
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

 

 

 

 

DATUM  28 februari 2022 

ONDERWERP  RV Zienswijze Kadernota 2023 GR WerkSaam Westfriesland                               

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK22000114 

DOCUMENTNUMMER  22.0000082 

AANLEIDING  In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) die door 

uw raad in februari 2019 zijn vastgesteld, staat dat de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

voor 15 december een Kadernota aan de gemeenteraden aanbiedt en dat de 

gemeenteraden uiterlijk 1 maart hun zienswijze afgeven aan het algemeen bestuur. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkSaam 

Westfriesland en de FUGR 2019. 

WIJ STELLEN VOOR  Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2023 van WerkSaam Westfriesland.                                                                    

                                                                                                                          

ONDERBOUWING  In de Kadernota 2023 staan de beleids- en financiële kaders voor de begroting 2023 van 

WerkSaam Westriesland.  

1. Visie en ontwikkeling.  

De missie en visie van WerkSaam zijn gericht op het bemiddelen van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. WerkSaam staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Dit 

doen WerkSaam door maatwerk te leveren, per persoon te kijken wat nodig is om 

iedereen te laten participeren in de samenleving. Daarbij laten zij iedereen naar 

vermogen werken. Dit sluit perfect aan bij de ambities vanuit het Pact van 

Westfriesland: “het arbeidspotentieel in de regio WF optimaal benutten”. Het is 

belangrijk dat werkgevers betrokken zijn. Zonder werkgevers kan WerkSaam haar 

doelstellingen niet halen. Naast werkgevers werkt WerkSaam veel samen met andere 

ketenpartners als: UWV, WerkgeverSservicepunt, gemeenten, hulpverleners en 

onderwijsinstellingen.  

 

Doelstellingen 2023 (blz. 2 en 3 van bijlage 1) 

Naast de uitvoering van het al lopende/bestaande beleid heeft WerkSaam voor het jaar 

2023 de volgende doelstellingen: 

1. Uitvoeren van het nieuwe beleidsplan 2022-2025; 

2. Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving: landelijke ontwikkelingen 

implementeren. 

 

Verwachtingen 2022 – 2024 (blz. 3 van bijlage 1) 

Naast het (door ontwikkelen van) bestaande/lopende beleid verwacht WerkSaam voor 

deze periode de volgende ontwikkeling: 

 Regionale werkcentra 

 Verbetering dienstverlening 
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2. Financieel perspectief 

Herijking gemeentefonds 1 januari 2023 

De verdeling van het gemeentefonds gaat op de schop. Onder andere de rijksvergoeding  

participatie en de begeleidingsmiddelen nieuwe doelgroep zijn dan (deels) onderdeel 

van de algemene uitkering van het gemeentefonds, dit met uitzondering van de 

middelen voor beschut werk. Deze middelen zullen worden ondergebracht in een 

decentralisatie-uitkering. Dit laatste geldt  ook voor de Wsw-middelen. De financiering 

aan WerkSaam blijft gelijk, gemeenten krijgen het alleen uit een ander potje 

gefinancierd. Er kunnen herverdeeleffecten optreden die invloed hebben op de hoogte 

van vooral participatie en begeleiding. 

 

Verhoging taakstelling beschut werk 

Gemeenten krijgen een taakstelling beschut werk opgelegd. Deze taakstelling loopt 

jaarlijks op. WerkSaam geeft invulling aan de taakstelling door het plaatsen van mensen 

met een indicatie beschut werk. De meerkosten die hiermee gepaard gaan worden vanaf 

de begroting 2021 vergoed door gemeenten (zoals eerder vastgesteld via de Kadernota 

2021 van WerkSaam Westfriesland). Daarnaast hebben alle Westfriese gemeenteraden 

besloten dat vanaf 2022 structureel 20 extra plekken beschut werk worden gerealiseerd. 

De zeven Westfriese gemeenten bekostigen deze 20 extra plekken. Uw raad heeft op 14 

december 2020 besloten om hiervoor structureel jaarlijks een bedrag van € 15.464 via de 

middelen couleur locale beschikbaar te stellen.  

 

3. Weerstandsvermogen 

De algemene reserve bedraagt maximaal 2,5% van de totale lasten. De deelnemende 

gemeenten hebben met WerkSaam afgesproken dat hiervan alleen mag worden 

afgeweken als uit een risicoanalyse blijkt dat een hoger weerstandsvermogen 

noodzakelijk is. In de begroting 2022 is een meerjarige berekening gemaakt van het 

beschikbare weerstandsvermogen. De stand van de Algemene Reserve is in 2023 

berekend op € 2.048.000. Op basis van de ingeschatte risico’s is er een bedrag van              

€ 1.956.000 nodig. Er zit voldoende geld in de reserve van WerkSaam om tegenvallers op 

te kunnen vangen.   

KANTTEKENINGEN  Er is altijd een risico dat het aantal uitkeringen gaat stijgen. Wanneer dit gebeurt is het 

aannemelijk dat de kosten ook stijgen. De coronacrisis kan een negatieve invloed hebben 

op de werkgelegenheid en daarmee het aantal te verstrekken uitkeringen. 

FINANCIËN  De bruto gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken volgt de 

indexatie zoals door de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 

vastgesteld. Voor 2023 is deze indexatie 2,3% (prijsindex 2.3% x 30% + loonindex 2,3% 

x 70%). De hoogte van de netto gemeentelijke bijdrage is mede afhankelijk van het 

resultaat dat wordt behaald uit de toegevoegde waarde. Dit betreft het saldo van omzet 

minus directe kosten van de Leerwerkbedrijven. De netto gemeentelijke bijdrage is het 

bedrag dat de gemeente uiteindelijk betaalt voor de dienstverlening door WerkSaam en in 

de begroting van de gemeente is terug te vinden.  
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Datum college: 8 februari 2022 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

De gemeentelijke bijdrage voor Koggenland bedraagt voor 2022 € 764.354 en voor 2023 

wordt de bijdrage begroot op een bedrag van € 790.475.  

DUURZAAMHEID  WerkSaam staat voor een duurzame, inclusieve samenleving. WerkSaam draagt dit actief uit 

en zoekt met werkgevers partnerschappen die hieraan bijdragen. WerkSaam stimuleert 

haar klanten, partners en opdrachtgevers dat zij zich inzetten voor een inclusieve 

maatschappij. WerkSaam sluit als Global Goals regio aan bij de Gemeenten4globalgoals. De 

Verenigde Naties wil met de Global Goals (duurzame ontwikkeldoelen) van de wereld een 

betere plek maken in 2030. WerkSaam draagt als uitvoerder van de Participatiewet, namens 

de 7 Westfriese gemeenten, direct bij aan 4 doelen, te weten: 

 
 

Indirect draagt WerkSaam bij aan nog eens 3 doelen, te weten:  

 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 WerkSaam Westfriesland is een belangrijke samenwerkingspartner bij het realiseren van  

diverse maatschappelijke opgaves vanuit het Pact van Westfriesland.  

COMMUNICATIE  n.v.t.  

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het algemeen 

bestuur van de GR  WerkSaam Westfriesland. 

 

BIJLAGEN  1. Kadernota 2023 WerkSaam Westfriesland  

 


