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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van
Begroting 2023 en jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Aanleiding
Bijgevoegd treft u aan het concept Jaarverslag 2021 en de concept Begroting 2023 van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De financiële
verantwoording van het Werkvoorzieningschap is overeenkomstig met de cijfers in de gemeentelijke
begroting. Het College adviseert de Raad geen zienswijze uit te brengen.
Kernboodschap
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit.
Middels een Raadsinformatiebrief in december 2021 heeft u de kadernota 2023 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 2023 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 2022 geen aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen.
De Kadernota 2023 is definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 23 maart jl.
De begroting past in het bestaande beleid
Voorliggende begroting 2023 is conform de ramingen van deze kadernota.
De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor 2023 begroot op € 177.200 en
bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 137.400) en overige bedrijfskosten
(€ 39.800).

Het jaarverslag 2021 laat geen bijzonderheden zien
Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In
totaal gaat het om een bedrag van € 166.400 aan uitgaven en inkomsten.
Communicatie
Een eventuele zienswijze van de Raad wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur, zodat deze
zienswijze bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 meegewogen
kan worden.
Participatie
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Met ingang van 1-1-2015 is de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) gewijzigd en de Participatiewet
ingevoerd. Dat betekent dat er geen nieuwe mensen meer in de Wsw kunnen stromen.
Financiën
Gemeentelijke bijdrage
Voor de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het
Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. De
gemeentelijke bijdrage voor 2023 per inwoner is € 0,27. Als gevolg van het effect indexatie loonen prijspeil per inwoner wijkt dit bedrag met € 0,01 af en opzichte van voorgaande jaren. Voor de
gemeente Meierijstad komt dit neer op een bedrag van afgerond €10.792,00. Dit bedrag is in de
meerjarenbegroting van de gemeente Meierijstad opgenomen.
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 2021 – bedraagt
€ 3.063.338-,. De verdeling van dit bedrag voor de gemeente Meierijstad is € 739.049-,.
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Planning
Een eventuele zienswijze van de Raad wordt doorgeleid naar het Algemeen Bestuur, zodat deze
zienswijze bij de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 meegewogen
kan worden. De zienswijze dient uiterlijk 24 juni 2022 ingediend te worden.
Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief concept jaarverslag 2021
2. Concept jaarverslag 2021
3. Aanbiedingsbrief concept begroting 2023
4. Concept begroting 2023
5. Update IBN maart 2022

Ter inzage documenten
Niet van toepassing.
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