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Voorbespreking op 19 juni 2019 van DB en AB-vergadering van 27 juni 2019. 
Aanwezig: S van der Veek , N. den Otter, J. de Moel, M. Sanders en L. Dignum 

Jaarrekening 2018 GrGa 

De Jaarrekening 2018 is in concept behandeld in de GrGa vergadering van 28 maart 2019. Deze laat 
een subsidieoverschot zien van € 1.757.000, waarvan € 1.042.000 het gevolg is van een lagere 
realisatie Beschut werken. Dit komt mn door de lagere instroom vanuit Den Helder. Het overschot 
wordt verhoudingsgewijs terugbetaald aan de 3 gemeentes. Voor Schagen was dat initieel € 116.800, 
het restant moet nog verrekend worden. Na uitkering wordt het bedrag toegevoegd aan het re-
integratiebudget 2019. 

Begroting 2020 GrGa 

De Begroting 2020 is in concept behandeld in de GrGa vergadering van 28 maart 2019. Naar 
aanleiding daarvan is een advies aan de Raad opgesteld. Het advies was geen zienswijze op de 
Begroting 2020 in te dienen. De Begroting is zorgvuldig opgesteld en geeft geen aanleiding voor 
aanvullende opmerkingen. Het advies wordt in de Raad van 25 juni 2019 behandeld en naar 
verwachting wordt conform het advies besloten. 

Uitwerking voorstel arbeidsvoorwaarden Beschut Werk 

Het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden voor mensen met een Dienstverband Beschut werken. 
Op dit moment krijgen deze mensen een dienstverband naar burgerlijk recht. Dit is feitelijk een 
minimale arbeidsovereenkomst met een salaris op basis van het Wml (Wettelijk minimumloon) en 
maximaal 4 weken verlof per jaar. Deze mensen hebben door hun beperking geen kans ander werk 
te aanvaarden en daarmee hun secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren. In de Wsw zit een 
vergelijkbare groep mensen met vergelijkbare beperkingen, maar de Wsw kent wel secundaire 
arbeidsvoorwaarden, onder andere een pensioenvoorziening, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke 
verlofdagen. 

Bij de wetswijzigingen per 1 januari 2015 is niet voorzien in secundaire arbeidsvoorwaarden voor de 
mensen met een dienstverband Beschut werken. De verwachting was dat dit alsnog geregeld zou 
worden, maar dat is tot heden niet gebeurt. De Vng heeft hier een centrale rol in. Het is van belang 
dat er landelijk beleid op dit onderwerp komt, Voorgesteld wordt het Ab van de GrGa te verzoeken 
dit punt bij de Vng aan te kaarten en aan te dringen op een regeling, inclusief budget van het Rijk. 

Ondertussen hebben 12 mensen uit Schagen een Beschut werkenplek. 



De vraag is of we als gemeente deze mensen een dienstverband inclusief secundaire 
arbeidsvoorwaarden willen bieden of dat zij in aanmerking komen voor de minimum variant. 

De GrGa heeft onderzocht wat de kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Dit komen uit 
op ca. €  3.000 p.p.p.j. Bij het huidige aantal van 12 is dit € 36.000 p.j. Op lange termijn (tijdsbestek 
van ca. 40 jaar) zal het aantal Beschut werkenplekken voor Schagen uitkomen op 65. 

De kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn dan € 195.000, excl. Index e.d.  

De kosten komen ten laste van het re-integratie budget. Gelet op de tekorten op de begroting van 
Schagen op dit moment is het de vraag of deze hogere vergoeding voor de salariskosten voor 
mensen met een dienstverband Beschut werken realiseerbaar zijn. 

Voorgesteld wordt dit onderwerp en deze kosten mee te nemen in de besprekingen over de 
begroting van gemeente Schagen. Pas als duidelijk is of de financiering gedekt kan worden uit het 
budget van gemeente Schagen kan een besluit hierover aan het Ab/Db van de GrGa worden 
voorgelegd. De Begrotingsbehandeling in de Raad van Schagen vindt plaats in november 2019. 

De secretaris van de GrGa opteert voor invoering van de secundaire arbeidsvoorwaarden met ingang 
van 1 januari 2020. 

Voortgang activiteit “duurzaam werk met LKS” 

Dit is het project Loonkostensubsidie. In dit project wordt geprobeerd mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking een dienstverband aan te bieden met 
Loonkostensubsidie. Het project is in mei 2019 gestart. Vanuit Schagen zijn inmiddels 5 mensen 
aangemeld. Project wordt mede gefinancierd vanuit de winst van het werkbedrijf Noorderkwartier. 

Rapportage GRGA 1e kwartaal 2019 

Uit de rapportage blijkt dat het aantal Wsw-plaatsen 9,1 lager uitkomt dan begroot. De invulling van 
het aantal Beschut werkenplekken blijft voor Den Helder achter bij de taakstelling en begroting. 
Schagen en Hollands Kroon liggen op schema. 

Advies 

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

 

Schagen, 25 juni 2019 

De rapporteurs 

Marcel Sanders 

Lars Dignum 


