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September 2016. 
Voorgeschiedenis. 
De gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid (GRGA) is ingesteld door de 
gemeenteraden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en laatstelijk 
vastgesteld in december 2014.  
In haar vergadering van 26 november 2015 heeft het algemeen bestuur ingestemd met 
een wijziging van deze regeling. 
Dit om tegemoet te komen aan de wijziging per 1 januari 2015 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
Vanuit de GRGA is het voorstel gedaan om  
– de GRGA om te zetten van een raadsregeling naar een gemengde regeling (van raad en 
college), 
– het Algemeen Bestuur (AB) te wijzigen en te laten bestaan uit raadsleden en in het 
Dagelijks Bestuur (DB) collegeleden te benoemen.  
In de gemeenten Schagen en Hollands Kroon is dit voorstel reeds door de raden 
vastgesteld.  
In Den Helder is het voorstel niet behandeld, omdat  dit voorstel volgens de griffie van  
Den Helder wettelijk niet juist zou zijn. 
 
Advies: 
Hierop is advies gevraagd aan en overlegd met de juriste van de Helderse concernstaf, 
mw. M. Frederiks. 
Gezamenlijke conclusie is  dat de GRGA volgens de nieuwe Wet op de 
Gemeenschappelijke Regelingen, moet worden aangepast naar een collegeregeling.  
 
Argumentatie. 
Het is niet mogelijk om de bestaande raadsregeling GRGA om te zetten naar een 
gemengde regeling GRGA (gemengd = van gemeenteraad en college) zoals eerder 
voorgesteld.  
De reden hiervoor is dat de taken van de GRGA, zijnde de uitvoering van de voormalige 
Wet Sociale Werkvoorziening en van Beschut Werk, door de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten zijn gemandateerd aan de respectievelijke colleges van 
burgemeester en wethouders.  
Er zijn of worden dus geen raadsbevoegdheden aan de GRGA overgedragen en derhalve 
kunnen raadsleden geen deel uitmaken van het bestuur van de GRGA 
  
Conclusie. 
Gelet op het voorgaande moet de GRGA volgens de nieuwe Wgr worden aangepast 
naar een collegeregeling.  
In het bestuur kunnen uitsluitend worden benoemd de leden van de colleges van 
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. 
 
Voorstel: 
de deelnemende gemeenten te vragen het volgende te besluiten: 
1. Het voorstel van het bestuur van de GRGA van 26 november 2015 tot wijziging van de 
GRGA, voor zover aangenomen door de gemeenteraad, in te trekken  
2. de GRGA te wijzigen van een raadsregeling naar een collegeregeling.  
3. de colleges van de deelnemende gemeenten voor te stellen de tekst van de regeling  
van december 2014, te wijzigen volgens bijgaand tekstvoorstel. 
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