvoering van de 
WSW en Beschut Werken, bij gelijkblijvende kwaliteit stijgen. 
Dit kan alleen worden opgevangen als deze uitvoering gecombineerd kan worden met andere, 
verwante werkzaamheden zoals: 

1. assessment 
2. belastbaarheidsonderzoek 
3. loonwaardemeting 
4. werken met behoud van uitkering 
5. werkervaringsplaatsen c.q. werkstages 
6. participatieplaatsen 

 
 
 



 
Aanvullende werkzaamheden bij Noorderkwartier N.V., besluitvorming medio 2015. 
Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2016 werd een ambtelijk voorstel over de 
aanvullende werkzaamheden ontwikkeld vanuit de deelnemende gemeenten, in overleg met de 
GRGA en Noorderkwartier. 
Hierbij is het streven om, na behandeling ervan in het Werkbedrijf, het portefeuillehoudersoverleg, 
de colleges van B&W en het bestuur van de GRGA, tot besluitvorming te komen in het vroege 
najaar van 2015. 
Dit opdat dan duidelijkheid zal bestaan over de meerjarenontwikkeling van de werkzaamheden van 
de GRGA en Noorderkwartier N.V. en de daarop te baseren meerjarenbegroting van de GRGA met 
betrekking tot de uitvoering van de WSW en Beschut Werken. 
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