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  Raadsvergadering van 24 juni 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid / registratienr.:  

20 mei 2014 

D.J.L.M. van der Kruijs  

0224 – 210 591 

Begroting 2015 en Jaarstukken 2013 GrGa 

Sociaal Domein 

CONCEPT 

 

 

Samenvatting 

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland worden op 27 juni 2014 de begroting 2015 en de jaarrekening 2013 

behandeld. Voordat de begroting door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld, wordt een 

zienswijze van de raad gevraagd. Middels onderhavig advies wordt de raad voorgesteld in te 

stemmen met de begroting 2015 en een bedrag ad € 5.210.000 beschikbaar te stellen uit het Sociaal 

Deelfonds voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. 

 

Voorgesteld besluit 

a) In te stemmen met de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa); 

b) Een bedrag van € 5.210.000 beschikbaar te stellen uit het Sociaal Deelfonds aan de GrGa 

voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening in 2015; 

c) Het in de meerjarenbegroting van de gemeente Schagen opgenomen bedrag ad € 456.000 

structureel beschikbaar te houden voor ondervanging van financiële risico’s binnen het 

Sociaal Domein; 

d) Het Schagense aandeel van € 101.786 in het positieve resultaat 2013 van de GrGa incidenteel 

te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling op het Sociaal Domein van de gemeente 

Schagen in 2014. 

 

 

Financiële gevolgen 

De komst van de Participatiewet heeft tot gevolg dat de financiële middelen die wij van het rijk 

ontvangen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening worden samengevoegd met de 

middelen die we ontvangen voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. 

Uit de begroting 2015 van de Gr Gesubsidieerde Arbeid blijkt dat de GrGa aan de gemeente 

Schagen een bedrag ad € 5.210.000 vraagt voor de uitvoering van de (oude) Wet sociale 

werkvoorziening. Deze kosten worden vanaf 2015 gedekt uit het Sociaal Deelfonds. 
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Aanleiding 

De gemeente Schagen participeert samen met de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon in de 

gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid. Het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening 

vast. Alvorens vaststelling worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid 

gesteld hun zienswijze te uiten. 

Jaarlijks ontvangen de gemeenten rijkssubsidie voor de betaling van de salariskosten van de mensen 

met een dienstbetrekking in het kader van de Wet sociale Werkvoorziening. Door bezuinigingen op het 

rijksbudget lukt het niet meer om de salariskosten hier volledig uit te dekken. Sinds 2012 stellen de 

deelnemende gemeenten een extra bijdrage beschikbaar voor de dekking van de salariskosten. Het 

Wsw-personeel is in dienst van de gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid KvNH.  

Per 1 januari 2015 treedt naar verwachting de Participatiewet in werking (de 1ste Kamer behandeling 

staat gepland voor eind juni). Vanaf die datum is nieuwe instroom in de Wsw niet meer mogelijk. De 

mensen die al een Wsw-dienstbetrekking hebben, houden hun oude rechten en plichten.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met een door de deelnemende gemeenten gedragen financieel beleid wordt door de 

gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 

uitgevoerd. De (bedrijfsmatige) uitvoering van de Wsw is gemandateerd aan de NV Noorderkwartier, 

waarvan de gemeenten aandeelhouder zijn. 

 

2. Argumenten 

Het Wsw-personeel is in dienst van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde Arbeid KvNH.  

Jaarlijks ontvangen gemeenten voor de betaling van de salariskosten van het Wsw-personeel van het 

Rijk een subsidie. Door teruglopende rijksbudgetten, is deze subsidie de afgelopen jaren onvoldoende 

gebleken. Sinds 2012 betalen de deelnemende gemeenten een extra suppletie om de salariskosten 

van het Wsw-personeel te kunnen dekken. Voor 2014 was deze suppletie begroot op € 587.691 voor 

de gemeente Schagen. 

 

Per 1 januari 2015 treedt naar verwachting de Participatiewet in werking. Dat houdt onder andere in 

dat vanaf die datum de toegang tot de Wsw gesloten wordt. De mensen die een Wsw-dienstverband 

hebben, behouden hun oude rechten.  

De gemeenten zijn vanaf inwerkingtreding van de Participatiewet wel gehouden een voorziening 

‘beschut werken’ aan te bieden. Er wordt vanuit gegaan dat ongeveer een derde van de huidige 

omvang in beschut werken vorm krijgt. Landelijk gaat het om 30.000 beschut werken plekken. 

