
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

 
Regeling:  Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland 
Rapporteurs: Marcel Sanders, Lars Dignum 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actie: 
 
Bespreking op 17 januari van DB en AB-vergadering van 27 januari 2022. 
Aanwezig: Sigge van der Veek, Marcel Sanders, Lars Dignum, Jan de Moel, Lianne van Delden 
Afwezig: Lars Dignum 
 

Voorgesteld besluit:  

1) Samenwerking met UWV.  
a) Tijdens DB van 25 nov is aangegeven dat er een gesprek is geweest met het UWV over het te 

werk stellen van Wajongers in het project Duurzaam met lks (zie ook rapportage DB 250621). 
Het UWV wil dit per individu bekijken. Dat schiet niet op voor de Wajongers. Het gevoel is 
dat het UWV niet echt wil meewerken en dat het voorstel gaat verzanden. Er wordt 
voorgesteld om het overleg op bestuurlijk niveau proberen vlot te trekken. Een eerste stap is 
om een afspraak op korte termijn hiertoe te maken met de regiomanager. 

b) De GRGA gaat er geen geld in stoppen als er geen medewerking is. Helaas zijn dan de 
Wajongers de dupe. 

 
2) Start ProSchoon BV 

a) Per 1 januari 2022 is ProSchoon formeel van start gegaan, de daartoe benodigde onderlinge 
afspraken daartoe zijn gemaakt, stukken als begroting en statuten zijn aangeboden.  

b) Er wordt van uitgegaan dat contracten die niet gerelateerd zijn aan inbestedingen en 
aanbestedingen onder titel 2.82 van de aanbestedingswet, overgenomen worden door de BV 
ProSchoon. Overige omzet zal in 2022 gezien de duur van contracten achterblijven in de NV. 
Voor 2023 en 2024 verwachting is dat er een grotere omzet zal zijn, vanwege het kunnen 
overnemen van meer contracten van de NV ProBedrijven en eventuele eigen acquisitie. 
 

3) Financiële rapportage oktober 2021 
a) Alle bedrijfsonderdelen realiseren aanzienlijk meer omzet en brutowinst als verwacht.  

 
4) Kadernota 2023 

a) Voor 2023 en verder wordt een voortzetting van het huidige beleid verwacht, waarin de 
kernpunten zijn:  
i) het vinden van passend werk voor onze doelgroepen, zowel binnen als buiten 

Probedrijven en Proschoon, 
ii) het in stand houden van een efficiënte, kwalitatief goede en betaalbare uitvoering van 

de WSW, Beschut Werk en Duurzaam werken met LKS. 
b) Overige kosten 



c) De opzet en uitwerking van nieuwe activiteiten heeft veel begeleidingstijd gekost.  De 
verwachting is dat de komende jaren hiervoor blijvende aandacht nodig is.Dat is merkbaar in 
de hoogte van de advieskosten en in beperkte mate tevens in de budgetten van de 
secretaris, secretariaat en controller. Deze vier rubrieken vormen samen echter slechts een 
klein deel van de totale kosten (minder dan 0,3%). 

d) Het effect van bovenstaande is dat het totaal van de begroting en dus de kosten voor de 
gemeenten de komende jaren niet verder zullen dalen qua orde van grootte, maar ongeveer 
gelijk zullen blijven. Dit door het volledig compenseren van de teruggang van het aantal 
werknemers WSW door instroom van werknemers LKS 

Advies: 

Deze rapportage ter kennisneming aannemen. 

 

Schagen, 17 januari 2022 

De rapporteurs 

Marcel Sanders 

Lars Dignum 


