AGENDA 25 FEBRUARI 2013

ALGEMEEN BESTUUR

Baanbrekers

19.00 – 21.00 uur

Locatie

trainingsruimte voormalig ISD (achter balie), Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk
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ACTIE

Opening / mededelingen / ingekomen stukken
a) Termijnagenda

ja

Kennisnemen

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering
a) Verslag AB 28 januari 2013 + besluitenlijst

ja

Vaststellen

Bestuursrapportages ISD en WML – 4e kwartaal 2012
a) Voorlegger berap 4e kwartaal ISD en WML
b) ISD – bestuursrapportage 4e kwartaal 2012
c) WML – financiële rapportage 4e kwartaal 2012

ja
ja
ja

Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen

Treasurystatuut
a) Voorlegger treasurystatuut
b) Treasurystatuut

ja
ja

Vaststellen
Vaststellen

Rondvraag en sluiting
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agendapunt 2a

Conceptverslag 28 januari 2013

Algemeen Bestuur Baanbrekers

Aanwezig:

Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, voorzitter
Mevrouw A.E.W. van Limpt, secretaris
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
De heer W.J.J. Ligtenberg, bestuurslid
De heer M. Buijs, wethouder gemeente Heusden
De heer H. van Komen, wethouder gemeente Loon op Zand
De heer R. van Dongen, wethouder gemeente Waalwijk
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden
Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand
De heer K. Grootswagers, raadslid gemeente Loon op Zand
De heer F. den Braven, raadslid gemeente Waalwijk
De heer J. van Well, raadslid gemeente Waalwijk
De heer J. van Dijk, beleidsmedewerker Baanbrekers

Notulist:

Mevrouw E. van Schijndel- Weel

1.

Bestuursorganen Baanbrekers
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Na een
voorstellingsronde gaat de heer Bakker over tot behandeling van agendapunt 1.
a) Bestuursorganen Baanbrekers
b) Aanwijzing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De heer Bakker vraagt of er behoefte bestaat om in het kader van de benoeming een
besloten beraadslaging te laten plaatsvinden. Conform het voorstel van de heer Buijs
besluiten de aanwezigen dat, wanneer dit gedurende de beraadslaging op enig moment
gewenst mocht zijn, hiertoe alsnog te besluiten. Vervolgens geeft de voorzitter het woord
aan de heer Ligtenberg.
Hij deelt mede dat de nieuwe organisatie Baanbrekers zich moet gaan positioneren. Voor wat
betreft de voordracht van mevrouw Mulder licht de heer Ligtenberg toe dat hierbij gekeken
is naar het voortraject van de fusie, welke onder haar leiding heeft plaatsgevonden.
De heer Bakker vult aan dat als plaatsvervangend voorzitter de heer Wil Ligtenberg wordt
voorgedragen.
De aanwezigen gaan akkoord met de mondelinge voordracht van beide kandidaten. Na een
schriftelijke stemming hebben de negen AB-leden unaniem aangegeven met de benoeming
van mevrouw Mulder als voorzitter van Baanbrekers akkoord te gaan. De leden stemmen
aansluitend in met de benoeming van de heer W. Ligtenberg als plaatsvervangend
voorzitter.
Na de benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter draagt de heer Bakker
formeel het voorzitterschap over aan mevrouw Mulder. Vervolgens leidt mevrouw Mulder
als voorzitter de vergadering.
De voorzitter stelt vervolgens de volgende punten aan de orde.
1. De voorzitter verzoekt de leden kennis te nemen van de aanwijzing van leden en
plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur.
2. De voorzitter verzoekt over te gaan tot aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur
en plaatsvervangers.
De heer Musters wijst op de aanwijzing van de plaatsvervangende leden van het dagelijks
bestuur. Naar zijn mening lijkt het logischer dat een plaatsvervangend lid van het dagelijks
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bestuur een lid van het algemeen bestuur is. Conform het voorstel van de voorzitter stemt
het algemeen bestuur in met de aanwijzing van de leden en de plaatsvervangende leden
van het dagelijks bestuur. Er zal naar aanleiding van de opmerking van de heer Musters in
de GR nagegaan worden of een en ander mogelijk conflicteert. Mocht na studie blijken dat
dit het geval is dan komt het algemeen bestuur hier op terug
3. De voorzitter verzoekt de leden twee onafhankelijke externe deelnemers voor het
dagelijks bestuur van Baanbrekers aan te wijzen.
De heer Bakker doet namens het dagelijks bestuur de voordracht voor de twee externe lidadviseurs voor het dagelijks bestuur van Baanbrekers namelijk: de heer Hans Damen en de
heer Jan-Bernard Koolen.
Het betreft een onbezoldigde functie en betrokkenen worden geacht in principe iedere DB
vergadering aanwezig te zijn. De kandidaten zijn in het gesprek gewezen op de trend om,
conform de nieuwe participatiewet, zoveel mogelijk mensen regulier te plaatsen. Deze
beweging wordt door beide kandidaten onderschreven. Vervolgens besluit het algemeen
bestuur de beraadslaging in een besloten gedeelte voort te zetten. Daaraanvolgend verlaten
de toehoorders de vergaderruimte.
Na beraadslaging gaat het algemeen bestuur akkoord met de aanwijzing van de twee
onafhankelijke externe leden van het dagelijks bestuur conform het voorstel.
De heer Hans Damen en de heer Jan-Bernard Koolen worden als lid-adviseur aan het
dagelijks bestuur van Baanbrekers toegevoegd.
In de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur zal er aandacht geschonken
worden aan het integriteitprotocol.
De voorzitter licht toe dat bij één profiel lid-adviseur het accent ligt op bedrijfsmatigheid en
marktgerichtheid. Bij het andere profiel ligt het accent op het organisatieaspect. De heer
Flohr merkt op dat bij de invulling aandacht zou kunnen zijn voor de aansluiting bij het
onderwijsveld. De heer Ligtenberg vult aan dat deze koppeling wel bij het SET geborgd is.
T.a.v. procesafspraken licht de voorzitter de clausule in het kader van onverenigbare
belangen nader toe.
In een volgende vergadering van het algemeen bestuur komen het reglement van orde en
de onkostenvergoeding voor de leden van het algemeen bestuur aan de orde. De leden van
het dagelijks bestuur kennen geen vergoedingsregeling.
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel:
• Kennis te nemen van de aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van het
algemeen bestuur door de gemeenteraden.
• Over te gaan tot aanwijzing van mevrouw M. Mulder en de heren W.J.J. Ligtenberg en R.
Bakker als lid van het dagelijks bestuur en de heren W.A. Van Engeland, G. Bruijniks en
J.H.H. Heuverling als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur. Mevrouw Mulder
wordt aangewezen tot voorzitter en de heer Ligtenberg als waarnemend voorzitter.
• De heren Bakkers en Koolen worden aangewezen als externe leden van het dagelijks
bestuur.
2.

Opening/mededelingen/ ingekomen stukken
a) Termijnagenda

De directeur geeft aan dat de termijnagenda bestaat uit de agendapunten die gaandeweg
het jaar geagendeerd worden. De termijnagenda voor 2013 volgt de volgende vergadering.
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b) Verslag WWB-kamer 13 december 2012
De directeur deelt mede dat Baanbrekers twee adviesorganen kent. Er is een verordening
voor beide kamers. De WWB klantkamer is opgericht om vanuit het perspectief van de WWBklanten mee te kijken naar het beleid van Baanbrekers. De Wsw klantkamer is verbonden aan
de Wet Sociale Werkvoorziening. Beide kamers hebben het verzoek gekregen het jaar 2013
te gebruiken om tot één klantkamer te komen per 1 januari 2014.
De heer Van Well vraagt waarom het handhavingsbeleid met de WWB-kamer besproken is.
De directeur licht toe dat de WWB-kamer een adviesorgaan is. De kamer kan advies geven en
dat wordt meegenomen. Het algemeen bestuur kan het advies al dan niet overnemen.
Het verslag van de WWB-kamer van 13 december 2012 wordt voor kennisgeving
aangenomen.
c) Arbeidsinformatie december 2012 + persbericht
De heer Van Dijk deelt mede dat Brabant wat slechter scoort dan de rest van Nederland. In
Brabant zelf zijn er ook nog wat verschillen. West-Brabant doet het wat beter dan Oost- en
Midden-Brabant. De Langstraat steekt v.w.b. Midden-Brabant wat beter af. De heer Van
Dongen informeert naar tendensen. De heer Van Dijk merkt op dat er met name de
gemeente Loon op Zand in 2012 veel faillissementen kent, meer dan in Waalwijk en Heusden
het geval is. Daaronder nogal wat faillisementen in de bouw en aanverwante sectoren.
Verder hebben nogal wat ZZP-ers zich als gevolg van de economische tegenspoed gemeld
voor uitkering. .
De arbeidsinformatie december 2012 + persbericht worden voor kennisgeving
aangenomen.
d) Vergaderschema AB
De voorzitter wijst op het vergaderschema. De eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur vindt plaats op 25 februari 2013. Daarna is er een vergadering op 24 juni. Het is de
bedoeling om medio april, na de DB vergadering van 05 april een informatieavond voor de
gemeenteraden te plannen. Gedurende deze informatieavond komen de concept jaarstukken
aan de orde en de stand van zaken inzake de nieuwe participatiewet.
Het vergaderschema wordt voor kennisgeving aangenomen.
e) Verspreiding stukken AB
De stukken worden digitaal verstuurd. Daarnaast zullen de raadsleden die zitting hebben in
het algemeen bestuur de stukken ook fysiek ontvangen. Voor de leden namens de Colleges
loopt de fysieke verspreiding via het bestuurssecretariaat.
3)

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering
a) Verslag AB ISD 17 december 2012 + besluitenlijst
De heer Grootswagers informeert naar de stand van zaken inzake inkoopbeleid. De directeur
deelt mede dat dit op de termijnagenda opgenomen wordt.
Voor wat betreft het BTW-compensatiefonds merkt de directeur op dat na onderzoek blijkt
dat mogelijk BTW terug gekregen kan worden op re-integratieactiviteiten over de afgelopen
jaren. De eerste bevindingen aangaande het jaar 2007 zijn positief. Mogelijk is er in de
volgende AB vergadering meer informatie bekend.
Het verslag AB ISD 17 december 2012 + besluitenlijst worden vastgesteld.
b) Verslag AB WML 17 december 2012 + besluitenlijst
N.a.v. de vraag inzake het ophouden van korting bij Twiddus voor leden van KBO deelt de
directeur mede dat Twiddus hier niet mee bekend is. Twiddus kent wel de korting voor
houders van de paswijzer.
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Het verslag AB WML 17 december 2012 + besluitenlijst worden vastgesteld.
4)

Directiestatuut Baanbrekers en bestendiging ISD mandaten
a) Voorlegger directiestatuut Baanbrekers
b) Directiestatuut Baanbrekers
Conform het verzoek van Mevrouw Couwenberg wordt artikel 3 lid gewijzigd in “een door
de accountant gecontroleerde of geaccordeerde jaarrekening”.
De heer Van Well merkt op dat in het persbericht de nieuwe algemeen directeur wordt
aangekondigd. Nu wordt regelmatig directeur aangegeven. Hij pleit voor een eenduidige
communicatie. De directeur deelt mede dat er geen verschil in bevoegdheden is. In de
communicatie zal hier op gelet worden.
De heer Musters informeert t.a.v. artikel 4.1 of Baanbrekers het volmachtbesluit kent. De
heer Van Dijk licht toe dat de regeling van WML van toepassing is. Het is nodig deze aan te
vullen met de mandatering zoals deze bij de ISD op 31 december 2012 van toepassing was.
De bevoegdheid hiertoe ligt bij het dagelijks bestuur. De directeur deelt mede dat het
Treasurystatuut in de volgende AB vergadering aan de orde zal komen.
Het algemeen bestuur stelt het directiestatuut Baanbrekers conform voorstel vast.

5.

Regelgeving Baanbrekers
a) Voorlegger regelgeving Baanbrekers
Het algemeen bestuur stelt de regelgeving en naamgeving rechtspositieregeling
Baanbrekers conform voorstel vast.

6.

Dienstverlenend handhaven
a) Voorlegger beleidsplan dienstverlenend handhaven
b) Concept beleidsplan dienstverlenend handhaven 2013 – 2014 versie WWB-kamer en SET
De heer Van Dijk licht toe dat de looptijd van het handhavingsbeleidsplan verstreken is. In
samenhang met gewijzigde wetgeving leidt dit tot een nieuw beleidsplan dienstverlenend
handhaven en een wijziging van de verzamelverordening. Onder de vier eerder gekozen
peilers voor het handhavingsbeleid zijn een aantal activiteiten benoemd die Baanbrekers de
komende twee jaar wil oppakken. Belangrijkste actviteiten: social media bij vorlichting, het
werken op basis van een actueel dienstverleningsconcept, het werken met risicogestuurde
handhaving en de implementatie van de fraudewet
Vervolgens gaat hij in op deze wet, waarvan de uitwerking terug te vinden is in de concept
verzamelverordening (agendapunt 7). Belangrijk onderdeel is de invoering van de
bestuurlijke boete en de verplichte terugvordering van ten onrechte verkregen bijstand bij
schending van de inlichtingenplicht.
De voorzitter deelt mede dat de winst met name in het voortraject zit bij het voorkomen van
fraude, door goede voorlichting. Sturing op handhaving.
De heer Buijs sluit zich hier bij aan, maar vindt ook het duidelijk maken van de consequenties
van belang. De heer Flohr wijst op een artikel in het blad Binnenlands Bestuur. In dit artikel
zijn een aantal aandachtspunten, goede tips opgenomen.
De directeur deelt mede dat de ISD zijn klanten uitvoerig heeft geïnformeerd over de
gewijzigde wetgeving, waarbij de mogelijkheid is geboden om bij mogelijke fraude een boete
te voorkomen door voor 1 januari 2013 melding te maken van de schending van de
inlichtingenplicht. De heer Bakker informeert of regelmatig aan de pers gerapporteerd
wordt en hoe frequent bijstandsfraude wordt ontdekt. De directeur merkt op dat publicaties
in de krant geïntensiveerd kunnen worden. De heer Van Dijk geeft aan dat in 2012 er in 50
gevallen een maatregel opgelegd is t.g.v. fraude.
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N.a.v. de vraag van de heer Musters inzake de tabel op pagina 24 licht de heer Van Dijk dat
niet alle kosten bekend kunnen zijn. De heer Grootswagers wijst op een aantal onderdelen
waarvan de kosten nog niet bekend zijn. Hij is van mening dat deze kosten wel inzichtelijk
moeten zijn op het moment dat het algemeen bestuur het beleid vaststelt. Mevrouw
Couwenberg vindt dat toch met de uit voering van het plan gestart kan worden en dat het
algemeen bestuur op een aantal onderdelen later geïnformeerd wordt zodat er voldoende
ruimte is om bij te sturen. De directeur sluit zich hier bij aan en acht het niet verstandig te
wachten op de integrale begroting. De heer Grootswagers wil aangetekend zien dat hij
problemen heeft met de PM posten.
De voorzitter wijst op de communicatie naar de gemeenteraden. Dit is een punt van
aandacht. De directeur deelt mede dat de terugkoppeling naar de gemeenteraden een
onderdeel is van het introductieprogramma. De heer Van Dijk zal een korte samenvatting
over de aanscherping van het handhavingsbeleid samenstellen t.b.v. de gemeenteraden.
Het algemeen bestuur stelt het handhavingsbeleid “dienstverlenend handhaven 2013 –
1014 conform het voorstel vast.
7.

