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1. Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden; in de Wsw vindt geen instroom

meer plaats. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen via nieuwe kaders participeren,

onder meer door banen. In de begroting wordt uitgegaan van de afbouw van het zittende

personeelsbestand Wsw. Over de gevolgen voor de bezetting van het aantal arbeidsplaatsen

wordt u in de inleiding verder geïnformeerd.

Op het moment dat deze begroting wordt opgesteld, implementeren de gemeenten in de Kop

van Noord-Holland de decentralisaties. De werkgroep Participatie ontwikkelt

beleidsvarianten die ter advisering aan de stuurgroep worden voorgelegd.

In de stuurgroep hebben de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 

en Texel een besluitvormende rol.

In dat verband zullen de gemeenten een regeling 'beschut werken' vaststellen. 

Deze regeling zal een deel van de nieuwe instroom in de Participatiewet werk bieden.

Dat deze regeling vooruitlopend op de begroting 2016 intreedt, is aannemelijk.

In deze begroting houden we er rekening mee dat de Grga en Noorderkwartier,

van oudsher de organisaties waarin mensen met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt

instromen, deze regeling op verzoek van de gemeenten zal uitvoeren. 

De gemeenten kunnen ook een breder appèl op de Grga doen om mensen naar werk

toe te leiden. Of dat gebeurt zal afhangen van het beleid van de gemeenten.

De gemeenten hebben de strategische visie op de drie transities en de transformatie 

binnen het sociaal domein van de Kop van Noord-Holland omarmd. 

Zij zullen de decentralisatie middels wijkgericht werken implementeren.

Naast organisatorische veranderingen zijn budgettaire vraagstukken van de decentralisaties

aan de orde. Welke doelgroepen/burgers met het beschikbare budget ondersteuning

krijgen in de nieuwe wet zal door gemeenten verder worden uitgewerkt en ter 

besluitvorming worden geagendeerd door gemeenten. De budgettaire ruimte

die de gemeenten voor de uitvoering van de Participatiewet ter beschikking staat, is

als gevolg van de bezuinigingen door het Rijk krap te noemen. In de risico-

paragraaf wordt aan dit risico meer aandacht besteed.

Wij achten het aannemelijk dat gemeenten naast 'beschut werken' ook nog in breder

verband mensen via de Grga en Noorderkwartier naar werk zullen toeleiden.

Immers, de Grga en Noorderkwartier hebben bewezen de portefeuille

efficiënt en effectief uit te voeren. Omdat het beleid nog verder ontwikkeld wordt,

is in deze begroting nog geen rekening gehouden met instroom naast instroom

via de regeling beschut werken. Indien van extra instroom sprake zou zijn, is bovendien

praktijk dat de doelgroep regelmatig zonder tussenkomst van de Grga direct

bij Noorderkwartier wordt geplaatst. Bijvoorbeeld bij werkervaringsplaatsen en

asessments.
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Het is van belang de uitgangspunten waarop de begroting is gebaseerd, 

nadrukkelijk te noemen. We sommen de volgende uitgangspunten op:

1 De huidige Wsw wordt afgebouwd via natuurlijke uitstroom.

Dat betekent dat Wsw-ers met een tijdelijk contract blijven.

De beginstand 2015 in Se (arbeidsjaar) is als uitgangspunt genomen.

2 Het natuurlijke uitstroompercentage is gesteld op 6%.

3 In de regeling beschut werken stroomt 2% geïndiceerden in.

4 Instroom vindt plaats tegen minimumloon (en geminimaliseerde wg-lasten).

De cao Wsw wordt niet gevolgd; Burgerlijk Wetboek is leidend.

Het minimumloon stijgt elk jaar 1%. De werkgeverslasten zijn

in de periode 2016 - 2018 gesteld op 15%; geen pensioenopbouw.

5 Noorderkwartier N.V. blijft de bestaande regeling Begeleid Werken

in mandaat uitvoeren.

6 De bijbehorende subsidie wordt aan Noorderkwartier betaald.

Daarbij is een eventuele bonus Begeleid Werken PM opgenomen.

De toekenning van de bonus geldt uitsluitend nog voor het jaar 2014 (PM).

