
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

  

 

 

Regeling:  Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord- 

Holland 

Rapporteurs:  Willem van de Sande en Kees Veenvliet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acties: 

A.  Een eerste kennismakingsbijeenkomst op 26 februari 2015 

Hierbij waren aanwezig: 

Jan van Hooff, directeur Noorderkwartier. Hij heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de historie en 

de huidige situatie van  Noorderkwartier. 

Jan de Moel, secretaris van de GR. Hij heeft ons de rol van de GR in relatie tot de gemeente en 

Noorderkwartier toegelicht. 

Ben Blonk. 

Daniëlle van der Kruijs, beleidsadviseur. 

Nico den Otter, beleidsadviseur. Hij heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen in het Sociaal 

Domein die ook de rol van Noorderkwartier raakt.  

B. Voorbespreking op 24 maart van de GrGa Db en Ab vergadering van 26 maart. 

Hierbij waren aanwezig Ben Blonk en Nico den Otter. 

Alle te bespreken stukken en het ambtelijk advies zijn ons ter beschikking gesteld. 

Bevindingen: 

 Alle gesprekken vinden in grote openheid plaats. 

 De veranderingen in het Sociaal Domein hebben ook grote consequenties voor de 

GrGa en Noorderkwartier. Met name de financiële consequenties van het beschutte 

werk (weinig rendement en dus hoge kosten) in relatie tot de afbouw van de WSW 

(hoger rendement) vereist de nodige aandacht. 

 Noorderkwartier zal haar bedrijfsvoering hierop tijdig aan moeten passen. 

 Een eerste snelle analyse van de (jaar)stukken geeft aan dat Noorderkwartier over 

2014 een goed resultaat heeft behaald. 



 

 

 Door de terugloop van de WSW subsidie van het Rijk en het gelijk blijven van de 

kosten staan de financiën van de GrGa onder druk en daarmee de gemeentelijke 

financiële bijdrage.  

 Het rijksbudget WSW en het Participatiebudget zijn samengebracht in het Sociaal 

Deelfonds. 

Hierdoor is grotere flexibiliteit ontstaan in de aanwending van het beschikbare 

budget. Noorderkwartier N.V. is tijdig aan de slag gegaan om haar bedrijfsvoering aan 

te passen aan de nieuwe situatie die per 1 januari 2015 is ontstaan.   

De financiële consequenties zullen pas in een later stadium zichtbaar worden waar. 

 Een eerste beoordeling van de jaarstukken 2014 van Noorderkwartier NV laten een 

positief resultaat zien. 

 Wij sluiten ons aan bij het voorstel voor de raad van 19 mei 2015, waarbij 

voorgesteld wordt geen zienswijze te leveren betreffende de begroting 2016. 

Vervolgacties: 

 Rapporteren van de aandachtspunten uit de jaarstukken 2014 die op termijn ter 

kennisgeving aan de raad worden aangeboden. 

 De rapporteurs zullen binnenkort een gesprek hebben met Het WSW panel Kop 

van Noord-Holland.  

 De eerste financiële rapportage 2015 zal enig inzicht gaan geven over de 

bedrijfsvoering  “nieuwe stijl”.  

 

Advies aan de raad/commissie: 

 Deze eerste rapportage voor kennisgeving aannemen. 

 

16 april 2015 

Willem van de Sande 

Kees Veenvliet 

 


