2e financiële afwijkingenrapportage 2020
PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sociaal domein
Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
Wijkteams (toegang)
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
Begeleide- en Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18 -

Onderwerp

: Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Betreft

: FCL 46112110 / ECL 42521 – 34795 - 34999

Oorzaak afwijking:
In de meicirculaire 2020 zijn de Wsw middelen voor loon- en prijscompensatie, als onderdeel
van de integratie-uitkering Participatie bijgesteld (€ 414.970 in 2020 en aflopend naar structureel
€ 56.980 in 2024). Conform Udens beleid worden deze budgetten met gelijke bedragen in de Wswbegroting opgehoogd en aan het Werkvoorzieningsschap NO Brabant doorbetaald.
Coronamaatregelen.
Het kabinet heeft de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, landelijk € 90 miljoen
verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de
coronamaatregelen. Voor de gemeente Uden gaat het in deze 1ste periode om € 372.656 incidenteel.
Voor ditzelfde doel heeft het kabinet landelijk aanvullend € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de
periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Voor deze 2de periode gaat het voor de gemeente
Uden om € 207.031 (incidenteel). Beide bedragen zijn toegevoegd aan de integratie-uitkering
Participatiewet d.m.v. een verhoging van de rijksbijdrage Wsw.
Uitkering egalisatiereserve Wsw 2020.
Voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is in 2016 bij de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant een egalisatiereserve Wsw gevormd om schommelingen in
de onder- en overrealisatie op te vangen. Het plafond van 2,5% van de jaarlijks toegekende fictieve
Wsw budgetten is bereikt, en het meerdere zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Op 21 juli 2020 heeft het College van B&W met de uitkering egalisatiereserve Wsw 2020 van € 112.110
ingestemd. Dit geeft in 2020 een incidenteel voordeel.

Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s)
2020
414.970 N

2021
388.311 N

2022
389.062 N

2023
375.483 N

2024
56.980 N

372.656 N
207.031 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro’s)
2020
112.110 V

2021

2022

2023

2024

