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In onze vergadering van 9 juli 2012 hebben wij onze zienswijze op uw begroting voor 2013 vast gesteld. 
Met deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar. 
 
In de eerste plaats hebben wij geconstateerd dat u niet de juiste procedure hebt gevolgd met betrekking tot 
het aanbieden en vaststellen van de begroting. Hierdoor zijn de gemeenteraden niet in de gelegenheid 
gesteld hun zienswijze kenbaar te maken vóórdat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland de begroting vaststelt. Zeker in deze tijden 
wanneer de financiële risico’s voor gemeenten groot zijn. Wij vinden het dan ook erg slordig dat de 
begroting al is vastgesteld zonder de zienswijzen van de gemeenten daarin mee te nemen.  
 
In artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling is beschreven hoe deze procedure er uit ziet. Eerst 
dienen de gemeenteraden in de gelegenheid te worden gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken en 
pas daarna kan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 
van Noord-Holland zijn begroting vaststellen. Wij gaan er vanuit dat u in het vervolg de procedure zoals die 
is beschreven in artikel 24 zult volgen en in de jaarplanning van de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur rekening houdt met deze procedure.  
 
Wij zijn verheugd dat u de begroting met het alternatieve scenario, dus zonder instroom van de wachtlijst, 
hebt vastgesteld. Echter vragen wij u inzicht te geven in de financiële risico’s die deze begroting met zich 
mee brengt. Daarnaast zouden wij graag willen weten wat er gebeurt met de personen die niet worden 
geplaatst, maar op de wachtlijst blijven staan. Gezien de toenemende kosten in de sw-sector en de 
daarmee gepaard gaande risico’s geven wij u de opdracht om de al ingezette herstructurering van het sw-
bedrijf voort te zetten, zodat de uitvoering van de Wsw plaatsvindt binnen de beschikbare financiële 
kaders. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet.  
 
Hoogachtend, 
Gemeenteraad van Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

 
 
 
 

griffier 
mr. drs. M. Huisman 

 
 
 
 

 


