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Relatie met  
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Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 registratienr.:  

31 maart 2015 

N. den Otter 

0224 – 210 780 

Zienswijze Raad op Begroting Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid 

Sociaal Domein / Wet Sociale Werkvoorziening 

15.004302 

 

 

Samenvatting 

De Raad heeft gelegenheid zijn zienswijze te geven op de begroting van de Gemeenschappelijke 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid 2016. 

De begroting 2016 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Wel is van belang het toekomstperspectief van de uitvoering van de Wsw, Beschut werken en re-

integratie van mensen met een Wwb-uitkering in beeld te brengen en doelen voor de langere termijn 

te bepalen.  

Op termijn kan het risico ontstaan dat de afbouw van de Wsw een bedreiging wordt voor de 

bedrijfsvoering van Noorderkwartier N.V., wat tot tekorten op de uitvoering van deze taakvelden kan 

leiden. De mogelijkheden om dit te vermijden zullen worden onderzocht en de resultaten daarvan 

zullen zo nodig aan uw Raad worden voorgelegd. 

 

 

Voorgesteld besluit 

De begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid geeft geen 

aanleiding tot opmerkingen, derhalve wordt geen zienswijze geleverd. 

 

 

Financiële gevolgen 

De lasten van uitvoering van de Wsw, inclusief het nieuwe Beschut werken worden begroot op 

€ 5.052.000. 

De lasten worden gedekt uit het Sociaal Deelfonds, onderdeel Participatie. 
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Aanleiding 

Voor U ligt de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa). 

De Raad kan zijn zienswijze geven op deze begroting. De zienswijze wordt door de vertegenwoordiger 

van gemeente Schagen ingebracht in het Algemeen Bestuur van de GrGa. 

Vaststelling van de begroting vindt plaats door het Algemeen Bestuur van de GrGa op 25 juni 2015. 

De begroting van de GrGa dient goedgekeurd te worden door de Provincie, daartoe dient de 

vastgestelde begroting uiterlijk 15 juli 2015 ingediend te zijn bij de Provincie. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De GrGa voert voor de drie samenwerkende gemeenten, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, 

de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. 

De begroting gaat uit van een personeelsbestand van 591,95 Se op 1 januari 2016. Een Se is een 

standaardeenheid, vergelijkbaar met een full time formatieplaats. 

Voor Schagen is het aantal 187,80 

 

De GrGa heeft een uitvoeringsovereenkomst gesloten met Noorderkwartier N.V. , die er voor 

zorgdraagt dat de Wsw-ers werk hebben.  

 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. 

Gevolg daarvan is dat er geen nieuwe instroom meer in de Wsw mogelijk is. 

De Participatiewet kent wel de mogelijkheid om Beschut Werk aan te bieden. Uitgangspunt is dat het 

aantal Beschut Werk plaatsen op termijn maximaal 30% van het aantal Wsw-plaatsen in 2014 is. 

Concreet komt het er op neer dat wanneer 3 Wsw-medewerkers zijn uitgestroomd er 1 Beschut Werk-

plaats beschikbaar komt. 

Landelijk gaat het om 30.000 Beschut werkplekken, voor de drie gemeenten komt het op ca. 180,  

 

Doelstelling voor 2016 is dat er op 31 december 2016 nog 567,29 Se’s zijn, een afname van 24,66. 

Daarin is de nieuwe instroom Beschut Werk al verwerkt.  

 

Voor gemeente Schagen zijn de aantallen: 

- Verwacht aantal Wsw-Se’s op 1 januari 2016 : 187,80 

- Uitstroom Wsw: 11,74 

- Instroom nieuw Beschut werk: 3,92 

- Beoogd aantal Wsw-Se’s op 31december 2016 : 179,98 

 

2. Argumenten 

Er zijn twee aspecten die in dit voorstel een rol spelen: 

- De begroting GrGa 2016 dient vastgesteld te worden, de Raad kan zijn zienswijze op de 

voorliggende begroting geven 

- Het vraagstuk van het toekomstperspectief van de Wsw (oud wetgeving) en het Beschut 

Werk (nieuwe wet) en de rol van Noorderkwartier N.V. bij de uitvoering daarvan en bij re-

integratie van mensen met een Wwb-uitkering 

 

Begroting GrGa 2016 

De kosten voor uitvoering van de Wsw dienen de gemeente te dekken uit het Sociaal Deelfonds, 

onderdeel Participatiewet. De lasten worden voor Schagen geraamd op € 5.052.000. 

Het aandeel voor de Wsw-uitvoering in het Sociaal Deelfonds is volgens het Rijk te bepalen op 

€ 5.052.000. Dit is echter fictief berekend, daar alle kosten van het Sociaal Domein uit het Sociaal 

Deelfonds gedekt moeten worden. 