 

De begroting 2015 van de GrGa geeft financiële informatie over de te verwachten lasten en baten 

voor het jaar 2015. Bij het bepalen van de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting is 

ervan uitgegaan dat de Participatiewet in werking treedt per 1 januari 2015. Overigens moet de wet 

nog door de 1ste kamer behandeld worden.  

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

- De huidige Wsw wordt afgebouwd via natuurlijk verloop; 

- Het natuurlijke uitstroompercentage is gesteld op 6% op jaarbasis (landelijk gemiddelde); 

- Instroom in de ‘nieuwe’ beschutte werkomgeving 2%  per jaar; 

- Nieuwe instroom geschiedt tegen het minimumloon; 

- De hoogte van de subsidie voor nieuwe instroom in de beschutte werkomgeving is identiek 

aan subsidiebedrag voor de Wsw; 

 

In de Productenraming 2015 is winst noch verlies begroot. Ook wordt geen extra gemeentelijke 

suppletie meer gevraagd voor de betaling van de salariskosten Wsw. De reden hiervan is dat het 

rijksbudget Wsw gekoppeld wordt aan het Participatiebudget en wordt opgenomen in het 

zogenaamde Sociaal Deelfonds (samen met Jeugd en Wmo). Kortom: de totale lasten moeten 

worden gedekt uit het Sociaal Deelfonds.  
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3. Financiën 

Jaarrekening 2013 

Het werkelijke resultaat van de GRGA over 2013 bedraagt € 339.000 positief. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door: 

- Een positieve loonkostensubsidie door een niet begrote extra aanvulling op de Wsw-subsidie 

- Lagere kosten van het collectief vervoer door een scherpe aanbesteding van de in- en 

opstapprocedure. 

- Lagere loonkosten door de eenmalige teruggaaf van 28,82 % van de basispremie WAO/WIA. 

 

Het voorstel is om het exploitatie overschot terug te storten aan de deelnemende gemeenten op 

basis van de verhouding van het aantal Wsw-medewerkers per 31 december 2013. Voor de 

gemeente Schagen zou dit neerkomen op een bedrag van  € 101.786,-. Voorgesteld wordt dit 

bedrag incidenteel te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling van de gemeente Schagen op het 

Sociaal Domein in 2014. 

 

Begroting 2015 

De totaal gevraagde bijdrage voor de uitvoering van de Wsw voor 2015 bedraagt voor de gemeente 

Schagen € 5.210.000.  

 

Conform eerdere voorstellen stellen we voor om de totale Wsw kosten vanaf 2015 te dekken uit het 

Participatiebudget (Sociaal Deelfonds). Daarnaast wordt voorgesteld het in de meerjarenbegroting 

opgenomen budget van € 456.000 beschikbaar te houden ter ondervanging van de risico’s die de 

gemeente loopt vanwege de onzekerheden die er zijn ten aanzien van het Sociaal Domein (zoals de 

Cao- betalingsverplichtingen aan het Wsw-personeel). 

 

4. Risico's 

De komst van de Participatiewet betekent onder meer dat de financiële middelen die wij van het rijk 

ontvangen voor de uitvoering van de Wsw worden samengevoegd met de financiën die wij 

ontvangen voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. Gezamenlijk met de 

decentralisatie van onderdelen van de AWBZ en de decentralisatie van de Jeugdzorg worden deze 

middelen gestort in het Sociaal Deelfonds. 

Vanwege de onzekerheid over de omvang van het nieuwe participatiebudget in 2015 en de 

uiteindelijke claims op dit budget stellen we voor om de in de meerjarenbegroting opgenomen 

€ 456.000 beschikbaar te houden voor het Sociaal Domein.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 10 juni 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel  35 Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

a) In te stemmen met de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde 

Arbeid Kop van Noord-Holland (GrGa); 

b) Een bedrag van € 5.210.000 beschikbaar te stellen uit het Sociaal Deelfonds aan de GrGa 

voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening in 2015; 

c) Het in de meerjarenbegroting van de gemeente Schagen opgenomen bedrag ad € 456.000 

structureel beschikbaar te houden voor ondervanging van financiële risico’s binnen het 

Sociaal Domein; 

d) Het Schagense aandeel van € 101.786 in het positieve resultaat 2013 van de GrGa incidenteel 

te betrekken bij de bezuinigingstaakstelling op het Sociaal Domein van de gemeente 

Schagen in 2014. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 juni 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


