De colleges van burgemeester en wethouders
van de aan het Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant deelnemende gemeenten

Oss, 9 april 2020

Ons kenmerk: 20-jc

Onderwerp: Conceptbegroting 2021

Geacht college,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2021 van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Het door de 11 gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening in deze regio.
Voor de plaatsing van Wsw-geïndiceerde kandidaten beschikt het openbaar lichaam over een
eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN. IBN ontvangt hiervoor het volledige fictief
Wsw-budget.
Ten behoeve van IBN holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld.
Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN holding BV is, worden de
resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Als gevolg van die verzelfstandiging is vaststelling van de begroting van IBN holding BV geen
zaak van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant.
Als college van burgemeester en wethouders van de aan de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge
artikel 33 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelen
omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
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Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor
uiterlijk 17 juni 2020 (e-mailadres jcanton@wvs-nb.nl).
Eventuele reacties zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur.
Reacties die na 17 juni 2020 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de
vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 1 juli 2020.
Tot slot vraag ik nog uw aandacht voor het volgende. In de kadernota 2021 is aangegeven dat
de gemeentelijke bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,25. Door afrondingsverschillen komt de
gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 uit op € 0,26 per inwoner.
Van het Dagelijks Bestuur heb ik de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat de gemeentelijke
bijdrage in 2021 uiteindelijk € 0,25 zal bedragen. Daarmee zal de begroting 2021 passen
binnen de gestelde kaders in de kadernota 2021.

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

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.
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