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Gevraagde beslissing(en)
1.
2
3

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het jaarverslag 2018 Halte werk;
geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020 Halte Werk;
de zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het bestuursteam van Halte Werk kenbaar
te maken.

Inleiding
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de jaarstukken 2018 en de
begroting 2020 van Halte Werk. Het voorgestelde besluit is om aan de raad voor te stellen deze
concept zienswijze vast te stellen.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze
vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de
door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen
(FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.
Conform artikel 34b van de Wgr sturen de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 15 april de
jaarstukken en de begroting naar de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid
gesteld een zienswijze op de ontwerp begroting naar voren te brengen (artikel 35 derde lid).
In artikel 4 van de FUGR is aanvullend geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni
kenbaar kunnen maken aan de gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in
aanvulling op de Wgr dat eenzelfde procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken
Beoogd resultaat
Door het vaststellen van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van BVO Halte Werk kan Halte Werk
verder uitvoering geven aan de wettelijke taken.
Halte werk is uitvoerder van de Participatiewet op het realiseren van duurzame arbeid voor inwoners
die een inkomen vanuit de bijstand ontvangen of op een andere manier ondersteund willen worden in
hun bestaan.
Halte Werk wil een perspectief aan deze inwoners bieden in de vorm arbeidsparticipatie dan wel in
enigerlei andere vorm van maatschappelijke participatie en ontwikkeling.
Argumenten
Jaarverslag 2018
1 De jaarrekeningcontrole heeft geleid tot een goedkeurend oordeel voor getrouwheid en
rechtmatigheid:

Het jaarverslag rapporteert over de bedrijfsvoeringskosten van Halte Werk.
Tot voor kort werd dat de kleine geldstroom genoemd maar het jaarverslag betreft enkel en
alleen de bedrijfsvoeringskosten.
De bedrijfsvoeringskosten behelzen dus alleen de organisatiekosten om de volgende
wettelijke taken uit te voeren:

Participatiewet (Pw);

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW);

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ);

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).
De uitgaven die gedaan zijn om de uitkeringen te verstrekken en inwoners via trajecten aan
werk te helpen werd de grote geldstroom genoemd. Met ingang van heden worden deze
uitgaven aangeduid als programmakosten.
Deze programmakosten worden in de Jaarstukken van de gemeente Langedijk verantwoord.
Nadere gegevens hierover vindt u terug in de toelichting op de resultaten 2018 (bijlage bij het
jaarverslag) en in het dashboard dat de raad tweejaarlijks ter informatie ontvangt.
Begroting 2020
2
Op de kadernota begroting 2020 hebben de raden van de Halgemeenten een zienswijze
gegeven. Door dit traject wordt geen aanleiding gezien om meer zienswijzen in te dienen:
De zienswijzen zijn als volgt geformuleerd:
1.
Een bestuurlijk koers uit te zetten om de effectiviteit van de uitvoering van onder
andere de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen te verbeteren door zo snel
als mogelijk een vergaande samenwerking of een samenvoeging tussen Halte Werk en
WNK Personeelsdiensten te bewerkstelligen, bij voorkeur i.s.m. BUCH gemeenten;
2.
De uitkomsten van de diverse lopende schuldhulpverlening pilots afwachten als
vorens een extra middelen beschikbaar te stellen t.b.v. de geïntegreerde uitvoering van
schuldhulpverlening;
3.
Halte Werk opdracht te geven te komen met een voorstel voor een meerjarig
sluitende begroting 2020-2023.
Op basis van deze kadernota is de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023
opgesteld. Hieronder volgt een nadere toelichting op de verwerking van de zienswijzen:
Ad 1.
In de afgelopen periode zijn bestuurders uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest bij elkaar gekomen om een regionale visie te
formuleren op de dienstverlening aan inwoners in het kader van de Participatiewet.
Het doel was om te onderzoeken of samenwerking de uitvoering van de Participatiewet zou
kunnen verbeteren. Daar is de volgende ambitie aan verbonden:
“Wij willen de mogelijkheden optimaliseren om mensen naar vermogen deel te laten nemen in
de samenleving en perspectief te bieden op deelname”.
De regiobesturen willen samen met de partners starten met concrete pilots die bijdragen aan
het bieden van dit perspectief aan inwoners. Door middel van deze pilots krijgen wordt inzicht
gekregen welke structuur het meest passend is om antwoord te geven op de vraag hoe we
dat perspectief zo goed mogelijk kunnen bieden en dit tegelijk zo efficiënt mogelijk te
organiseren.
Van Halte Werk vraagt dit een koerswijziging naar een samenwerking die nog meer gericht is
op de ontwikkelmogelijkheden van de inwoners.
Ad 2.
Een aantal begrotingsvoorstellen is voorlopig geschrapt. Voorbeelden hiervan zijn een
voorstel om extra middelen aan te vragen voor een andere benadering van zorgklanten
(€ 200.000,--) en een voorstel om extra middelen aan te vragen voor het invoeren van een
meldpunt voor vroegsignalering van schulden (€ 99.000,--).
Ad 3.
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De dienstverlening aan de BCH voor sociale recherche wordt ook in 2020 voortgezet. De
extra te ontvangen middelen van circa € 130.000,--, ten opzichte van 2019, dragen bij tot het
bereiken van het gevraagde begrotingsevenwicht.
De begroting 2020 is gebaseerd op de realistische begroting van 2019. De hogere bijdrage
voor 2020 wordt grotendeels veroorzaakt door een autonome indexering van loon en
prijsgevoelige budgetten zoals (CAO, hogere kosten automatisering en formatie
inkomensbeheer).
Kanttekeningen
1