Wijziging verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 Baanbrekers 2013
a) Voorlegger wijziging verzamelverordening
b) Verzamelverordening WWB IOAW IOAZ en Bbz 2004 Baanbrekers 2013
Het algemeen bestuur stelt conform het voorstel de verzamelverordening WWB, IOAW,
IOAZ en Bbz 2004 Baanbrekers 2013 vast.

8.

Stand van zaken
a) Besluit IAU aanvragen 2011
De voorzitter deel mede dat de gemeente Loon op Zand het bedrag heeft toegewezen
gekregen en de gemeente Heusden en gemeente Waalwijk niet. De gemeente Heusden en de
gemeente Waalwijk dienen een bezwaar in vanwege de gebruikte argumentatie en de
ongelijkheid tussen de drie gemeenten. De heer Van Dijk licht toe dat het traject van bezwaar
via het SET loopt.
Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit IAU aanvragen 2011.
b) organisatie-inrichting
De directeur deelt mede dat de selectie van de manager re-integratie en participatie volgens
schema loopt. Er is een interim manager bedrijfsvoering en control werkzaam. V.w.b. de
plaatsing van de medewerkers hebben de medewerkers per 01 maart 2013 duidelijkheid.
Werkgeversaanpak wordt verder uitgewerkt. De jaarrekening en meerjarenbegroting worden
samengesteld en de interne controle aan de zijde van voormalig WML wordt alsnog versneld
uitgevoerd.
Langzaam aan groeien we naar de nieuwe organisatie toe. De Bijzondere Ondernemingsraad
die in het leven is geroepen in het kader van de fusie heeft 31 januari 2013 de verkiezingen
voor de nieuwe OR van Baanbrekers uitgeschreven.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de organisatie-inrichting.
c) Introductiepgromma AB
Het algemeen bestuur neemt kennis van het introductieprogramma. Het
introductieprogramma bestaat uit twee onderdelen, een plenair gedeelte en een programma
met workshops.
De heer Flohr zou graag een beleidsinhoudelijke toelichting toegevoegd willen hebben aan
het plenaire gedeelte.
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De directeur stelt een inbreng door de griffiers aan het plenaire gedeelte voor t.b.v. de
verbinding tussen de gemeenteraad en Baanbrekers. Er wordt door AB-leden aangegeven dat
de raadsleden die zitting hebben in het algemeen bestuur zelf zorgen voor de
informatievoorziening naar de gemeenteraad. De griffie is er voor de ondersteuning. De heer
Den Braven licht toe dat in Waalwijk al contacten zijn tussen de griffie en de leden van het
algemeen bestuur over de informatieoverdracht met de Raad.
Een uitnodiging + datavoorstellen voor het plenaire gedeelte zal per e-mail gedaan worden.
Het introductieprogramma AB wordt voor kennisgeving aangenomen.
9.

Rondvraag en sluiting
De heer Flohr wil Baanbrekers complimenteren met de nieuwe website.
De heer Van Well vraagt of het algemeen bestuur een reactie kan krijgen op de brief van de
heer Kemmeren. De voorzitter licht toe dat de brief in het bezit is van de drie colleges en de
raden. Via het SET zal er een antwoord geformuleerd worden. Het is niet een zaak voor
Baanbrekers.
De heer Van Well wijst op de verplichting tot tegenprestatie in de participatiewet. Hij zou een
en ander graag willen volgen. De voorzitter deelt mede dat de eerste contouren van de
nieuwe wet nu zichtbaar worden, maar nog niet alles is bekend.
Wanneer niemand van de aanwezigen nog het woord wenst, sluit de voorzitter onder
dankzegging van de aanwezigen de vergadering.
De eerstvolgende AB- vergadering vindt plaats op 25 februari 2013 van 19.00 uur tot 21.00
uur, Locatie Baanbrekers.
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agendapunt 2a

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Agendapunt Onderwerp
1.
Bestuursorganen Baanbrekers

2.

Mededelingen/ingekomen stukken

3.

Verslag en besluitenlijst

28 januari 2013
Het AB besluit;
- De aanwezigen gaan akkoord met de mondelinge voordracht van beide kandidaten.
Na een schriftelijke stemming hebben de 9 AB leden unaniem aangegeven met de
benoeming van mevrouw Mulder als voorzitter van Baanbrekers akkoord te gaan. De leden
stemmen aansluitend in met de benoeming van de heer W. Ligtenberg als plaats
vervangend voorzitter.
-Conform het voorstel van de voorzitter stemt het algemeen bestuur in met de aanwijzing
van de leden en de plaatsvervangende leden van het dagelijks bestuur. Er zal naar
aanleiding van de opmerking van de heer Musters in de GR nagegaan worden waar een en
ander conflicteert. Mocht na studie blijken dat het niet goed is dan komt het algemeen
bestuur hier op terug.
-De heer Hans Damen en de heer Jan-Bernard Koolen worden als lid-adviseur aan het
dagelijks bestuur van Baanbrekers toegevoegd.
- In de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur zal er aandacht geschonken
worden aan het integriteitprotocol
- In een volgende vergadering van het algemeen bestuur komen het reglement van orde en
de onkostenvergoeding voor de leden van het algemeen bestuur aan de orde.
-Het verslag van de WWB-kamer13 december 2012, de arbeidsinformatie december 2012 +
persbericht en het vergaderschema worden voor kennisgeving aangenomen.
-De AB stukken worden digitaal verstuurd. Daarnaast zullen de raadsleden die zitting
hebben in het algemeen bestuur de stukken ook fysiek ontvangen. Voor de leden namens
de Colleges loopt de fysieke verspreiding via het bestuurssecretariaat.
-Het verslag en besluitenlijst van AB ISD en AB WML van 17 december 2012 worden
vastgesteld.
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Agendapunt Onderwerp
4.
Directiestatuut Baanbrekers

5.
6.

7.
8.

Het AB besluit;
- Conform het verzoek van Mevrouw Couwenberg wordt artikel 3 lid gewijzigd in “een door
de accountant gecontroleerde of geaccordeerde jaarrekening”.
- De directeur deelt mede dat het treasurystatuut de volgende AB vergadering aan de orde
zal komen.
-Het algemeen bestuur stelt het directiestatuut Baanbrekers conform voorstel vast.
Regelgeving baanbrekers
-Het algemeen bestuur stelt de regelgeving en naamgeving rechtspositieregeling
Baanbrekers conform voorstel vast.
Dienstverlenend handhaven
- De heer Van Dijk zal een korte samenvatting over de aanscherping van het
handhavingsbeleid samenstellen t.b.v. de gemeenteraden.
-Het algemeen bestuur stelt het handhavingsbeleid “dienstverlenend handhaven 2013 –
1014 conform het voorstel vast.
Wijziging verzamelverordening WWB IOAW IOAZ - Het algemeen bestuur stelt conform het voorstel de verzamelverordening WWB, IOAW,
en Bbz 2004
IOAZ en Bbz 2004 Baanbrekers 2013 vast.
Besluit IAU aanvragen 2011
-Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit IAU aanvragen 2011.
Organisatie-inrichting
-Het algemeen bestuur neemt kennis van de organisatie-inrichting.
Introductieprogramma AB
- Een uitnodiging + datavoorstellen voor het plenaire gedeelte zal per e-mail gedaan
worden. -Het introductieprogramma AB wordt voor kennisgeving aangenomen.

Voor akkoord 25 februari 2013,

------------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
Secretaris

--------------------------------------------Drs. M. Mulder
Voorzitter
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agendapunt 3a

Behandeling in:
Onderwerp:
Steller:

MT van

DB van

8-2-2013

Bestuursrapportage ISD en WML 4 kwartaal 2012

Voorstel:

kennisnemen van deze bestuursrapportage

AB van 25-2-2013

e

E. van Agt

Inhoud besluit:
Datum besluit en AB
ondertekening:

25-2-2013

A.E.W. van Limpt
secretaris

Drs. M. Mulder
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:
Functionarissen / overlegorgaan
MT

Datum:
04-02-2013
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Onderwerp: Bestuursrapportage ISD en WML 4 kwartaal 2012
Toelichting
Bijgaand treft u de 4e berap van de ISD over 2012 aan, alsmede de financiële rapportage over het 4e
kwartaal 2012 van de WML.
Beide rapportages lopen vooruit op de jaarrekeningen van de twee organisaties. Deze jaarrekeningen
worden voor maart 2013 gemaakt, en worden na controle door de accountant aangeboden aan het
Dagelijks Bestuur. De jaarrekeningen maken gebruik van de definitieve cijfers over 2012.
In de beraps, die u nu worden aangeboden, worden cijfers gebruikt die in januari bekend waren, en
die op onderdelen nog kunnen veranderen voordat ze definitief zijn.
Het is dus mogelijk dat de cijfers in de jaarrekeningen afwijkingen vertonen ten opzichte van de
cijfers in deze beraps.
Vanwege de waarschijnlijke overeenkomsten tussen de inhoud van deze beraps en de
jaarrekeningen, is de toelichting in deze beraps summier gehouden.
4e berap 2012 van de ISD
Op het Buig-budget wordt bijna € 0,9 miljoen overgehouden. Dit was ook in de vorige berap al de
verwachting. Ondanks een groeiend aantal klanten gedurende 2012, en een steeds sterker groeiende
aanwas gedurende het jaar, is er toch een overschot gerealiseerd. Dit heeft natuurlijk te maken met
het hoger dan begrote budget dat is ontvangen van het Rijk (aflopen bestuursakkoord), maar ook
met bijv. de zorgvuldige selectie van nieuwe klanten aan de poort (63% wordt tegengehouden), en
de actieve bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Door de constante toestroom van nieuwe klanten
wordt de druk op het Buig-budget voor 2013 naar verwachting erg groot.
Voor wat betreft het W-deel is het budget voor 2012 met zo’n € 1,5 miljoen zeer fors minder dan in
2011 (€ 4,4 miljoen). Een extra gemeentelijke bijdrage van bijna € 0,8 miljoen (afgesproken in een
begrotingswijziging in 2012), en een zeer selectieve inzet van re-integratietrajecten en –middelen,
heeft ertoe geleid dat op het W-deel uiteindelijk een overschot wordt gehaald van circa € 0,2
miljoen. Dat is ongeveer € 0,1 meer dan bij de vorige berap werd verwacht.
Op de apparaatskosten wordt nu voorzien dat een tekort resteert over 2012 van circa € 315.000. Dit
is het gevolg van een (meerjarige) taakstelling die (zo was al direct bekend) niet gerealiseerd kon
worden, en extra kosten die gemaakt moesten worden (zoals vanwege verplichte invoering van
wetgeving, die later ook nog eens teruggedraaid moest worden). In de vorige berap werd nog een
tekort voorzien van € 480.000, dit is dus nog behoorlijk teruggedrongen. Het tekort kan worden
gedekt door een uitname uit de reserve apparaatskosten (€ 512.000).
Financiële rapportage WML, 4e kwartaal 2012
De voorlopige cijfers voor 2012 laten een resultaat zien van -/- € 2,261 miljoen, dit is € 439.000 beter
dan het begrote resultaat (-/- € 2,7 miljoen). Wanneer de bijzondere kosten en baten buiten
beschouwing worden gelaten, en alleen gekeken wordt naar gewone bedrijfsvoering, komt het
resultaat over 2012 naar verwachting uit op -/- € 2,319 miljoen, en dat is € 1,131 miljoen beter dan
begroot.
Ondanks wat lagere opbrengsten dan begroot, bij zowel Industrie als Re-integratie en ADC, zijn fors
lager dan begrote kosten hier debet aan. Met name zijn de kosten van gesubsidieerd en nietgesubsidieerd personeel veel lager dan oorspronkelijk begroot.
Voorstel:
Kennisnemen van deze bestuursrapportages.
Waalwijk,
Dagtekening, 25 februari 2013
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Balanced scorecard
Volgens de theorie van de Balanced Scorecard worden een 4-tal perspectieven gebruikt.
Echter in de praktijk kan blijken dat meerdere perspectieven wenselijk zijn. De perspectieven
voor de ISD Midden-Langstraat zijn:
Perspectief
Financieel
Klantgerichtheid
Intern
Leren & groei

Omschrijving
Uitgaven
Doorlooptijden & overschrijdingen
Aantallen & Werkvoorraad
Vaardigheden scheppen

De resultaten van ISD Midden-Langstraat over de maanden oktober t/m december 2012 zijn:
Legenda:

= zeer goed
= goed
= voldoende
= onvoldoende
- = niet gemeten

Financieel

Berap 3
2012

Berap 4
2012

Klantgerichtheid

WWB/WIJ/IOA

Berap 3
2012

Berap 4
2012

WWB/WIJ/IOA

Bijzondere Bijstand

Bijzondere
Bijstand

Overige regelingen
Re-integratie
Personeel
(apparaatskosten)
Onderdeel
Financiële perspectief

Resultaat
Berap 3 -2012

Berap 4-2012

/

/

Klantgerichtheid perspectief

/

Interne perspectief
Leren & Groei perspectief
Intern (aantallen)

Berap 3
2012

Berap 4
2012

WWB/WIJ/IOA
Bijzondere Bijstand
Leren & Groei

Overige regelingen

Dit aspect van de balanced scorecard is
momenteel niet te kwantificeren
binnen de ISD-ML.

