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Een jaarverslag is toegevoegd aan de jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde 
Arbeid Kop van Noord-Holland (verder: de GRGA). Dit verslag voldoet aan de gestelde eisen en omvat geen 
zaken die direct samenhangen met de bedrijfsvoering en uitvoering van de WSW en de regeling Beschut 
werk. De reden daarvan is dat Probedrijven N.V. de WSW en de regeling Beschut werk in mandaat voor de 
gemeenten uitvoert.

VERANTWOORDINGSINFORMATIE SUBSIDIES WSW EN BESCHUT WERK 2021
De financiering van de WSW is een onderdeel van de integratie-uitkering sociaal domein (IUSD). De WSW 
valt onder de Participatiewet die 1 januari 2015 is ingevoerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid berekent het budget voor de WSW en kent dit zonder oormerk toe. In de GRGA is een rechtma-
tigheidsprotocol vastgesteld dat voorziet in de verantwoording van subsidies die deelnemende gemeen-
ten aan de GRGA verstrekken.

De onafhankelijke accountant heeft een nog te ontvangen assurance-rapport afgegeven bij de verant-
woordingsinformatie ‘Rechtmatigheidsprotocol ten behoeve van verantwoording van subsidies GRGA’. 
Hiermee geeft de onafhankelijke accountant aan dat de prestatie-indicatoren over 2021 in de verantwoor-
dingsinformatie juist zijn weergegeven. Deze weergave geldt voor alle aspecten die materieel van belang 
zijn. De relevante prestatie-indicatoren zijn in deze jaarstukken opgenomen..
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Jaarverslag
PROGRAMMAVERANTWOORDING

DOELSTELLING GRGA
1.  De integrale uitvoering van de WSW en de regeling Beschut werk, inclusief de daaruit voortvloeiende 

en gerelateerde voorschriften en regelingen.
2.  De uitvoering van het door gemeenten geformuleerde beleid om projecten in het kader van de  

Participatiewet te realiseren.

BEREIKTE RESULTATEN
De uitvoering van de WSW en Beschut werk wordt verricht door Probedrijven N.V. in mandaat van de 
GRGA. Probedrijven heeft activiteiten in divisies georganiseerd. Binnen de divisies wordt de re-integratie 
en begeleiding van personen in Begeleid werk en via detachering uitgevoerd. In het kader van de doel-
stelling om mensen naar reguliere werkgevers te begeleiden, worden cliënten systematisch gevolgd en 
geclassificeerd als ‘blijver’, ‘groeier’ of ‘vertrekker’.

In onderstaand overzicht wordt de begroting van de GRGA voor de WSW vergeleken met de realisatie in 2021. 
Werknemers van wie een andere gemeente van herkomst de kosten betaalt, zijn hierin niet opgenomen. 

Gemeente Afspraak in SE Realisatie in SE

Den Helder 208,51 208,33

Hollands Kroon 98,74 97,53

Schagen 151,82 147,04

Totaal 459,07 452,90

Een soortgelijk overzicht wordt hieronder voor de regeling Beschut werk weergegeven. Daarbij is door het 
Rijk bepaald dat de ultimo-stand op 31 december 2021 leidend is als maatstaf voor de realisatie door de 
gemeente. 

Gemeente Taak ultimo in fte Realisatie op 31 december  
2021 in fte

Den Helder 52,00 35,47

Hollands Kroon 18,00 16,90

Schagen 18,00 15,98

Totaal 88,00 68,35

In onderstaand overzicht wordt de begroting van de GRGA voor Duurzaam aan het werk met loonkosten-
subsidie (LKS) vergeleken met de ultimo-stand op 31 december 2021. 

Gemeente Taak ultimo in fte Realisatie op 31 december 2021 
in fte

Den Helder 27,00 18,93

Hollands Kroon 12,00 10,34

Schagen 12,00 7,49

Totaal 51,00 36,76

PARAGRAFEN
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een aantal verplichte 
paragrafen voor. De paragrafen die op de GRGA van toepassing zijn, worden hieronder vermeld.

