
Raadsvoorstel Pagina 1 of 2

Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 25 januari 2022  
Datum vergadering 15 februari 2022
Voorstel van van Delden
Team Sociale ontwikkeling
Portefeuillehouder van der Veek
Onderwerp Zienswijze Kadernota GrGa 2023
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
De GRGA heeft voor het jaar 2023 een Kadernota opgesteld die richting moet geven aan de uitwerking van de 
begroting 2023. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak gemaakt dit gezamenlijk te 
doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN). Op basis van het regionale raadsadvies van de RRN 3 
februari 2022 wordt vervolgens in de individuele gemeenteraden een besluit genomen. De coördinerend gemeente 
stuurt de hierna de regionale zienswijze aan het DB van de GrGa.

Voorgesteld besluit

1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GrGa Kop van Noord-Holland

Maatschappelijk draagvlak

Het RRN advies (bijlage) is het resultaat van ambtelijk regionaal overleg van de drie Kop gemeenten van Noord-
Holland. 
Met de klankbordgroep heeft afstemming plaatsgevonden over het RRN advies. 
De Regionale Raadscommissie Noordkop heeft op 3 februari jl. de raden van de Noordkop gemeenten geadviseerd 
dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

Bijlagen
1. Kadernota 2023 GRGA.doc
2. Raadsvoorstel RRN.docx
3. Getekende RB Zienswijze Kadernota GrGa 2023.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Zienswijze Kadernota GrGa 2023

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022  

gelet op de: 
Wet gemeenschappelijke regelingen 

• De WSW wordt in de Kop van Noord-Holland uitgevoerd binnen het juridische kader van de Wet op de 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanaf medio 1999 werken Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 
met elkaar samen in de GrGa. In de GrGa is de uitvoering van de WSW neergelegd. Met de vaststelling van 
de regeling is de uitvoering van de Wsw gedelegeerd aan het bestuur van het krachtens deze regeling 
ingesteld openbaar lichaam. Het openbaar lichaam treedt voor de toepassing van de Wsw in de plaats 
van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders. Het bestuur van de regeling heeft in het 
Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw d.d. 21 juni 2000 Noorderkwartier NV / Pro Bedrijven 
aangewezen als rechtspersoon ten behoeve van de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid. 

•  Naast de Wsw wordt ook de participatievoorziening Beschut werk uitgevoerd door de GrGa. Conform de 
uitvoering van de Wsw heeft de GrGa voor de uitvoering van het Beschut Werk Noorderkwartier NV/ Pro 
Bedrijven aangewezen als uitvoeringsorganisatie. 

• De voorziening Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie is een nieuwe lokale regeling die in samen 
met de drie gemeenten is ontwikkeld voor personen met een arbeidsbeperking en die behoren tot de 
doelgroep loonkostensubsidies op grond van artikel 6 eerste lid onder e van de Participatiewet.

Het positieve advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 3 februari 2022;

besluit

1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2023 GrGa Kop van Noord-Holland

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


