
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

 
Regeling:  Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland 
Rapporteurs: Marcel Sanders, Willem van de Sande 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie: 
 
Voorbespreking op 26 maart 2018 van DB en AB-vergadering van 29 maart 2018. 
Aanwezig: B. Blonk , N. den Otter, J. de Moel, M. Sanders en W. van de Sande 

Bevindingen: 
 
Concept Jaarrekening 2017 GrGa 

De Jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 401.000. Daarvan is € 306.000 het gevolg van 
een lagere realisatie van Beschut werken. Dit komt door de lagere instroom vanuit Den Helder. Dit 
bedrag zal daarom terugbetaald worden aan Den Helder. € 95.000 is bespaard op vervoerskosten en 
wordt naar rato terugbetaald aan de drie gemeenten, voor Schagen is dat ca. 25% = € 23.750. 

 Concept Begroting 2019 GrGa 

De Begroting laat geen bijzonderheden zien. Er wordt een aantal risico factoren benoemd, maar die 
zijn al enige jaren bekend en zijn gedekt in de begroting van de gemeente Schagen. 

Het gaat bijvoorbeeld om een lagere werkelijke uitstroom uit de Wsw dan volgens de Rijksnormen 
berekend wordt. De Rijksbijdrage is daardoor lager, maar dit is niet herleidbaar in het totale budget 
voor het Sociaal Domein. 

De Begroting dient voorgelegd te worden aan de raad. De raad kan zijn zienswijze kenbaar maken. 
Het AB van de GrGa betrekt de zienswijze bij het vaststellen van de Begroting op 28 juni 2018. 

Voorstel Belastingdienst en Btw 

Met de Belastingdienst is overleg geweest over de wijze waarop BTW al of niet wordt belast op 
verschillende diensten. De reactie van de Belastingdienst roept vragen op. GrGa/Noorderkwartier wil 
deze afstemmen met de hoofden Financiën van de drie gemeenten. Daarna kan gereageerd worden 
naar de Belastingdienst en kan een nader besluit worden genomen om de onduidelijkheden weg te 
nemen.  

Naschrift, onderwerp wordt verder uitgediept en besluit over genomen in het AB en DB van 9 mei. 

 Financieel verslag 2017 Noorderkwartier (brief 20 februari 2018) 

De Jaarrekening 2017 van Noorderkwartier NV laat een resultaat zien van € 715.000. Dit is veel meer 
dan wat was begroot, nl. € 257.000. In het algemeen kan gesteld worden dat de bedrijfsvoering van 
Noorderkwartier goed op orde is. Er zijn op dit moment geen redenen om daar actief op reageren.  

De vraag is vervolgens wat met het resultaat gedaan wordt. Het is een optie het te laten uitkeren als 
winstdeling. Gemeente Schagen heeft daar geen behoefte aan, omdat er voldoende budget is in het 
sociaal domein om voorgenomen activiteiten in de bestaande begroting te dekken. 



Noorderkwartier kan gevraagd worden het in te zetten op ontwikkeling van re-integratie activiteiten 
voor mensen met een uitkering van de gemeente. Schagen heeft een contract met Noorderkwartier 
gesloten voor uitvoering van re-integratie trajecten in het verband van het Vds-campus model. Vds 
staat voor Versterken door Samenwerken. Daarin werken we als gemeente samen met 
Noorderkwartier en Agros voor uitstroomtrajecten naar werk en met Wonen Plus Welzijn en Mee & 
de Wering voor trajecten sociale activering e.d. Vluchtelingenwerk is er bij betrokken voor de 
doelgroep vergunninghouders. 

Behandeling van deze Jaarrekening vindt plaats in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
op14 juni 2018. Het bestuur van de GrGa kan daar ideeën inbrengen als enig aandeelhouder van 
Noorderkwartier N.V. 

Advies 

De Begroting 2019 voor te leggen aan de raad om zijn zienswijze te geven. Het AB van de GrGa 
betrekt de zienswijze bij  het vaststellen van de Begroting 2019 op 28 juni 2018 
 

De rapporteurs stellen voor de rest van de rapportage ter kennisneming aan te nemen. 

 

Schagen, 28 maart 2018 

De rapporteurs 

M. Sanders 

W. van de Sande 


