BESLUITEN BESTUURLIJK OVERLEG PARTNERSHIP GEMEENTEN-IBN OVER VERNIEUWD
PARTNERSHIP GEMEENTEN-IBN PER 1 JULI 2021 d.d. 27 JANUARI 2021
Hieronder nogmaals1 de 18 concept besluiten van het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN
over het vernieuwde partnership gemeenten-IBN per 1 juli 2021.
Indien het bestuurlijk overleg akkoord is met deze concept besluiten, worden deze 18 besluiten in alle
11 gemeenten opgenomen in het advies aan B&W, het concept raadsvoorstel en het concept raadsbesluit.
De 18 concept besluiten van het bestuurlijk overleg zijn:
1. Het partnership gemeenten-IBN te continueren met nieuwe afspraken vanaf 1-7-2021 en voor onbepaalde tijd te verlengen.
2. De ondernemersstrategie van IBN voort te zetten. In die ondernemersstrategie bedient IBN zowel
de parallelle als ook de reguliere arbeidsmarkt waardoor inwoners met een beperking meer
gevarieerd werk hebben en zich kunnen ontwikkelen. De strategie is erop gericht dat werknemers
met een hogere toegevoegde waarde, de lagere toegevoegde waarde van medewerkers met een
grotere beperking compenseren.
3. Voor het vernieuwd partnership uit te gaan van scenario II. In dit scenario gaan gemeenten en IBN
op basis van een netwerkrelatie een samenwerking aan waarmee het basispakket wordt uitgevoerd. In dit basispakket worden naast de uitvoering van de Wsw en het hoofdaannemerschap
beschut werk, drie taken uitgevoerd: aanbieden van dienstverbanden aan inwoners die behoren
tot de doelgroep van de Participatiewet (aanbod en vraag gestuurd), voortrajecten en expertise.
4. Gemeenten en IBN stellen telkens voor een periode van 2 jaar (de eerste keer van 1 juli 2021 tot
en met 31 december 2022) vast wat de omvang van het basispakket is, welke resultaten met het
basispakket worden beoogd en welke kosten daaraan verbonden zijn. Alleen indien er zwaarwegende omstandigheden zijn kan dit tussentijds worden bijgesteld.
5. Naast het basispakket kan IBN aan gemeenten diensten uit het pluspakket aanbieden.
6. Indien een of meerdere gemeenten ervoor kiezen in een pilot scenario III uit te voeren, deze pilot(s) actief te volgen en te evalueren.
7. IBN aan te wijzen als hoofdaannemer voor beschut werk.
8. IBN de opdracht te geven bij alle doelgroepmedewerkers uit de Participatiewet (inclusief de mensen in beschut werk) te investeren in hun personeelsontwikkeling. Personeelsontwikkeling is de
inzet van werkgever en medewerker om de medewerker te laten groeien in kennis, ervaring en
competenties. Het effect van deze inzet kan zijn dat medewerkers een reguliere baan bij IBN of
andere werkgevers verwerven. Regulier werk voor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen
van de Participatiewet blijft ook in de nieuwe afspraken het streven.
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Deze 18 besluiten zijn ook opgenomen in de eindrapportage bestuurlijke opdracht partnership.

9. De individueel toegekende loonkostensubsidie voor werknemers die vallen onder de Participatiewet (inclusief beschut werk) en in dienst zijn van IBN volledig te vergoeden aan IBN. Voor de
mensen geplaatst in beschut werk en die behoren tot de caseload van IBN, ontvangt IBN altijd
70% loonkostensubsidie ongeacht de feitelijke loonwaarde.
10. Aan IBN een lumpsumbedrag te vergoeden voor het kunnen afnemen van het basispakket, ter financiering van de meerkosten voor de infrastructuur van IBN, van voortrajecten & expertise en
van begeleidingskosten & personeelsontwikkeling voor medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet die in dienst zijn bij IBN, inclusief voor de mensen in beschut werk.
11. Het lumpsumbedrag te verhogen met een opslag van 3% zodat het bedrijf kan blijven investeren
in de ontwikkeling van het bedrijf en risico’s kan afdekken. In alle stukken is de hoogte van het
lumpsumbedrag steeds inclusief deze opslag maar exclusief BTW weergegeven.
12. De hoogte van het lumpsumbedrag steeds voor 2 jaar in het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN vast te stellen, behalve de eerste keer voor 1,5 jaar (voor de periode van 1 juli 2021
t/m 31 december 2022). Alleen bij zwaarwegende omstandigheden kan het lumpsumbedrag ook
tussentijds worden bijgesteld.
13. De hoogte van het lumpsumbedrag steeds vast te stellen in samenhang met de begroting van
IBN.
14. Het lumpsumbedrag onder de gemeenten te verdelen op basis van een objectieve verdeelsleutel:
op basis van het Participatiebudget voor de nieuwe doelgroepen dat de gemeenten van het Rijk
ontvangen.
15. Het partnership gemeenten-IBN te besturen door het bestuurlijk overleg partnership gemeentenIBN, gevormd door de portefeuillehouders Werk en Inkomen van de nu nog 11 gemeenten in
Noordoost-Brabant en de algemeen directeur van IBN.
16. Het bestuurlijk overleg voor te laten zitten door de portefeuillehouder Werk en Inkomen van de gemeente Oss.
17. De ambtelijke stuurgroep, met de regionaal transitiemanager Participatiewet als voorzitter, verantwoordelijk te houden voor de advisering aan het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN.
18. Met 4 uitvoeringsgebieden (Land van Cuijk, Uden/Landerd, Meierijstad/Bernheze/Boekel en Oss)
te gaan werken en per gebied met 4 niveaus -directie IBN en van de gemeenten wethouders, management/uitvoering en beleid- een gezamenlijk overleg in te richten voor product- en procesontwikkeling en voor de pilot voor scenario 3 tevens voor de integratie van werkprocessen. De afspraken op het niveau van de uitvoeringsgebieden mogen niet in strijd zijn met de afspraken die
gemaakt zijn op het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN.
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