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Onderwerp:  Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-

Holland 

 

Gevraagd besluit: 
In te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde wijzigingen van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland met terugwerkende kracht per 1 

januari 2015. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat het college van 

burgemeester en wethouders de participatievoorziening beschut werk kan aanbieden aan een belanghebbende. 

De gemeenten die in de regio Kop van Noord-Holland samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen) hebben dit orgaan 

opgedragen om, naast de Wet Sociale werkvoorziening, ook de participatievoorziening beschut werk uit te 

voeren. Om dit mogelijk te maken dient de gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. De aanpassing 

houdt in dat, in dit geval de gemeente Den Helder de uitvoering van het beschut werk delegeert aan de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. Dit voorstel ligt ook ter 

besluitvorming voor aan de raad van de gemeente Hollands Kroon en aan de gemeenteraad van Schagen. 

 

Inleiding 

In zijn vergadering van 30 oktober 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de 

uitvoering van de participatievoorziening beschut werk vanaf 1 januari 2015 op te dragen aan de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa). Om deze opdracht 

rechtmatig uit te kunnen voeren dient de gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met dit voorstel wordt bereikt dat de GrGa de participatievoorziening beschut werk rechtmatig kan uitvoeren. 

 

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. 

  Op 30 juni 2014 is de raad van de gemeente Den Helder reeds akkoord gegaan met de begroting van 

de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) voor 2015. 

Deze begroting is inclusief de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk. 

  In zijn vergadering van 30 oktober 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten 

om de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk vanaf 1 januari 2015 op te dragen aan de 

GrGa. Vervolgens heeft de portefeuillehouder het standpunt van Den Helder ingebracht in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van de GrGa. De portefeuillehouders van Hollands Kroon en 

Schagen hebben hetzelfde standpunt ingebracht als Den Helder. 
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Argumenten 

De GrGa kan de participatievoorziening beschut werk rechtmatig uitvoeren indien de gemeenteraden deze 

bevoegdheid delegeert aan het openbaar lichaam. Daartoe dient de tekst van de gemeenschappelijke regeling 

aangepast te worden. De aanpassingen betreffen telkens een toevoeging over het Beschut Werk en enkele 

technische aanpassingen. Hieronder wordt per artikel aangegeven wat de wijzigingen zijn. 

 

Artikel 1 

Aan dit artikel dat begripsomschrijvingen bevat, is het punt i toegevoegd zijnde een omschrijving van het begrip 

‘Beschut Werk-werknemers’. Het gaat hier om personen die worden geplaatst op de voorziening beschut werk 
op grond van artikel 10b van de Participatiewet, 

 

Artikel 3 

Hier is de zinsnede ‘alsmede van Beschut Werken’ toegevoegd. Naast de integrale uitvoering van de Wsw, 

wordt door deze regeling ook het Beschut Werken integraal uitgevoerd. 

 

Artikel 4 

In het eerste lid is de zinsnede ‘van Beschut Werken’ toegevoegd. Per 1 januari 2015 is geen instroom meer 
mogelijk in de Wsw en is de wachtlijst Wsw opgeheven. Indien meer mensen een indicatie Beschut Werken 

krijgen dan dat er kunnen worden geplaatst, dan ontstaat een wachtlijst voor het Beschut Werken. Door deze 

wijziging wordt het beheer van deze wachtlijst uitgevoerd door de GrGa 

 

Daarnaast zijn er twee technische aanpassingen in dit artikel. In het eerste en in het tweede lid wordt de term 

‘CWI’ vervangen door ‘UWV’. Het CWI bestaat al enige jaren niet meer, de taken van het CWI zijn opgegaan in 
het UWV. 

 

Artikel 22 

Aan dit artikel wordt toegevoegd dat naast de Wsw-werknemers ook de Beschut Werken-werknemers in dienst 

zijn bij de GrGa. 

 

Artikel 36 

In het tweede lid van dit artikel is de datum van inwerkingtreding aangepast. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. Op grond van artikel 2 onder b en c van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 wordt geen referendum gehouden over de uitvoering van 

besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft en gemeentelijke 

procedures. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel. Op 30 juni 2014 is de raad van de gemeente 

Den Helder reeds akkoord gegaan met de begroting van de GrGa voor 2015. Deze begroting is inclusief de 

uitvoering van de voorziening beschut werk. 

 

Communicatie 

De GrGa wordt na de besluitvorming in de raad in kennis gebracht van het standpunt van de gemeente Den 

Helder. 

 

Realisatie 

Na de besluitvorming in de raden van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen wordt de 

mandaatverlening van de GrGa aan Noorderkwartier NV aangepast. 

 

 

Den Helder, 3 maart 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


