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Geachte raad- en burgerleden,

Jaarlijks worden tussen het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (WVS), gemeenten en IBN
sociaal-economische afspraken over de WSW gemaakt. De sociaal-economische afspraken worden
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het WVS. De resultaten van de gemaakte afspraken zijn tot
en met 2016 als een bijlage toegevoegd aan het jaarverslag van het WVS. Voor het jaar 2017 is hiervan
afgeweken omdat dit vertraging zou opleveren in het proces van vaststellen begroting 2019 en
jaarrekening 2017. De realisatie van de sociaal-economische afspraken WSW over 2017 zijn besproken
in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van het WVS. In de vorm van een
raadsinformatiebrief is de informatie vrij gegeven voor de raden van de aan de Gemeenschappelijke
Regeling WVS deelnemende gemeenten.
Toelichting
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en de gemeenten formuleren als regisseur van de WSW
kaderstellend beleid dat door IBN wordt uitgevoerd. De overeengekomen afspraken tussen partijen zijn
gegroepeerd rond de volgende drie hoofdthema’s:
1. Versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
2. Goed werkgeverschap;
3. Stimuleren van de beweging van binnen naar buiten.
De voorwaarden, ook wel sociaal-economische afspraken tussen gemeenten, het WVS en IBN genoemd,
worden jaarlijks vastgelegd. Dit is ook voor het jaar 2017 gebeurd. In de Raadsinformatiebrief is
verantwoord in welke mate de afspraken zijn gerealiseerd.
Regionale resultaten 2017
1. Voor 2017 is de informele taakstelling vastgesteld op 2.402,2 Se. De daadwerkelijke realisatie
bedroeg 2.344,4 Se. Dit betekent een onderrealisatie van 58 Se oftewel een bedrag van € 1.463.920.
bij een subsidiebedrag van € 25.240 per Se komt het totaalbedrag bij een onderrealisatie van 58 Se
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op een bedrag van € 1.463.920. Een verschil van € 2.217,60. Dit verschil is toe te schrijven aan de
afronding van 58 Se.
Voor de verrekening van overrealisatie c.q. onderrealisatie zijn aparte afspraken door DB en AB
gemaakt. Conform die afspraken zal € 1.461.702 in de egalisatiereserve worden gestort. Deze
voorziening is beschikbaar om toekomstige overrealisaties WSW-bezetting te financieren. Voor zover
die voorziening het afgesproken plafond (2,5% van de te verwachten fictieve budgetten) overschrijdt,
worden overtollige middelen terugbetaald aan de gemeenten.
2. 10 personen (in 2016 33 personen) zijn nieuw ingestroomd in de WSW. Bijvoorbeeld als gevolg van
een verhuizing uit een andere regio of personen die in het kader van Begeleid werken bij een regulier
bedrijf werkzaam zijn geweest en waarvan de overeenkomst niet is verlengd.
3. de items (Begeleid werken (2016: 234), Verzorgen rapportages aan UWV (2016: 440) en Plaatsingen
van zgn. ‘ondergrens-werknemers’ (2016: 4) laten een daling zien.
4. de stimulering van de ‘beweging van binnen naar buiten’ laat ook een dalende lijn zien:
 Detachering individueel (738 t.o.v. 799)
 Detachering als groep of via IBN-Facilitair VOF, IBN Kader en IBN Holding (1.029 t.o.v. 1.079)
 Begeleid werken extern (231 t.o.v. 230)
 Plaatsing intern bij IBN Productie (721 t.o.v. 765).
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