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Regeling:  Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland 

Rapporteurs:  Marcel Sanders,  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acties: 

A. Voorbespreking op 16 juni van DB en AB vergadering van 23 juni 2016. 

Hierbij was aanwezig Ben Blonk. (Willem van de Sande afwezig vanwege vakantie) 

Alle te bespreken stukken en het ambtelijk advies zijn ons ter beschikking gesteld. 

Bevindingen: 

Belangrijkste punten: 

 Jaarrekening 2015, bijzonderheden: 

o Conform eerder gemeld bij concept jaarrekening 2015 (ref rapportage 220316). 

Daaraan toegevoegd is een goedkeurende controleverklaring van de 

accountant.   

 Voorstel financiering beschut werken:  

o In het nu lopende jaar zijn er meer gegevens beschikbaar gekomen over de 

manier waarop de financiering van het beschut werken uitgevoerd kan worden. 

Aan de hand van die gegevens moet er geanalyseerd worden of eea past binnen 

de staande begroting van 2016 en wat de consequenties zijn voor het opstellen 

van de begroting 2017. Daarnaast is door de drie colleges het volgende 

opgenomen over de financiering van beschut werk: 

- Voorstel is de beschut werkenden het minimumloon te betalen. 

Maximaal 70% van de salariskosten van de beschutwerker kunnen als 

loonkostensubsidie verstrekt worden uit organisatiekosten eveneens 

door de gemeente te financieren. 

o Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld beschut werken als volgt te 

financieren, waarbij gemeenten: 

- Een loonkostensubsidie van 70% van het minimumloon verstrekken; 

- Een aanvulling van 30% tot volledig minimumloon verstrekken; 

- Begeleidingskosten verstrekken vanuit het participatie budget. Hiervoor 



 

 

is vanuit het rijk gemiddeld € 8500 per werknemer per jaar beschikbaar 

gesteld (kosten begeleiding en aanpassing werkplek). 

- De impuls beschut werken beschikbaar stellen. (€3000 per gerealiseerde 

werkplek, waarbij beloning twee jaar achterloopt op realisatie). 

 Voorstel beloning werknemers beschut werken: 

o Op basis van advies FNV en Cedris (branche vereniging) wordt voorgesteld om, 

de beloningsstructuur te handhaven op het niveau “minimumloon zonder 

pensioenvoorziening”. Evalueer na een periode van 3 jaar of eventueel eerder 

als eea zich als een maatschappelijk of politiek probleem voordoet. 

o Biedt beschut werkenden een proeftijd van 3 maanden na start van het 

dienstverband. 

Vervolgacties/bijzonderheden: 

Ondanks eerdere toegezeggingen, is de verdere uitwerking van scenario 4 (alternatieve 

inrichting GRGA/NK) nog niet gereed. De huidige (bijgestelde) planning voorziet in een 

behandeling van de uitwerking voor de zomer 2016 door het managementoverleg. Daarna 

wordt deze uitwerking in september aan de commissie/raad aangeboden. 

Advies aan de raad/commissie: 

 Deze rapportage voor kennisgeving aannemen. 

 

16 juni 2016 

Marcel Sanders 

 


