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          AB  01-07-2020       

  Ag.p.     : 5   

  Bijlage  : IV 

 

Aan: Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant  

 

Van: Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant  

 

Onderwerp: Uitkering overtollige middelen egalisatiereserve Wsw 2020 

 

 

In 2016 is een egalisatiereserve Wsw gevormd voor het verrekenen van over- en onderrealisatie 

Wsw. Strekking van dit besluit is om bij onderrealisatie de niet benutte middelen in deze 

reserve te storten en overrealisatie uit deze reserve te financieren. De gemeenten zijn begin 

2016 akkoord gegaan met het op deze wijze regionaal financieren van de Wsw. Hierbij is wel 

aangegeven dat het saldo van de egalisatiereserve niet hoger moet zijn dan 2,5 % van het totale 

regionaal fictieve Wsw-budget. Jaarlijks wordt bezien of dit percentage aanpassing behoeft.  

Voor 2020 wordt voorgesteld het percentage van 2,5% niet te wijzigen. 

 

Per 01-07-2020 bedraagt de egalisatiereserve in totaal € 2.662.512,75. Dit bedrag is tot stand 

gekomen door het saldo na de uitkering 2019 ad € 1.374.794,96 aan te vullen met de financiële 

effecten van de regionale onderrealisatie 2019 ad € 1.287.718,-. Om te voorkomen dat 

individuele gemeenten een negatief saldo hebben en zodoende vanuit dit systeem niet in staat 

zijn om zo nodig bij te dragen in de kosten van eventuele overrealisatie, is bestendig beleid om 

het totale regionaal fictieve Wsw-budget over de gemeenten te verdelen naar rato van ieders 

aandeel in de totale regionale taakstelling 2020.  

 

In de onderstaande tabel kunt u zien wat het aandeel van iedere deelnemende gemeente in deze 

reserve is en met welk bedrag iedere gemeente de egalisatiereserve zou moeten vullen om een 

egalisatiereserve van 2,5 % van het totale fictieve Wsw-budget in stand te houden. Zoals in de 

vorige alinea aangegeven, is het aandeel in de regionale taakstelling 2020 aangehouden als 

verdeelsleutel. Het verschil tussen beide kolommen komt in aanmerking voor uitkering aan de 

deelnemende gemeenten.  

 

Voorgesteld wordt de overtollige middelen in de egalisatiereserve te verrekenen als 

aangegeven in de kolom “uit te keren”. 
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Gemeente Actuele stand 

2020

Taakstelling 

2020

Aandeel 

taakstelling

Plafond 2,5% 

(nieuw saldo

Uit te keren 

2020

Bernheze 265.440,89€        158,13 7,98% 106.798,70€      158.642,19€      

Boekel 59.616,98€          42,50 2,14% 28.703,11€         30.913,87€         

Boxmeer 218.258,89€        155,95 7,87% 105.332,29€      112.926,60€      

Cuijk 196.154,70€        180,65 9,12% 122.012,18€      74.142,52€         

Grave 46.007,94€          59,62 3,01% 40.265,29€         5.742,65€           

Landerd -48.817,54€        73,37 3,70% 49.553,22€         -€                     

Meierijstad 363.902,40€        235,72 11,90% 159.203,46€      204.698,94€      

Mill & Sint Hubert 140.775,94€        88,71 4,48% 59.913,15€         80.862,79€         

Oss 1.095.265,42€    663,04 33,47% 447.819,05€      647.446,37€      

St. Anthonis 27.200,82€          47,33 2,39% 31.968,84€         -€                     

Uden 298.706,31€        276,27 13,94% 186.595,72€      112.110,59€      

Totaal 2.662.512,75€    1.981,28                100% 1.338.165,01€   1.427.486,52€   


