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Onderwerp
Begroting 2019 en Jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Advies
1.

Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2019 en het Jaarverslag 2017 van het
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Inleiding
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken uit
binnen het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Eerder dit jaar ontving uw raad de
kadernota 2019 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2019. De begroting
is hierop de (al aangekondigde) vervolgstap. De begroting is het financiële en beleidsmatige
routeboekje voor 2019. In het bijzonder formuleert de WSW-begroting de kaders waarbinnen IBN dit
dient uit te voeren. Tevens dient het Werkvoorzieningschap bij te dragen aan het scheppen van
voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw.
De gemeenteraad kan via zijn zienswijze aangeven of hij het met deze begroting eens of oneens is. Het
jaarverslag 2017 brengen wij ter kennis van uw raad.

Beoogd effect
Duidelijkheid over de beleidsuitgangspunten van het werkvoorzieningschap en over de vraag of de
betrokken gemeenteraden deze in hun zienswijze onderstrepen.

Duurzaamheid
Valt volledig binnen het aspect ‘people’ van het duurzaamheidsbeleid. De Wsw is er voor mensen met
een arbeidshandicap of anderszins een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Argumenten
1.1. De begroting 2019 sluit aan bij het bestaande beleid. Onlangs is de Kadernota 2019 van het
Werkvoorzieningschap in uw raad behandeld. De begroting sluit aan bij de ramingen van de
kadernota. De totale uitgaven van het Werkvoorzieningschap worden voor het jaar 2019 begroot
op € 147.800. Deze uitgaven bestaan uit loonkosten niet-gesubsidieerd personeel (€ 112.400) en
overige bedrijfskosten (€ 35.400). De gemeentelijke bijdrage aan het Werkvoorzieningschap komt
voor 2019 uit op € 0,25 per inwoner en is daarmee ongewijzigd ten opzichte van 2018.

1.2. Het jaarverslag 2017 laat geen bijzonderheden zien. Het Werkvoorzieningschap komt net als in
voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het om een bedrag van € 149.900
aan inkomsten en uitgaven.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De gemeentelijke bijdrage voor 2019 is € 0,25 per inwoner, wat voor Uden neerkomt op € 10.435
(afgerond). Dit bedrag is opgenomen in de programmabegroting van gemeente Uden.

Communicatie
De begroting 2019 en het jaarverslag 2017 moeten op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen voor 1 augustus naar GS gestuurd zijn. De documenten zijn eerder al besproken in het
dagelijks bestuur van het Werkvoorzieningschap waarvan Uden deel uitmaakt.

Vervolg
De secretaris van het werkvoorzieningschap wordt geïnformeerd over de zienswijze van uw raad.

Bijlagen
1.

Aanbiedingsbrief Begroting 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

2.

Begroting 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

3.

Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

4.

Jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
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