De bonus wordt in t+2 uitgekeerd (2016).

7 Noorderkwartier voert de oude regeling ook uit voor geïndiceerde

burgers van deelnemende gemeenten die bij andere schappen in dienst

zijn (de buitengemeenten). Dit is vigerend beleid.

8 De bijbehorende subsidie wordt aan Noorderkwartier betaald, 

die de wet in mandaat uitvoert.

9 Nieuwe instroom uit de participatiewet die geen betrekking heeft

op de Wsw of beschut werken, wordt zonder tussenkomst van de GRGA

bij Noorderkwartier N.V. geplaatst. Dat is momenteel ook de praktijk.

10 Uitgangspunt is dat het ministerie of de VNG een (fictief) subsidie-

bedrag per arbeidsjaar (Se) zal vaststellen.

Dit bedrag wordt als grondslag toegepast voor het verrekenen van de

zogenaamde buitenpoorters en voor de verstrekking van subsidie voor de 

uitvoering van de Begeleid Werken regeling.

In de verzamelbrief 2014-3 is dit bedrag gesteld op bijna 26.000 euro. In deze

begroting is uitgegaan van een bedrag van 26.000 euro.

Het bedrag daalt vanaf 2015 elk jaar met 500 euro (bericht Cedris 24-12-2014).
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11 Bedragen van opleidingskosten worden door de regeling die

de afdrachtsvermindering onderwijs vervangt, gecompenseerd.

Het besluit om scholingskosten in de GR te vergoeden, is in het

bestuur van de GRGA dd 28-08-2012 bepaald.

12 De gemeenten ontvangen voldoende budget van het Rijk om de

loonkosten en -subsidies en overige kosten te dekken.

13 De overige kosten worden omgeslagen via de fte standen op basis van

de historische grondslag. De overige kosten zijn: collectief vervoer, controlling,

secretaris en beleidsondersteuning, bestuurskosten, kosten Wsw-panel,

administratiekosten derden, diverse kosten, salariskosten deelnemers 

niet deelnemende gemeenten. Aangenomen is dat de kosten van het collectief vervoer

één procent stijgen en overige kosten gelijk blijvenof dalen (kosten buitenpoorters).

14 De berekening van het aantal Wsw-ers dat in de GRGA wordt

verloond is een resultante van het totaal na aftrek van Begeleid

Werken (BW) en de Wsw-ers die bij andere schappen in dienst zijn en

geïndiceerde inwoners van de deelnemende gemeenten zijn

(zogenaamde 'buitenpoorters').

Voor de standen Begeleid Werken en buitenpoorters is de stand van  

1 augustus 2014 genomen (identiek aan begroting Noorderkwartier).

15 Het verloop van de doelgroep vindt plaats volgens onderstaande schema:

Verloopschema in Standaardeenheden

a b c d e f g h i

gem gemeente stand Se instroom uitstroom stand Se instroom uitstroom stand Se

code naam 1-1-2015 2015 2015 1-1-2016 2016 2016 1-1-2017

400 Den Helder 278,79 5,58 16,73 267,64 5,58 16,73 256,49

441 Schagen 195,62 3,92 11,74 187,80 3,92 11,74 179,98

1911 Hollands Kroon 142,20 2,84 8,53 136,51 2,84 8,53 130,82

totaal 616,61 12,34 37,00 591,95 12,34 37,00 567,29

a b i j k l m n o

gem gemeente stand Se instroom uitstroom stand Se instroom uitstroom stand Se

code naam 1-1-2017 2017 2017 1-1-2018 2018 2018 1-1-2019

400 Den Helder 256,49 5,58 16,73 245,34 5,58 16,73 234,19

441 Schagen 179,98 3,92 11,74 172,16 3,92 11,74 164,34

1911 Hollands Kroon 130,82 2,84 8,53 125,13 2,84 8,53 119,44

totaal 567,29 12,34 37,00 542,63 12,34 37,00 517,97

De instroom is gebaseerd op personen die in dienst komen via de regeling beschut werken.

