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  Raadsvergadering van 9 februari 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

22 december 2015 

N. den Otter 

0224 – 210  

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Sociaal Domein 

15.028911 

 

 

Samenvatting 

Op 1 januari 2015 trad de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking. De 

wetswijziging beoogt afstemming op de dualisering van provincie- en gemeentebestuur. 

Gevolg daarvan is dat de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) aangepast 

moet worden. De aanpassing heeft betrekking op de bestuurssamenstelling. 

 

Voorts wordt de termijn waarbinnen de gemeenteraad zijn zienswijze kan leveren verlengd van 6 naar 

8 weken en krijgen de lokale rekenkamers meer wettelijke mogelijkheden om onderzoek te doen naar 

samenwerkingsverbanden. 

 

Waarom dit voorstel 

In de huidige situatie bestaat het Algemeen en het Dagelijks bestuur van de GrGa uit dezelfde 

personen, namelijk de portefeuillehouders sociale zaken van de drie samenwerkende gemeenten 

Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

Dualisering staat dat niet toe. De wetswijziging regelt dat in een openbaar lichaam, dat is ingesteld 

door de gemeenteraad, collegeleden geen zitting kunnen hebben in het Algemeen bestuur.  

 

Het Algemeen bestuur van de GrGa stelt daarom voor om het Algemeen bestuur samen te stellen uit 

vertegenwoordigers van de Gemeenteraad. De invloed van de gemeenteraad op het 

samenwerkingsverband wordt daardoor vergroot. 

Het gaat om het benoemen van twee leden en twee plaatsvervangend leden uit de Raad. 

 

De Dagelijks bestuursleden worden benoemd door het Algemeen bestuur op voordracht van het 

College. Dat kunnen de portefeuillehouders uit het College zijn. 

 

 

De wijzigingen zijn de volgende (geel gearceerd): 

 

GrGa 2015 (oud) GrGa 2016 (nieuw) 

Artikel 5 Het bestuur  

1. Het bestuur van het openbaar lichaam 

bestaat uit een algemeen bestuur, een 

dagelijks bestuur en een voorzitter.  

2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd 

van het openbaar lichaam.  

3. De voorzitter is voorzitter van zowel het 

Artikel 5  Het bestuur  

1. Het bestuur van het openbaar lichaam 

bestaat uit een algemeen bestuur, een 

dagelijks bestuur en een voorzitter.  

2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd 

van het openbaar lichaam.  

3. De voorzitter wordt benoemd door het 
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algemeen bestuur als het dagelijks bestuur.   

 

dagelijks bestuur en is voorzitter van zowel het 

algemeen bestuur als het dagelijks bestuur.   

 

Artikel 6 Samenstelling algemeen bestuur  

De raden van de gemeenten benoemen ieder, 

op voordracht van de desbetreffende colleges 

van burgemeester en wethouders, één lid van 

het college van burgemeester en wethouders tot 

lid van het algemeen bestuur en wijzen 

vervolgens voor het aangewezen lid een 

plaatsvervanger aan, welke plaatsvervanger 

evenals het aangewezen lid een lid is van het 

college van burgemeester en wethouders.    

 

Artikel 6  Samenstelling algemeen bestuur  

De raden van de deelnemende gemeenten 

benoemen ieder, vanuit hun midden, de leden 

van het algemeen bestuur. 

Het door elk der gemeenteraden te benoemen 

aantal leden wordt bepaald door het aantal 

inwoners van die gemeente. 

Dit met dien verstande dat de gemeenten met 

een omvang tot 25.000 inwoners 1 lid benoemen, 

de gemeenten met 25.001 tot 50.000 inwoners 2 

leden, en gemeenten met 50.001 tot 70.000 

inwoners 3 leden. 

De raden wijzen vervolgens voor elk 

aangewezen lid tevens uit hun midden een 

plaatsvervanger aan.   

De vaststelling van het aantal inwoners wordt 

bepaald op basis van de meest recente door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

openbaar gemaakte bevolkingscijfers.  

 

Artikel 9 Vergaderingen van het algemeen 

bestuur  

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten 

minste twee keer en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig 

oordeelt.  

2. Het algemeen bestuur vergadert tevens 

wanneer dit door ten minste twee leden van 

het algemeen bestuur schriftelijk en met 

opgave van redenen, aan de voorzitter wordt 

gevraagd. In dit geval wordt de vergadering 

binnen een maand gehouden.  

3. In de vergadering van het algemeen bestuur 

heeft ieder lid in elk geval één stem, met dien 

verstande dat het lid afgevaardigd door een 

gemeente met meer dan 20.000 inwoners 

voor elke 20.000 inwoners of een gedeelte 

daarvan, volgend op de eerste 20.000, één 

extra stem heeft.  

Voor de vaststelling van het aantal inwoners 

worden jaarlijks door het Centraal Bureau van 

Statistiek openbaar gemaakte 

bevolkingscijfers aangeboden.  

4. Personen kunnen worden uitgenodigd als 

adviseur de vergaderingen van het 

algemeen bestuur bij te wonen.  

