
       

 

     

          
        

         Bijlage I 

 

Notulen van de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap  

 Noordoost-Brabant, gehouden op woensdag 30 juni 2021. 

 

 

Aanwezig:  C. van Geffen wethouder gemeente Oss, voorzitter 

  J. Canton Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, secretaris 

  M. Wijdeven wethouder gemeente Bernheze, lid 

  H. Willems wethouder gemeente Boekel, lid 

  W. Hendriks wethouder gemeente Boxmeer, lid 

  A. Henisch wethouder gemeente Grave, lid 

  M. Prinssen wethouder gemeente Uden, lid 

  E. van Daal wethouder gemeente Mill en Sint Hubert, lid 

  J. Hendriks wethouder gemeente Cuijk, lid  

  R. van Rinsum  wethouder gemeente Landerd, lid 

  M. Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad, lid 

  R. Poel wethouder gemeente Sint Anthonis, lid  

  M. Gielen bestuurder IBN 

  W. Stommels directeur Bedrijfsvoering & Control IBN 

   

  

 

1. Opening. 

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

In verband met de geldende coronamaatregelen is besloten het werkbezoek aan het 

Kringloopbedrijf in Oss niet te laten doorgaan. Als de situatie het weer toelaat, zal opnieuw 

een datum voor het werkbezoek worden gepland.  

  

2. Ter vaststelling notulen van de vergadering van 24-03-2021. 

  

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 3. Ter vaststelling begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. 

 

Van de gemeenten Boxmeer en Oss zijn instemmende reacties ontvangen.  

 

Na het verzenden van de agendastukken zijn instemmende reacties ontvangen van de 

gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Boekel, Landerd en Sint Anthonis.  

 

Besloten wordt de begroting 2022 vast te stellen.  

 

4. Ter vaststelling jaarverslag 2020 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.   

 

 Door de secretaris wordt medegedeeld dat de ontvangen goedkeurende accountantsverklaring 

is doorgestuurd naar de voorzitter.  



-2- 
 

 

 Op verzoek van de accountant zijn een paar kleine redactionele aanpassingen in het 

jaarverslag aangebracht. Het zijn geen materieel inhoudelijke wijzigingen.  

 

De gemeenten Boxmeer en Oss hebben besloten het jaarverslag 2020 voor kennisgeving aan 

te nemen en geen zienswijze in te dienen.  

 

Na het verzenden van de agendastukken zijn instemmende reacties ontvangen van de 

gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert, Boekel en Landerd. Sint Anthonis heeft het 

verslag voor kennisgeving aangenomen.  

 

Besloten wordt het jaarverslag 2020 vast te stellen.  

 

5. Ter besluitvorming voorstel inzake uitkering overtollige middelen egalisatiereserve 

Wsw. 

 

 R. Poel stelt vast dat ook in 2021 het saldo van de egalisatiereserve op 2,5% van het totale 

regionaal fictieve Wsw-budget blijft gehandhaafd. Gezien de omvang van de egalisatiereserve 

vraagt hij zich af of het percentage wellicht aanpassing behoeft.  

 

 W. Stommels merkt op dat rekening moet worden gehouden met een steeds meer 

teruglopende onderrealisatie. 

 

 De voorzitter stelt voor om vooralsnog vast te houden aan 2,5% totdat er meer duidelijkheid is 

over de toekomst van een sociaal ontwikkelbedrijf.  

 

 De secretaris deelt mede dat de middelen sowieso geoormerkt blijven voor de gemeenten.  

  

 De voorzitter stelt voor dat bij het vaststellen van de nieuwe afspraken voor 2023 het 

percentage opnieuw tegen het licht zal worden gehouden.  

 

 Besloten wordt om:  

- voor 2021 het saldo van de egalisatiereserve op 2,5% van het totale regionaal fictieve 

Wsw-budget te handhaven.  

- akkoord te gaan met het voorstel om de overtollige middelen in de egalisatiereserve te 

verrekenen zoals vastgelegd in het voorliggende overzicht.  

  

6. Ter besluitvorming voorstel inzake bestemming dividend 2021. 

 

Conform voorstel wordt besloten om het in 2021 uit te keren dividend ad € 1.948.500,- 

te bestemmen conform het voorliggende voorstel, t.w.: 

 naar personeelsfonds  €    649.500,-  

 toevoegen aan AGR € 1.299.000,- 
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7. Ter informatie realisatie sociaal-economische afspraken 2020. 

 

 De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

8. Ter kennisneming brief van de provincie van 16-04-2021 inzake bestuurlijk toezicht: 

beleidsproducten 2021. 

 

 De inhoud van de brief wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

9. Rondvraag. 

 

 De voorzitter deelt mede dat de komende herindeling van gemeenten gevolgen heeft voor de 

governance. In september zal een voorstel worden geagendeerd.   

 

10. Sluiting. 

 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen  

 voor hun bijdrage aan de beraadslagingen 

 

 

Aldus vastgesteld De secretaris,  De voorzitter, 

d.d. 15-09-2021 

 

 

 

 J.F.H.P. Canton  C.P.W. van Geffen 