De uitstroom is gebaseerd op natuurlijk verloop van personen met Wsw-banen.
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2. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid

(in duizenden euro's)

Productraming Productraming Productraming Productraming Productrekening*

Baten 2018 2017 2016 2015 2014

Gemeentelijke subsidie Wsw intern 0 0 0 0 13.808

Participatiebudget: Wsw intern 12.746 13.306 13.870 14.179 0

Gemeentelijke subsidie Wsw Begeleid Werken 0 0 0 0 2.073

Participatiebudget: oude doelgroep Wsw onderdeel Begeleid Werken 1.537 1.688 1.843 2.070 0

Gemeentelijke subsidie Wsw Buitengemeenten 0 0 0 0 405

Participatiebudget: oude doelgroep Wsw: onderdeel Buitengemeenten 296 325 355 419 0

Wiw 0 0 0 0 86

ID-banen 0 0 0 0 15

Participatiebudget WIW/I.D.-banen 17 40 44 69 0

Gemeentelijke suppletie Wsw 0 0 0 0 1.869

Diverse baten 0 0 0 0 244

Rente ontvangen NV 0 0 0 0 3

Totaal 14.596 15.359 16.112 16.737 18.503
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Productraming Productraming Productraming Productraming Productrekening*

Lasten 2018 2017 2016 2015 2014

 

Loonkosten oude doelgroep Wsw intern 11.287 12.144 13.001 13.469 14.382

Loonkosten nieuwe instroom beschut werken 1.006 712 423 253 0

Loonkostensubsidie oude doelgroep Wsw Begeleid Werken 1.537 1.688 1.843 2.070 2.073

Loonkostensubsidie oude doelgroep Wsw Buitengemeenten 296 325 355 419 405

Collectief vervoer 401 397 393 404 357

Wiw 0 23 28 53 86

I.D.-banen 17 17 16 16 15

Rente 0 0 0 0 3

Controlling 8 8 8 8 8

Secretaris en beleidsondersteuning 21 21 21 21 17

Bestuurskosten 2 2 2 2 1

Kosten Wsw-panel 10 10 10 10 5

Accountantskosten 10 10 10 10 9

Diverse kosten 2 2 2 2 2

Incidentele lasten 0 0 0 0 861

Totaal 14.596 15.359 16.112 16.737 18.224
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Productraming Productraming Productraming Productraming Productrekening*

2018 2017 2016 2015 2014

Baten 14.596           15.359           16.112           16.737           18.503                  

Lasten 14.596           15.359           16.112           16.737           18.224                  

Resultaat 0 0 0 0 279

*) Op de productrekening van 2014 dient nog door het bestuur definitief te worden vastgesteld. 

   Verder dient de accountantscontrole op de voorlopige cijfers plaats te vinden.
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3. Toelichting begroting

Baten

Gemeentelijke subsidie Wsw intern

Subsidies met het doel de loonkosten van Wsw-ers in dienst van de GR te dekken.

Vanaf 2015 is geen sprake meer van een Rijkssubsidie Wsw. De gemeentelijke

subsidie Wsw intern wordt vanaf 1/1/2015 gefinancierd uit het participatiebudget.

Participatiebudget: Wsw intern

Bij introductie van de Participatiewet is de financiering van de Wsw gewijzigd t.o.v. 2014.

Vanaf 1/1/2015 worden de lonen en vervoer gedekt door en onttrokken uit het participatiebudget.

Deze rubriek beoogt zowel de loonkosten van de oude doelgroep Wsw die intern wordt

verloond als ook de loonkosten van de instroom voor beschut werken te dekken.

Gemeentelijke subsidie Wsw Begeleid Werken

Subsidies met het doel de regeling Begeleid Werken uit te voeren. Deze post is vanaf 1/1/2015

vervangen door de post 'Participatiebudget: oude doelgroep Wsw onderdeel Begeleid Werken'.

'Participatiebudget: oude doelgroep Wsw onderdeel Begeleid Werken'

Het betreft de gemeentelijke subsidie ter dekking van de uitvoering van Begeleid Werken. Noorderkwartier NV

is opgedragen de Wsw Begeleid Werken uit te voeren. Subsidies worden doorgestort naar de NV.