Re-integratie
Personeel
(ziekteverzuim)
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1

Inleiding

Algemeen
Voor u ligt de verantwoordingsrapportage over de periode januari tot en met december 2012.
Conform afspraak wordt deze rapportage per kwartaal samengesteld om u te informeren
omtrent bedrijfsmatige ontwikkelingen bij de Intergemeentelijke sociale dienst MiddenLangstraat.
Deze rapportage is samengesteld met behulp van het managementinformatiesysteem van de
ISD (Synaxion). Waar mogelijk zijn cijfers toegelicht.
Daar waar in de grafieken prognoses zijn gebruikt moet worden opgemerkt dat Synaxion deze
berekent op basis van uitgaven tot het meet-moment en deze vervolgens naar rato berekent
naar jaaruitgaven.
Synaxion kan geen rekening houden met toekomstige verplichtingen.
Bij het opmaken van de prognoses door de ISD wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
toekomstige verplichtingen/ontwikkelingen om een zo goed mogelijk beeld te kunnen geven.
Daar waar iets te melden is over de mate van onzekerheid van de ontwikkelingen in de rest van
het jaar, wordt dit bij de grafiek toegelicht.
Bij de cijfers in deze Berap moet het volgende nog vermeld worden.
- Voor het bepalen van het aantal klanten dat is uitgestroomd naar werk uit de uitkering
WWB wordt uitgegaan van het aantal in Synaxion geregistreerde beëindigde
uitkeringen met de cbs-codes: arbeid in dienstbetrekking, additioneel werk, inkomen
uit zelfstandigheid.
- Wanneer bij uitstroom naar werk wordt gemeld dat het aantal in een kwartaal 3 mensen betreft, betekent dit dat 3 mensen werk hebben aanvaard en zijn uitgestroomd uit
de WWB, én dat op het moment van de rapportage van deze mensen het beëindigingsonderzoek is afgerond.
- Alle aantallen die worden vermeld komen uit Synaxion en gelden op het moment van
het opstellen van deze rapportage. Op het moment van deze opname staan er altijd
nog rapportages open die gevolgen kunnen hebben voor deze aantallen.
Dit betekent dat als op een later tijdstip nogmaals dezelfde gegevens worden opgevraagd deze andere aantallen kunnen vermelden. Zo kan het aantal personen dat in het
een kwartaal is uitgestroomd naar werk, bij meting op een datum na dat kwartaal een
hoger aantal opleveren dan in deze berap.
Hetzelfde geldt voor facturen. Het is mogelijk dat facturen voor diensten die in een
kwartaal geleverd zijn, nog niet zijn betaald ten tijde van de opmaak van de berap. In
de volgende berap kunnen daardoor de uitgaven hoger zijn dan nu in deze berap is
vermeld.
Begrotingswijzigingen
Indien daar aanleiding toe is, worden gedurende het begrotingsjaar begrotingswijzigingen
voorgesteld. Deze voorstellen worden in principe gelijktijdig met de bestuursrapportages aan
het Bestuur voorgelegd.
Bij deze 4e berap wordt geen begrotingswijziging ingediend.
Jaarrekening
De cijfers in deze 4e berap kunnen enigszins afwijken van de cijfers die over enige tijd in de
jaarrekening komen staan. Dat komt omdat de jaarrekening pas gemaakt wordt na de afsluiting
van de boekhouding over 2012. Bij de productie van deze berap was dat nog niet geheel het
geval.
4
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Rapport

2.1 Financiën
2.1.1 Gebundeld budget inkomensvoorzieningen (Buig)
Het Ministerie van SZW stelt voor de diverse uitkeringsregelingen een gebundeld budget
beschikbaar, de Buig. Hieruit moeten de kosten worden gefinancierd van de Wet Werk en
Bijstand (Wwb), de Inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW), de Inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ), en de Bbz 2004, betrekking hebbend op levensonderhoud voor startende
ondernemers.
Inkomsten
Op basis van de kennis van maart 2011 is in de begroting 2012 uitgegaan van een Buig-budget
van € 13,9 miljoen voor 2012.
Op 30 september 2011 heeft het Ministerie het Buig-budget voor 2012 voorlopig vastgesteld
op € 16,5 miljoen, € 2,6 miljoen meer dan waar begin 2011 nog van werd uitgegaan. Dit is
verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2012. De nadere voorlopige budgetten die in juli 2012
werden bekendgemaakt door het Ministerie betekenden een verhoging met € 1,7 miljoen, tot
een bedrag van in totaal € 18,2 miljoen. Inmiddels is ook het definitieve budget voor 2012
afgegeven, dat komt ca € 50.000 hoger uit en bedraagt € 18.252.791.
Daarnaast wordt van debiteuren € 406.217 (in plaats van de oorspronkelijk verwachte €
450.000) aan inkomsten ontvangen.
Uitgaven
Tegenover een meevallend budget staan hogere uitgaven aan uitkeringen door hogere
aantallen dan begroot. Er was in de begroting gerekend met een beginstand voor 2012 van
1130 klanten en een toename tot 1162 per 31 december 2012. De werkelijke beginstand op 1
januari 2012 bedroeg echter al 1209 (!), waarna dit aantal is doorgestegen tot 1370 klanten
eind 2012. Dit zijn aantallen inclusief BBZ.
De gemiddelde uitkeringslast van de ISD lijkt uit te komen op € 14.000, waarmee de verwachte
uitgaven over heel 2012 ongeveer € 17,8 miljoen zullen worden.
In de 1e begrotingswijziging zijn de uitgaven op het Buig-budget al met € 2,6 miljoen verhoogd
naar € 17,9 miljoen.
Saldo
Doordat er aan budget (BUIG en geraamde debiteuren ontvangsten) zo’n
€ 18,7 miljoen beschikbaar is en de uitgaven over 2012 uitkomen op zo’n € 17,8 miljoen,
betekent dit dat er een overschot resteert aan het einde van het jaar van bijna € 900.000.
Net als vorig jaar heeft de ISD ook in 2012 samen met de gemeenten, een beroep gedaan op de
Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU), de IAU over 2011. Alleen voor Loon op Zand is positief
beschikt. Voor de andere twee gemeenten is begin januari 2013 de negatieve beschikking van
de Minister ontvangen. Een bezwaar hiertegen namens die gemeenten is inmiddels ingediend.
De beschikkingen zijn gedateerd op eind december 2012. Het Algemeen Bestuur zal bij de
besluitvorming jaarrekening 2012 worden gevraagd een besluit te nemen op de bestemming
van de ontvangen IAU-middelen.
2.1.2 Bijzondere bijstand
De kosten voor deze bijstand worden betaald uit het gemeentefonds. Afrekening vindt op
declaratiebasis plaats met de deelnemende gemeenten.
5
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De gerealiseerde uitgaven bedroegen over het 4e kwartaal 2012 € 203.673, totaal over 2012
komen de uitgaven uit op € 920.114. In 2011 werd € 1.007.000 uitgegeven.

2.1.3 Overige regelingen
De bijstand voor gevestigde zelfstandigen (BBZ) is niet meegenomen in het gebundeld budget.
Het Ministerie hanteert voor deze regeling de navolgende financieringsmethode: 75% van de
kosten (uitgaven min ontvangsten) wordt door het Rijk vergoed op declaratiebasis, daarnaast
ontvangen we een vast budget.
Uit het vaste budget moet de 25% die niet wordt vergoed bekostigd worden.
Op basis van de cijfers over 2012 wordt hier een overschot gerealiseerd van € 108.000.
Overschotten of tekorten op BBZ worden op het eind van het jaar toegevoegd cq onttrokken
aan de reserve Buig.
2.1.4 Re-integratie
Vanaf 1 januari 2009 zijn de geldstromen voor volwasseneneducatie, inburgering en reintegratie (W-deel WWB) samengevoegd in het Participatiebudget. Met de komst van het
Participatiebudget wordt een gecombineerd aanbod van activiteiten aan betreffende
doelgroepen in de regio mogelijk gemaakt.
Het toegekende budget 2012 door het Ministerie bedraagt afgerond € 1,7 miljoen. In 2011 is
een negatief resultaat geboekt van € 0,2 miljoen wat ten laste is gebracht van het budget 2012.
Hierdoor was er voor 2012 een bedrag beschikbaar van € 1,5 miljoen.
Het budget was daarmee een flink stuk lager dan in 2011, toen het Rijksbudget nog € 3,6
miljoen, en het beschikbare re-integratiebudget (incl. restant uit 2010) € 4,4 miljoen was.
De uitgaven in 2012 zijn ten opzichte van 2011 daarom drastisch teruggebracht.
Er zijn in 2012 zeer selectief re-integratie instrumenten ingezet. Er is gestopt met de inzet van
relatief kostbare instrumenten en instrumenten waarmee geen directe link met
bestandsreductie is te leggen: geen nieuwe detacheringen en geen Participatie- en activeringstrajecten of WSW-voortrajecten. Het aantal en de intensiteit van belastbaarheidsonderzoeken
is teruggedrongen (inzet van Workfirst-toetsing als alternatief), en maatwerktrajecten werden
alleen dan ingezet als er een baangarantie bij werd afgegeven. De WIW- en ID-regelingen
werden conform besluit Algemeen Bestuur in 2012 fors afgebouwd, en eind 2012 geheel
beëindigd. Samenwerking met WML werd geïntensiveerd (bijv op terrein van Workfirst),
betalingen voor diensten in 2012 waren tegen kostprijs.
De werkzaamheden van werkcoaches van de ISD die voor re-integratieactiviteiten van klanten
worden uitgevoerd, kunnen ten laste worden gebracht van het werkdeel. Er is rekening
gehouden met het volledig doorbelasten van de betreffende uren van deze medewerkers naar
het werkdeel. Op basis van een tussentijdse scan op het tijdschrijven wordt uitgegaan van een
doorbelasting aan het w-deel van ruim € 0,6 miljoen (in 2011 was dat nog bijna € 0,9 mln.).
Deze lagere doorbelasting is het gevolg van het verminderd aantal uren dat besteed wordt aan
re-integratie. Dit is de consequentie van het lagere budget W-deel. Een definitieve berekening
kan pas na afloop van het jaar worden gemaakt.
In de oorspronkelijke begroting 2012 werd uitgegaan van een budget van € 3,0 miljoen en
daaraan gelijkblijvende uitgaven. Bij de 1e berap 2012 werd verwacht dat de uitgaven voor
2012 zouden uitkomen op € 2,3 miljoen. Rekening houdend met het beschikbare budget € 1,5
miljoen) werd over 2012 een tekort verwacht van circa € 0,8 miljoen. Deze werd in de
begrotingswijziging gedekt door een extra gemeentelijke bijdrage. Intern zouden gemeenten
bezien of deze bijdrage mogelijk mede te financieren zou zijn met eventuele overschotten op
inburgeringsgelden.
De krimpende uitgaven op het W-deel zijn doorgetrokken door het hele jaar.
6
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De uiteindelijke uitgaven over 2012 komen daardoor uit op een bedrag van € 2,1 miljoen.
Dit resulteert in een overschot op de re-integratiemiddelen van circa € 0,2 miljoen, rekening
houdend met de extra gemeentelijke bijdrage van € 0,8 miljoen.
2.1.5 Apparaatskosten
Voor 2012 zijn de lasten apparaatskosten in de begroting opgenomen voor € 4.936.000. De
begrote rentebaten bedroegen € 18.000, de gemeentelijke bijdragen € 4.918.000.
In de 1e begrotingswijziging 2012 zijn de gemeentelijke bijdragen met 9% (€ 465.000) verlaagd
(tot € 4.453.000), als gevolg van de in 2011 vastgestelde meerjarige taakstelling op de
apparaatskosten. Ook de begrote rentebaten zijn toen verlaagd, tot € 6.000.
Om de apparaatskostenbegroting per saldo neutraal te houden, zijn de uitgaven bij de 1e
begrotingswijziging met € 477.000 verlaagd, tot € 4.459.000 (gelijk aan totaal van kosten).
Er is bij vaststelling van die 1e begrotingswijziging al wel direct aangegeven dat het realiseren
van deze uitgavenverlaging in 2012 onzeker is.
Zo was al bekend dat de (bij de meerjarige taakstelling 2011) ingeboekte voordelen op
huisvesting en automatisering voor 2012 (€ 175.000) niet gehaald zullen worden omdat geen
sluitende afspraken met gemeenten konden worden gemaakt.
Ook was al bekend, dat een verdere gewenste verlaging van de inhuurkosten personeel met
nog eens € 200.000 (tot € 770.000) erg ambitieus was gezien de al gerealiseerde terugloop
daarvan in de voorgaande jaren en de opmerkingen van de accountant inzake efficiency
daarover. Daarbij werd voorzien dat de veranderende wetgeving in 2012 (invoering Wet
Maatregelen WWB 2012), zou leiden tot tijdelijke inhuur extra personeel en extra
automatiseringskosten als gevolg van verplichte applicatie-aanpassingen.
Later in 2012 zijn de Maatregelen WWB 2012 (zoals de huishoudinkomenstoets) weer
teruggetrokken, en ook dat heeft weer extra inzet van tijdelijke menskracht gevergd.
Een globale doorrekening leert dat de invoering, en vervolgens weer terugtrekking, van de
Huishoudinkomenstoets de ISD circa € 360.000 heeft gekost. Voor de kosten van invoering
noch voor kosten van terugdraaien van de toets, zijn middelen beschikbaar gesteld door het
Rijk.
Overigens komen de kosten van inhuur daarmee nog steeds lager uit dan in vorige jaren.
De apparaatskosten over 2012 lijken nu uit te komen op circa € 4,770 miljoen.
Dat betekent dat we op een tekort uitkomen van bijna € 315.000, en dat is beduidend minder
dan wat verwacht werd bij de 3e berap (€ 480.000).
De reserve apparaatskosten bedroeg per ultimo 2011 € 512.350.
Hieruit kan het tekort 2012 worden afgedekt.
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2.2 Intern (aantallen)
2.2.1 Uitkeringsregelingen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
Instroom
In het 4e kwartaal van 2012 werden 124 uitkeringen toegekend
In het vorige kwartaal waren dat er 126, in totaal in 2012 zijn er 512 uitkeringen toegekend.
Ter vergelijking: het aantal toekenningen over 2011 bedroeg 394.
Kortom een flink hoger aantal toekenningen. Dat zien we ook terug in de verdere stijging van
het aantal klanten in uitkering.
Er zijn nog steeds weinig lichtpuntjes aan de horizon die duiden op een verbetering van de
economie cq werkgelegenheid, de verwachting is dat het uitkeringsbestand de komende tijd
nog verder zal toenemen.
Er staan nog 51 af te handelen aanvragen open.
Van de klanten die zich aan de poort meldden voor een aanvraag om een uitkering is in het 4e
kwartaal van 2012 63% tegengehouden, ofwel is geen aanvraag ingenomen en uitkering
toegekend.
Voor het 3e kwartaal 2012 gold dit voor 52% van de aanvragen, over heel 2012 voor 50% van de
aanvragen.
Vanaf 1-1-2012 (toen de huishoudinkomenstoets werd ingevoerd) is de aanvraagprocedure
aangepast. Er is besloten eerst een toets op rechtmatigheid van de uitkering te doen voordat
wordt ingezet richting werk. Dit om te voorkomen dat werkcoaches worden ingezet op mensen
die niet tot onze doelgroep behoren.
Vanaf februari 2012 zijn we gaan werken met het werkproces Melding WWB. Door de
resultaten van dit werkproces te meten kunnen we inzichtelijk maken in hoeveel gevallen een
melding tot een aanvraag heeft geleid.
In 2011 vingen werkcoaches van het UWV nog een gedeelte af. Nu heeft de ISD het hele proces
vanaf melding in eigen hand. Omdat het UWV niet heeft bijgehouden hoeveel meldingen niet
doorgingen naar een aanvraag, kan het percentage tegenhouden aan de poort van 2012
moeilijk worden vergeleken met dat van 2011. In 2011 is 32% van de aanvragen door de ISD
tegengehouden.
Voor jongeren is een zoekperiode van 4 weken ingevoerd. De jongeren melden zich bij de ISD,
gaan naar de rechten & plichten- bijeenkomst en krijgen na afloop hiervan voorlichting van één
van de jongerenwerkcoaches over de zoekperiode. Na deze 4 weken melden zij zich bij
dezelfde jongerenwerkcoach die vervolgens beoordeelt of er voldoende inspanningen door de
jongere zijn gepleegd. Zo ja, dan krijgt de jongere het aanvraagformulier uitgereikt en gaat
hij/zij door naar de workshopcyclus. Zowel de eerste als de tweede melding wordt sinds kort
geregistreerd, dus zal er een beeld ontstaan van het aantal jongeren dat zich meldt en niet
terugkomt na 4 weken.
Er is flink geïnvesteerd op voorlichting: nieuwsbrieven voor klanten en ketenpartners. Een
mogelijk gevolg van goede voorlichting is dat mensen zich niet meer melden voor een uitkering
als ze zelf al hebben geconstateerd dat ze hier niet voor in aanmerking komen. Ook van deze
mensen is geen registratie.
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Actief bestand
Per 31 december 2012 bedraagt het aantal klanten 1366. Eind van het vorig kwartaal, 30
september bedroeg het aantal klanten 1292, eind 2e kwartaal was dit aantal 1254 en eind van
het 1e kwartaal bedroeg dit aantal 1234.
Eind 2011 waren dit er nog 1206. Het betreft aantallen exclusief BBZ.
Kortom, het bestand vertoont het hele jaar al een stijgende lijn, maar dit laatste kwartaal is de
stijging het grootst.
Uitstroom
Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd in het 4e kwartaal bedroeg 83.
Over het 3e kwartaal bedroeg het aantal beëindigingen 98, over het 2e kwartaal 94 en over het
1e kwartaal 2012 82. Het totaal aantal beëindigde uitkeringen over 2012 bedraagt 357.
Ter vergelijking: dit aantal bedroeg over 2011 505 personen.
Er is dus sprake van een lager aantal beëindigingen. De verklaring wordt gezocht in de
aanhoudende recessie, en de teruglopende inzet van re-ntegratiemiddelen (fors lager budget).
Vorig jaar zijn met name het in 1e halfjaar veel klanten ten laste van deze middelen
gedetacheerd.
Er staan nog 36 af te handelen beëindigingsonderzoeken open.
Van de 357 uitstromers zijn er 109 (30%) uitgestroomd naar werk.
De optelsom ‘bestand 1 oktober + instroom - uitstroom = bestand 31 december’ kan zo niet
gemaakt worden.
Dit heeft te maken met het gegeven dat bij de in- en uitstroom wordt gemeten de in de
betreffende periode afgehandelde besluiten.
De toegekende of beëindigde uitkering kan zijn ingegaan cq beëindigd in een eerdere maand,
dus voor deze meetperiode.
2.2.2 Bijzondere bijstand
Over het 4e kwartaal 2012 bedroeg het aantal aanvragen en heronderzoeken bijzondere
bijstand 332 stuks.
Over het 3e kwartaal was dit aantal 301 stuks, over het 2e kwartaal 311 stuks en over het 1e
kwartaal 652 stuks.
In heel 2012 komt het aantal aanvragen op 1596, terwijl in 2011 dit aantal nog 1853 was.
Er staan nog 110 aanvragen/heronderzoeken open.
2.2.3 Overige regelingen
Met betrekking tot de BBZ is te vermelden dat er per 31 december 2 personen een periodieke
uitkering ontvangen in de kosten levensonderhoud.
In het 4e kwartaal zijn nog 2 leningen verstrekt, samen goed voor € 31.500.
Over totaal 2012 zijn 4 leningen (bedrijfskapitaal) verstrekt, samen € 236.500.
2.2.4 Personeel (ziekteverzuim)
Het ziekteverzuim bedroeg over het 4e kwartaal 2012 2,1%.
Het ziekteverzuim bedroeg over het 3e kwartaal 2012 1,5%, over het 2e kwartaal 1,8% en over
het 1e kwartaal 4,5%.
Het gemiddeld ziekteverzuim 2012 komt uit op 2,46%, in 2011 was dat 4,17%.
De norm 2012 is gesteld op de laatst bekende norm van het A+O fonds, 2010 van 5,3%.
We zitten dus ruim onder de norm, het ziekteverzuimpercentage is erg laag.
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2.3

