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Voorstel concept Jaarrekening GRGA 2020 

Met Probedrijven overleggen of en op welke wijze nieuwe contracten voor het vervoer openbaar 

moeten worden aanbesteed. In huidige contract is er onderhands doorverkocht, de wens is dat dit bij 

aanbesteding van een nieuw contract niet meer gebeurt.  

 

Het huidige beleid is om jaarlijks het subsidie-overschot vanuit de GRGA aan de gemeenten uit te 

keren. Van het overschot 2020 van € 1.682.000 is medio december 2020 al € 500.000 aan de 

gemeenten uitgekeerd, het voorstel van de GRGA is om het restant subsidie overschot - zijnde 

€1.182.00 niet uit te keren aan de gemeenten, maar te reserveren om geplande investeringen in de 

nabije toekomst te kunnen doen.  Regionaal hebben we formeel afgesproken dat er maximaal 2,5% 

van de lasten een algemene reserve gevormd mag worden. Dit zou in geval van de GRGA 2,5% zijn 

van € 15.901.000 (totale lasten 2020) = € 397.525. Door het restant van de subsidie binnen de GRGA 

te reserveren wordt onnodig heen en weer schuiven van gelden te voorkomen. 

Advies: 

Houden aan afspraken gemaakt met Pro-bedrijven, 2.5%-norm niet principieel leidend. 

 

Voorstel begroting GRGA 2022 - 2025 

Het is nog onduidelijk of de Rijksoverheid meerkosten nieuw CAO Samen aan de slag zal 

compenseren. Besluitvorming daarover zal waarschijnlijk vertraging oplopen vanwege de 

demissionaire status van de huidige regering. De GRGA wordt gevraagd om, zodra er duidelijkheid, 

de financiële gevolgen inzichtelijk te maken. 

 

Advies: 

Ter kennisgeving aannemen 

 

WSW-panel Jaarverslag en Jaarrekening 2020 

Het bestuur van de GRGA heeft het panel een budget ter beschikking gesteld. De kosten zijn binnen 

het toegekende budget gebleven. Voornemen is om als bestuur snel gezicht te laten zien, ook al kan 

er weinig door maatregelen corona. 

 

Advies: 

Ter kennisgeving aannemen 

 

Voorstel Aankoop aandelen B.V. Proschoon 

Door het bestuur van Probedrijven N.V. is een voorstel gemaakt over de verzelfstandiging van haar 



schoonmaakwerkzaamheden. De schoonmaakactiviteiten zijn nu ondergebracht bij de afdeling 

Proschoon. Daarnaast heeft Probedrijven N.V. medio 2019 een schoonmaakbedrijf gekocht. 

Proschoon B.V. zal onder GRGA gaan vallen. De GRGA zal ook van deze B.V. de enige en ongedeelde 

aandeelhouder zijn. Belangrijkste reden voor deze verzelfstandiging is de Wet Arbeidsmarkt in Balans 

en de daaruit voortvloeiende bepalingen met betrekking tot de te volgen CAO.  

 

Voor bijgaand model is gekozen om:  

 

- te kunnen gaan werken onder de CAO Schoonmaakwerk  

- zeggenschap te houden op deze werkgelegenheid voor onze doelgroep  

- de mogelijkheid te behouden voor inbesteding door de gemeenten van schoonmaak 

 

Advies: 

Ter kennisgeving aannemen 

De rapporteurs, 

Marcel Sanders & Lars Dignum 


