
Schagen, 30 maart 2015. 
 
Betreft: toelichting bij jaarstukken 2014 GRGA 
 
 
Geacht bestuur, 
 
In deze brief wordt u geïnformeerd over de sociale en financiële resultaten in 2014 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 
Ten eerste komt de taakstelling aan de orde: Is de maatschappelijke doelstelling gerealiseerd?  
Ten tweede wordt toelichting gegeven over het resultaat en de begroting.  
Tenslotte wordt informatie gegeven over de middelen die gemeenten beschikbaar stellen in 
vergelijking met de gemiddelde branchegegevens in Nederland. 
 
De concept jaarstukken 2014 zijn bijgevoegd. De jaarstukken worden in de Algemene 
Bestuursvergadering van 25 juni 2015 ter vaststelling geagendeerd. 
 
 
1. Sociale doelstelling 
 
Tabel: Taak en realisatie WSW 2014 in arbeidsjaren 
 

gemeente afspraak in Se realisatie in Se 

Den Helder 283,54 283,71 

Hollands Kroon 142,89 142,89 

Schagen 193,39 193,44 

 totaal 619,82 620,04 

 
Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de GRGA/Noorderkwartier er goed in geslaagd zijn om de 
sociale doelstelling te realiseren. Voor alle gemeenten geldt dat de banen die werden beoogd te 
realiseren, ook door de mensen uit de doelgroep zijn gerealiseerd. 
 
 
2. Financiële doelstelling: realisatie versus begroting 2014 
 
Verder constateren we dat de sociale doelstelling binnen de financieel gestelde kaders is behaald. In 
onderstaande opsomming wordt het financiële resultaat toegelicht. 
 
In onderstaand overzicht worden de verschillen tussen de begroting en programmarekening 
toegelicht: 
1.  Niet begrote extra aanvulling op de WSW-subsidie door het Rijk     €     441.000 
2.  Lagere loonkosten door verloop relatief dure krachten en lagere sociale lasten     €     419.000 
3.  Lagere kosten collectief vervoer door aangescherpte in- en opstapprocedure       €       28.000 
4.  Overige                  €         8.000 
5.  Bonus Begeleid Werken 2012 (niet doorgestort naar de NV)    €     244.000 
Totaal            €  1.140.000 
 
Het bestuur van de GRGA heeft op 26 maart 2015 besloten subsidieoverschotten uit te keren aan 
gemeenten. Daarvoor hoeft geen apart bestuurlijk besluit meer genomen te worden. Een opgave 
daarvan wordt hieronder weergegeven: 
6.  Tussentijdse uitkering voorlopig exploitatieoverschot 2014 (medio 2014)     €     378.000 
7.  Nog uit te keren aan gemeenten        €     762.000 
8.  Totaal subsidieoverschot         €  1.140.000  



De afwijkingen in de realisatie van de begroting konden niet worden voorzien. We zullen dat kort 
toelichten, uitgezonderd de restpost ‘overige’. 
 
Ad 1. Subsidie. Het ministerie heeft extra budget toegekend door de WSW-subsidie per arbeidsjaar 
te verhogen. Elk jaar worden in de miljoenennota de subsidies budgettair gekort, maar in de praktijk 
blijkt achteraf dat de Rijksoverheid aanvullingen verstrekt. Hoewel het absolute extra subsidiebedrag 
groot is, is de totale afwijking van de begroting 3,3%. 
 
Ad 2. Salarissen. De lagere loonkosten zijn absoluut gezien een grote afwijking. Hier geldt dat 
procentueel de afwijking relatief klein is: 2,8%. Uit een interne analyse blijkt ook hier dat de uitstroom 
van mensen met een relatief hoog salaris niet kon worden voorzien. De sociale lasten zijn lager 
uitgevallen dan begroot. Aangezien de begroting bijna een jaar voor inwerkingtreding wordt 
opgemaakt, worden deze afdrachten geschat en gebaseerd op historische cijfers. We houden de 
afgelopen paar jaren rekening met een budgettaire nul-lijn voor salarissen. 
 