Klantgerichtheid

2.3.1 Uitkeringsregelingen
Alle aanvragen dienen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (56 kalenderdagen) afgewikkeld te worden.
De eigen norm in 2011 was 80% in 5 weken. Door de vergrote werkdruk in 2012 als gevolg van
de nieuwe WWB-regelgeving en de bijbehorende aantallen heronderzoeken in verband met de
huishoudinkomenstoets werd begin 2012 beseft dat eigen normen van doorlooptijden onder
druk staan. De ISD heeft de eigen normen daarom aangepast, met onderscheid tussen 1e en 2e
half jaar van 2012. Als kwaliteitsnorm hanteerde de ISD tot 1 juli 2012 dat 100% van de
aanvragen binnen 8 weken wordt afgehandeld. Vanaf 1 juli 2012 wordt als norm gehanteerd
dat 100% binnen 8 weken wordt afgehandeld, en bovendien 80% van alle aanvragen binnen 6
weken.
Over het 4e kwartaal kwam de gemiddelde doorlooptijd uit op 19 dagen en overschreden 4
aanvragen, ofwel 2%, de norm van 8 weken.
Bij overschrijding van de termijn van 8 weken moet wettelijke rente worden vergoed, als het
berekende rente bedrag uitkomt boven € 10,00. Dat is niet gebeurd.
De vanaf juli geldende norm dat 80% van de aanvragen binnen 6 weken moet worden
afgehandeld is ruimschoots gehaald, het percentage komt uit op 88.
Over 2012 bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 23 dagen.
Over 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag 32 dagen.
De gemiddelde doorlooptijd is dus fors korter dan in 2011.
Over het 4e kwartaal zijn 35 bezwaarschriften opgestart.
Totaal zijn over 2012 172 bezwaarschriften opgestart.
Dit is een hoog aantal vergeleken met het aantal bezwaarschriften over dezelfde periode van
2011, dat kwam uit op 92. In de 2e helft van 2012 is het aantal bezwaarschriften wel
afgenomen, maar nog steeds hoog in vergelijking tot voorgaand jaar.
De grootste groepen zijn bezwaren bijzondere bijstand, terugvordering, intrekking uitkering en
hoogte van de uitkering.
Een echte verklaring voor de stijging ten opzichte van 2011 is er niet, of het moet zijn dat
mensen eerder bezwaar aantekenen doordat er veel aandacht is geweest ten aanzien van de
invoering van de wijzigingen in de WWB per 1 januari 2012.
Er zijn over het 4e kwartaal 2012 31 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan er 2 gegrond zijn
verklaard, ofwel 6,5%.
Totaal zijn er over 2012 163 bezwaarschriften behandeld, waarvan er 10, ofwel 6,1%, gegrond
zijn verklaard. Over 2011 waren 133 bezwaarschriften behandeld, waarvan 13 gegrond (9,8%).
2.3.2 Bijzondere Bijstand
De wettelijke afhandelingtermijn bedraagt 8 weken.
Vanaf 1 juli 2012 geldt als norm dat 100% binnen 8 weken wordt afgehandeld, en 80% van alle
aanvragen binnen 6 weken. Tot 1 juli 2012 was de norm 100% binnen 8 weken.
De eigen norm in 2011 was dat 100% van de aanvragen binnen 4 weken was afgerond.
De afhandelingtermijn over het 4e kwartaal 2012 is ten opzichte van het vorige kwartaal
opgelopen en bedraagt gemiddeld 30 dagen.
De afhandelingtermijn over het 3e kwartaal 2012 bedroeg gemiddeld 23 dagen.
De vanaf juli geldende norm van 80% binnen 6 weken wordt net niet gehaald. Het behaalde
percentage over het 2e halfjaar bedraagt 79,2.
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Het aantal overschrijdingen van de termijn van 8 weken over het 2e halfjaar 2012 komt uit op
12,7%.
Ook hier geldt dat als de wettelijke norm wordt overschreden er in die gevallen wettelijke
rente moet worden vergoed, als het berekende rente bedrag uitkomt boven € 10,00. Ook hier
is dat niet het geval geweest.

2.3.3 Overige regelingen
De BBZ regeling kent (ook historisch gezien) steeds lage aantallen uitkeringsgerechtigden. Per
31 december zijn dit er in totaal 4. Hier zijn verder geen bijzonderheden te melden.
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2.3.4 Re-integratie
Ontwikkeling participatieladder
Alle personen met een WWB-uitkering (inclusief de inburgeraars met uitkering) zijn door de
werkcoaches op de participatieladder geplaatst aan de hand van de bij hen bekende gegevens
(zie onderstaande tabel).
Aantallen
CODE_TREDE OMSCHRIJVING

AANTAL

MET
ACTIVITEITEN

ZONDER
ACTIVITEITEN

31-122012

1_A

Geisoleerd zonder groeipotentieel

95

2

93

100 %

1_B

Geisoleerd met groeipotentieel

14

0

14

100 %

2_A

Sociale contacten buiten de deur zonder groeipotentieel

467

27

440

100 %

2_B

Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel

233

26

207

100 %

3_A

Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel

105

34

71

100 %

3_B

Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel

92

35

57

100 %

4_A

Onbetaald werk zonder groeipotentieel

84

26

58

100 %

4_B

Onbetaald werk met groeipotentieel

65

25

40

100 %

5_A

Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel

67

6

61

100 %

5_B

Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel

66

15

51

100 %

6_A

Betaald werk regulier

21

2

19

100 %

(leeg)

Onbekend

100 %

57

0

57

1366

198

1168

Grafiek re-integratiepositie
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

(leeg)

De bovenstaande resultaten geven alleen de ingeschatte mate van deelname aan de
maatschappij aan, variërend van geïsoleerd leven tot betaald werken. Voor het maken van
(beleids)keuzes ten behoeve van de inzet van instrumenten en interventies zijn meer
klantkenmerken nodig. De kenmerken variëren van sterke punten en belemmeringen,
wel/geen startkwalificatie, laaggeletterdheid tot inburgeringsplichtig-behoeftig. Het geheel
bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt en de keuze voor de in te zetten instrumenten.
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Mutaties participatieladder
Daarnaast zijn ook de mutaties over de kwartalen gemeten. We willen daarmee de dynamiek
meten, en bewegingen tussen de treden van de ladder in beeld brengen.
In het 4e kwartaal zijn 22 klanten op een ander trede ingedeeld. In 3 gevallen ging het om een
stijging op de ladder, in 19 gevallen om een daling.
Totaal zijn over 2012 170 klanten op een andere trede ingedeeld, 101 dalers en 69 stijgers.
Ter vergelijking: totaal aantal mutaties op de participatieladder in 2011 bedroeg 250, waarvan
148 stijgers en 102 dalers.
De re-integratieactiviteiten van de ISD hebben zich, onder druk van het dreigend tekort op het
I-deel en de beperking van het budget w-deel, geconcentreerd op bemiddelbare klanten.
Mutaties participatielader t/m 4e kwartaal 2012
CATEGORIE
Daler

HUIDIGE
POSITIE
1_A

REINTEGRATIEPOSITIE

2_A

Sociale contacten buiten de deur zonder groeipotentieel

2_B

Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel

3_A

Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel

3_B

Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel

4_B

Onbetaald werk met groeipotentieel

5_A

Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel

5_B

Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel

Geisoleerd zonder groeipotentieel

Totaal Daler

13

POSITIE
VORIG
1_B
3_B
4_B
2_B
3_A
3_B
4_A
4_B
5_A
5_B
6_A
3_B
4_B
5_A
5_B
6_A
3_B
6_A
4_B
5_A
5_B
5_B
6_A
5_B
6_A
6_A

AANTAL
1
1
1
25
5
3
2
2
3
9
1
4
1
3
11
7
2
1
1
1
4
4
1
6
1
1
101
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Stijger

3_A

Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel

3_B

Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel

4_A

Onbetaald werk zonder groeipotentieel

4_B

Onbetaald werk met groeipotentieel

5_A

Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel

5_B

Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel

6_A

Betaald werk regulier

Totaal
Stijger

1_A
1_B
2_A
2_B
2_B
3_A
1_A
2_A
2_B
3_A
3_B
1_A
2_A
2_B
3_A
3_B
2_A
2_B
4_A
4_B
2_B
3_B
4_B
5_A
2_A
2_B
3_B
5_B

1
2
3
2
2
1
1
4
3
1
3
1
1
9
2
7
1
3
1
2
6
5
2
1
1
1
2
1
69
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2.4 Leren & Groei
De ontwikkelingen in kader van leren & groei zijn:
Programmalijnen 2012
In het overgangsjaar 2012 werkte het MT op basis van de volgende programmalijnen:
1.
Fusietraject & invlechting nieuwe organisatie
2.
Financiële taakstelling & bezuinigingen
3.
Implementatie WWB & voorbereiding WWnV
4.
Productontwikkeling & werkgeversbenadering
De geplande activiteiten in dit kader zijn, voor zover wet –en regelgeving het toelaat, op
schema.
HR cyclus en deskundigheidsbevordering
In het vierde kwartaal zijn zoals gepland de beoordelingsgesprekken met de medewerkers
gevoerd. Er is een nieuwe cyclus van integriteitsessies gestart en er is een start gemaakt met
een nieuwe agressietraining.
Gecoördineerde werkgeversbenadering
Samen met UWV, Diamantgroep en gemeente Tilburg wordt gewerkt aan een gecoördineerde
werkgeversbenadering. Het doel is de werkgevers vanuit de publieke organisaties met één
gezicht te benaderen. Inmiddels is gezamenlijk het CRM-systeem ‘Leren & Werken’
aangeschaft. Alle medewerkers van de betreffende organisaties die relaties hebben met
bedrijven, zijn ingewerkt om het CRM-systeem te kunnen gebruiken.
Samenwerking UWV en Poort
Het UWV is inmiddels niet meer gehuisvest in Waalwijk. De dienstverlening van het UWV vindt
in principe vanuit het werkplein in Tilburg plaats. Op verzoek van de ISD is UWV met een pilot
gestart waarmee één dagdeel per week een inloopspreekuur van het UWV op het werkplein in
Waalwijk wordt gehouden. Deze pilot loopt inmiddels. De ISD heeft de procedure voor de
aanvraag WWB inmiddels geheel in eigen hand. Deze procedure wordt ondersteund met twee
(poort-)producten:
Bijeenkomst Rechten en Plichten voor mensen die een uitkering aan willen vragen.
Een workshopcyclus van drie weken waarin diverse workshops rondom solliciteren en
werknemersvaardigheden worden aangeboden.
Fusie
In mei hebben de drie gemeenteraden ingestemd met de fusieplannen. In het tweede kwartaal
is een opstart gemaakt met de functieboeken 1 (management) en 2 (overige functies). In het
derde kwartaal is adviesaanvraag voor organisatiestructuur en de formatie voor de
Ondernemingsraad voorbereid en is de procedure voor de selectie van de managers gestart.
In het vierde kwartaal is een deel van de managers geplaatst.
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3

Bijlagen trends

3.1 Financiën
Hieronder treft u diverse detailgegevens aan die betrekking hebben op de eerder genoemde
aandachtsgebieden.
3.1.1 Detailgegevens m.b.t. financiën Uitkeringsregelingen
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
Uitgaven uitkeringsregelingen tlv gebundeld budget cumulatief
20

bedrag
Miljoenen €

18
16
14
12

Uitgaven

10

Norm; oorspronkelijke
begroting
Norm; Na eerste
begrotingswijziging
Voorlopige norm; na 2e
begrotingswijziging

8
6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12
maand

Toelichting:
De norm oorspronkelijke begroting(eind 2011) is gelijk aan het bedrag dat in de begroting
2012 van de ISD was opgenomen (€ 15,2 miljoen) + de verwachte ontvangsten debiteuren ad €
450.000.
De norm na eerste begrotingswijziging is gebaseerd op het door SZW beschikbaar gestelde
budget van € 16,5 miljoen en de begrote ontvangsten debiteuren ad € 450.000.
Daarnaast is de norm, na 2e begrotingswijziging, na bijgesteld en inmiddels definitief Buig
budget van € 18,2 miljoen plus de debiteuren ontvangsten van € 450.000 zowel in de hierboven
als de hieronder gepresenteerde grafiek opgenomen.
Met dit budget moeten de uitkeringslasten van de WWB, IOAW en IOAZ worden bekostigd.
De gepresenteerde uitgaven zijn netto, d.w.z. gesaldeerd met de ontvangsten van debiteuren
op deze uitkeringsregelingen. De ontvangsten van debiteuren zijn in paragraaf 3.1.3.3
weergegeven.
De uitgaven verminderd met de ontvangsten bedragen over het 3e kwartaal 2012 afgerond €
4,1 miljoen, over het 2e kwartaal € 4,8 miljoen, over het 1e kwartaal € 4 miljoen. Totaal 2011
bedroegen de uitgaven € 16,2 miljoen.
De uitgaven en ontvangsten over 2012 leiden tot een overschot van bijna € 900.000.
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Uitgaven:
1e kwartaal 2011
2e kwartaal 2011
3e kwartaal 2011
4e kwartaal 2011
Totaal 2011
1e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Totaal 2012

Budget:
1e kwartaal 2011
2e kwartaal 2011
3e kwartaal 2011
4e kwartaal 2011
Totaal 2011
1e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Minder/meer opbrengst
debiteuren dan begroot in
budget
Totaal 2012

€
€
€
€
€

Heusden
1.513.143
1.794.743
1.251.954
1.330.904
5.890.744

Loon op Zand
€ 599.647
€ 744.996
€ 608.085
€ 617.430
€ 2.570.158

Waalwijk
€ 1.937.417
€ 2.183.616
€ 1.727.034
€ 1.751.532
€ 7.599.599

TOTAAL
€ 4.050.207
€ 4.723.355
€ 3.587.073
€ 3.669.866
€ 16.060.501

€
€
€
€
€

1.484.659
1.697.628
1.575.842
1.534.156
6.292.285

€ 637.274
€ 748.848
€ 701.775
€ 758.362
€ 2.846.259

€ 1.914.792
€ 2.336.656
€ 2.123.055
€ 2.258.768
€ 8.633.271

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Heusden
1.366.458
1.592.178
1.372.586
1.461.202
5.792.424

Loon op Zand
€ 581.381
€ 675.606
€ 583.927
€ 625.802
€ 2.466.716

Waalwijk
€ 1.827.674
€ 2.134.159
€ 1.835.995
€ 1.943.975
€ 7.741.803

TOTAAL
€ 3.775.513
€ 4.401.943
€ 3.792.508
€ 4.030.979
€ 16.000.943

€
€
€
€

1.652.276
1.894.077
1.652.276
1.652.276

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€

51.484 -

€ 6.799.421

€

634.550
727.414
634.550
634.550

36.146 + €

€ 2.667.210
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2.223.844
2.549.290
2.223.844
2.223.844

28.455 – €

€ 9.192.367

4.036.725
4.783.132
4.400.672
4.551.286
17.771.815

4.510.670
5.170.781
4.510.670
4.510.670
43.793 –

€ 18.658.998
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3.1.2 Detailgegevens m.b.t. financiën Bijzondere Bijstand
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
3.1.2.1 Trend voor indicator FIN – BB uitgaven.

