
Registratienr. 17.036855   NICOORaadsvoorstel 

*17.036855*  0000001189E 

  Gemeenteraad 

   

 

  

 

 

Raadsvoorstel Pagina 1 van 3 
 

 

 

 

  

  

  Raadsvergadering van 27 juni 2017  

 

Datum coll.besl. 

Voorstel van 

Telefoonnr. 

Registratienr. 

Onderwerp 

 

  

23 mei 2017 

N. den Otter 

06 20959154 

17.036855 

Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) biedt de 

begroting 2018 aan de gemeente aan. De begroting 2018 dient voor 15 juli 2017 door het Algemeen 

bestuur van de GrGa te worden vastgesteld en ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Noord-Holland verstuurd te worden. 

Het Dagelijks bestuur van de GrGa biedt tevens de Jaarrekening 2016 ter kennisname aan. 

 

Gevraagde besluit 
De Raad geeft als zienswijze op de Begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid dat deze zorgvuldig is opgesteld en geen aanleiding geeft voor aanvullende 

opmerkingen. 

Het Jaarverslag 2016 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

 

Aanleiding 
De Raad is bevoegd zijn zienswijze op de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gesubsidieerde Arbeid te geven. 

Het Dagelijks bestuur van de GrGa biedt de begroting 2018 aan de gemeente aan. De begroting 

2018 dient voor 15 juli 2017 door het Algemeen bestuur van de GrGa te worden vastgesteld en ter 

kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland verstuurd te worden. 

Het Dagelijks bestuur van de GrGa biedt tevens de Jaarrekening 2016 ter kennisname aan. 

  

Belang 

De GrGa voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en het Beschut werken (Participatiewet) uit in 

opdracht van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De GrGa heeft de uitvoering 

van de Wsw opgedragen aan Noorderkwartier N.V.  

 

Centrale vraag 
De bevoegdheden tot uitvoering van de Wsw en Beschut werken is overgedragen aan de GrGa. De 

Raad houdt haar controlerende bevoegdheid in de vorm van het kenbaar kunnen maken van zijn 

zienswijze op de Begroting. 

De zienswijzen van de bij de GrGa aangesloten gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen) 

worden door het Dagelijks bestuur kenbaar gemaakt aan het Algemeen bestuur. Het Algemeen 

bestuur betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van de Begroting. Het leveren van een zienswijze kan 

invloed op de besluitvorming hebben, maar biedt geen garantie dat het geheel wordt 

overgenomen. Het Algemeen bestuur weegt daarvoor de zienswijzen van de gemeenten en de 

belangen van uitvoering van de Wsw en Beschut werken en de bedrijfsvoering tegen elkaar af. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
De Begroting 2018 dient als waarborg voor uitvoering van de Wsw en Beschut werken. 

De GrGa voert de Wsw voor genoemde gemeenten uit. De mensen uit de doelgroep hebben een 

dienstverband met de GrGa. 

De GrGa heeft de uitvoering opgedragen aan Noorderkwartier N.V. (Nkw) die zorgdraagt voor 

tewerkstelling van deze mensen. 

De Wsw is nog steeds van kracht, maar vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe dienstverbanden 

meer aangegaan worden. 

Het Rijk heeft besloten de Wsw af te bouwen. Daar tegenover staat de mogelijkheid om Beschut 

werken aan te bieden aan mensen die daarvoor geïndiceerd zijn, maar dan met toepassing van de 

Participatiewet. De uitvoering van Beschut werken is, net als de Wsw, ondergebracht bij de GrGa die 

Nkw heeft opgedragen de betreffende mensen tewerk te stellen. 

Doel van deze wetswijzigingen, die per 1 januari 2015 zijn ingegaan, is de omvang van Wsw/Beschut 

werken op langere termijn met twee derde (2/3) te verlagen. 

 

Kader 
De Raad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar kan zijn zienswijze kenbaar maken. Dit is 

vastgelegd in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerd Arbeid, laatstelijk 

gewijzigd bij Raadsbesluit van 7 februari 2017. 

 

Argumentatie 
De Begroting laat een stijging van de kosten zien in 2018 van € 303.000, over 2019 met € 426.000 

en over 2020 met € 545.000. De meerkosten worden gedekt uit de verhoging van de algemene 

uitkering uit het Gemeentefonds, welke volgens de september en decembercirculaires 2016 uitkomen 

op € 779.000 in 2018 tot € 1.035.000 in 2020. 

De Rijksbijdrage ter dekking van de Wsw- en Beschut werken kosten is niet meer afzonderlijk zichtbaar 

in het sociaal deelfonds. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het is van belang dat voor mensen met een beperking er arbeidsmogelijkheden zijn.  

De Wsw is sinds 1 januari 2015 niet meer toegankelijk. De mensen die op 31 december 2014 een Wsw-

dienstverband hadden behouden de oude rechten. De verwachting is dat de Wsw ‘leegloopt’ over 

een periode van zo’n 40 jaar. 

Voor mensen met een arbeidsbeperking is (onder andere) het Beschut werken in de Participatiewet 

opgenomen. Doelstelling van het Rijk is dat op de uitstroom uit de Wsw één Beschut werken plaats 

wordt ingevuld. 

Eind 2016 bedroeg het aantal Wsw-dienstverbanden 170. De verwachting dat deze in 2017 ongeveer 

gelijk blijft. De begroting voor 2018 gaat uit van een daling naar 160. 

Voor Schagen is de taakstelling 2018 voor Beschut werken 11 mensen. Medio 2017 hebben 4 mensen 

een dienstverband Beschut werken. Voor een aantal mensen is de indicatiestelling aangevraagd. De 

verwachting is dat de 11 Beschut werken plekken in 2018 ruimschoots gehaald zullen worden en er 

mogelijk met een wachtlijst gewerkt moet gaan worden.  

Voor mensen die op de wachtlijst geplaatst worden zullen ter overbrugging alternatieve 

mogelijkheden ingezet worden. 

 

Financiële consequenties 
De kosten van de dienstverbanden Wsw en Beschut werken nemen toe ten opzichte van de 

begroting van de gemeente. Dit komt doordat in vorige jaren aangesloten werd op prognoses van 

het Rijk. Voor Schagen blijkt deze prognose ongunstig uit te vallen. Er worden minder Wsw-

dienstverbanden beëindigd dan volgens de Rijksprognose. 

Daartegenover staat de instroom van Beschut werken. Het Rijk heeft de gemeenten een taakstelling 

opgelegd. Schagen moet eind 2018 tenminste 11 mensen in Beschut werken hebben. Deze kosten 

waren eerder al wel in de ramingen meegenomen. 

De kosten worden gedekt uit het totale budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor 

uitvoering van het Sociaal Domein, het zogenoemde sociaal deelfonds. Dit verhoogt de komende 

jaren met een toename van ruim 1 miljoen in 2020. De kosten van de Wsw-dienstverbanden en 

Beschut werken worden uit dit budget gedekt. 
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De zienswijze van de Raad wordt aan het Dagelijks bestuur van de GrGa meegedeeld en wordt 

betrokken bij de besluitvorming over de concept Begroting 2018 door het Algemeen bestuur van de 

GrGa. 

 

Realisatie van het besluit 
De realisatie van de Begroting 2018 wordt geleverd met de Jaarrekening 2018 in 2019. 

 

 

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 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- De Begroting 2018 van de GrGa 

- De Jaarrekening 2016 van de GrGa 


