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Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant – Concept Jaarverslag 2019 en Concept Begroting 2021

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Het concept Jaarverslag 2019 en de concept Begroting 2021 van het Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.
Aanleiding
Bijgevoegd treft u aan het concept Jaarverslag 2019 en de concept Begroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De financiële
verantwoording van het Werkvoorzieningschap is overeenkomstig de cijfers in de gemeentelijke
begroting. Het College heeft derhalve geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.
Kernboodschap
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
Concept Jaarverslag 2019
Er zijn in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken
gemaakt over de uitvoering van de Wsw. Eind 2018 is in overleg met de gemeenten bepaald hoe
het kaderstellend beleid Wsw 2019 eruit moet zien. Dit is vastgelegd in de ‘Sociaal-economische
afspraken Wsw 2019’. De uitvoering van de afspraken is overeengekomen tussen het
Werkvoorzieningschap en IBN. Over de realisatie van deze afspraken wordt apart gerapporteerd.

Concept Begroting 2021
Er zijn in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken
gemaakt over de uitvoering van de Wsw. Eind 2020 wordt in overleg met de gemeenten bepaald
hoe het kaderstellend beleid Wsw 2021 eruit moet zien. Dit wordt vastgelegd in de ‘Sociaaleconomische afspraken Wsw 2021’. De uitvoering van de afspraken is overeengekomen tussen
het Werkvoorzieningschap en IBN. Over de realisatie van deze afspraken wordt apart
gerapporteerd.
Middels een Raadsinformatiebrief in januari 2020 heeft u de kadernota 2021 van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant reeds gepresenteerd gekregen. Deze nota beoogde u
inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling IBN, in opmaat naar
het vaststellen van de begroting 2021 die nu voorligt. Door het gevormde weerstandsvermogen is
een gemeentelijke bijdrage voor een eventueel exploitatietekort van IBN de komende jaren niet
aan de orde. U heeft derhalve in januari 2020 geen aanleiding gezien om een zienswijze in te
dienen. De Kadernota 2021 is definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 25 maart jl.
Communicatie
Een eventuele zienswijze van de Raad wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur, zodat deze
zienswijze bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 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.
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.
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.
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Financiën
Gemeentelijke bijdrage
Voor de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het
Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. De
bestuurskosten worden doorbelast aan de gemeenten. De financiële bijdrage voor de gemeente
Meierijstad bedroeg € 10.020,-- over 2019. De kosten voor 2021 worden begroot op € 10.045,--.
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. Het Werkvoorzieningschap heeft van het Dagelijks Bestuur 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.
Fictief Wsw-budget
Het fictieve Wsw-budget, onderdeel van het Participatiebudget, wordt ingezet om de
arbeidsplaatsen voor de mensen in de Wsw te realiseren. In 2019 was er sprake van
onderrealisatie. Van onderrealisatie is sprake als het aantal Wsw-ers lager is dan het aantal Wswers waarop het fictieve Wsw-budget is gebaseerd.
Het fictief Wsw-budget wordt gebruikt ter financiering van de door IBN gerealiseerde
arbeidsplaatsen Wsw. In 2019 was er een onderrealisatie van 50 SE. In 2019 heeft al een
verrekening met de egalisatiereserve plaatsgevonden.
De gemeente Meierijstad heeft voor de onderrealisatie van 2018 een bedrag ad. € 221.497,-retour ontvangen. Dit bedrag is als dekking gebruikt voor de overschrijding op het
Participatiebudget.
Algemene Gemeentelijke Reserve
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 verdeeld onder
de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van IBN.
De verdeling van de Algemene Gemeentelijke Reserve – saldo 31 december 2019 – bedraagt
€ 5.568.000. De verdeling van dit bedrag voor de gemeente Meierijstad is € 1.293.000.
Planning
Het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 zullen definitief worden vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 1 juli 2020. Ingevolge artikel 34 van
de gemeenschappelijke regeling moeten de raden van de deelnemende gemeenten in de
gelegenheid gesteld worden om een zienswijze kenbaar te maken op de overlegde documenten;
een zienswijze dient vóór 17 juni 2020 kenbaar gemaakt te zijn.
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Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2019
2. Concept Jaarrekening 2019
3. Aanbiedingsbrief Begroting 2021
4. Concept Begroting 2021

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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