Uitgaven WWB bijz. bijstand per maand
120

bedrag
Duizenden €

100
80
60

werkelijk

40

norm

20
0
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

maand

Uitgaven

Heusden

Loon op Zand

Waalwijk

TOTAAL

185.794
102.054
125.591
93.463
506.902

€ 344.059
€ 202.850
€ 249.384
€ 211.253
€ 1.007.546

1e kwartaal 2011
2e kwartaal 2011
3e kwartaal 2011
4e kwartaal 2011
Totaal 2011

€ 111.733
€ 69.023
€ 90.240
€ 86.373
€ 357.369

€ 46.532
€ 31.773
€ 33.553
€ 31.417
€ 143.275

€
€
€
€
€

1e kwartaal 2012
2e kwartaal 2012
3e kwartaal 2012
4e kwartaal 2012
Totaal 2012

€ 112.830
€ 74.935
€ 65.448
€ 77.771
€ 330.984

€ 42.635
€ 40.332
€ 30.662
€ 34.624
€ 148.253

€ 167.816
€ 94.561
€ 87.222
€ 91.278
€ 440.877

€
€
€
€
€

323.281
209.828
183.332
203.673
920.114

Toelichting:
Voor de uitgaven bijzondere bijstand zoals deze hier gepresenteerd worden geldt dat dit het
saldo betreft van de uitgaven minus de terugontvangsten bijzondere bijstand.
Totaal 2012 komen de uitgaven uit op € 920.114.
Over 2011 kwamen de uitgaven totaal uit op € 1.007.546.
In het 1e kwartaal ligt, zoals ook voorgaand jaar, het accent op uitgaven in het kader van
langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Deze bedroegen het 1e kwartaal € 134.907 (Heusden € 47.110, Loon op Zand € 16.389,
Waalwijk € 71.408).

18

4e Bestuursrapportage 2012

Uitgaven WWB Bijzondere Bijstand 2012
12
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Toelichting:
Zie ook de toelichting onder de voorgaande grafiek.
De uitgaven bijzondere bijstand over 2012 zijn ten opzichte van 2011 met ruim 8% ofwel
€ 87.432 gedaald. Per gemeente zien we verschillen. Heusden kent een uitgavendaling van
7,4% ten opzichte van 2011, Waalwijk een daling van 13%. Loon op Zand kent daarentegen
een stijging van 3,5%.
De volgende kostensoorten laten bij elke gemeente een daling zien:
- Betaling n.a.v. borgstelling
- Kosten geneesmiddelen
- Kinderopvang
- Langdurigheidstoeslag
- Maaltijdvoorziening
- Overige kosten maatschappelijke zorg
- Kosten rechtsbijstand
- Reiskosten arbeid/scholing
- Voorzieningen i.v.m. handicap
- Woonkosten boven huurgrens

(- € 10.540)
(- € 3.199)
(- € 15.385)
(- € 29.104)
(- € 7.298)
(- € 33.034)
(- € 6.977)
(- € 1.980)
(- € 2.793)
(- € 7.244)

De meest opvallende daling zien we bij de overige kosten maatschappelijke zorg.
Daarnaast een flinke daling bij de langdurigheidstoeslag. Oorzaak hiervan is een terugloop
van het aantal aanvragen c.q. het aantal personen dat voor deze regeling in aanmerking
komt. De ISD informeert potentiële rechthebbenden spontaan over de mogelijkheid van
de langdurigheidstoeslag. Deze werkwijze is niet veranderd.
De kosten van kinderopvang (niet werkgerelateerd) zijn eveneens sterk gedaald. Zowel bij
de langdurigheidstoeslag als de kinderopvang is de afname het grootst bij de gemeente
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Waalwijk.

De volgende kostensoorten laten bij elke gemeente een stijging zien:
- Kleding / schoeisel
- Financiële transacties (o.a. bewindvoering, beschermingsbewind)
- Overige vervoerskosten

(+ € 2.198)
(+ € 18.954)
(+ € 11.499)

De stijging van de uitgaven bijzondere bijstand liggen voor een belangrijk deel in de toename
van financiële transacties en de kosten van rente en aflossing van geldleningen.
Individuele bijzondere bijstand is afhankelijk van de aanwezigheid van individuele bijzondere
omstandigheden. Dit betekent dat de jaarlijkse uitgaven variëren en maar beperkt beïnvloedbaar zijn. Een voorbeeld van dit laatste is het gebruik van de collectieve zorgverzekering als
mogelijkheid om geen beroep te hoeven doen op medisch getinte kosten. Hierdoor zijn o.a. de
uitgaven bijzondere bijstand voor geneesmiddelen, tandartskosten, brilkosten teruggelopen.
Ook wordt het participatiebudget meer ingezet om arbeidsgerelateerde kosten te vergoeden.
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3.1.3 Detailgegevens m.b.t. financiën Overige regelingen
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
3.1.3.1 Trend voor indicator FIN - BBZ uitgaven *€+.
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Toelichting:
Voor de norm 2012 is aangehouden een bedrag van € 780.000
De uitgaven over 2012 zijn uitgekomen op een bedrag van € 232.841.
Opgemerkt wordt dat de kosten en opbrengsten BBZ voor 75% voor rekening van het rijk zijn.
Het aandeel van de ISD is 25%. SZW verstrekt hiervoor tevens een 'vast budget', waaruit deze
kosten geheel of gedeeltelijk worden bestreden.
In de grafiek worden de uitgaven afgezet tegen de norm, die gebaseerd is op de uitgaven in
voorgaande jaren. Overschrijding van de norm betekent niet automatisch dat een tekort zal
optreden.
Rekening houdend met de financieringssystematiek van het Rijk komen we over 2012 uit op
een overschot op deze regeling van € 108.000.
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3.1.3.2

Trend voor indicator DEB - openstaande saldo vorderingen *€+.
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Toelichting:
In de begroting is rekening gehouden met WWB ontvangsten van € 450.000, ofwel met
€ 112.500 per kwartaal. Dit is gebaseerd op ontvangsten over eerdere jaren.
Het blijft altijd moeilijk in te schatten omdat er regelmatig grotere incidentele ontvangsten
plaatsvinden (aflossing krediethypotheek cq. lening bij verkoop huis).
De ontvangsten over 2012 komen waarschijnlijk uit op een bedrag van € 406.217.
Over totaal 2011 kwamen de ontvangsten uit op € 565.754.
In 2011 was er sprake van extra (incidentele) ontvangsten als gevolg van het project
“Voorliggende Voorzieningen”. Dat ging om een bedrag van afgerond € 260.000.
Dit jaar zijn er geen grote bijdragen meer vanuit het project, dit omdat het bestand al helemaal
is gescreend en dit nu alleen nog onderhouden wordt, ofwel de nieuwe aanvragen worden hier
nog op gecontroleerd, termijnen zijn dus veel korter en daaraan gekoppeld ook de evt.
ontvangsten.
Er zijn verder geen achterstanden in het verwerken van terugvorderingen en verhaal.
Ook zijn alle klanten in beeld voor wat betreft de aflossingsmogelijkheden.
Overigens, de piek in mei wordt veroorzaakt door inhoudingen/aflossingen op het
vakantiegeld.
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3.1.4 Detailgegevens m.b.t. financiën Re-integratie

Uitgaven WWB re-integratie 2012 cumulatief
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Toelichting:
De norm van de uitgaven is gebaseerd op het oorspronkelijk opgenomen bedrag ten tijde van
het opmaken van de begroting 2012. Dit was vastgesteld op € 3 miljoen.
Doordat het budget re-integratie door het ministerie fors is verlaagd naar € 1,7 miljoen en dit
budget al werd belast met het afdekken van het tekort 2011 van € 0,2 miljoen, resteert per
saldo voor 2012 een bedrag van € 1,5 miljoen aan Rijksbudget. Door toevoeging van € 0,8
miljoen aan extra gemeentelijke middelen in de 1e begrotingswijziging zijn de totale begrote
inkomsten voor 2012 bepaald op € 2,3 miljoen.
De uitgavennorm is na de eerste begrotingswijziging vastgesteld op € 2,3 miljoen.
De werkzaamheden van werkcoaches van de ISD die voor re-integratieactiviteiten van klanten
worden uitgevoerd, kunnen ten laste worden gebracht van het werkdeel. Uitgaven 2012
komen uit op € 2.123.802, wat een overschot oplevert van bijna € 200.000.

Uitgaven WWB re-integratie per maand
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Toelichting:
De uitgaven liggen in het eerste kwartaal boven de norm, vanaf het tweede kwartaal lopen de
uitgaven terug. Dit wordt veroorzaakt door de afloop van de detacheringstrajecten en de
verminderde kosten van de WIW en ID banen (afbouwregeling). In de grafiek is rekening
gehouden met een omrekening per maand van de aan uren die kunnen worden doorbelast
vanuit de apparaatskosten; het bedrag van € 51.666 per maand (€ 620.000 per jaar) is een
inschatting en wordt aan het einde van het jaar definitief vastgesteld.
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3.1.5

Detailgegevens m.b.t. financiën Personeel en apparaatskosten (Apparaatskosten)

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
3.1.5.1

Trend voor indicator FIN - Apparaatkosten *€+.
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Toelichting:
In de oorspronkelijke begroting was het budget ten behoeve van de uitgaven voor
apparaatskosten € 4.936.000. Na de 1e begrotingswijziging 2012 zijn de uitgaven bijgesteld naar
€ 4.459.000 om vervolgens na de 2e begrotingswijziging te worden bijgesteld naar een bedrag
van € 4.807.000. Het beschikbare budget (bijdrage gemeenten) is € 4.459.000.
De totale uitgaven 2012 zijn uitgekomen op € 4.771.672.
Dit leidt tot een tekort van circa € 312.673.
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Toelichting:
Zie toelichting vorige grafiek.
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3.2 Intern (aantallen)
3.2.1 Detailgegevens m.b.t. aanvragen Uitkeringsregelingen
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
Instroom
Aantal toegekende aanvragen uitkeringsregelingen 2012
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Toelichting:
Totaal stroomden er in het 1e kwartaal 151 personen in, het 2e kwartaal 111 personen, het 3e
kwartaal 126 personen en tenslotte in het 4e kwartaal 124 personen wat het totaal over 2012
brengt op 512.
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Aantal toegekende aanvragen cumulatief uitkeringsregelingen
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Toelichting:
Zie voorgaande grafiek.
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Actief bestand

800

Aantal uitkeringen WWB/IOAW/IOAZ
per 31 december 2012
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Toelichting:
Het klantenbestand bedroeg op 31 maart 2012 1234, op 30 juni 1254, op 30 september 1292
en is het 4e kwartaal in nog verder opgelopen naar 1366.
Het aantal klanten op 31 december 2011 bedroeg nog 1206.
De verdeling naar regelingen is als volgt: WWB 1277, IOAW 71 en IOAZ 18 klanten.

Ontwikkeling uitkeringsbestanden WWB, IOAW, IOAZ
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Toelichting:
Om binnen het nu bekende budget te blijven dat het Rijk ons beschikbaar stelt om de
uitkeringen aan klanten te verstrekken zouden we over 2012 op een gemiddeld aantal klanten
van circa 1317 moeten komen (als bij het budget ook de verwachte ontvangsten uit debiteuren
mee worden geteld). Een fors hoger aantal dan op basis van het oorspronkelijke budget was
bepaald (1193 klanten).
Het gemiddelde aantal klanten over 2012 t/m 1e kwartaal bedroeg 1221, t/m het 2e kwartaal is
dit 1243, t/m het 3e kwartaal 1255 en is in het 4e kwartaal opgelopen tot 1276.
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Uitstroom

Aantal

Aantal besloten beëindigingen uitkeringsregelingen 2012
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Toelichting:
De uitstroom over het 1e kwartaal bedroeg 82 klanten, over het 2e kwartaal 94 klanten, over
het 3e kwartaal 98 klanten en tenslotte over het 4e kwartaal 83 klanten, wat het totaal over
2012 brengt op 357 klanten.
Totale uitstroom 2011 kwam uit uit op 505.
Een lager aantal beëindigingen wat o.a. te verklaren valt door de aanhoudende recessie, en het
feit dat er nagenoeg geen nieuwe re-integratiemiddelen kunnen worden ingezet (fors lager
budget). Vorig jaar zijn met name het in 1e halfjaar veel klanten ten laste van deze middelen
gedetacheerd.
Aantal besloten beëindigingen uitkeringsregelingen cumulatief
2012
500
450
400
350

308

aantal

300
250

174

200

241

357

272

138

150
100
50

207

339

25

58

81

103

0

jan

feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
maand

Toelichting:
Zie voorgaande grafiek.
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3.2.2 Detailgegevens m.b.t. aanvragen Bijzondere bijstand
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

Aantal besloten aanvragen bijzondere bijstand in 2012
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Toelichting:
Over het 1e kwartaal 2012 bedroeg het aantal aanvragen en heronderzoeken bijzondere
bijstand 652 stuks, over het 2e kwartaal 311, over het 3e kwartaal 301 en over het 4e kwartaal
332. Totaal 2012 komt dan uit op 1596 aanvragen.
Over totaal 2011 bedroeg het aantal 1853 stuks.

Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand cumulatief 2012
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Toelichting:
We zitten met het aantal aanvragen lager dan de normlijn. De normlijn is gebaseerd op het
aantal aanvragen over 2011. In het begin van het jaar zaten we er boven maar dat is altijd het
geval in verband met dan af te handelen langdurigheidstoeslagen en de toeslagen tbv
chronisch zieken en gehandicapten.
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3.2.3. Detailgegevens m.b.t. aanvragen Overige regelingen
BBZ
4

Gemiddeld aantal actieve BBZ-uitkeringen per maand 2012
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Toelichting:
Het betreft een kleine regeling waarbij het klantenaantal over het algemeen slechts licht
schommelt. Het betreft klanten met een periodieke uitkering voor levensonderhoud.
Aan het eind van het 4e kwartaal ging dit om 4 klanten.
Het gemiddeld aantal klanten ligt op 3,5.
WI
Voor het jaar 2012 gelden voor de Wet Inburgering dat de volgende aantallen trajecten als
taakstelling zijn opgenomen:
Heusden – 50, Loon op Zand – 15, Waalwijk – 60. Totaal dus 125 trajecten.
Cijfers over 2012
Taakstelling

Loon op Zand
Waalwijk
Heusden
Totaal

15
60
50
125

Gerealiseerde/
geplande
e
trajecten (incl. 2
inb.voorz.)
21
61
42
124

Percentage
behaalde
trajecten tov
taakstelling
140 %
101 %
84 %
99 %

In het 1e kwartaal zijn 41 trajecten gerealiseerd, in het 2e kwartaal nog eens 33, in het 3e kwartaal 1, en tenslotte in het laatste kwartaal 49 stuks wat het totaal brengt op 124 trajecten,
ofwel 99% van de taakstelling voor 2012.
De taakstelling van 2012 voor Waalwijk en Heusden bleef medio 2012 op basis van de gerealiseerde aantallen achter, er leken, met name in Heusden, onvoldoende kandidaten te zijn.
In het beleidsoverleg met de gemeenten is dit ook besproken en hierover is afgesproken dat
het streven is het totaal afgesproken aantal trajecten te behalen voor de drie gemeenten.
Trajecten zijn onderling uitwisselbaar, met dien verstande dat de gemeenten zelf de
daadwerkelijk gerealiseerde trajecten financieren. Mocht het niet gehaald kunnen worden
omdat er onvoldoende kandidaten zijn dan hoeft niet dit niet kost wat kost behaald worden.
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3.2.4

Detailgegevens m.b.t. Personeel (ziekteverzuim)

Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
3.2.4.1

Trend voor indicator Ziekteverzuimpercentage [%].
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Toelichting:
Over het 4e kwartaal bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 2,1%
Over het 3e kwartaal bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 1,5%, over het 2e kwartaal was dit
gemiddeld 1,8% en over het 1e kwartaal 4,5%.
Over geheel 2012 bedraagt het gemiddeld ziekteverzuim 2,46%.
Over 2011 bedroeg het ziekteverzuim gemiddeld 4,17%.
De norm is gebaseerd op het laatst bekende landelijk gemiddeld ziekteverzuimcijfer (2010) bij
gemeenten, 5,3% (bron: A+O fonds Gemeenten).
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Toelichting:
Zie vorige tabel
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3.3 Klantgerichtheid
3.3.1 Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Uitkeringsregelingen
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.

Gemiddelde doorlooptijd aanvragen 2012
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Toelichting:
Als kwaliteitsnorm hanteert de ISD tot 1 juli 2012 dat 100% van de aanvragen binnen die
doorlooptijd wordt afgehandeld.
Vanaf 1 juli wordt als norm gehanteerd dat 80% van alle aanvragen binnen 6 weken wordt
afgehandeld en 100% binnen 8 weken.
Resultaat 1e kwartaal 2012:
<4 weken
59% van de aanvragen
>4 en <8 weken
38% van de aanvragen
>8 weken
3% van de aanvragen

Resultaat 2e kwartaal 2012:
78% van de aanvragen
15% van de aanvragen
7% van de aanvragen

Resultaat 3e kwartaal 2012:
<4 weken
70% van de aanvragen
>4 en <8 weken
26% van de aanvragen
>8 weken
4% van de aanvragen

Resultaat 4e kwartaal 2012:
76% van de aanvragen
22% van de aanvragen
2% van de aanvragen

Binnen de norm over het 2e halfjaar van 80% < 6 weken, gemeten over juli t/m december,
valt 87%
In het 1e kwartaal 2012 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 29 dagen.
In het 2e kwartaal 2012 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 19 dagen.
In het 3e kwartaal 2012 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 24 dagen.
In het 4e kwartaal 2012 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 19 dagen.
Over heel 2012 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 23 dagen.
In 5% van de gevallen overschreed de behandeling de norm van 8 weken.
De gemiddelde doorlooptijd over 2011 bedroeg 32 dagen.
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Aantal opgestarte bezwaarschriften WWB per maand
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Toelichting:
De norm is op basis van historische gegevens bepaald op 150 (2009-140, 2010-143, 2011-121).
Over het 1e kwartaal 2012 zijn er 65 bezwaarschriften opgestart, over het 2e kwartaal 38, over
het 3e kwartaal 34 en over het 4e kwartaal 35. Totaal zijn er over 2012 172 bezwaarschriften
opgestart.
Dit is een hoog aantal vergeleken met het totaal aantal over 2011 opgestarte bezwaarschriften
van 92.
Trend voor indicator WWB - gegrond verklaarde bezwaarschriften [%].
RESULTAAT t/m 31
december
gedeeltelijk gegrond
Gegrond
ingetrokken
niet ontvankelijk
Ongegrond
Eindtotaal

AANTAL PERCENTAGE
13
8,0%
10
6,1%
47
28,8%
19
11,7%
74
45,4%
163
100,0%

Toelichting:
Het dagelijks bestuur wordt bij zijn besluitvorming geadviseerd door een adviescommissie.
Het percentage gegrondverklaringen over het 1e kwartaal 2012 bedroeg 2,5, over het 2e kwartaal 9,8%, over het 3e kwartaal 5,9% en over het 4e kwartaal 6,5%.
Totaal over 2012 komt dit percentage uit op 6,1.
Dit bedroeg over geheel 2011 9,8%.
De grafiek op de volgende bladzijde geeft het aantal gegrond verklaringen ten opzichte van het
totaal aantal bezwaarschriften.
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Percentage gegrondverklaarde bezwaarschriften
per kwartaal 2012
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Toelichting:
Zie tekst bij grafiek hierboven

3.3.2 Detailgegevens m.b.t. klantgerichtheid Bijzondere bijstand
Onderstaand treft u de detailgegevens aan van het individuele aandachtsgebied.
Gemiddelde doorlooptijd aanvragen Bijzondere Bijstand 2012
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Toelichting:
De wettelijke afhandelingtermijn bedraagt 8 weken.
Dit is ook de norm die de ISD zich tot 1 juli 2012 oplegt. Vanaf 1 juli geldt dat als norm
gehanteerd wordt dat 80% van alle aanvragen binnen 6 weken wordt afgehandeld en 100%
binnen 8 weken.
Over het 1e kwartaal 2012 bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 33 dagen, over het 2e kwartaal
25 dagen, over het 3e kwartaal 23 dagen en over het 4e kwartaal 30 dagen.
Over het 1e kwartaal is van de behandelde aanvragen in 20% van de gevallen de doorlooptijd
van 8 weken overschreden. In het 2e kwartaal is dat in 23% van de gevallen, in het 3e kwartaal
in 20% van de aanvragen en in het 4e kwartaal in 13% van de gevallen.
Gemiddeld is over 2012 in 18% van de gevallen de 8 weken termijn overschreden.
De vanaf juli geldende norm (afhandelingstijd) van 80% binnen 6 weken wordt in 71% van de
aanvragen behaald.
Exclusief de ambtshalve aanvragen wordt de 6 weken termijn in 78,2% van de gevallen
behaald.
De gemiddelde doorlooptijd over geheel 2012 bedraagt 31 dagen.
Over 2011 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 24 dagen.
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1. Context van de voorlopige cijfers t/m december 2012
Deze rapportage geeft de voorlopige cijfers tot en met december 2012. Het hier
gepresenteerde jaarresultaat dient derhalve te worden gezien als richtinggevend.
De definitieve cijfers worden opgenomen in de jaarrekening 2012, ná controle door
accountant Deloitte. De belangrijkste onzekerheden, waarover nog overleg met de
accountant moet plaatsvinden, zitten onder meer in de voorlopige cijfers van de posten:
Afschrijvingen:
er dient overleg plaats te vinden over de wijze waarop wordt omgegaan met de
afschrijving van het vernieuwd gedeelte van gebouw 1. Daarbij speelt tevens het al
dan niet aftrekbaar zijn van de BTW op de verbouwingskosten voor het gedeelte
waar de voormalige ISD nu is gehuisvest een rol.
Voorziening groot onderhoud
Zowel de eventuele onttrekkingen aan als de eventuele stortingen in de voorziening
groot onderhoud moeten nog worden beoordeeld.
Verplichtingen
Nog niet alle verplichtingen zijn bekend en/of exact bepaald en in de voorlopige
cijfers opgenomen. Ook de verhoging of verlaging van de verplichting vakantiegeld
(saldo van nog niet opgenomen verlofdagen) dient nog te worden berekend.
Personeelskosten
Ten tijde van het opstellen van deze cijfers waren nog niet alle cijfers m.b.t. de
personeelskosten bekend (bijvoorbeeld eindheffing loonbelasting, laatste
declaraties).
Daarnaast zijn de bedragen die zijn opgenomen voor pensioenpremie en sociale
lasten nog op basis van voorschot.
Tot slot dient in de loonkosten nog rekening te worden gehouden met de reservering
voor de eenmalige uitkering.
Loonwaardemeting WML Facilitair
Met WML Facilitair is schriftelijk overeengekomen dat de loonwaarde van de
gesubsidieerde medewerkers die daar gaan werken na 1 juli 2010, bepalend zal zijn
voor het subsidiebedrag dat WML afdraagt aan de joint venture, met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2012. In de laatste week van januari zijn de eerste
loonwaardemetingen beschikbaar gekomen, de effecten hiervan zijn nog niet
verwerkt. Eerdere schattingen gaven aan dat WML circa € 300.000 minder subsidie
hoeft af te dragen, waardoor echter het resultaat uit de joint venture dalen met
hetzelfde bedrag en het resultaat uit deelneming daalt met 50% daarvan.

Alle cijfers in deze rapportages kunnen kleine afrondingsverschillen bevatten.
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2. Jaarresultaat samengevat
De onderstaande samenvatting laat zien dat het jaarresultaat 2012 naar verwachting circa
€ 439.000 minder negatief zal zijn dan begroot.
Laten we de bijzondere kosten van 2012 buiten beschouwing, dan is het resultaat uit gewone
bedrijfsvoering naar verwachting circa € 1.132.000 minder negatief dan begroot.
In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de opbrengsten, de kosten uit gewone
bedrijfsvoering en de bijzondere kosten.

VOORLOPIG JAARRESULTAAT 2012
Bedragen x € 1.000

werkelijk
t/m dec
2011

werkelijk
t/m dec
2012

begroting
t/m dec
2012

verschil
werkelijk begroot

Gewone bedrijfsvoering
Opbrengsten / NTW
Personeelskosten (na aftrek subsidie)
Overige kosten bedrijfsvoering
Incidentele baten / lasten
Resultaat gewone bedrijfsvoering

7.548
-7.343
-2.492
-39
-2.326

6.317
-6.309
-2.247
-79
-2.319

6.677
-7.481
-2.645
0
-3.450

-360
1.172
399
-79
1.131

Bijzondere kosten

-1.834

-58

-750

692

-492

-2.261

-2.700

439

Totaal voorlopig jaarresultaat
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3. Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Door de gewone bedrijfsvoering apart te bekijken van de bijzondere kosten, kan een meer
zuivere vergelijking worden gemaakt met het voorgaande jaar en de begroting.
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering wordt bepaald door de opbrengsten minus de kosten
uit gewone bedrijfsvoering.

3.1 De opbrengsten
VOORLOPIG OPBRENGSTEN 2012
Bedragen x € 1.000

werkelijk
t/m dec
2011

werkelijk
t/m dec
2012

begroting
t/m dec
2012

verschil
werkelijk begroot

Opbrengsten
NTW Divisie Industrie
NTW Reïntegratie/ADC

3.461
4.087

3.142
3.175

3.163
3.514

-21
-339

Totaal opbrengsten

7.548

6.317

6.677

-360

De voorlopige cijfers laten zien dat de werkelijke opbrengsten die WML in 2012 realiseerde
circa € 360.000 lager zijn dan begroot.
Ten opzichte van 2011 daalden de werkelijke opbrengsten met circa € 1.231.000.
Re-integtratie/ADC
Deze daling van de opbrengsten ten opzichte van de begroting wordt voor 94% veroorzaakt
bij de divisie Re-integratie/ADC (circa € 339.000). De daling ten opzichte van 2011 wordt
voor 74% veroorzaakt bij de afdeling Re-integratie/ADC (circa € 912.000).
Het verlies aan omzet bij Re-integratie ten opzichte van 2011 is het gevolg van de
economische crisis en de bezuinigingen op de WWB, waardoor participatie- en
activeringstrajecten vanuit de ISD werden beëindigd (detacheringscontracten die werden
ontbonden) en er veel minder trajecten vanuit UWV waren dan in 2011.
Bij de begroting 2012 is rekening gehouden met een opbrengst uit detachering naar Trigion
en T&P (€ 290.000), door gewijzigde contractafspraken werd de realisatie nul.
Tot slot is de detacheringsopbrengst naar WML Facilitair (loonkosten min subsidie) gedaald
met € 513.000 (18%) ten opzichte van 2011 (van € 2.765.000 naar € 2.252.000). Ten
opzichte van de begroting 2012 ligt de realisatie € 173.000 (7%) lager
Industrie
De divisie Industrie heeft een bruto omzet gerealiseerd die € 220.000 hoger ligt dan begroot.
Door hogere direct aan de omzet gerelateerde kosten werd dit echter geneutraliseerd:
- voor materiaal/uitbesteed werk (circa € 27.000),
- een toename op onderhandenwerk (circa € 26.000) en
- meer inhuur van productiemedewerkers SBW (circa € 57.000),
- kosten voor de managementfee T&P (circa € 102.000), welke niet was begroot omdat deze
voorheen niet onder de verantwoordelijkheid viel van de manager van de divisie Industrie.
Ook de opbrengst minus kosten van catering lag lager dan begroot (circa € 31.000).
Uiteindelijk ligt daarmee de NTW (netto toegevoegde waarde) van de totale divisie Industrie
€ 21.000 (0,6%) lager dan begroot en € 289.000 (8%) lager dan in 2011.
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3.2 De kosten
De realisatie van de totale reguliere kosten bedraagt circa € 8.557.000.
De realisatie van de reguliere kosten ligt circa € 1.570.000 (bijna 16%) lager dan hetgeen
was begroot (€ 10.127.000). De realisatie van reguliere kosten ligt circa € 1.278.000 (13% )
lager dan de reguliere kosten van 2011.
Zowel ten opzichte van 2011 als ten opzichte van de begroting hebben de inspanningen op
dit gebied vruchten afgeworpen.
VOORLOPIG REGULIERE KOSTEN 2012
Bedragen x € 1.000

werkelijk
t/m dec
2011

werkelijk
t/m dec
2012

begroting
t/m dec
2012

verschil
werkelijk begroot

Reguliere Kosten
- Loonkosten - subsidie WIW+FIG+PVI+PVU
- Ov.pers.kst. (oa. PP, SL, reisk., spaarreg. etc)
Kosten gesubsidieerd personeel

644
580
1.224

835
478
1.313

1.412
588
2.000

-577
-110
-687

- Salariskosten niet-gesubsidieerd personeel
- Ov.pers.kst. (oa. PP, SL, reisk., spaarreg. etc)
Kosten niet-gesubsidieerd personeel

