
 
 
 
 
 

RAADSRAPPORTAGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

  

 

 

Regeling:  Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-

Holland  

Rapporteurs:  Willen van de Sande en Kees Veenvliet 

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

Acties: 

Voorbespreking op 30 september 2015 van de Db en Ab vergadering van 8 oktober 2015 

Aanwezig:   Ben Blonk, Wethouder 

         Jan de Moel, Secretaris van de GrGa 

         Nico den Otter, beleidsverantwoordelijk 

         Willem van de Sande 

          Kees Veenvliet 

Bevindingen: 

Alle stukken voor de vergadering zijn ons ter beschikking gesteld en zijn besproken. Dit heeft 

geleid tot de volgende bevindingen/aandachtspunten. 

1. De financiële rapportage van Noorderkwartier NV over het eerste halfjaar 2015. 

Het financiële resultaat van Noorderkwartier NV ontwikkelt zich positiever dan 

begroot. 

In het eerste half jaar werd bij NK een brutowinst geboekt van € 132 K en een netto 

resultaat van € 334K Mede hieraan ten grondslag liggen de daling van de 

bedrijfskosten met € 277 K en een omzetstijging van € 117 K Het gunstige resultaat 

wordt sterk beïnvloed door de convenantafspraken met de gemeenten. 

Het grootste rendement wordt gehaald uit de dienstverlening ( Groenvoorziening, 

grafische activiteiten en schoonmaak activiteiten ) . Het Industriële Centrum blijft 

hierbij achter. 

Gerekend mag worden op een positief resultaat over 2015. 

 

2. De financiële rapportage GrGa 2e kwartaal 2015. 

Ook hier ontwikkelt zich het financiële resultaat positiever dan begroot. Hierbij past 

wel de zorgelijke kanttekening dat het financiële resultaat positief beïnvloed wordt 



 

 

doordat er tot op heden door het UWV nog geen indicaties Beschut Werken zijn 

afgegeven.  

Inmiddels is er één persoon, waarvan de gemeente van oordeel is dat deze voor 

Beschut Werken in aanmerking komt, door de gemeente aangemeld  bij het UWV. 

Het resultaat is nog niet bekend. 

Dit is een punt van aandacht.   

3. Scenario’s toekomst GrGa en Noorderkwartier NV in het kader wan de ontwikkeling 

van de oude WSW en de Participatiewet.. 

Het bestuur van de GrGa praat op dit moment over de toekomstscenario’s. De 

volgende scenario’s zijn doorgesproken op (financiële)haalbaarheid en wenselijkheid: 

a. Opheffen van de uitvoeringsorganisatie Noorderkwartier NV. 

b. Noorderkwartier NV voert uitsluitend de WSW beschutte werkplaats uit. 

c. Geleidelijke afbouw van Noorderkwartier met de afbouw van de WSW (2014 – 2025) 

d. Nieuwe instroom doelgroep Participatiewet bij Noorderkwartier NV. 

Op dit moment wordt scenario d nader uitgewerkt.  Het resultaat daarvan zal voorgelegd 

wordt aan de gemeenteraad. 

4. Bestuurssamenstelling GrGa. 

Momenteel wordt de invulling van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur 

door dezelfde personen ingevuld, nl. de wethouders van de deelnemende 

gemeentes. Dit is een niet logische situatie. 

Eind 2015 zal er een voorstel voorgelegd worden over een mogelijke nieuwe 

invulling. 

  

Vervolgacties: 

Naast het volgen van de ontwikkelingen kunnen er, afhankelijk van de bespreking in 

de commissie,  mogelijke vervolgacties voor de rapporteurs volgen.  

Advies aan de raad/commissie: 

 Kennis nemen van deze rapportage. 

 

 