WEERSTANDSVERMOGEN
De weerstandscapaciteit van de GRGA is beperkt en het is beleid om dat zo te houden. Het algemeen 
bestuur beperkt beleidsmatig het eigen vermogen tot een minimum. Voor zover er geen verplichting is om 
gelden voor uitvoering beschikbaar te stellen, worden middelen teruggestort naar de gemeenten. Moch-
ten gebeurtenissen leiden tot overschrijding van gebudgetteerde kosten, worden deze in eerste instantie 
gedekt door extra opbrengsten (subsidies). Deelnemende gemeenten hebben zich statutair verbonden 
aan het in tweede instantie aanzuiveren van een negatief exploitatietekort. De belangrijkste reden dat de 
GRGA geen weerstandsvermogen aanhoudt, is dat het risico op overschrijdingen beperkt is. De bedrijfs-
voering en uitvoering van de regelingen vinden plaats in de verbonden partij Probedrijven N.V. De deelne-
ming van de GRGA in Probedrijven bedraagt € 50.000,-.

KENGETALLEN
De solvabiliteit van de GRGA bedraagt 1,3%. Dit relatief lage percentage is het gevolg van de beperkte 
omvang van het aangehouden weerstandsvermogen. De current ratio is 0,90.

FINANCIERING
De kredietlimiet van het rekening-courantsaldo van de GRGA bij de BNG Bank (Bank Nederlandse Ge-
meenten) bedraagt € 500.000,-. De GRGA is verplicht tot schatkistbankieren. Hiervoor is het drempelbe-
drag op € 250.000,- vastgesteld. Indien hogere bedragen op rekening worden aangehouden, wordt alles 
boven het drempelbedrag afgeroomd en onder de rekening van ‘s Rijks schatkist aangehouden. Middelen 
worden bij de BNG op een bankrekening aangehouden in liquiditeiten, zonder verdere beleggingen in 
aandelen of derivaten. Het doel hiervan is dat voldoende middelen beschikbaar zijn om het programma 
uit te voeren.

De GRGA heeft in 2021 voldaan aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Voor de kasgeldlimiet geldt 
een maximum van 8,2% van het begrotingstotaal; uitgerekend komt dit neer op € 1.490.350,-. De netto 
vlottende passiva die in aanmerking komen voor deze berekening bedragen € 1.233.000,-, waarmee de 
GRGA aan de norm voldoet. De GRGA heeft geen langlopende leningen afgesloten of nog lopen en voldoet 
daarmee aan de renterisiconorm: het risico is nihil.

BEDRIJFSVOERING
Sinds 31 december 2021 is Proschoon, de divisie voor schoonmaakactiviteiten, afgesplitst van Probedrij-
ven N.V. Deze activiteiten zijn apart als dochter van de GRGA gepositioneerd, onder de naam Proschoon 
B.V. Aangezien Probedrijven N.V. de gemandateerde activiteiten blijft behartigen, vindt verder geen aparte 
informatieverstrekking over Proschoon B.V. plaats.
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VERBONDEN PARTIJEN
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben een bestuurlijk belang in de GRGA. De 
GRGA heeft een 100% deelneming in Probedrijven N.V. De vestigingsplaats van Probedrijven N.V. is Scha-
gen.

Het openbaar belang dat hiermee wordt behartigd, is de uitvoering van de WSW in mandaat en, in op-
dracht van de gemeenten, van de sociale regelingen in het kader van de Participatiewet. In het begrotings-
jaar 2021 is het belang van de GRGA in Probedrijven N.V. ongewijzigd gebleven.

Relevante financiële kengetallen van Probedrijven N.V.:
(bedragen in duizenden euro’s)  31-12-2021  31-12-2020
Eigen vermogen    10.281     8.343
Vreemd vermogen     1.775      1.988
Resultaat      2.241     1.004

RISICOPARAGRAAF
De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met een werkconvenant: dit houdt in dat ze gesubsidieer-
de arbeid ondersteunen door een bepaalde hoeveelheid werk en omzet aan Probedrijven N.V. te gunnen. 
Dit convenant is in 2017 door de gemeenten voor onbepaalde tijd bekrachtigd.

Verder hebben de gemeenten besloten om, via de GRGA, de regelingen Beschut werk en Duurzaam aan 
het werk met LKS door Probedrijven N.V. uit te laten voeren. De nieuwe instroom compenseert deels de 
natuurlijke uitstroom uit de WSW. Dat heeft zowel positieve gevolgen voor het aantal sociale arbeidsplaat-
sen in de regio als voor de exploitatie en uitvoering, omdat schaalvoordelen daarmee deels behouden 
blijven. 