5.960
159
6.119

4.877
119
4.996

5.257
224
5.481

-380
-105
-485

Personeelskosten
Afschrijvingen etc
Productiekosten
Overige reguliere bedrijfskosten

7.343
927
229
1.336

6.309
920
211
1.116

7.481
1.152
246
1.247

-1.172
-232
-35
-132

Totaal reguliere kosten

9.835

8.557

10.127

-1.570

De totale reguliere bedrijfskosten vallen uiteen in de kosten van gesubsidieerd personeel
(59%), de kosten van niet-gesubsidieerd personeel (15%), de afschrijvingen en overige
kapitaallasten (11%), de productiekosten (2%) en de overige reguliere bedrijfskosten (13%).
13%

15%

2%
Kosten gesubsidieerd personeel
11%

Kosten niet-gesubsidieerd personeel
Afschrijvingen etc
Productiekosten
Overige reguliere bedrijfskosten

59%
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Kosten gesubsidieerd personeel
De loonkosten van het gesubsidieerd personeel zijn € 687.000 lager dan begroot.
Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat er naar verhouding veel WSW-ers zijn
uitgestroomd in de eerste helft van 2012 (door het niet verlengen van de tijdelijke
contracten).
De grootste oorzaak ligt echter in het verschil tussen begroting en de voorlopige realisatie
van pensioenpremies en sociale lasten (voorlopige realisatie € 346.000 lager dan begroot).
Daarnaast zijn de Kosten Vorming & Opleiding voor WSW in de voorlopige realisatie
€ 115.000 minder kosten dan begroot: de verwachting is dat hiervoor nog facturen worden
ontvangen die dan nog moeten worden meegenomen. Ook de Subsidie Vorming & opleiding
ligt gunstiger dan begroot: € 40.000.
De taakstelling WSW voor 2012 is nagenoeg exact gerealiseerd (-0,15).
In oktober 2012 zijn via www.gemeenteloket.nl de nieuwe taakstelling 2013 voor de
gemeenten bekend gemaakt. De gemeente Heusden heeft een uitbreiding van 10 Se’s, de
gemeente Waalwijk een uitbreiding van 14 Se’s en de gemeente Loon op Zand een krimp
van 1 Se. Per saldo wordt de taakstelling derhalve fors uitgebreid: + 23 Se’s.
Met de verwachte uitstroom in 2013 en een gemiddelde bezetting per Fte van 0,7 voor een
arbeidscontract, wordt er naar gestreefd om óp of zo snel mogelijk ná 1 januari 2013 circa 45
WSW-ers van de wachtlijst te halen en hen een arbeidscontract aan te bieden.
Kosten niet-gesubsidieerd personeel
De krimp van het niet gesubsidieerde personeelsbestand zorgt ervoor dat deze kosten dalen
van € 6.119.000 in 2011 naar € 4.996.000 in 2012: een daling van ruim 18%.
Ten opzichte van de begroting liggen de kosten van het niet-gesubsidieerde personeel
€ 485.000 lager (-9%).
Afschrijvingen en overige kapitaallasten
De afschrijvingen en oiverige kapitaalslasten liggen in de vorlopige realisatie € 231.00 lager
dan begroot. Dit heeft echter voor een belangrijk deel (€ 186.000) te maken met lagere
afschrijvingen, waarbij de kanttekening geldt dat de activering en afschrijving van de
vernieuwbouw voor ISD nog moet worden beoordeeld en verwerkt.
Ook de lagere mutatie in de voorziening groot onderhoud (€ 46.000 lager dan begroot) dient
nog te worden beoordeeld.
Productiekosten en overige reguliere bedrijfskosten
Door zeer kritisch te zijn op de productiekosten en de overige reguliere bedrijfskosten, liggen
deze kosten in de voorlopige realisatie € 167.000 (11%) lager dan begroot en € 238.000
(15%) lager dan in 2011.
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4. Bijzondere kosten
Ten opzichte van 2011
In het voorgaande jaar werd een omvangrijke incidentele bate gerealiseerd uit verkoop van
activa aan WML Facilitair(€ 720.000), en viel een deel van de voorziening groot onderhoud
gebouwen vrij in het resultaat (€ 328.000). De totale omvang van de incidentele baten in
2011 bedroeg € 1.234.000.
In 2012 zijn geen dergelijke “meevallers” gerealiseerd of nog te verwachten.

VOORLOPIG BIJZONDERE KOSTEN 2012
Bedragen x € 1.000

werkelijk
t/m dec
2011

werkelijk
t/m dec
2012

begroting
t/m dec
2012

verschil
werkelijk begroot

Doorbel.Dienstenovereenk. WML-Fac.
Resultaat deelneming WML Facilitair
Kosten fusie ISD
Kosten reorganisatie
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Overige kosten en opbrengsten

-600
0
31
288
-319
-1.234

-200
-310
387
444
-375
-4

-600
-150
0
0
0
0

400
-160
387
444
-375
-4

Totaal bijzondere kosten

-1.834

-58

-750

692

WML Facilitair - Vebego
In juli van dit jaar zijn WML en Vebego tot overeenstemming gekomen over een oplossing
voor een verbetering van toekomstig resultaat van hun joint venture WML Facilitair.
De belangrijkste financiële consequenties voor WML zijn:
1. WML verlaagt de prijs voor de dienstenovereenkomst van € 600.000 naar € 200.000
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Dat betekent dat WML € 400.000
minder opbrengsten heeft uit de levering van diensten aan de joint venture.
Gelijktijdig zal het resultaat uit de joint venture hierdoor verbeteren met € 400.000 en
dientengevolge het resultaat uit de deelneming via RueLong stijgen met € 200.000
(50% eigendom WML).
2. De resultaten van Toezicht & Preventie bij WML komen te vervallen en gaan met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 naar WML Facilitair. Het resultaat van WML
ligt daardoor in 2012 € 120.000 lager en bij Facilitair € 120.000 hoger.
Het resultaat uit de deelneming via Rue Long neemt hierdoor met € 60.000 toe.
3. Afgesproken is dat per 1 januari 2012 de loonwaarde van de gesubsidieerde nieuwe
medewerkers (na 1 juli 2010) bepalend zal zijn voor de mate waarin subsidie wordt
afgedragen aan de joint venture. Naar verwachting zal WML circa € 300.000 minder
subsidie afdragen. Gelijktijdig zal het resultaat uit de joint venture dalen met €
300.000 en dientengevolge de dividenduitkering dalen met € 150.000 (50% eigendom
WML).
WML Facilitair realiseerde in 2011 een resultaat van € circa 33.500, de realisatie over 2012
bedraagt circa € 620.000. Punt 1 en 2 veroorzaken voor € 520.000 van deze verbetering van
het resultaat bij WML. Het resultaat uit deelneming bij WML bedraagt voor 2012 € 310.000
hetgeen € 160.000 meer is dan begroot.
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Kosten fusie
De kosten van de fusie gaan voor de baten uit. In het fusietraject tussen WML en ISD is
afgesproken dat de kosten voor de fusie genomen worden door WML en worden gedekt uit
het eigen vermogen van WML. In de begroting 2012 van WML is geen rekening gehouden
met deze fusiekosten. De belangrijkste kosten voor de fusie in 2012 zijn:
Projectleider stuurgroep Fusie
Peezet Advies
HR21 Buitenhek
Mercuur communicatie
Ambtelijk ondersteuning BOR
Overigen (aanstellingskosten directeur, vlaggen, etc.)
Tot en met december 2012 bedragen de fusiekosten circa € 387.000.
Kosten reorganisatie
Ook de kosten voor de reorganisatie van WML (anticiperend op de fusie) maken deel uit van
de bijzondere kosten in 2012. In tegenstelling tot de fusiekosten is in het verleden hierop
geanticipeerd door het opnemen van een bestemmingsreserve.
Voor 2012 bedroeg de bestemmingsreserve reorganisatie € 375.000. Deze reserve is
onvoldoende gebleken om de kosten voor de reorganisatie WML in zijn geheel op te vangen.
De totale kosten voor de re-organisatie bedragen in 2012 € 444.000. Daarvan wordt
€ 375.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve: een overschrijding van € 69.000.
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Bijlage 1: Totaaloverzicht van voorlopig resultaat t/m december 2012

VOORLOPIG RESULTAAT 2012
Bedragen x € 1.000

werkelijk
t/m dec
2011

werkelijk
t/m dec
2012

begroting
t/m dec
2012

verschil
werkelijk begroot

Opbrengsten
NTW Divisie Industrie
NTW Reïntegratie/ADC

3.461
4.087

3.142
3.175

3.163
3.514

-21
-339

Totaal opbrengsten

7.548

6.317

6.677

-360

Reguliere Kosten
- Loonkosten - subsidie WIW+FIG+PVI+PVU
- Ov.pers.kst. (oa. PP, SL, reisk., spaarreg. etc)
Kosten gesubsidieerd personeel

644
580
1.224

835
478
1.313

1.412
588
2.000

-577
-110
-687

- Salariskosten niet-gesubsidieerd personeel
- Ov.pers.kst. (oa. PP, SL, reisk., spaarreg. etc)
Kosten niet-gesubsidieerd personeel

5.960
159
6.119

4.877
119
4.996

5.257
224
5.481

-380
-105
-485

Personeelskosten
Afschrijvingen etc
Productiekosten
Overige reguliere bedrijfskosten

7.343
927
229
1.336

6.309
920
211
1.116

7.481
1.152
246
1.247

-1.172
-232
-35
-132

Totaal reguliere kosten

9.835

8.557

10.127

-1.570

39-

79-

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING

-2.326

-2.319

-3.450

1.131

Doorbel.Dienstenovereenk. WML-Fac.
Resultaat deelneming WML Facilitair
Kosten fusie ISD
Kosten reorganisatie
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Overige kosten en opbrengsten

-600
0
31
288
-319
-1.234

-200
-310
387
444
-375
-4

-600
-150
0
0
0
0

400
-160
387
444
-375
-4

Totaal bijzondere kosten

-1.834

-58

-750

692

-492

-2.261

-2.700

439

Incidentele baten (+) / lasten (-)

TOTAAL (VOORLOPIG) JAARRESULTAAT
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BIJLAGE 2: Gedetailleerd overzicht van kosten en opbrengsten.
Voorlopig resultaat WML t/m december 2012

Omzet Divisie Industrie
Opbrengst - kosten Catering
Activiteiten AWBZ
Materiaal/uitbesteed werk
Mutatie onderhanden werk
Uitzendk/Freelance/ZZP
Overwerk en verlof
Vrijwilligersbijdrage DI
Chauffeursvergoeding
Productiemedewerkers sbw
Kosten managementfee T&P
NTW Divisie Industrie

Werkelijk
dec-11

Werkelijk
dec-12

Begroot
dec-12

Verschil
werk-begr

3.664
70
22
-113
-33
-38
-26
-4
-14
-67
0
3.461

3.474
39
23
-115
-26
-35
-31
-4
-14
-67
-102
3.142

3.254
70
25
-88
0
-35
-20
-22
-12
-10
0
3.163

220
-31
-2
-27
-26
0
-11
18
-2
-57
-102
-21

Omzet divisie diensten productie PMC's
Materiaal/uitbesteed werk
Mutatie onderhanden werk
Uitzendk/Freelance/ZZP
Overwerk en verlof
Vakantiewerk
Vrijwilligersbijdrage
Doorbel.omzet totaal WML-Fac.
Doorbel.orderkosten WML-Fac
NTW divisie Diensten prod. PMC's

1.087
-1.087
0
0
0
0
0
0
0
0

1.070
-1.070
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0

70
-70
0
0
0
0
0
0
0
0

Opbrengst detachering Trigion T&P
Detachering WSW
Doorbel.loonkosten WML-Fac.
Doorbelaste subsidie WML-Fac
Arbeidspool
Omzet rei-cos tbv ISD
Detachering WIW
Inleenvergoeding PVI/PVU
Inleenvergoeding Detach. FIG (vh SBG)
Vergoeding detacheringsbanen FIG (vhSBG)
Vergoeding ex i/d banen
Vergoeding Trajecten ISD
Participatie / Activering
ISD Work-first
Trajecten UWV
Trajecten Werkgevers
Vergoeding Begeleid Werken WML
Vergoeding min kosten Alfacheque
NTW reintegratie / ADC

0
646
6.547
-3.782
1
0
50
0
2
164
14
14
208
0
144
14
65
0
4.087

0
612
6.204
-3.952
2
89
26
0
0
75
13
5
-5
27
14
7
70
-12
3.175

290
612
6.336
-3.911
1
0
37
0
2
65
14
2
-45
0
20
10
80
0
3.514

-290
0
-132
-41
1
89
-11
0
-2
10
-1
3
40
27
-6
-3
-10
-12
-339

7.548

6.317

6.677

-360

TOTAAL OPBRENGSTEN WML
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LOONKOSTEN - SUBSIDIE WSW
Brutolonen
Kosten begeleid werken
Overwerk WSW
Verlof ind. afdelingen WSW
Sociale lasten
Pensioenpremie
Korr.ger.vak.geld per 31-12
Chauffeursvergoeding WML-FAC
Ziekengeld/ wao
Wet vermind. afdrachten
Rijksvergoeding WSW

LOONKOSTEN - SUBSIDIE EX WIW
Brutolonen
Overwerk ind. afdelingen
Verlof ind. afdelingen WIW
Sociale lasten
Pensioenpremie
ziekengeld/ wao
Wet vermind. afdrachten
Gemeentelijke bijdrage

LOONKOSTEN-SUBSIDIE FIG (vhSBG)
Loonkosten FIG (vhSBG)
Loonkostensubsidie FIG (vhSBG

LOONKOSTEN -SUBSIDIE PVI (vhSBI)
Loonkosten PVI (vhSBI)
Loonkosten Werkg. BW PVI
Loonkostensubsidie PVI (vhSBI)

LOONKOSTEN - SUBSIDIE PVU (vhSBU)
Loonkosten PVU (vhSBU)
Loonkostensubsidie PVU (vhSBU)
Loonkosten Werkg. BW PVU
Vergoeding uitv.kn PVU (vhSBU)
Uitstroombonus PVU (vhSBU)
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12.721
336
2
-5
1.654
1.391
22
1
-81
-39
-15.359
643

12.235
359
1
1
1.563
1.426
0
1
-66
-7
-14.825
688

12.299
340
1
-4
1.800
1.535
0
1
-63
-50
-14.639
1.220

-64
19
0
5
-237
-109
0
0
-3
43
-186
-532

407
0
0
31
16
-4
0
-441
9

344
0
0
23
15
0
0
-234
148

375
0
0
38
16
-6
0
-228
194

-31
0
0
-15
-1
6
0
-6
-46

505
-484
21

221
-212
9

278
-267
11

-57
55
-2

31
0
-61
-30

6
0
-16
-10

19
4
-35
-12

-13
-4
19
2

15
-12
0
-2
0
1

8
-7
0
-1
0
0

8
-8
0
-1
0
-1

0
1
0
0
0
1
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OVERIGE PERS.KOSTEN WSW
Netto vervoerskosten
Werkkleding
Koffiegeld div diensten
Spaarregelingen
Kerstpakketten
Tegemoetkoming art 31
Werkplekaanpassingen
Speciale pbm's
Reintegratiekosten
Vorming & Opleiding kosten
Vorming & Opleiding subsidie
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Overige kosten
Doorbel.overige pers.kosten WML-Fac

