RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Regeling:
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland
Rapporteurs: Marcel Sanders, Lars Dignum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actie:
Voorbespreking op 25 september 2018 van DB en AB-vergadering van 27 september 2018.
Aanwezig: S van der Veek , N. den Otter, J. de Moel, M. Sanders en L. Dignum
Bevindingen:
Aangegeven wordt dat een voorstel over de winstbestemming 2017 in november wordt verwacht en
dat een voorstel over het toekomstperspectief Beschut werken nog niet opgesteld is, omdat er nog
geen ambtelijk overleg is geweest.
Naschrift: Ambtelijk overleg over toekomstperspectief Beschut Werken heeft plaatsgevonden op 26
september, waarbij afspraken zijn gemaakt om komende maanden een memo hierover uit te gaan
werken.
Agendapunt 5. – Db/Ab – Rapportage GrGa 2e kwartaal 2018
Er is een klein overschot op de uitvoering van de Wsw, doordat er meer Wsw uitstroom was dan
geraamd. Hetzelfde geldt voor Begeleid werken. Bij Beschut werken is de instroom lager dan
geraamd, waardoor er een overschot is. Dit komt geheel op het conto van Den Helder.
Daarnaast is er een lagere uitgave op vervoerskosten, omdat minder mensen gebruik maken van het
georganiseerde vervoer.
Agendapunt 6. – Db/Ab – Voorstel uitkeren kasoverschot GrGa 1e halfjaar 2018
Uit het vorige agendapunt volgt dat er een overschot is van ruim € 700.000. Voorgesteld wordt dit
aan de gemeenten terug te betalen. Het grootste deel, € 496.500, wordt terugbetaald aan Den
Helder. Dit is het verschil tussen het begrootte en werkelijke aantal geplaatste mensen in Beschut
werken.
Voor Schagen is de terugbetaling € 116.800.
Terugbetaling is relevant, omdat de GrGa geen reserve opbouwt of bedrijfsvoering kosten heeft.
Voorgesteld wordt het bedrag van de terugbetaling op te voeren bij de re-integratiekosten (budget).
Er wordt in 2018 een overschrijding verwacht van ca. € 150.000.
Agendapunt 7. – Db/Ab – Rapportage halfjaarcijfers 2018 Noorderkwartier NV
Het financieel overzicht tot en met juni 2018 laat een goed resultaat zien. Begroot was een tekort
van € 173.00, maar komt uit op € 57.000. De vooruitzichten voor het 2e halfjaar zijn goed. De
verwachting is dat het tekort over heel 2018 beperkt zal zijn of dat er een klein overschot zal zijn.

De bedrijfsvoering is op orde. Het onderdeel Post kwam vorig jaar in minder goed vaarwater.
Noorderkwartier heeft de risicodelen afgebouwd, de resultaten zijn nu weer positief.
Advies
De rapporteurs stellen voor de rapportage ter kennisneming aan te nemen.

Schagen, 1 oktober 2018
De rapporteurs
Marcel Sanders
Lars Dignum