 

Artikel 9  Vergaderingen van het 

algemeen bestuur  

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten 

minste twee keer en voorts zo dikwijls als de 

voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig 

oordeelt.  

2. Het algemeen bestuur vergadert tevens 

wanneer dit door ten minste twee leden van 

het algemeen bestuur schriftelijk en met 

opgave van redenen, aan de voorzitter 

wordt gevraagd. In dit geval wordt de 

vergadering binnen een maand gehouden.  

3. Vervalt (Oude tekst: In de vergadering van 

het algemeen bestuur heeft ieder lid in elk 

geval één stem, met dien verstande dat het 

lid afgevaardigd door een gemeente met 

meer dan 20.000 inwoners voor elke 20.000 

inwoners of een gedeelte daarvan, volgend 

op de eerste 20.000, één extra stem heeft.   

 Voor de vaststelling van het aantal inwoners 

worden jaarlijks door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek openbaar gemaakte 

bevolkingscijfers aangeboden.)  

4. Personen kunnen worden uitgenodigd als 

adviseur de vergaderingen van het 

algemeen bestuur bij te wonen.  

 

Artikel 13 Samenstelling dagelijks bestuur  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van 

het algemeen bestuur en ten minste twee leden 

door het algemeen bestuur uit zijn midden aan 

te wijzen.  

 

Artikel 13  Samenstelling dagelijks bestuur  

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en 

ten minste twee leden. De leden van het 

dagelijks bestuur worden benoemd door het 

algemeen bestuur, op voordracht van de 

colleges van burgemeester en wethouders van 

de deelnemende gemeenten. 
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Artikel 15 Ontslag  

1. De leden van het dagelijks bestuur verliezen 

hun functie wanneer zij geen zitting meer 

hebben in het algemeen bestuur.  

2. Een lid van het dagelijks bestuur kan door 

het algemeen bestuur worden ontslagen 

indien dit lid het vertrouwen van het 

algemeen bestuur niet meer geniet.  

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen 

tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen 

hiertoe mede aan het algemeen bestuur.  

4. Hij die ontslag heeft genomen, blijft zijn 

functie waarnemen totdat zijn opvolger is 

aangewezen.  

 

Artikel 15  Ontslag  

1. Vervalt (Oude tekst: De leden van het 

dagelijks bestuur verliezen hun functie 

wanneer zij geen zitting meer hebben in het 

algemeen bestuur.)  

2. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het 

algemeen bestuur worden ontslagen indien 

dit lid het vertrouwen van het algemeen 

bestuur niet meer geniet.  

3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen 

tijde ontslag nemen. Hij deelt het voornemen 

hiertoe mede aan het algemeen bestuur. 

4. Hij die ontslag heeft genomen, blijft zijn 

functie waarnemen totdat zijn opvolger is 

aangewezen. 

 

Artikel 19 De voorzitter  

1. De voorzitter van het openbaar lichaam 

wordt in de eerste vergadering van elke 

zittingsperiode door het algemeen bestuur uit 

zijn midden aangewezen.  

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, 

conform het bepaalde daaromtrent in het 

reglement van orde bedoeld in artikel 12 van 

de regeling.  

3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter 

ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen 

van het algemeen bestuur niet meer bezit.  

4. De voorzitter ontvangt alle aan het algemeen 

bestuur of het dagelijks bestuur gerichte 

stukken en brengt die zo spoedig mogelijk ter 

tafel in de vergadering waar zij behoren.  

5. De agenda met de bijbehorende stukken 

voor de vergadering van het algemeen 

bestuur worden door of vanwege de 

voorzitter ter kennisneming toegezonden aan 

de raden der gemeenten.  

6. De voorzitter is in spoedeisende gevallen 

bevoegd een voorlopig onderzoek van 

stukken te doen plaatshebben en geeft 

daarvan kennis in de eerstvolgende 

vergadering van het dagelijks bestuur.  

7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar 

lichaam in en buiten rechte.  

8. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 

voorzitter vervangen door een hiertoe door 

het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te 

wijzen lid.  

 

Artikel 19  De voorzitter  

1. De voorzitter van het openbaar lichaam 

wordt in de eerste vergadering van elke 

zittingsperiode door het algemeen bestuur 

aangewezen.  

2. De voorzitter leidt de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, 

conform het bepaalde daaromtrent in het 

reglement van orde bedoeld in artikel 12 van 

de regeling.  

3. Het algemeen bestuur kan de voorzitter 

ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen 

van het algemeen bestuur niet meer bezit.  

4. De voorzitter ontvangt alle aan het algemeen 

bestuur of het dagelijks bestuur gerichte 

stukken en brengt die zo spoedig mogelijk ter 

tafel in de vergadering waar zij behoren.  

5. De agenda met de bijbehorende stukken 

voor de vergadering van het algemeen 

bestuur worden door of vanwege de 

voorzitter ter kennisneming toegezonden aan 

de raden der gemeenten.  

6. De voorzitter is in spoedeisende gevallen 

bevoegd een voorlopig onderzoek van 

stukken te doen plaatshebben en geeft 

daarvan kennis in de eerstvolgende 

vergadering van het dagelijks bestuur.  

7. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar 

lichaam in en buiten rechte.  

8. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de 

voorzitter vervangen door een hiertoe door 

het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te 

wijzen lid.  

 

Artikel 24 Begroting  

1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april 

een ontwerpbegroting voor het komend 

dienstjaar, voorzien van een memorie van 

toelichting en vergezeld van een overzicht 

van financiële beleidsuitgangspunten voor de 

komende dienstjaren toe aan de raden van 

de gemeenten. De raden van de gemeenten 

Artikel 24  Begroting  

1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april 

een ontwerpbegroting voor het komend 

dienstjaar, voorzien van een memorie van 

toelichting en vergezeld van een overzicht 

van financiële beleidsuitgangspunten voor de 

komende dienstjaren toe aan de raden van 

de gemeenten. De raden van de gemeenten 
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kunnen binnen twee maanden na ontvangst 

daarvan het dagelijks bestuur schriftelijk van 

hun zienswijzen doen blijken.  

2. Het dagelijks bestuur dient jaarlijks voor 1 juni 

bij het algemeen bestuur de 

ontwerpbegroting voor het komende 

dienstjaar in, voorzien van een memorie van 

toelichting, vergezeld van een overzicht van 

financiële beleidsuitgangspunten voor de 

komende jaren. Bij deze zijn gevoegd de 

reacties van de raden van de gemeenten op 

de toegezonden stukken als omschreven in 

het eerste lid.  

3. Het algemeen bestuur stelt vervolgens voor 1 

juli de begroting vast.  

4. Het algemeen bestuur deelt de vaststelling zo 

spoedig mogelijk mee aan de raden der 

gemeenten.  

5. Het algemeen bestuur zendt de begroting zo 

spoedig mogelijk na vaststelling ter 

kennisname aan Gedeputeerde Staten.  

6. Op wijzigingen van de begroting zijn de 

voorgaande leden van overeenkomstige 

toepassing.  

7. In de begroting wordt een raming gemaakt 

voor de voor elke deelnemende gemeente 

verschuldigde bijdrage aan de regeling.  

8. Voor de berekening van de in het vorige lid 

bedoelde bijdragen wordt, rekening 

houdende met bijdragen van het rijk of 

anderen, uitgegaan van het inwonertal van 

de desbetreffende gemeente op 1 januari 

van het jaar, voorafgaande aan dat 

waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor 

de vaststelling van de aantallen inwoners 

worden de laatstelijk door het Centraal 

Bureau voor de  Statistiek vastgestelde 

bevolkingscijfers aangehouden.  

 

kunnen binnen twee maanden na ontvangst 

daarvan het dagelijks bestuur schriftelijk van 

hun zienswijzen doen blijken.  

2. Het dagelijks bestuur dient jaarlijks voor 1 juni 

bij het algemeen bestuur de 

ontwerpbegroting voor het komende 

dienstjaar in, voorzien van een memorie van 

toelichting, vergezeld van een  overzicht van 

financiële beleidsuitgangspunten voor de 

komende jaren. Bij deze zijn gevoegd de 

reacties van de raden van de gemeenten op 

de toegezonden stukken als omschreven in 

het eerste lid.  

3. Het algemeen bestuur stelt vervolgens voor 1 

juli de begroting vast.  

4. Het algemeen bestuur deelt de vaststelling zo 

spoedig mogelijk mee aan de raden der 

gemeenten.  

5. Het algemeen bestuur zendt de begroting zo 

spoedig mogelijk na vaststelling doch uiterlijk 

31 juli, ter kennisname aan Gedeputeerde 

Staten.  

6. Op wijzigingen van de begroting zijn de 

voorgaande leden van overeenkomstige 

toepassing.  

7. In de begroting wordt een raming gemaakt 

voor de voor elke deelnemende gemeente 

verschuldigde bijdrage aan de regeling.  

8. Voor de berekening van de in het vorige lid 

bedoelde bijdragen wordt, rekening 

houdende met bijdragen van het rijk of 

anderen, uitgegaan van het inwonertal van 

de desbetreffende gemeente op 1 januari 

van het jaar, voorafgaande aan dat 

waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor 

de vaststelling van de aantallen inwoners 

worden de meest recente door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek vastgestelde 

bevolkingscijfers aangehouden.  

 

 

 

De gewijzigde GrGa versie per 1 januari 2016 is bijgevoegd. 

 

Tevens is de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 5 december 2014 

bijgevoegd. Daarin staat de aanleiding tot de wetswijziging beschreven. 

 

De gemeenten Den Helder en Hollands Kroon wijzigen de GrGa op dezelfde wijze, zodat op 

eenduidige wijze voorzien wordt in de samenstelling van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de 

GrGa. 

 

Financiën 
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid heeft geen financiële 

gevolgen. 
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Concept versie van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 2016 

- Brief van Bzk van 5 december 2014 

- Brief van Algemeen bestuur GrGa van 3 december 2015 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 19 januari 2016; 

 

 

besluit: 

- De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 2015 in te trekken per 1 januari 2016 

- De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 2016 vast te stellen per 1 janurari 2016 

- Twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers uit de Raad te benoemen als leden van het 

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 9 februari 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


