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Samenvatting 

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat het 

college van burgemeester en wethouders de participatievoorziening beschut werk kan aanbieden 

aan een belanghebbende. 

De gemeenten die in de regio Kop van Noord-Holland samenwerken in de Gemeenschappelijk 

Regeling Gesubsidieerde Arbeid KvNH. (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen) hebben dit orgaan 

opgedragen om, naast de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), ook de participatievoorziening 

beschut werk uit te voeren. Om dit mogelijk te maken dient de gemeenschappelijke regeling 

aangepast te worden. De aanpassing houdt in dat de samenwerkende gemeenten de uitvoering 

van beschut werk delegeren aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid KvNH. Dit 

voorstel ligt ook ter besluitvorming voor aan de raden van de gemeenten Den Helder en Hollands 

Kroon. 

 

Voorgesteld besluit 

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vast te stellen de verordening tot wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 

 

Financiële gevolgen 

Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. In juni 2014 is uw raad akkoord gegaan 

met de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid KvNH voor 2015. 

Deze begroting is opgesteld inclusief de uitvoering van de voorziening ‘beschut werk’. 
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Aanleiding 

In zijn vergadering van 11 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders 

besloten om de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk vanaf 1 januari 2015 op te 

dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland 

(GrGa). Om deze opdracht rechtmatig uit te kunnen voeren dient de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Rechtmatige uitvoering van de participatievoorziening ‘beschut werk’. 

 

2. Argumenten 

Kader 

In de GrGa is de uitvoering van de Wsw neergelegd. Noorderkwartier is aangewezen als 

rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid. Op 24 juni 2014 is de 

raad van Schagen akkoord gegaan met de begroting van de GrGa voor 2015, waarin ook is voorzien 

in de uitvoering van de participatievoorziening beschut werk. 

Op 11 november 2014 hebben wij besloten om de uitvoering van de participatievoorziening beschut 

werk vanaf 1 januari 2015 op te dragen aan de GrGa. Den Helder en Hollands Kroon hebben 

hetzelfde besluit genomen. 

 

Argumenten en wijzigingen 

De GrGa kan de participatievoorziening beschut werk rechtmatig uitvoeren indien de gemeenteraad 

deze bevoegdheid delegeert aan het openbaar lichaam. Daartoe dient de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. De aanpassingen betreffen telkens een 

toevoeging over het beschut Werk en enkele technische aanpassingen: 

Artikel 1 

Aan dit artikel dat begripsomschrijvingen bevat, is het punt i toegevoegd zijnde een omschrijving van 

het begrip ‘Beschut Werk-werknemers’. Het gaat om personen die worden geplaatst op de 

voorziening beschut werk op grond van artikel 10b van de Participatiewet. 

Artikel 3 

Hier is de zinsnede ‘alsmede van Beschut Werken’ toegevoegd. Naast de integrale uitvoering van de 

Wsw, wordt door deze regeling ook het Beschut Werken integraal uitgevoerd. 

Artikel 4 

In het eerste lid is de zinsnede ‘van Beschut Werken’ toegevoegd. Per 1 januari 2015 is geen instroom 

meer mogelijk in de Wsw en is de wachtlijst Wsw opgeheven. Indien meer mensen een indicatie 

Beschut Werken krijgen dan dat er kunnen worden geplaatst, dan ontstaat een wachtlijst voor het 

Beschut Werken. Door deze wijziging wordt het beheer van deze wachtlijst uitgevoerd door de GrGa. 

Verder wordt in het eerste en in het tweede lid de term ‘CWI’ vervangen door ‘UWV’. Het CWI 

bestaat al enige jaren niet meer, de taken van het CWI zijn opgegaan in het UWV. 

Artikel 22 

Aan dit artikel wordt toegevoegd dat naast de Wsw-werknemers ook de Beschut Werken-werknemers 

in dienst zijn bij de GrGa. 

Artikel 36 

In het tweede lid van dit artikel is de datum van inwerkingtreding aangepast. 
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3. Financiën 

Nvt 

 

4. Risico's 

Nvt 

 

 

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. 3 februari 2015;  

Overwegende dat het noodzakelijk is de huidige gemeenschappelijke regeling te wijzigen; 

 

besluit: 

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vast te stellen de volgende verordening tot wijziging 

van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland. 

Artikel I 

De Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid  Kop van Noord-Holland wordt als volgt 

gewijzigd.  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:  

a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling  

b. openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de regeling  

c. de Wsw: de Wet Sociale Werkvoorziening, wet van 1 januari  2008, Staatsblad 27 december 

2007 

d. uitvoeringsorganisatie: een rechtspersoon die door het openbaar lichaam wordt                              

        aangewezen als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Wsw ten behoeve van de uitvoering van de 

        Wsw  en al bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet ten behoeve van de uitvoering van  

        Beschut Werken  

e. gemeenten: de aan deze regeling deelnemende gemeenten te weten Den Helder, Hollands 

Kroon en Schagen 

f. gemeentebesturen: de besturen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten,  

g. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  

h. Wsw-werknemers: de krachtens de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst genomen personen  

i. Beschut-Werk-werknemers: de krachtens artikel 10b van de Participatiewet in dienst genomen 

personen. 

 

Artikel 3 Belangen  

Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat de integrale uitvoering van de 

Wsw  alsmede van Beschut Werken en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende 

voorschriften en regelingen. 

 

Artikel 4 Bevoegdheden  

1.    

Ter behartiging van het in artikel 3 van de regeling genoemde belang dragen de  

gemeentebesturen aan het openbaar lichaam over alle bevoegdheden en verplichtingen. Tot die       

overgedragen bevoegdheden worden onder meer gerekend: het wachtlijstbeheer van Beschut   

Werken, het verzorgen van de aanvraag voor herindicaties bij UWV en het bekostigen van begeleid 

werkenplaatsen.  

Het bestuur van het openbaar lichaam is ter behartiging van even genoemd belang namens de  

gemeentebesturen gemachtigd tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en een  

nadere overeenkomst met de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de  

regeling.     

2.  

Het openbaar lichaam kan de volgende publieke taken, te weten het wachtlijstbeheer, het  

 verzorgen van de aanvraag voor herindicaties bij UWV en het bekostigen van begeleid 
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 werkenplaatsen, mandateren aan de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d,  

 van de regeling.  

3.    

Het openbaar lichaam is bevoegd te besluiten tot het oprichten van en het deelnemen in  

rechtspersonen indien dat bijzonder aangewezen moet worden geacht ter behartiging van het  

daarmee te dienen openbaar belang. Indien en voor zover vanwege het openbaar lichaam  

benoemingen plaatsvinden in de Raad van Commissarissen van de hiervoor genoemde  

rechtspersonen is benoeming in de Raad van Commissarissen onverenigbaar met de kwaliteit van  

Burgemeester en raadslid van de deelnemende gemeenten.  

 

Artikel 22 Werknemers  

Indienstneming van Wsw-werknemers en Beschut Werken-werknemers geschiedt door het algemeen 

bestuur.  

 

Artikel  II 

 

Artikel 36 Citeertitel en duur van de regeling  

1.   De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  

2.   De regeling treedt in werking op 1 januari 2015. 

3.   De regeling kan worden aangehaald onder de titel 'Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde  

      arbeid Kop van Noord-Holland'.  

 

Artikel III 

 

Deze verordening treedt in werking op 25 maart 2015. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 maart 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


