RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Regeling:
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland
Rapporteurs: Marcel Sanders, Lars Dignum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actie:
Voorbespreking op 20 maart 2019 van DB en AB-vergadering van 28 maart 2019.
Aanwezig: S van der Veek , N. den Otter, J. de Moel, M. Sanders en L. Dignum
De agenda bestaat deels uit punten die op de agenda van 31 januari 2019 stonden en waarover al
gerapporteerd is. De rapportage gaat alleen over de nieuwe toegevoegde agendapunten.
Concept begroting 2020 GrGa
In de Begroting van gemeente Schagen is rekening gehouden met de kosten, in 2020 begroot op €
5.467.000 ter uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut werken onder de
Participatiewet.
De verwachting is dat de definitieve begroting niet af zal wijken van deze conceptbegroting.
Voorgesteld wordt, zodra de definitieve begroting is aangeboden, de Raad voor te stellen als
zienswijze aan te geven dat de Begroting 2020 zorgvuldig is opgesteld en geen aanleiding geeft tot
aanvullende opmerkingen.
Concept jaarrekening 2018 GrGa
De concept Jaarrekening laat een subsidieoverschot zien van € 1.484.000. Daarvan is € 1.042.000 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. Het overige deel van het
overschot is terugbetaald aan de gemeente.
Financieel verslag 2018 Noorderkwartier
Er is een positief resultaat (winst) van € 940.000, begroot was € 317.000. De algemene reserve is
verhoogd van 6 naar 6,7 miljoen. Afgesproken is dat de winst niet wordt uitgekeerd (geen dividend
uitkering), maar in het bedrijf blijft voor investeringen e.d. Dit ter voorkoming van het opleggen van
vennootschapsbelasting. Nu de winst jaar op jaar fors is (in 2017 was het € 715.000) rijst de vraag
wat Noorderkwartier er mee kan doen.
Er worden wel investeringen genoemd, zoals milieu-/klimaatmaatregelen en Ict vernieuwing, maar er
is geen concreet meerjareninvesteringsplan en geen overzicht van wat gepland en gerealiseerd is.
Daarbij is de wens van de gemeente Schagen dat Noorderkwartier N.V. de re-integratieactiviteiten
voor mensen uit het bestand van de gemeente intensiveert en de mogelijkheid van mensen om werk
te aanvaarden vergroot, hetzij in dienst van Noorderkwartier N.V., hetzij bij andere bedrijven.
Geadviseerd wordt de Jaarrekening ter kennisname aan College en Raad aanbieden na bericht van
goedkeuring door de accountant.
Daarnaast tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de directeur/bestuurder vragen om

een concreet (meerjaren)investeringsplan en besteding van het positief resultaat op te stellen en
daarover verantwoording af te leggen.
Inzet Loonkostensubsidie andere doelgroepen
Tijdens het AB zal er nav rapportage onderzoek Robert Capel een discussie worden gevoerd over de
inzet van loonkostensubsidie voor andere doelgroepen om hen ook weer aan werk te helpen.
Afgesproken is dat de wethouder nav vergadering raad middels een memo zal informeren.
Advies
De rapporteurs stellen voor de rapportage ter kennisneming aan te nemen.

Schagen, 27 maart 2019,
De rapporteurs
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Lars Dignum

