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Kadernota 2019 

In het kader van verbetering van de informatievoorziening van gemeenschappelijke regelingen heeft de GRGA voor 

het eerst een kadernota opgesteld. Aangegeven wordt dat de GrGa een “beleidsarme regeling” is, de enige opdracht 

die het heeft is uitvoering van de Wsw en Beschut werken namens de colleges. De GrGa heeft daarvoor een 

mandaatregeling getroffen met Noorderkwartier N.V. Noorderkwartier zorgt ervoor dat de mensen met een Wsw- of 

Beschut werken dienstverband bij de GrGa werkzaamheden kunnen uitvoeren en de benodigde begeleiding krijgen. 

Met betrekking tot de uitvoering van de Wsw en Beschut werken geven de wettelijke voorschriften geen ruimte voor 

eigen beleid. In dat opzicht heeft de raad aan de voorkant nauwelijks invloed op de GrGa en de uitvoering ervan. 

Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om, naast Wsw- en Beschut- werken dienstverbanden, mensen 

met een indicatie Loonkostensubsidie in dienst te nemen bij de GrGa of bij Noorderkwartier. Het vermoeden bestaat 

dat deze groep mensen moeilijk werk vindt in het reguliere bedrijfsleven en tussen wal en schip dreigt te raken. In de 

loop van 2019 levert het onderzoek de informatie die nodig is om hierover beslissingen te kunnen nemen. In de 

volgende Kadernota kan dit een onderwerp worden als het onderdeel wordt van de GrGa. Door deze ontwikkeling 

hebben raad en college in de toekomst mogelijk meer ruimte om eigen beleid te voeren. 

In de kadernota wordt een eerste aanzet gegeven om landelijke aandacht te vragen bij VNG ter verbetering van de 

rechtspositie van deelnemers aan Beschut Werk. De hoop dan wel verwachting was dat hiervoor een landelijke 

regeling zou komen. 

Op de kadernota kan de raad normaliter zijn zienswijze geven, omdat de GrGa een collegeregeling is, is dit in dit 

geval niet opportuun. De raad heeft uiteraard wel de mogelijkheid om een zienswijze op de begroting en de 

jaarrekening te geven vanuit hun budget en controlerende rol. 

Advies 

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

Schagen, 30 januari 2019 

De rapporteurs 

Marcel Sanders 

Lars Dignum 


