Bijlage 1: Notitie jaarverslag 2016 en begroting 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.
1.

Algemeen kader
Het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant is een openbaar lichaam dat is ingesteld op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het is voor de gemeenten in Noordoost
Brabant de aangewezen organisatie voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). Bij het uitvoeren van deze taak bedient het werkvoorzieningschap zich van een “eigen”
verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie, de IBN-holding BV. Het werkvoorzieningschap is
eigenaar en enig aandeelhouder van IBN. Gevolg van deze verzelfstandiging van IBN is, dat het
werkvoorzieningschap de regie dient te voeren over de uitvoering van de Wsw en dat IBN
binnen de daarvoor gestelde kaders de uitvoering ter hand neemt. De jaarstukken voor de IBN
holding BV worden afzonderlijk opgesteld en aangeboden. Hoewel het Openbaar lichaam enig
aandeelhouder van IBN holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet opgenomen in het
jaarverslag van het werkvoorzieningschap. De aandeelhoudersbevoegdheid voor de IBN
holding BV is belegd het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap.
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en sinds oktober 2014 is instroom in de Wsw
niet meer mogelijk. De gemeenten die samen het Werkvoorzieningschap noordoost Brabant
vormen hebben besloten in elk geval tot en met 2020 de Wsw gezamenlijk te blijven uitvoeren.
De rol van het werkvoorzieningschap bij het uitvoeren van de Wsw blijft ongewijzigd, hoewel
het aantal mensen in de Wsw voortdurend krimpt. Die rol richt zich op regie en
opdrachtgeverschap met betrekking tot de uitvoering van de Wsw en het vervullen van de
formele werkgeversrol voor Wsw medewerkers en ambtenaren in dienst bij het
werkvoorzieningschap. De komende jaren zal het aantal Wsw ers in Noord Oost Brabant nog
substantieel zijn. In 2020 zal het gaan om ongeveer 2250 personen.

2.

Begrotingskader
Contouren voor de jaarlijkse begroting van het werkvoorzieningschap geeft de kadernota. De
kadernota voor de begroting 2018 is in de raad vastgesteld op 30 maart 2017.
De conceptbegroting 2018 is in lijn met de kadernota.
- De totale uitgaven van het werkvoorzieningschap zijn in de begroting 2018 met € 112.500
verlaagd ten opzichte van de begroting 2017. Deze verlaging van kosten wordt gerealiseerd
door een aanzienlijke vermindering van de loonkosten niet gesubsidieerd personeel en door
vermindering van de overige bedrijfskosten, waaronder huurkosten (p. 5 t/m 7).
- De bijdrage per inwoner aan het werkvoorzieningschap bedraagt voor 2018 € 0,25 per
persoon en is daarmee ten opzichte van de begroting 2017 met € 0,04 per inwoner verlaagd.
Deze verlaging past in het beleid dat ingesteld is en sindsdien heeft een verlaging in de
bijdrage per inwoner plaatsgevonden van 5% in 2015, 8% in 2016 en 9% in 2017 ten opzichte
van 2014. De bijdrage van de gemeente Uden, met ruim 41.300 inwoners, komt voor 2018 uit
op een bedrag van circa € 10.500.
– Aandachtspunt blijft dat het budget voor het uitvoeren van de Wsw de komende jaren verder
afneemt vanwege het achterwege blijven van nieuwe instroom. De exploitatiebasis van de IBN
holding BV komt daardoor, als er niets gedaan wordt, op enige termijn onder druk. In elk geval
zullen gemeenten in de toekomst rekening moeten houden met een lagere dividend-uitkering,
de AGR (algemene gemeentelijke reserve). Mede daarom wordt in het kader van de
ontwikkeling van de arbeidsmarktregio bekeken hoe de ervaring en de expertise van de IBN
holding BV bij het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden

kunnen worden en doelgericht ingezet kunnen worden bij re-integratie-activiteiten in het
kader van de Participatiewet.
- Deze ontwikkeling heeft er intussen toe geleid dat de gemeenten met de IBN holding BV een
partnership zijn aangegaan voor het begeleiden en plaatsen van mensen met een indicatie
beschut werk en voor een overeengekomen aantal werkzoekenden met een loonwaarde van
30-80%, die anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het partnership loopt
vooralsnog tot in 2020. Dit partnership zal volgend jaar tussentijds geëvalueerd worden.
3.

Jaarverslag 2016
Het conceptjaarverslag 2016 laat geen bijzonderheden zien. Het werkvoorzieningschap komt
evenals in voorgaande jaren uit op een sluitende jaarrekening.
Wel brengen wij en de andere gemeenten bij onze instemming met het jaarverslag 2016, het
verzoek over aan het werkvoorzieningschap in het volgende jaarverslag de kwaliteit van de
realisatie sociaal-economische afspraken Wsw, onderdeel van het jaarverslag, te verbeteren en
eerder bij de gemeenten aan te leveren (bijlage 4).

