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Geacht heer/mevrouw,
Hierbij bieden wij u de 2e Bestuursrapportage 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant aan.
Tevens bijgevoegd de 2e begrotingswijziging 2020 en de Analyse en Prognose Coronagevolgen.
In deze 2e Bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die we tot en met
eind juni hebben ondernomen en wordt in de afzonderlijke hoofdstukken aandacht besteed aan de
realisatie van de in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en bijbehorend Werkprogramma DVO
2020 vastgelegde afspraken.
Wij staan in een apart hoofdstuk in deze bestuursrapportage stil bij de ingezette acties als gevolg van
de coronacrisis en de mogelijke gevolgen die deze crisis voor het Werkplein en onze inwoners heeft.
In de Analyse en Prognose Coronagevolgen geven wij een prognose voor de ontwikkeling van ons
uitkeringsbestand. In de 2e begrotingswijziging 2020 zijn de financiële gevolgen van de bestandstijging
opgenomen.
Wij houden de ontwikkelingen qua bestand, inkomsten vanuit het Rijk (Buig) en de prognoses van het
Centraal Planbureau scherp in de gaten. Wij zullen u hierover actief informeren.
Conform gemaakte afspraken verzoeken wij u de 2e Bestuursrapportage 2020, de 2e
begrotingswijziging 2020 en de Analyse en Prognose Coronagevolgen aan te bieden aan uw
gemeenteraad.
Op 6 oktober wordt er door het Werkplein in samenwerking met de griffiers een webinar voor
raadsleden georganiseerd. In de webinar wordt ingegaan op achtergrondinformatie over het
Werkplein en de Participatiewet, pilots in uw gemeente, het Werkplein in ontwikkeling en de gevolgen
van corona voor het Werkplein.
De uitnodiging daarvoor is inmiddels uitgegaan.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerking van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.
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Voor eventuele vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr. Dekker, teamleider
Besturing en Control. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-11870576 of via email
arjan.dekker@werkpleinhartvanwest-brabant.nl.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant
namens deze,

De heer M. Does
Directeur
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