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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook voor
het taakveld Sociale Werkvoorziening. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke
regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2015 tijdig in te dienen
zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten. Met dit
voorstel leggen wij u de kadernota 2015 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voor.
Voorgesteld besluit
Een positieve zienswijze geven op de kadernota 2015 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Inleiding/probleemstelling:
Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke
regelingen, dat voor 12 gemeenten in Noordoost-Brabant als enige organisatie is aangewezen om de WSW
uit te voeren. Het Werkvoorzieningschap bedient zich bij het uitvoeren van deze taak van een “eigen”
verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie IBN Holding BV. “Eigen” wil in dit verband zeggen dat het
Werkvoorzieningschap enig aandeelhouder en eigenaar van IBN is. Het gevolg van de verzelfstandiging
van IBN is, dat het Werkvoorzieningschap de regie voert met betrekking tot de uitvoering van de WSW en
dat IBN binnen de gestelde kaders de uitvoering ter hand neemt.
Als gevolg van de beoogde invoering van de Participatiewet zullen er ingrijpende wijzigingen in de WSW
plaatsvinden. Onderstaand de wijzigingen die de uitvoering van de WSW het meest direct raken:
 de WSW wordt vanaf 1 januari 2015 afgesloten voor nieuwe instroom;
 de mensen met een WSW-indicatie die op 1 januari 2015 werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening
behouden hun huidige rechten en plichten;
 gemeenten krijgen de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben die vanaf
1 januari 2015 instromen in de Participatiewet;
 er worden volgens het sociaal akkoord 125.000 banen gecreëerd voor mensen met een
arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Het wetsvoorstel van de Participatiewet wordt volgens de huidige planning voor de zomer van dit jaar
behandeld in de Eerste en Tweede kamer. De invoering van deze wet is voorzien op 1 januari 2015.
In de kadernota 2015 van het Werkvoorzieningschap is over de rol van het Werkvoorzieningschap in de
inleiding terecht aangegeven dat deze kadernota niet vooruit loopt op de gevolgen van de invoering van de
Participatiewet en de beslissingen die de gemeenten moeten nemen over de invoering van deze wet.
In de gemeenteraden in onze regio zullen dit jaar de te maken beleidskeuzes voor de invoering van de
Participatiewet worden besproken. Volgens de huidige planning zal de besluitvorming in oktober plaats
vinden.
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Beoogd effect:
De Kadernota gaat in het bijzonder over de rol van het Werkvoorzieningschap en de financiering hiervan.
De rol van het Werkvoorzieningschap blijft vooralsnog ongewijzigd. De inhoudelijke keuzes over de
uitvoering van de Participatiewet en de per 1 januari 2015 voor nieuwe instroom afgesloten WSW, zullen dit
jaar door de gemeenten gemaakt worden.
De financiële bijdrage (berekend naar een bedrag per inwoner) voor de gemeenten in Brabant Noordoostoost is conform de brief van de burgemeester van Oss, waarin de gevolgen van de septembercirculaire
2013 voor de gemeenschappelijke regelingen zijn geschetst, verlaagd met respectievelijk 5% in 2015, 8% in
2016 en 9% in 2017 ten opzichte van 2014.
Argumenten:
De gemeentelijke bijdrage is in de kadernota conform het verzoek van de burgemeester van Oss
aangepast. De gemeentelijke bijdrage van € 0,32 per inwoner in 2014 wordt verlaagd naar € 0,30 per
inwoner in 2015 en naar € 0,29 per inwoner in 2016 en 2017.
De financiële bijdrage voor de gemeente Boekel zal volgens het huidige aantal inwoners (1 januari 2014
volgens BRP gegevens 10.089 inwoners) komen op € 3.027 in 2015 en op € 2.926 in 2016 en 2017.
Financiële gevolgen en dekking:
In de gemeentebegroting zullen de bezuinigingspercentages van 5, 8 en 9% worden verwerkt.
Communicatie:
De kadernota 2015 is besproken in het DB van het Werkvoorzieningschap. De kadernota 2015 zal eind juni
2014 definitief worden vastgesteld door het AB van het Werkvoorzieningschap. De zienswijze van de
gemeenteraad wordt doorgeleid naar het AB, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de
kadernota meegewogen kan worden.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
Een positieve zienswijze geven op de kadernota 2015 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
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