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  Raadsvergadering van 7 februari 2017 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

15 november 2016 

N. den Otter 

0224 – 210  

Wijziging Gem Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Sociaal Domein 

16.145961 

 

 

Samenvatting 

In zijn vergadering van 29 september 2016 is door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) het voorstel voor wijziging van de GrGa 

behandeld. Als gevolg van een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het 

noodzakelijk dat de GrGa wordt omgezet van een raadsregeling naar een collegeregeling. In de 

GrGa zijn collegetaken, namelijk de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de 

uitvoering van de participatievoorziening op grond van artikel 10b van de Participatiewet 

gemandateerd aan de GrGa. De gemeenteraad wordt verzocht het college van burgemeester en 

wethouders toestemming te geven de GrGa te wijzigen.  

 

Waarom dit voorstel 

In zijn vergadering van 29 september 2016 is door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa) een tweede voorstel tot wijziging van de GrGa 

behandeld. Eerder is een wijziging van de GrGa vastgesteld in uw vergadering van 9 februari 2016. 

Deze dient bij dezen te worden ingetrokken. De benoeming van raadsleden en hun plaatsvervangers 

in het Algemeen Bestuur van de GrGa dient eveneens te worden ingetrokken. 

Aan de deelnemende gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verzoekt de GrGa nu om 

de regeling om te zetten van een raads- resp. gemengde regeling in een collegeregeling en de tekst 

van de regeling van februari 2016, te wijzigen conform het voorstel van 29 september 2016. 

 

Kaders 

 In de regio Kop van Noord-Holland worden de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de 

participatievoorziening Beschut werk op grond van artikel 10b van de Participatiewet uitgevoerd 

binnen het juridische kader van de Wgr. Vanaf medio 1999 werken de drie gemeenten Den 

Helder, Hollands Kroon en Schagen met elkaar samen in de GrGa. Het bestuur van de regeling 

heeft in het Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw van 21 juni 2000 Noorderkwartier NV 

aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de Wsw en in het besluit van 3 

december 2015 heeft het bestuur aan Noorderkwartier NV mandaat verleend voor de uitvoering 

van Beschut werk. 

 Zoals uit de inleiding blijkt is reeds een eerder wijzigingsvoorstel behandeld. In Den Helder is dit 

voorstel besproken in de raadscommissie MO van 22 februari 2016 en vervolgens is dit voorstel op 

de agenda van 4 april 2016 van de raad geplaatst. Echter is het voorstel van de agenda 

afgehaald, omdat het niet conform de Wgr was en is dan ook niet vastgesteld door de 

gemeenteraad van Den Helder. Het voorstel betrof de vaststelling van een gemengde regeling. 
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In de gemeenten Hollands Kroon en Schagen is het voorstel van 26 november 2015 wel door de 

betreffende raden vastgesteld, in Schagen op 9 februari 2016. Thans ligt een voorstel voor om de 

GrGa te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de Wgr. 

 

Onderbouwing 

In het nu voorliggende voorstel wordt de huidige GrGa omgezet van een gemengde regeling naar 

een collegeregeling. Een collegeregeling volstaat, omdat het college van burgemeester en 

wethouders in deze regeling de uitvoering van de Wsw en de uitvoering van de 

participatievoorziening Beschut werk op grond van artikel 10b van de Participatiewet mandateert 

aan de GrGa. Zowel in de Wsw als in de Participatiewet zijn dit taken die zijn opgedragen aan het 

college van burgemeester en wethouders. In het voorstel worden geen taken en / of bevoegdheden 

van de raad overgedragen aan de GrGa. Doordat het een collegeregeling wordt, kunnen alleen 

collegeleden worden benoemd als bestuursleden van het openbaar lichaam. Hiermee voldoet de 

GrGa aan de Wgr. 

 

Aangezien geen bevoegdheden van de raad worden overgeheveld heeft dit als gevolg dat de 

GrGa geen verordeningen kan vaststellen. Dit houdt in dat eventueel noodzakelijke verordeningen 

vastgesteld dienen te worden door de raden van de deelnemende gemeenten.  

 

Voor de raden blijft de mogelijkheid een zienswijze bij het bestuur van de GrGa in te dienen op de 

ontwerpbegroting van de GrGa bestaan en ook dienen de gemeenteraden in kennis te worden 

gesteld van de jaarrekening van de GrGa. Hierin verandert niets. 

 

Financiën 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het bestuur van de GrGa geïnformeerd over het 

besluit. 

 

Realisatie 

De gewijzigde regeling treedt in werking op de dag na zijn publicatie. 

 

 

 

 

 

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 

- Voorstel van Dagelijks aan Algemeen bestuur GrGa van 29 september 2016 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.15 november 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 17 januari 2017; 

 

 

besluit: 

1. Het besluit van 9 februari 2016, tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid 2016 in te trekken; 

2. Toestemming te verlenen aan het omzetten van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland, versie december 2014, van een 

raadsregeling naar een collegeregeling;. 

3. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het wijzigen van 

de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland, versie 

december 2014. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 7 februari 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