In februari 2021 is een onderhandelingsakkoord gesloten voor de nieuwe cao Aan de slag. Vanaf 1 juli 2021 
wordt pensioen opgebouwd voor de werknemers die onder deze cao vallen. Omdat medewerkers met het 
afdragen van hun pensioenpremie een lager netto-inkomen overhouden, heeft het algemeen bestuur van 
de GRGA besloten om het eerste jaar de helft van deze premie te betalen.

Het risico bestaat dat de daadwerkelijke loonkosten niet volledig gecompenseerd worden door de be-
treffende subsidies. In dat geval zijn de deelnemende gemeenten statutair verplicht om het tekort aan te 
vullen. De WSW zal, op basis van allocatie van middelen door het Rijk, worden gefinancierd uit de IUSD. Als 
gevolg hiervan zullen minder middelen voor de uitvoering van de huidige programma’s beschikbaar ko-
men, omdat de Rijksoverheid in dat geval op het integrale participatiebudget zal korten – dus op de WSW. 
Wij registreren geen individuele loonwaardemetingen. Voor deze informatie zijn we afhankelijk van derden 
die, door externe omstandigheden, nog niet de volledige gegevens aan de GRGA/Probedrijven leveren. 
We zijn wel in staat om de loonwaardepercentages grofweg te schatten. Op aangeven van de gemeenten, 
die de loonwaarden vast laten stellen door UWV, geven we in de begroting en jaarrekening alleen aan 
welk deel van de lonen onder loonkostensubsidie valt en welk deel door de gemeenten individueel wordt 
aangevuld.   

Voor ramingen verwijzen we u naar de begroting van 2021 van de GRGA. De gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland hebben in 2017 afspraken gemaakt over samenwerking in het sociaal domein. In dat verband 
is het volgende van belang: op 17 juli 2017 is door de gemeenten in de Kop van Noord-Holland het convenant 
intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie bekrachtigd. Het convenant is het resultaat van meer-
dere jaren beleidsontwikkeling binnen de regio. Het geeft weer op welke wijze de deelnemende gemeenten 
onderling de komende jaren met de GRGA en Probedrijven willen omgaan. Het convenant bevestigt de 
opdracht aan de GRGA en Probedrijven om de WSW en de regeling Beschut werk uit te voeren.

Het algemeen bestuur van de GRGA heeft in 2021 besloten om banen met loonkostensubsidies blijvend te 
realiseren. Het gaat om maximaal 600 duurzame banen. Probedrijven voert de banen uit. Deze opdracht 
is tot stand gekomen na de pilot LKS die in samenwerking met gemeenten en Probedrijven is uitgevoerd. 
Het is de bedoeling om de structuur en de financieringsafspraken die zijn gemaakt in stand te houden en 
de samenwerking de komende vijf jaar verder vorm te geven en te monitoren.

De belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de GRGA niet vennootschapsbelastingplichtig is: 
de GRGA heeft namelijk geen onderneming als grondslag. Verder heeft de belastingdienst beschikt dat de 
GRGA en Probedrijven N.V. voor de btw fiscaal een eenheid vormen. Om deze fiscale eenheid uit te voeren, 
zijn procedures tussen de N.V., GRGA en de deelnemende gemeenten afgestemd.

In het verleden is een duidelijke keuze gemaakt om medewerkers met een WSW-indicatie een andere 
rechtspositie dan ambtenaren te geven. Met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambte-
naren (Wnra) en de verruiming van het begrip ‘ambtenaar’ in de ambtenarenwet 2017, worden WSW’ers 
toch tot ambtenaren gerekend. De gevolgen hiervan zijn dat alle WSW’ers de ambtseed af moeten leggen 
en zich moeten houden aan de strengere integriteitsregels die voor alle ambtenaren gelden. Het voordeel 
van de GRGA is dat werknemers al een integriteitsprotocol hebben ondertekend dat gelijkwaardig is aan 
dat van de ambtenaren. Belangenorganisatie Cedris is bezig met de VNG om tot een praktische oplossing 
te komen voor de grote groep WSW’ers die de eed nooit heeft afgelegd; voor hen wordt vrijstelling ge-
vraagd.

De GRGA heeft in het boekjaar 2021 te maken gehad met de coronacrisis. De pandemie zal geen invloed 
hebben op de continuïteit van de GRGA, omdat de gemeenten borg staan voor de salariskosten van de 
medewerkers in de GRGA. Probedrijven coördineert de coronavirusmaatregelen; de wijze waarop deze zijn 
aangepakt, is na te lezen in de rapportage van Probedrijven.

Ondertekening jaarrekening
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