De gelden worden vanaf 1/1/2015 onttrokken aan het participatiebudget van deelnemende gemeenten.

Gemeentelijke subsidie Wsw Buitengemeenten

Subsidies met het doel de loonkosten van Wsw-ers van deelnemende gemeenten in dienst van andere

schappen te dekken. Deze post is in 2015 vervangen door de post

'Participatiebudget: oude doelgroep Wsw: onderdeel Buitengemeenten'.

Participatiebudget: oude doelgroep Wsw: onderdeel Buitengemeenten

Hieronder wordt vanaf 2015 de gemeentelijke subsidie, ter dekking van de uitvoering van arbeidsplaatsen 

bij andere schappen dan Noorderkwartier, verantwoord. De gemeente is financieel verantwoordelijk

voor de realisatie van de arbeidsplaats, omdat het een inwoner van de gemeente betreft.

De gelden worden vanaf 1/1/2015 onttrokken aan het participatiebudget van deelnemende gemeenten.
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Participatiebudget WIW/ID-banen

Subsidie ter dekking van de loon en uitvoeringskosten van Wiw- en ID-banen. De middelen worden vanaf 

1/1/2015 onttrokken uit het participatiebudget.

Gemeentelijke suppletie Wsw

Vanaf 2015 vindt geen suppletie op de loonkosten plaats, omdat de middelen ter dekking van loonkosten

worden onttrokken uit het ontschotte participatiebudget.

Rente ontvangen NV

De langlopende leningen worden doorgeleend aan Noorderkwartier N.V. Noorderkwartier betaalt de rente gelijk

aan de rente die de GR aan de BNG betaalt. In 2016 zijn er geen uitstaande of opgenomen leningen.

Lasten

Loonkosten oude doelgroep Wsw intern 

De loonkosten van het huidig WSW-bestand ( in dienst van de GR ) 

Vanaf 2015 is geen rekening gehouden met een stijging van de loonkosten.

Loonkosten nieuwe instroom beschut werken

De loonkosten van personen die instromen in de beschutte werkplaats vanaf 1/1/2015.

De loonkosten zijn vastgesteld op het minimumloon. Verloning vindt plaats op basis van Burgerlijk Wetboek.

Loonkostensubsidie oude doelgroep Wsw Begeleid Werken (BW)

De doorgestorte subsidie aan Noorderkwartier N.V. voor de uitvoering.

Het aantal begrote Se's 2016 - 2018 bedraagt:

2016 72,27

2017 67,51

2018 62,74

Loonkostensubsidie oude doelgroep Wsw Buitengemeenten

Loonkostensubsidies voor personen in de Wsw-regeling die bij een ander schap in dienst zijn. 

De subsidies worden doorgestort naar Noorderkwartier, die de afdracht naar het betreffende schap regelt.

Het aantal begrote Se's 2016 - 2018 bedraagt:

2016 13,91

2017 12,99

2018 12,08
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Collectief vervoer

De kosten van het collectieve busvervoer van de Wsw-medewerkers.

Wiw

De doorberekende subsidie ter dekking van de loonkosten en uitvoeringskosten Wiw. De begroting

is gebaseerd op 1 lopend dienstverbanden Wiw (eindigt in 2017).

I.D.-banen

De kosten zijn gebaseerd op 1 persoon en betreffen loonkosten incl. sociale lasten en overige 

(uitvoerings)kosten.

Rente 

De begrote rente is conform de renteverplichtingen voor de uitstaande leningen.

Controlling

Dit betreft de vergoeding voor de financiële controlling.

Secretaris en beleidsondersteuning

Dit betreft de inzet van de secretaris en (beleids)ondersteuning ten behoeve van de GR.

 

Bestuurskosten 

Dit betreft de vergoeding voor de bestuurders, als bepaald in de statuten van de GR.

Kosten Wsw-panel

Kosten die het Wsw-panel maakt voor uitvoering van taken.

Accountantskosten

Met name een inschatting voor accountantskosten voor de controle van de jaarrekening.

Diverse kosten

Hieronder zijn ondermeer de kosten voor drukwerk en onvoorziene kosten opgenomen.

