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Geachte raads- en burgerleden,
Inleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant neemt zich voor op 12 december 2018 gebruik te maken van zijn bevoegdheid
tot het wijzigen van de governancestructuur van IBN Holding B.V. De voorgenomen wijziging sluit
aan bij de al in gang gezette reorganisatie van IBN.
Nieuwe taken
Het ‘speelveld’ in relatie tot de opdrachten van gemeenten voor de Participatiewet waarbinnen IBN
opereert is aan verandering onderhevig. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt geleidelijk
afgebouwd, terwijl tegelijkertijd de doelstelling van IBN erop gericht is een gezonde exploitatiebasis te
houden. Daarbij zal een van de kerntaken van IBN worden om mensen uit de doelgroep van de
Participatiewet bij reguliere werkgevers te plaatsen. De wijziging van dit speelveld heeft voor de
uitvoering van de gemeentelijke opdracht geen gevolgen. Het vraagt vanuit de Raad van
Commissarissen (RvC) wel een meer inhoudelijk toezicht op en klankbord voor het bestuur van IBN, dan
de Raad van Commissarissen, ook naar eigen opvatting, kan bieden. De Raad van Commissarissen
bestaat nu hoofdzakelijk uit wethouders uit de bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten
gemeenten. Zij voeren nu het bestuurlijk toezicht uit op de IBN Holding B.V. vanuit de Raad van
Commissarissen, terwijl dit bestuurlijk toezicht binnen de periodiek vast te stellen strategische kaders
feitelijk voorbehouden is aan de Algemene vergadering
In dit verband kan de huidige Raad van Commissarissen zich vinden in een andere inrichting van het
toezicht op IBN. Deze beweging maakt de weg vrij voor het invullen van de Raad van Commissarissen
met leden die op basis van inhoudelijke deskundigheid adequaat de rol van toezichthouder kunnen
uitoefenen op het Bestuur van IBN en, zo gewenst, als sparringpartner voor het Bestuur kan optreden.
Bevoegdheidsverdeling blijft overeind
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling gaat in de nieuwe situatie zijn eigenlijke rol
op zich nemen, die van Algemene Vergadering (van aandeelhouders). De bevoegdheidsverdeling tussen
de Algemene Vergadering en het Bestuur van IBN Holding B.V. ligt wettelijk verankerd in de regelgeving
rond de organisatie van besloten vennootschappen en die zal als gevolg van de structuurwijziging niet
wezenlijk veranderen. Tot de kernbevoegdheden van de Algemene Vergadering blijft behoren:
 elke vijf jaar de vaststelling van de strategische kaders waarbinnen IBN zijn taken uitvoert;
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de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurder van IBN.

Zienswijze college
Het college heeft in de vergadering van 4 december 2018 een positieve zienswijze gegeven op de
voorgenomen wijziging van de governancestructuur van IBN Holding B.V.

Bijlagen
1. Informatiebrief ‘Wijziging governancestructuur IBN
2. Overzicht bevoegdheden van de organen van de vennootschap IBN Holding B.V.
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