RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Regeling:
Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord Holland
Rapporteurs: Marcel Sanders, Lars Dignum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actie: Bespreking op 14 maart van DB en AB-vergadering van 24 maart 2022.
Aanwezig: Sigge van der Veek, Marcel Sanders, Lars Dignum, Jan de Moel, Lianne van Delden, Anne
Braakman

Voorgesteld besluit:
1) Concept jaarrekening 2021 GRGA
a) De GrGa constateert op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 dat er subsidieoverschot
voor de deelnemende gemeenten is. Dit komt doordat door de Coronapandemie het aantal
plaatsingen bij de regelingen Beschut Werk en Duurzaam aan het werk achter is gebleven.
Het subsidieoverschot is € 1.714.000 en staat als schuld op de balans en zal aan de
gemeenten naar rato moeten worden terugbetaald. Hiervan is een deel ad € 134.000 al in
december 2021 uitgekeerd. Dit betrof het deel van het overschot dat door de gemeenten
zou worden gefinancierd uit hun post loonkostensubsidie, zijnde 50% van de begrote
loonkosten van deelnemers aan Duurzaam werk met LKS. Voor Schagen was dat € 40.000 en
voor Den Helder € 94.000. Hollands Kroon heeft haar taakstelling overschreden met €
15.716.
b) De GrGa stelt voor om het overschot deel te besteden aan een inhaalslag voor de Pilot
Duurzaam aan het Werk met Loonkostensubsidie (LKS). Er is in het ambtelijk overleg met de
GrGa gesproken over het aanbieden van een re- integratietraject aan tenminste 54
willekeurig gekozen inwoners die langer dan een jaar een gemeentelijke uitkering hebben
met sollicitatieverplichting.
c) Het advies is akkoord te gaan met teruggave van het subsidieoverschot en een deel te
reserveren voor inzet op Duurzaam aan het Werk met LKS. Dit kan dan echter niet door het
willekeurig aanmelden van cliënten; het re- integratieaanbod dient na een onderzoek door
de consulent, op maat toegesneden te zijn, passend bij de individuele cliënt. Toeleiding
richting Duurzaam aan het werk met LKS zal dan ook op die wijze dienen te gebeuren. Advies
is daarnaast om met een voorlichtingsbijeenkomst Duurzaam aan het werk met LKS nog eens
extra onder de aandacht van de consulenten te brengen.
2) Concept begroting 2023-2026 GRGA
a) De bedragen die vermeld staan in de begroting van de GrGa wijken af van wat Schagen in de
begroting heeft staan. Dit dient nog te worden aangepast bij de 1 e tussenrapportage 2022.

Jaar

Begroting GRGA

Begroting Schagen

Verschil

2022

5.745.000

5.836.000

- 91.000

2023

5.630.000

6.064.000

- 434.000

2024

5.897.000

6.301.000

- 404.000

2025

6.141.000

6.301.000

- 160.000

2026

6.413.000

6.301.000

+ 112.000

b) De bedragen in de begroting Schagen zijn nog gebaseerd op de voorlaatste begroting 20222025. Daarna is er nog een aangepaste begroting gekomen met o.a. de opbrengsten van de
Marine verwerkt. In deze begroting waren de bijdragen voor Schagen lager. Dit is toen nog
niet aangepast in de begroting 2022 van Schagen, aangezien dit wordt meegenomen bij de
1e tussenrapportage 2022.
i) Tijdens voorbespreking hebben raadsrapporteurs erop aangedrongen om in de toekomst
zuiverder te begroten, omdat de afgelopen jaren de begrote bedragen tussentijds naar
beneden zijn bijgesteld.
3) Voorstel huisvesting Probedrijven
a) Probedrijven heeft in een notitie kort aangegeven dat de wens er is om toe te werken naar
verbetering dan wel vernieuwing van de huisvesting van Probedrijven in Den Helder. De
redenen staan in de notitie kort uitgewerkt. Het gaat hierbij o.a. om de staat van de huidige
locatie, de reistijd van inwoners van gemeente Den Helder naar Schagen, de wens tot
uitbreiding van werksoorten en daarmee toename uitstroom richting arbeid.
b) Het advies is akkoord te gaan met het uitwerken van het projectvoorstel. Dit is nog geen
akkoord op het meefinancieren van de eventuele nieuwe huisvesting. Van belang is dat het
voorstel van Pro bedrijven in een business case met verschillende scenario’s met voor- en
nadelen en voorzien van financiële consequenties verder uitgewerkt wordt.

4) Financiële rapportage december 2021 ProBedrijven
a) Probedrijven heeft in 2021 een positief resultaat behaald van 2.2 miljoen euro
(geconsolideerd). Het resultaat valt aanzienlijk hoger uit dan begroot. De oorzaak zijn vooral
de hogere omzetten en opbrengsten die zijn gerealiseerd.

5) Samenwerking met UWV.
Er komt komende week een vervolg gesprek met het UWV op bestuurlijk niveau over het te
werk stellen van Wajongers in het project Duurzaam met LKS (zie ook vorige 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.
b) De GRGA gaat er geen geld in stoppen als er geen medewerking is. Helaas zijn dan de
Wajongers de dupe.
a)

Advies:

Deze rapportage ter kennisneming aannemen.

Schagen, 14 maart 2022
De rapporteurs
Marcel Sanders
Lars Dignum