De Wsw-lasten zijn onvermijdelijk, het gaat vrijwel geheel om de salarislasten van de Wsw-

dienstbetrekkingen.  

 

Het bestuur van de GrGa geeft als risicofactoren aan: 
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- dat de bedrijfsvoering van Noorderkwartier N.V.  afhankelijk is van beleid van en financiering 

door de gemeenten, inclusief met betrekking tot de re-integratie activiteiten van de 

Participatiewet 

- dat de uit- en instroom van Wsw-oud resp. Beschut werken nieuw af kan wijken van de 

prognose, waardoor de baten-lasten verhouding ander wordt 

- dat de verantwoordingssystematiek nog niet is vastgesteld door het Rijk, waarop 

administratieve processen moeten worden ingericht 

- dat er nog onderhandelingen gaande zijn over de Wsw-Cao. Er is een kans dat er een 

salarisverhoging uitkomt, welke nog niet in de begroting is opgenomen 

 

Conclusie 

Het aandeel Participatie in het Sociaal Deelfonds is voldoende om de lasten van de Wsw-uitvoering 

te dekken. De lasten zijn overigens onvermijdelijk. 

 

Toekomstperspectief Wsw en nieuw Beschut Werk en de rol van Noorderkwartier N.V. 

In de begeleidende brief van het bestuur van de GrGa wordt aangegeven dat verlaging van het 

totaal aantal Wsw-ers, incl. het nieuwe Beschut Werken, tot stijging van de bedrijfsvoeringskosten van 

het uitvoeringsbedrijf Noorderkwartier N.V. leidt. De vermindering van begeleiding, ondersteuning en 

administratie loopt niet evenredig met de vermindering van het aantal Wsw-ers.  

Door andere activiteiten te koppelen aan de uitvoering van de Wsw en het Beschut Werken kan dit 

effect verminderd worden. Het gaat dan om uitvoering van re-integratie activiteiten voor mensen die 

een Wwb-uitkering ontvangen. Tevens kan met de inzet van mensen met een Wwb-uitkering de 

productiecapaciteit op peil worden gehouden. 

Om het toekomstperspectief van de uitvoering van de Wsw en van de Participatiewet (zowel m.b.t. 

Beschut Werken als re-integratie activiteiten voor Wwb-ers) in beeld te krijgen wordt een visienota 

voorbereid waarvoor in een gezamenlijke Raadsbijeenkomst op 27 mei 2015 een consulterende 

bespreking gehouden zal worden. 

Op basis daarvan zal het toekomstperspectief voor de uitvoering van de Wsw-oud, het Beschut 

werken nieuw en de re-integratie activiteiten van mensen met een Wwb-uitkering worden bepaald. 

Daarna wordt een traject ingezet om tot het vastgestelde doel op de langere termijn te komen. 

 

Conclusie 

Voor 2016 is het van belang dat de GrGa de werkzaamheden voor de Wsw-ers kan garanderen. In 

dat verband wordt geadviseerd de begroting 2016 van de GrGa goed te keuren. 

 

Om voor de langere termijn een goed perspectief in beeld te krijgen wordt een visie-ontwikkeltraject 

ingezet om voor eind 2015 het doel voor de langere termijn te bepalen. 

In 2016 kan voor zover van toepassing gestart worden met processen om dat doel te gaan bereiken. 

 

3. Financiën 

De kosten van de Wsw-dienstbetrekkingen komen ten laste van het Sociaal Deelfonds. 

De kosten zijn onvermijdelijk, de Wsw-ers hebben een vaste dienstbetrekking. 

De verwachte lasten zijn begroot op € 5.052.000. Het Sociaal Deelfonds, onderdeel Participatie is 

voldoende om de lasten te dekken. 

 

4. Risico's 

De risico’s welke door het bestuur van de GrGa zijn aangegeven staan hiervoor onder de paragraaf 

Begroting GrGa 2016. 

 

Daarnaast kan als risico genoemd worden dat het aandeel Participatie in het Sociaal Deelfonds 

voldoende is om de lasten van de Wsw-dienstbetrekkingen uit te voldoen, maar dat het ook betekent 

dat er beperkt budget resteert voor uitvoering van de re-integratie. 

In de paragraaf ‘toekomstperspectief’ wordt daarom voorgesteld een visietraject te starten om het 

doel van uitvoering Wsw, Beschut werken en re-integratie op de langere termijn in beeld te brengen 

en de doelen te bepalen. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

- Toelichting  van het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop 

van Noord-Holland bij de Begroting 2016 

- Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 maart 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Commissie Samenlevingszaken d.d. 28 april 2015; 

 

 

 

besluit: 

De begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid geeft geen 

aanleiding tot opmerkingen, derhalve wordt geen zienswijze geleverd. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 19 mei 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