Resultaat  

Statutair dienen deelnemende gemeenten een eventueel tekort aan te vullen.
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4. Verplichte paragrafen

Algemeen

De paragrafen die van toepassing zijn worden vermeld.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid

Kop van Noord-Holland is nihil.

Financiering

De GR maakt geen gebruik van aangetrokken of uitgezette leningen.

De kredietlimiet van het rekening-courantsaldo  bij de Bank Nederlandse Gemeenten 

bedraagt € 1.361.000,00.

Het openbaar lichaam is verplicht tot schatkistbankieren.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering en administratie vindt plaats bij Noorderkwartier N.V.

Verbonden partijen

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

hebben een belang in de Gemeenschappelijke Regeling

Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GR).

De GR heeft een 100% deelneming in Noorderkwartier N.V. te Schagen.
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5. Overzicht verdeling overige uitvoeringskosten
Te dekken overige uitvoeringskosten**

Gemeente van herkomst Aantal fte* Percentage

2016 2017 2018

400 Den Helder 270,8 45,18 202 203 205

441 Schagen 188,0 31,36 140 141 142

1911 Hollands Kroon 140,6 23,45 105 106 106

Totaal 599,3 100,00 446 450 454

* Op basis van cijfers 31 december 2014

**) De te dekken overige uitvoeringskosten worden onttrokken uit het participatiebudget.

     Het gaat om de volgende kosten: collectief vervoer, controlling, secretaris en beleidsondersteuning,

     bestuurskosten, kosten Wsw-panel, accountantskosten, diverse kosten, 

     salariskosten deelnemers niet deelnemende gemeenten.

     In de exploitatierekening worden deze kosten aan het participatiebudget onttrokken via de 

     rubriek ; 'participatiebudget oude doelgroep Wsw intern'.
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6. Risicoparagraaf

Introductie Participatiewet en gemeentelijk beleidskader

De Participatiewet is bij het opstellen van de begroting, een maand van kracht.

Vooruitlopend op de introductie van de Participatiewet hebben gemeenten beleid ontwikkeld

om de wet uit te voeren. De regelingen en verordeningen dienen nog te worden

bekrachtigd door gemeenten (raden). Wegens de relatief korte implementatietijd

is een overgangsperiode voor implementatie van de nieuwe wet van kracht.

Het nieuwe kader heeft gevolgen voor de wijze van samenwerken tussen de gemeenten en de

GRGA/Noorderkwartier. Deze gevolgen kunnen zich uitstrekken tot financiële gevolgen voor

de uitgangspunten die in deze begroting zijn aangenomen en vastgesteld.

De uitvoering van het programma is afhankelijk van de bedrijfsvoering van Noorderkwartier N.V.

Indien de bedrijfsvoering door besluitvorming of financiële problematiek onder druk komt te staan,

kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de uitvoering van het programma.

Inschatting realisatie van banen en subsidiebedrag

Aangenomen wordt dat het uitstroompercentage (via natuurlijk verloop) gemiddeld over het jaar

zes procent bedraagt. Dat kan echter afwijken. In de calculatie is uitgegaan van omzetten

van tijdelijke contracten naar vaste contracten. Ook kan de grondslag van de berekening

(de realisatie ultimo 2014) in de werkelijkheid afwijken. Verder is het mogelijk dat

de instroom van personen in de beschutte werkplaats afwijkt van de begrote twee procent.

Gemeentelijk beleid en bekrachting daarvan door de gemeenten is bepalend voor de realisatie

van nieuwe instroom. Eventuele indicatiestelling van personen voor de beschutte werkplaats is

een andere bepalende factor of de realisatie zal plaatsvinden.

In de uitgangspunten is aangenomen dat een (fictief) subsidiebedrag per Se wordt vastgesteld.

Dat is vooral voor de verrekening met andere schappen en Noorderkwartier van belang

(uitvoering van de regeling voor buitenpoorters en Begeleid Werken). Of de begrote aantallen

buitenpoorters en Begeleid Werken worden gerealiseerd hangt samen met verhuizigingen 

van mensen met een Wsw-baan respectievelijk de bedrijfsvoering bij Noorderkwartier.

