
Besluit

Vergadering van 21 juni 2022

Zienswijze Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland.  

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022  

gelet op de behandeling in de Regionale Raadscommissie Noordkop op 2 juni 2022;
Gelet op de:
Wet gemeenschappelijke regelingen 

• De WSW wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 
met elkaar samen in de GrGa. In de GrGa is de uitvoering van de WSW neergelegd. Met de vaststelling van 
de regeling is de uitvoering van de Wsw gedelegeerd aan het bestuur van het krachtens deze regeling 
ingesteld openbaar lichaam. Het openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de Wsw in de plaats 
van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Het bestuur van de regeling heeft in het 
Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw d.d. 21 juni 2000 Noorderkwartier NV / Pro Bedrijven 
aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid. 

• Naast de Wsw wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform de 
uitvoering van de Wsw heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV/ Pro 
Bedrijven aangewezen als uitvoeringsorganisatie. 

• De voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie is een nieuwe lokale regeling die in samen 
met de drie gemeenten is ontwikkeld voor personen met een arbeidsbeperking en die behoren tot de 
doelgroep loonkostensubsidies op grond van artikel 6 eerste lid onder e van de Participatiewet.

besluit

1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de concept jaarrekening 2021;
2. geen zienswijze af te geven  op de conceptbegroting 2023;
3. Het college op te dragen de GrGa te verzoeken haar begroting transparanter te maken en de begroting te 
voorzien van een overzicht hoe de bijdrage van de gemeenten is verdeeld over de diverse onderdelen binnen de 
GRGA. 

Aldus besloten in de vergadering van 21 juni 2022.

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


