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Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is namens de deelnemende
gemeenten opdrachtgever voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Het
Werkvoorzieningschap stelt jaarlijks een kadernota op. Het belangrijkste doel is om alle WSW-ers te
voorzien van passende arbeid. Financieel gaat het bij deze gemeenschappelijke regeling om een
gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 2.977 voor de gemeente Boekel. De uitvoering van de WSW
gebeurt door IBN Holding bv.
Voorgesteld besluit
1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Inleiding
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsterreinen samen met andere gemeenten. Dat is ook zo
voor het taakveld Sociale Werkvoorziening. Deze samenwerking is bekrachtigd in een
gemeenschappelijke regeling (GR). Van de gemeenschappelijke regelingen vragen we hun
kadernota tijdig int e dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld te reageren op de te
hanteren uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Abusievelijk wordt voorliggende
kadernota een cyclus te laat bij uw raad aangeboden om uw zienswijze tijdig aan het Algemeen
Bestuur mee te geven. Uit het regionale adoptievoorstel is aangegeven geen zienswijze in te dienen.
Relatie met eerdere besluitvorming
N.v.t.
Beoogd resultaat
Duidelijkheid krijgen over de
Werkvoorzieningschap hanteert.
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Argumenten
De kadernota past in het bestaande beleid
Met ingang van 1 januari 2015 is de WSW gewijzigd en de Participatiewet ingevoerd. Dat betekent
dat er sindsdien geen nieuwe mensen meer in de WSW kunnen stromen. De inmiddels 6 gemeenten
in Brabant Noordoost-oost (in de kadernota wordt abusievelijk nog gesproken over 11 gemeenten)
hebben besloten de WSW gezamenlijk te blijven uitvoeren.
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De rol van het Werkvoorzieningschap bij de uitvoering van de WSW blijft, hoewel het aantal krimpt,
ongewijzigd. De belangrijkste taken, namelijk de regie- en opdrachtgeversrol met betrekking tot de
uitvoering van de WSW en de formele werkgeversrol voor WSW-medewerkers en ambtenaren,
dienen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd te blijven
worden. De komende jaren zal het aantal WSW-ers nog substantieel zijn. Op 30 september 2021
waren dat er volgens de 3e kwartaalrapportage 2021 van IBN nog 2.041 personen voor de 6
gemeenten, waarvan 45 uit de gemeente Boekel.
Risico’s
Mogelijke afname van de ‘winstuitkering’ via de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR)
Door de daling van het fictieve WSW-budget dat beschikbaar is en door de uitstroom van WSW-ers
komt de exploitatie van IBN onder druk te staan. We moeten er dan ook rekening mee houden dat in
de toekomst minder of geen ‘winstuitkering’ via de AGR beschikbaar komt.
Keuzemogelijkheden
De gemeenteraad kan er voor kiezen een negatieve zienswijze in te dienen. Daar is echter geen
aanleiding voor.
Financiële gevolgen en dekking
De gemeentelijke bijdrage voor 2023 wordt € 0,27 per inwoner. Als gevolg van het effect indexatie
loon- en prijspeil is dit bedrag met € 0,01 per inwoner toegenomen ten opzichte van 2022. Uitgaande
van 11.025 inwoners komt dit voor onze gemeente neer op een bedrag van ongeveer € 2.977. In de
begroting is structureel rekening gehouden met een bedrag van € 3.000.
Communicatie
Bij de stukken kadernota 2023 is ook een IBN info update toegevoegd. Het is niet gebruikelijk om dat
te doen. Hierover is ambtelijk contact opgenomen met de secretaris van het Werkvoorzieningschap
om verwarring hierover in de toekomst te voorkomen. De info update IBN is voor deze keer
toegevoegd aan het raadsvoorstel kadernota 2023.
Uitvoering en evaluatie
N.v.t.
Voorgesteld besluit
1. Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2023 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
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