Verantwoording

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de verantwoording plaats dient te vinden.

Het is mogelijk dat dat op de huidige voorwaarden gebeurt (Sisa Wsw), maar ook via de Wwb-

Begroting 2016 14



systematiek die op de Participatiewet van toepassing is (of beide).

Hoogte salariskosten, overige kosten

Voor de hoogte van de salariskosten van de Wsw zijn onderhandelingen tussen de gemeenten (VNG) en de

vakbonden bepalend. Ook de invloed van wijzigingen van premies op ramingen is groot. In de begroting is uitgegaan

van gelijkblijvende gemiddelde loonkosten. In de afgelopen jaren hebben werkgevers en werknemers het beleid

gevoerd om verhogingen van (netto)lonen te compenseren (door bijvoorbeeld pensioenlasten te verlagen).

Deze kosten vormen in beginsel het grootste risico op tegenvallers. Daarbij dient expliciet opgemerkt te worden

dat PWRI, het pensioenfonds, door het blokkeren of beperken van nieuwe instroom, in de nabije toekomst

onvoldoende dekking riskeert. Doorberekenen van dit risico leidt tot tegenvallers.

Deelnemende gemeenten zijn statutair verplicht om het tekort in de GR aan te zuiveren.

Financiële ramingen zijn verder gebaseerd op de schatting van de loonkosten. Uitgangspunt hierbij

is de gemiddelde salariskosten van de Wsw (oude doelgroep) en 'kaal' minimumloon (instroom beschut werken).

Conform het advies van de regionale adviesgroep gemeenschappelijke regelingen om vooralsnog niet te 

compenseren voor loon- en prijsstijging, zijn lonen op dat punt niet verhoogd, waarbij is uitgegaan

van de geschatte gemiddelde salariskosten per fte in 2014 (stand november).

Het verzoek aan de deelnemende gemeenten is dan ook om ook dit risico op te nemen in de risicoparagraaf.

De nieuwe instroom heeft recht op het minimumloon. Uitgangspunt is dat het mimumloon jaarlijks 1% stijgt.

In de ramingen is rekening gehouden met een verloning tegen wettelijk minimumloon zonder pensioenopbouw.

De introductie van een cao voor beschut werken of toepassing van de cao Wsw voor nieuwe instroom leidt

mogelijk tot budgettaire spanning.

Begeleid Werken en buitengemeenten zijn gelijkgehouden aan de begrote cijfers 2015 van de NV.

Indien in de realisatie afwijkingen ten opzichte van de begroting optreden,

heeft dat gevolgen voor de doelstelling (realisatie van banen) en kosten.

De Grga implementeert vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling. De cijferanalyse wijst uit dat de introductie

budget neutraal ten opzichte van 2014 kan worden uitgevoerd en dus niet tot kostenverhogingen leidt.

Er is geen rekening gehouden met transitiebudgetten in het kader van de wet werk en zekerheid.

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen gevolgen hebben voor de begroting.

Besluitvorming door de regering om verder te bezuinigingen kan tot kostenverhogende effecten leiden.
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Participatiebudget voldoende omvangrijk

Vanaf 2015 zullen de budgetten ter dekking van de salarissen die in de GR worden uitbetaald en de 

subsidies die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wsw (Begeleid Werken, betalingen aan buitengemeenten)

worden voldaan uit het participatiebudget. Voorwaardelijk is dat de gemeenten voldoende budget 

beschikbaar hebben om het programma uit te voeren.

Verwachte onttrekkingen uit het participatiebudget van de deelnemende gemeenten

In onderstaande overzicht staan de verwachte onttrekkingen op basis van de begroting

2016 van de GRGA per deelnemende gemeente. 

gemeente gemeente jaar jaar jaar

code naam 2016 2017 2018

400 Den Helder 7.243 6.906 6.557

441 Schagen 5.056 4.819 4.586

1911 Hollands Kroon 3.669 3.497 3.327

xxx Via andere gemeenten (in dienst van GR) 144 137 126

Totaal 16.112 15.359 14.596

Bedragen in duizenden euro
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