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Aanleiding
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit.
Het Werkvoorzieningschap is zowel eigenaar als opdrachtgever van IBN.
De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de
begroting 2021. Het Werkvoorzieningschap blijft vanuit drie invalshoeken het beleid formuleren:
1) Het Werkvoorzieningschap dient in overleg met gemeenten te zorgen dat de Wsw een
plaats heeft in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid;
2) Het Werkvoorzieningschap dient als regisseur van de Wsw kaderstellend beleid te
formuleren dat door IBN wordt uitgevoerd;
3) Het Werkvoorzieningschap draagt bij aan het scheppen van voorwaarden die ervoor
zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie Wsw.
Kernboodschap
Voor u ligt de Kadernota 2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Deze nota beoogt u inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling
IBN, in opmaat naar het vaststellen van de begroting. De kadernota zal definitief worden
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant op
25 maart 2020. Het College adviseert u om geen zienswijze in te dienen.
Door het gevormde weerstandsvermogen is een gemeentelijke bijdrage voor een eventueel
exploitatietekort van IBN de komende jaren niet aan de orde.

Communicatie
De kadernota 2021 is op 11 december 2019 besproken in het Dagelijks Bestuur van het
Werkvoorzieningschap. Vervolgens is de kadernota 2021 aangeboden aan de adoptiegemeenten.
In het kader van de adoptieregeling heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Oss
en Boxmeer (vervanging van de gemeente Sint Anthonis). Deze gemeenten hebben aan de hand
van de voorliggende Kadernota een reactie opgesteld die wordt onderschreven door de
deelnemende gemeenten aan het Werkvoorzieningschap.
De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 25 maart 2020. De eventuele zienswijze van de
gemeenteraad dient voor 06 maart 2020 kenbaar gemaakt te worden. Deze worden doorgeleid
naar het Algemeen Bestuur, zodat deze zienswijze bij de definitieve vaststelling van de kadernota
meegewogen kan worden.
Participatie
De deelnemende gemeenten hebben besloten dat IBN voor de periode 2017 tot en met 2020 een
partner van de gemeenten is bij de uitvoering van de Participatiewet. IBN zal zich daarbij richten
op de uitvoering van beschut werken en een deel van de mensen met een loonwaarde tussen de
30 en 80%, die zijn aangewezen op de Participatiewet. De uitvoeringsafspraken die in dit verband
zijn gemaakt, zijn rechtstreekse afspraken tussen de gemeenten en IBN. Het
Werkvoorzieningschap is hierin geen partij. Over hoe de samenwerking er na 2020 uit kan zien,
zijn de gemeenten en IBN thans in gesprek.
Besluitvorming is regionaal voorbereid.
Duurzaamheid
De gemeenten hebben besloten om het Werkvoorzieningschap in ieder geval tot en met 2020 te
gebruiken om gezamenlijk de Wsw af te bouwen. Voor de periode daarna zal nog een keuze
worden gemaakt. Bij het opstellen van deze kadernota is ervan uitgegaan dat de gemeenten ook
in 2021 de afbouw van de Wsw nog via het Werkvoorzieningschap laten plaatsvinden. Omdat het
Werkvoorzieningschap alleen gebruikt wordt voor de regionale afbouw van de Wsw, is er niet voor
gekozen om thans door het Werkvoorzieningschap een nieuwe meerjarige strategische visie te
laten vaststellen.
De Wsw moet gezien worden als een sterfhuis zonder nieuwe instroom van kandidaten en wordt
derhalve beleidsarmer. IBN is te zien als een groep van ondernemingen die zich op strategisch
niveau moet afvragen hoe zij ook in de toekomst die sterke zakelijke dienstverlener kan zijn voor
haar klanten. De resultaten van de strategiediscussie van het Werkvoorzieningschap zijn daarbij
voor wat betreft de Wsw te zien als input voor te formuleren ondernemingsstrategie door IBN.
Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor het Werkvoorzieningschap is in de meerjarenraming en begroting
2021 vastgesteld op € 0,25 per inwoner. Dit is gelijk aan het tarief van 2020.

Het fictieve Wsw-budget, onderdeel van het Participatiebudget, wordt ingezet om de
arbeidsplaatsen voor de mensen in de Wsw te realiseren. De afgelopen 2 jaar is er sprake van
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onderrealisatie. Van onderrealisatie is sprake als het aantal Wsw-ers lager is dan het aantal Wswers waarop het fictieve Wsw-budget is gebaseerd.
De gemeente Meierijstad kreeg voor de onderrealisatie van 2018 € 221.496,75 retour.
De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel
belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn inwoners uit de eigen
gemeente en werkloosheid betekent voor een deel van deze groep dat zij een beroep moeten
doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat de afname van IBNproducten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De
middelen beschikbaar voor de Algemene Gemeentelijke Reserve worden immers verdeel onder
de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van IBN.
Planning
De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieniningschap Noordoost-Brabant op 25 maart 2020.
Ter inzage documenten
Bijlage(n)
- Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
- Aanbiedingsbrief Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
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