
 
 
Van: Frans Jansen   
Datum: 23 januari 2019 om 21:48:45 CET 
Aan: Marcel Sanders, Lars Dignum   
Kopie: Griffie   
Onderwerp: Gemeenschappelijke rapportage 

 
Beste Marcel en Lars, 
 
Naar aanleiding van jullie rapportage GRGA en ons fractieberaad heb ik een vraag.  
Waarom heeft het Noorderkwartier een begroot resultaat van €210.000? Is het niet mogelijk om dit 
geld nuttig te besteden. De reserve is ook al ruim ( zo’n 75% van de jaarlijkse kosten in jaarrekening 
2017). Is in deze begroting al rekening gehouden met investeringen zoals beoogd met de reserves 
zoals aangegeven onder voorstel winstbestemming 2017. Waarom is regelen van de 
winstbestemming in de statuten nodig om fiscale redenen? Wat zijn de alternatieven? 
 
Zouden jullie kunnen antwoorden voor de oordeelsvormende vergadering van 29 januari. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frans Jansen 
Fractievoorzitter D’66 Schagen 
 
 
Begroot resultaat € 210.000 
Noorderkwartier is een private N.V. De winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf, dit is 
nodig om bij de tijd te blijven en tijdig vernieuwingen toe te kunnen passen. 
Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan verduurzaming van het bedrijf en aan vernieuwing 
van ICT voorzieningen. 
De winstmarge is 2,3% van de omzet van 8,8 miljoen. 
Het voordeel van een winstmarge is dat de gemeenten niet aangesproken worden op een verlies. De 
gemeente zijn op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid en de 
uitvoeringsovereenkomst met Noorderkwartier N.V. verantwoordelijk voor een eventueel tekort / 
verlies. 
 
Een stevige reserve is nodig voor vernieuwingsinvesteringen en om risico’s voor de toekomst in te 
dekken. Zoals bekend wordt de Wsw afgebouwd, waardoor de bedrijfsvoering onder druk komt te 
staan. Hoe minder Wsw-ers, hoe kleiner de marge om de niet-gesubsidieerde kosten (personeel e.d.) 
te kunnen financieren. Noorderkwartier anticipeert hierop door een omschakeling te maken naar 
een sociale onderneming, waarin naast Wsw-ers ook mensen met een arbeidsbeperking of afstand 
tot de arbeidsmarkt een dienstverband te bieden. Dit is proces van enkele jaren en heeft risico’s in 
zich.  
Ook hier geldt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort / verlies op de 
bedrijfsvoering van Noorderkwartier. 
 
Het regelen van de winstbestemming in de statuten is nodig om te voorkomen dat Noorderkwartier 
wordt aangeslagen voor de vennootschapsbelasting. Als in de statuten is aangegeven dat de winst 
niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder, de GrGa, is Noorderkwartier N.V. gevrijwaard van 
vennootschapsbelasting. Deze regeling is voordelig voor de gemeenten, het versterkt de financiële 



positie van Noorderkwartier. Daarbij hebben de gemeenten geen belang bij uitkering van de winst 
(dividend), maar wel bij een gezonde financiële positie van Noorderkwartier. 
Als je de winst als sociaal dividend laat uitkeren is er geen Btw-plicht, onder de voorwaarde dat het 
weer ingezet wordt voor nieuwe banen als sociale voorzieninge. 
De regeling is tot stand gekomen na langdurig en intensief overleg van Noorderkwartier met de 
Belastingdienst. 
 
 