Ad 3. Collectief vervoer. Het collectief vervoer wordt periodiek in overleg met Noorderkwartier N.V., 
de gemandateerde uitvoerder van de WSW, beoordeeld en zo mogelijk kosten-efficiënter uitgevoerd. 
Dat is in het lopende boekjaar, nadat de begroting is vastgesteld, gerealiseerd en leidt tot een 
positieve afwijking ten opzichte van de begroting. 
 
Ad 5. Bonus Begeleid Werken. De bonus Begeleid Werken wordt door het Rijk uitgekeerd maar de 
hoogte van het bedrag is onzeker. Dat is de reden dat het bedrag p.m. in de begroting wordt 
opgenomen. Bovendien werd dit bedrag voorheen aan de uitvoerder, Noorderkwartier N.V.  
uitbetaald. Evenals in 2013 is in 2014 het uitgangspunt om de bonus uit te keren aan de gemeenten. 
 
Ad 6,7. Uitkeringen aan gemeenten. De openstaande nog uit te keren bedragen aan gemeenten 
zullen volgens het onderstaande overzicht worden uitgekeerd. 
 
Uitkering kasoverschot gespecificeerd naar deelnemende gemeente. 

Gemeente Procentuele 
teruggave 

Uitkering 
kasoverschot 

Den Helder 47,93 € 365.227 

Hollands Kroon 22,98 € 175.107 

Schagen 29,09 € 221.666 

Totaal 100,00 € 762.000 

 
 
3. Bijdrage van gemeenten aan de uitvoering van de WSW 
 
De gemeenten vullen de exploitatie van de Gemeenschappelijke Regeling aan door het verschil 
tussen de betaalde loonkosten van WSW-ers in dienst van de GRGA en de gekorte Rijkssubsidie 
WSW te suppleren. Graag willen we aan de orde stellen wat daadwerkelijk in 2014 door gemeenten 
financieel wordt bijgedragen aan de WSW. Daarbij willen we dan ook nog naar voren brengen dat de 
kosten die de GRGA/Noorderkwartier N.V. maakt voor de mensen die via de sociale dienst een 
werkervaringsplaats hebben, niet door de gemeenten worden vergoed (deze plekken worden tot op 
heden gratis ter beschikking gesteld). Hoewel het enigszins buiten het bestek van de cijfers over 2014 
van de GRGA valt, betrekken we daarbij de voorlopige cijfers over 2014 van Noorderkwartier N.V. om 
zodoende een integraal beeld van de uitvoering van de WSW en aanverwante regelingen te kunnen 
geven. In de begroting van de GRGA is rekening gehouden met een suppletie van € 1.869.000.  
 
 
 
 
 
 



Het volgende overzicht is relevant: 
 
Tabel: Gemeentelijke bijdrage, rekening houdend met teruggaven in euro 

Betaald: suppletie/bijdrage € 1.869.000 

Ontvangen door gemeenten in 2014: voorlopige uitkering 
exploitatieoverschot over 2014 

€    378.000 

Nog uit te keren aan gemeenten €   762.000 

Per saldo betaald €   729.000 

 
Noorderkwartier N.V. realiseert een winst van € 579.000. Omdat de deelnemende gemeenten 
Noorderkwartier N.V. volledig in eigendom hebben, is dit voor gemeenten tevens een (indirecte) 
toevoeging aan hun bezittingen. Per saldo voert de regio, in casu gemeenten, GRGA, 
Noorderkwartier N.V., de WSW-regeling betrekkelijk efficiënt uit, namelijk € 150.000 tekort. Waarom 
kostenefficiënt? Uit de benchmark van WSW-bedrijven (over 2013) blijkt dat het gemiddelde 
exploitatietekort € 599.000 bedroeg, maar dat daarnaast nog een gemiddelde gemeentelijke bijdrage 
werd betaald van € 1.422.000. In het algemeen zuiveren gemeenten tekorten aan van de 
gemeenschappelijke regelingen. 
Dat brengt de totale gemiddelde bijdrage van de Nederlandse gemeenten inclusief aanzuivering van 
het tekort op € 2.021.000. De regio Kop van Noord-Holland doet het met € 150.000 aanmerkelijk 
beter, namelijk bijna € 2 miljoen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan de Moel, 
Secretaris GRGA 
 
Kees Punt, 
Controller GRGA 


