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  Han Wonder (06-12921757 / 
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Portefeuillehouder(s): 

1. Mary van Gent 

2. Sigge van der Veek 

3. Pieter Kos 

 

 

    

 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

november 2020 oktober 2020 

 

Onderwerp 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland en de Gewijzigde 

begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland als 

gevolg van de nieuwe voorziening ‘Duurzaam aan het werk met LKS’. 

 

Voorgesteld advies 

1. Toestemming te verlenen aan de colleges van burgemeester en wethouders om de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland te wijzigen conform het voorstel van het Dagelijks 

Bestuur van deze regeling; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland onder voorbehoud van de 

vaststelling van de Programmabegroting 2021 van de drie gemeenten. 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland kenbaar te maken. 
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Wettelijke grondslag 

• Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 

• Participatiewet 

• Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid 

• Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ uit 2018 

• Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019). 

 

Kern van de zaak 

In reactie op de evaluatie van de Participatiewet door het SCP is in de regiKop van Noord-Holland de 

voorziening 'Duurzaam aan het werk met LKS' opgestart. Om dit te kunnen uitvoeren dient de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) aangepast te 

worden als mede de reeds vastgestelde begroting van de GrGa. 

 
 

Openbaarheid documenten 

• Gewijzigde Begroting 2021-2024 GrGa; 

• Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid kop van Noord-Holland 

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

1. Toestemming te verlenen aan de colleges van burgemeester en wethouders om de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland te wijzigen conform het voorstel van het Dagelijks 

Bestuur van deze regeling; 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2021 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland onder voorbehoud van de 

vaststelling van de Programmabegroting 2021 van de drie gemeenten. 

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland kenbaar te maken. 

Vastgesteld in de vergadering van november 2020. 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Eind 2019 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de Participatiewet geëvalueerd. Een belangrijke 

bevinding van deze evaluatie was dat mensen met een arbeidsbeperking niet meer aan het werk zijn 

gekomen. Dit was echter wel een van de doelen van de Participatiewet. Ook in onze regio zagen wij 

dat de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt niet waren toegenomen. 

Hierop heeft de GrGa de regeling “Duurzaam aan het werk met lks" opgesteld en uitgewerkt. Om deze 

regeling uit te kunnen voeren dient zowel de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast als 

de reeds vastgestelde begroting 2021 van de GrGa te worden gewijzigd. 

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is nodig als gevolg van het in dienst nemen van de 

werknemers volgens de voorziening “Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie en de daaruit 

voortvloeiende en daarmee verband houden voorschriften en regelingen. Hiermee wordt de doelgroep die 

onder de Gemeenschappelijke Regeling vallen uitgebreid. 

 

Begrotingswijziging 2021-2024 

Voor ligt een begrotingswijziging van de eerder vastgestelde begroting 2021-2023. Dit als gevolg van de 

voorziening “Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie” en de prognose voor de jaren na 2021. 

 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de GrGa namens de gemeenten uitvoering aan 

geeft. Het gaat dan om de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de regeling 

Beschut Werk van de Participatiewet. Daarnaast wordt met de aanpassingen beoogt dat de GrGa 

personen in dienst kan nemen die behoren tot de doelgroep met een loonkostensubsidie. 

 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

Dit voorstel betekent dat u de keuze bevestigt ook in de toekomst in te zetten op inwoners met een afstand 

tot de arbeidsmarkt en daar een groot deel van uw re-integratiemiddelen op in te zetten. Daar de kosten in 

de jaren structureel oplopen voor de plaatsing van deze inwoners, kan het betekenen dat de re-

integratiemiddelen op termijn niet meer voldoende zijn om ook andere doelgroepen (denk aan niet-

uitkeringsgerechtigden, mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren die uitstromen uit het 

Praktijkonderwijs) te kunnen bedienen. De afrekening vindt plaats op basis van het aantal daadwerkelijk 

geplaatste werknemers. Op dit moment zijn de re-integratiemiddelen beschikbaar. Het is niet ondenkbaar 

dat het Rijk in de toekomst kiest voor een andere financieringssystematiek en het objectief verdeelmodel 

voor de algemene uitkering wijzigt. 

 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 
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Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 
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Communicatie 

In juni  is er een filmpje gepresenteerd aan de leden van de RRN en is aangekondigd dat er een voorstel 

komt over het project “Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie” en een wijziging van de GrGa. 

 

De GR wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. 

 

Bijlagen 

- Aanbiedingsbrief gewijzigde begroting; 

- Gewijzigde begroting GrGa; 

- Notitie budgetten; 

- Gemeenschappelijke regeling september 2020; 

- Voorstel Duurzaam werk. 

 

 