Jaarverslag 2018: Het beoogde efficiencyvoordeel van 14,7%, gesteld bij de start in 2014, is
niet gehaald.
In 2018 heeft Halte werk 6,9% lagere kosten dan in 2014 bij de start van deze organisatie bij
de afzonderlijke gemeenten. De bedoeling was dat Halte werk 14,7% efficiency voordeel zou
realiseren, maar dat is niet mogelijk gebleken. Zaken als de ontwikkeling en samenstelling van
klantenbestand, de hogere eisen als gevolg van de AVG, maar ook de ontwikkelingen in het
personeelsbestand hebben invloed gehad. Tevens zijn de kosten van ondersteuning voor de
PIOFA-taken door de deelnemende gemeenten van Halte Werk hoger dan werd aangenomen
bij de start van Halte Werk.

Communicatie
Niet van toepassing.
Participatie (Interactief werken)
Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in overleg met de collega-regievoerders van Heerhugowaard
en Alkmaar.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financiën
Jaarrekening 2018

De jaarrekening heeft een negatief resultaat van € 910.000,-. Hierin is het begrote efficiencyopdracht van € 1.772.000,- verrekend. Het negatieve resultaat is veroorzaakt o.a. door de hogere
personeelslasten (CAO), hogere kosten voor dienstverlening aan de gemeente Alkmaar en hogere
kosten automatisering.
Begroting 2020

In de ontwerpbegroting van Halte Werk is de gemeentelijke bijdrage voor Langedijk vanaf 2020
geraamd op structureel € 1.389.177,--.
In de gemeentelijke begroting van Langedijk is hiermee rekening gehouden.
Vervolgstappen
Na besluitvorming door de raad worden de zienswijze aan het bestuursteam van Halte Werk kenbaar
gemaakt.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1
2
3

Jaarverslag 2018 Halte Werk en accountantsverslag 2018;
Begroting 2020 Halte Werk;
Zienswijze brief aan bestuursteam Halte Werk.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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L.A.M. Kompier
burgemeester
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Jaarverslag 2018 Halte Werk en begroting 2020 Halte Werk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019, nummer 60;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: Wgr, art. 34b en FUGR art 4

b e s l u i t:

1.
2.
3.

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het jaarverslag 2018 Halte Werk;
geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020 Halte Werk;
In te stemmen met de zienswijze-brief aan het bestuursteam van Halte Werk.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

