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WERKVOORZIENINGSCHAP Woordoos-Brabant

De raden

van de aan het

Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant deelnemende gemeenten

Oss, 28 maart 2022

Ons kenmerk: 22-jc

Onderwerp: Conceptjaarverslag 2021

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen het conceptjaarverslag 2021 van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 34 van deze gemeenschappelijke
regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelen omtrent het conceptjaarverslag schriftelijk
aan ons kenbaar te maken.

Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor

(geanonimiseerd)
uiterlijk 24 juni 2022 (e-mailadres: -ë_7wvsfnb.nl).
Eventuele reacties zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur.
Reacties die na 24 juni 2022 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de
vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 6 juli 2022.
Het bijgevoegde jaarverslag omvat niet de jaarrekeninggegevens 2021 van de
uitvoeringsorganisatie IBN, die is verzelfstandigd als IBBN-holding BV.
Als gevolg van die verzelfstandiging behoort vaststelling van het jaarverslag van IBNholding BV tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering van IBN-holding BV.
Deze aandeelhoudersbevoegdheid ligt overigens bij het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Het jaarverslag 2021 van IBN zal naar verwachting voor vaststelling worden aangeboden
aan de Algemene vergadering op 25 mei 2022.

De voor de financiering van de gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw beschikbare middelen
(fictief Wsw-budget) maken vanaf 2015 deel uit van de gemeentelijke reintegratiemiddelen. Deze middelen maken de gemeenten een op een over aan het
Werkvoorzieningschap.
Het Werkvoorzieningschap gebruikt deze middelen voor financiering van de regionale
realisatie Wsw.

Voor het geven van een nadere toelichting op de jaarstukken van het Werkvoorzieningschap
en de wijze waarop in het verslagjaar uitvoering is gegeven aan de Wsw, is onze secretaris
graag bereid aanwezig te zijn in de vergadering van uw raad of raadscommissi
Te uwer informatie doen wij u eveneens toekomen een overzicht van actuele zaken die bij
onze uitvoeringsorganisatie IBN spelen. Indien u behoefte heeft aan nadere informatie over
deze update of een specifiek onderwerp uit deze update, dan nodig ik u uit dit aan mij
kenbaar te maken. IBN is graag bereid om ter vergadering nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,

(geanonimiseerd)
M(geanonimise rd) E.H.P. Canton,
secretaris.

bijlage