267
51
10
37
51
0
13
23
0
101
-105
122
48
-47
571

239
40
11
0
26
0
11
17
1
40
-120
132
71
2
470

250
42
10
0
38
0
10
21
0
155
-80
125
35
-28
579

-11
-2
1
0
-12
0
1
-4
1
-115
-40
7
36
30
-109

5
0
1
1
4
-2
9

4
0
0
1
5
-2
8

5
0
0
1
4
-1
9

-1
0
0
0
1
-1
-1

2.427
3.346
-1
-22
0
-39
12
11
225
5.960

1.866
2.846
-2
-1
-11
-25
3
4
197
4.877

1.970
3.096
-2
-30
0
-40
15
-1
250
5.257

-104
-250
0
29
-11
15
-12
5
-53
-380

26
25
24
0
0
25
27
0
32
159

5
22
26
0
0
20
30
0
16
119

15
34
25
0
0
24
6
0
120
224

-10
-12
1
0
0
-4
24
0
-104
-105

OVERIGE PERS.KOSTEN WIW
Netto vervoerskosten
Koffiegeld
Spaarregelingen
Kerstpakketten
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Overige kosten

SALARISKOSTEN OVERIG PERSONEL
Salariskosten ambtenaren
Inleenvergoeding SBW
Verlof SBW WML-FAC
WVA onderwijs SBW WML-FAC
Ziekengeld/ wao/ REA
Detacheringsvergoeding
Overwerk ambtenaren
Verlof ambtenaren
Personeel derden

OVERIGE KOSTEN OV.PERSONEEL
Aanstellingskosten
Studie- en opleiding
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Kosten reintegratie
Kosten werkkleding
Reiskosten woon-werk
Ov. kosten/ spaarregeling
Wachtgeld ambtenaren
aanv. wao uitk/iza gepens / FPU gemeenten
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KAPITAALLASTEN
Afschrijvingen
Afschrijvingskstn boven boekwaarde WML- Fac.
Huur terreinen
Huur gebouwen
Onderhoud terreinen
Onderhoud gebouwen
Gebruiksvergunningen
Voorziening groot onderhoud
Onderhoud installaties
Rente langlopende lening
Rente eigen vermogen
Rente deposito / rekening courant

PRODUCTIEKOSTEN
Onderhoud machines
Onderhoud vervoersmiddelen
Onderh/ aanschaf inventaris
Onderh/aanschaf kantoormeubilair
Onderhoud schaftwagens
Hulpstoffen
Gereedschappen
Huur overige

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Reis- en verblijfkosten
Pub. relations
Wemel
Representatie
Advertenties
Overige verkoopkosten
Onr. zaak bel. / waterschap
Brandverzekering
Kredietverzekering
Overige verzekeringen
Motorrijtuigenbelasting
Motorrijtuigenverzekering
Afschrijving debiteuren
Gas
Water
Electra
Brandstof auto's/ machines
Schoonmaakkosten
Abonnementen en contributies
Beveiliging
Beveiliging WML-Facilitair
Ongediertebestrijding
Kantoorbenodigdheden
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727
0
2
2
22
56
2
0
87
31
0
-1
927

672
0
2
2
24
30
0
39
64
85
0
3
921

858
2
2
0
22
20
3
85
78
85
0
-2
1.153

-186
-2
0
2
2
10
-3
-46
-14
0
0
5
-231

36
31
25
1
0
112
15
9
229

35
43
30
0
0
92
11
0
211

51
30
30
0
0
119
16
0
246

-16
13
0
0
0
-27
-5
0
-35

77
23
16
11
4
0
28
33
8
25
11
10
0
103
8
113
43
175
42
65
0
2
58

79
18
12
11
10
0
31
42
0
23
27
11
6
116
8
116
47
176
35
50
1
2
54

70
25
10
12
2
0
30
36
1
27
20
9
0
125
10
120
41
185
40
68
0
3
70

9
-7
2
-1
8
0
1
6
-1
-4
7
2
6
-9
-2
-4
6
-9
-5
-18
1
-1
-16
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VERVOLG OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Kopieerkosten tbv WML-Facilitair
Kaantoorbenodigdheden WML-Facilitair
Bedrijfshulpverlening
Kosten bvedrijfshulpverlening WML-Facilitair
Afvalverwijdering / milieukosten
Telefoon
Porti
Kantinekosten
Kantine-opbrengst
Accountant
Bank- en girokosten
Bestuurskosten
WSW indicatiecommissie
Ondernemingsraad
Cliëntenraad
Vereniging POSW / NOSW
Kwaliteitsborgingen
Kwaliteitszorg WML-Facilitair
Automatisering
Software contracten WML-Facilitair
Relatiedag/Opendag
Oprichtingskstn bedrijf Polen
Doorbelsting ISD P&O / Salaris 2012
Doorbelasting ISD huur e.d. 2012
Doorbelasting ISD overig 2012
Diversen
Doorbel.overige niet-pers.kn WML-Fac.
Doorbel.Dienstenovereenk. WML-Fac. *
Kosten reorganisatie *
Kosten fusie ISD *

10
3
22
0
11
44
26
109
-63
49
6
6
0
22
11
17
3
10
172
1
0
28
0
0
0
-7
0
-600
288
31
1.055

8
0
24
1
9
34
22
109
-58
41
5
5
0
63
11
18
10
0
119
0
0
4
-16
-121
-15
-21
-11
-200
444
387
1.747

0
0
14
0
6
60
25
102
-66
41
6
8
0
20
11
17
4
0
187
0
0
0
0
0
0
-70
-21
-600
0
0
647

8
0
10
1
3
-26
-3
7
8
0
-1
-3
0
43
0
1
6
0
-68
0
0
4
-16
-121
-15
49
10
400
444
387
1.099

9.553

9.188

9.527

-339

-100
-92
116
37
-39

0
-96
17
0
-79

0
0
0
0
0

0
-96
17
0
-79

-2.044

-2.950

-2.850

-100

* = behoren tot de bijzondere posten
TOTAAL KOSTEN

Incidentele baten en lasten
Buitengewone lasten (afspraak met Vebego)
Lasten voorgaande jaren
Baten voorgaande jaren
Baten / huidig/voorgaande jaren WML mbt WML FAC

Exploitatieresultaat
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Exploitatieresultaat

-2.044

-2.950

-2.850

-100

164
720
22
328
0
319

0
4
0
0
310
375

0
0
0
0
150
0

0
4
0
0
160
375

-492

-2.261

-2.700

439

Bijzondere posten
zie ook 3 bijzondere posten onder gewone bedrijfskosten

SE's boven taakstelling
Resultaat desinvestering
Vakantiegeld verplichtingen
Vrijval gedeelte voorziening groot onderhoud
Resultaat deelneming WML Facilitair
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Resultaat WML
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Onderwerp: Treasurystatuut Baanbrekers

Voorgeschiedenis:
Tot en met 2012 hebben zowel WML als de ISD hun eigen, afzonderlijke treasurystatuut gehad.
Beide statuten zijn niet meer actueel ten aanzien van onder andere wet- en regelgeving, functiescheiding en de
organisatie-inrichting van Baanbrekers.
Wat willen we bereiken?
- De afspraken rondom treasury in lijn brengen met de huidige wet- en regelgeving;
- De functiescheiding mb.t. treasury verbeteren;
- De informatievoorziening rondom treasury verbeteren, zowel operationeel als bestuurlijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het voorliggende treasurystatuut voor Baanbrekers is tot stand gekomen op basis van drie bronnen:
1. het bestaande statuut van WML
2. het bestaande statuut van ISD
3. de Tweede Handreiking Treasury van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (d.d. eind 2011)
Bij de vaststelling kunnen de volgende overwegingen worden meegenomen:
a. Het is een 0.1-versie. Eind van 2013 gaan we het statuut herzien op basis van:
- de aangepaste wet- en regelgeving;
- onze (dan geformuleerde) visie op uitvoering taken centraal versus decentraal;
- de daadwerkelijke invulling van het functiegebouw van Baanbrekers;
- de samenhang met het directiestatuut en de nog op te stellen mandaatreglement/register.
b. Het statuut is een verbetering ten opzichte van de afzonderlijke statuten van WML en ISD
(onder andere is er een betere scheiding van taken en verantwoordelijkheden opgenomen, en is het
aangepast op actuele wet- en regelgeving). Stellen we het bijgaand statuut niet vast, dan moeten we
nog een aantal maanden werken op basis van de slechtere en verouderde versies van WML en ISD, die
bovendien niet geheel eensluidend zijn.
c. Alle inhoudelijke opmerkingen van de controllers zijn verwerkt.
d. Accountant Deloitte heeft er ook naar gekeken en als positief beoordeeld
e. Het treasurystatuut dient het directiestatuut en het mandaatreglement/register

Adviezen in- en extern
Er is afstemming geweest met het MT, de directie, het DB, de accountant en de controllers.
Alle inhoudelijke opmerkingen zijn in de voorliggende versie verwerkt.
Wij stellen u voor:
1. Kennis te nemen van de inhoud van het Treasurystatuut voor Baanbrekers (versie 1.0).
2. Op basis van de inhoud over te gaan tot vaststelling van en de inwerkingtreding
van het treasurystatuut per 01-03-2013
3. Eind van 2013 het statuut te actualiseren op basis van:
- de aangepaste wet- en regelgeving
- onze (dan geformuleerde) visie op uitvoering taken: centraal versus decentraal
- de daadwerkelijke invulling van het functiegebouw van Baanbrekers

Dagtekening, 18-02-2013
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Inleiding
Treasury heeft de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen. Belangrijke redenen
daarvoor zijn vooral de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten, de introductie
van nieuwe financieringsinstrumenten, de verzelfstandiging van diensten van de
decentrale overheden, de invoering en wijziging van wet- en regelgeving en de
voortschrijdende professionalisering van de treasury. Treasury is een belangrijk
aandachtsveld geworden en krijgt daardoor steeds meer bestuurlijke betekenis.
Ook het bestuur van Baanbrekers moet zorg dragen voor een verantwoordelijke en
professionele inrichting van de treasuryfunctie, evenals voor het scheppen van
voorwaarden om deze te kunnen uitvoeren.
Bij het opstellen van het treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen van
de wettelijke kaders (o.a. Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet fido, Regeling
uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling
financiering decentrale overheden). Teneinde de transparantie van het
treasurystatuut te bevorderen is, voor zover dit relevant is, aansluiting gezocht bij de
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepubliceerde
“Handreiking Treasury” (zowel de eerste versie uit 2000 als de geactualiseerde versie
uit 2011).
Het treasurystatuut begint met het formuleren van het begrippenkader en de
doelstellingen van de treasuryfunctie voor Baanbrekers. Vervolgens concretiseren we
deze doelstellingen voor de verschillende deelgebieden van treasury: risicobeheer,
bedrijfsfinanciering en kasbeheer. Daarna komen de administratieve organisatie en
interne controle van de treasuryfunctie aan de orde. Het accent ligt daarbij op de
eenduidigheid over de verdeling van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. Tot slot leggen we de uitgangspunten vast voor de informatie
die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te maken en te
houden.
In het treasurystatuut zijn na ieder hoofdstuk een aantal kritische vragen opgenomen
die het bestuur en de directie van Baanbrekers in staat stellen de treasury-activiteiten
kritisch tegen het licht te houden. Deze vragen kunnen ondersteunen bij de invulling
van de verschillende rollen. Het stellen van deze vragen alleen echter geen garanties
dat onvolkomenheden op het gebied van treasury worden voorkomen. Bij twijfel over
de beantwoording van deze vragen is het zinvol extern advies te overwegen.
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1.

Treasury

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers;
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers;
Besluit:
Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

1.1
De treasuryfunctie
Baanbrekers onderkent het belang van een verantwoord, prudent en professioneel
beheer van haar financiële middelen. Als uitvoerend orgaan van decentrale
overheden, i.c. de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, wil Baanbrekers
kaders aangeven voor een inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie, met als
doelstelling haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en
beheersbaar mogelijke wijze in te richten.
Baanbrekers definieert de treasuryfunctie als:

Treasury is het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op
de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en
financiële posities alsmede de hieraan verbonden risico’s

Kenmerkend voor de treasuryfunctie is dat de (uiteindelijke budgettaire) risico’s
aanzienlijk kunnen zijn; treasurers wordt soms de verantwoordelijkheid gegeven om
zeer grote bedragen te beheren en risico’s te beheersen. Het treasurystatuut van
Baanbrekers heeft als doel om alle daarbij betrokken partijen zo goed mogelijk
ondersteunen bij:
het bewust maken van een aantal spanningsvelden;
autonomie bij de uitoefening van de taak van de gemeenschappelijke regeling;
het zo goed mogelijk beheersen van haar (financiële) risico’s;
het borgen c.w. verhogen van de kwaliteit van de treasuryfunctie;
het financiële verantwoordingsproces versterken;
Binnen Baanbrekers zijn op het gebied van treasury verschillende betrokken partijen
te onderscheiden. Het gaat daarbij onder meer om de kaderstellende en
controlerende rol (zowel beleidsmatig kader als risicokader), de beheersmatige en
uitvoeringstechnische rol, de initiërende rol en de eindverantwoordelijke rol. Partijen
moeten zich niet alleen bewust zijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheden,
maar ook van de rollen en verantwoordelijkheden van de andere partijen. In dit
statuut wordt daaraan aandacht besteed.
Baanbrekers voert twee instrumenten op het gebied van treasury waarmee zij beoogt
de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen, de transparantie
Treasurystatuut Baanbrekers
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van besluitvorming te verbeteren, de verantwoording te versterken en de
kredietwaardigheid in standte houden en te bevorderen.
Het eerste instruiment is het voor u liggende treasurystatuut. In dit treasurystatuut
leggen we de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vast in de vorm
van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een
objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk.
Het tweede instrument is de jaarlijkse treasuryparagraaf in zowel de begroting als de
jaarrekening. Hierin bespreken we de beleidsvoornemens respectievelijk de
uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Per kwartaal maken we een
tussentijdse rapportage die we aanbieden aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur.

1.2

Begrippenkader

In dit statuut wordt verstaan onder:
- Derivaten

Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een
bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende
waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of
obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om
renterisico’s te sturen en financieringskosten te
minimaliseren;

- Financiering

Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor
een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen
bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;

- Geldstromenbeheer

Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te
transfereren zowel binnen Baanbrekers zelf als tussen
Baanbrekers en derden (betalingsverkeer);

- Intern liquiditeitsrisico De risico’s van mogelijke wijzigingen in de
liquiditeitplanning en meerjaren investeringsplanning
waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de
verwachtingen;
- Kasgeldlimiet

Een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een
percentage van het totaal van de jaarbegroting van
Baanbrekers bij aanvang van het jaar;

- Koersrisico

Het risico dat de financiële activa van Baanbrekers in
waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;

- Kredietrisico

De risico’s op een waardedaling van een vordering ten
gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de
verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van
insolventie of deficit;

- Liquiditeitenbeheer

Het financieren en uitzetten van middelen voor een
periode tot één jaar;

- Liquiditeitenplanning

Een gestructureerd overzicht van de toekomstige
inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid;
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- Rating

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij
toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op
schuldpapier;

- Renterisico

Het gevaar van ongewenste veranderingen van de
(financiële) resultaten van Baanbrekers door
rentewijzigingen;

- Renterisiconorm

Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido
gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld
van Baanbrekers dat bij de realisatie niet mag worden
overschreden;

- Rentetypische looptijd Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening,
waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening
sprake is van een door de verstrekker van de geldlening
niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding;
- Rentevisie

Toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling;

- Saldobeheer

Het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;

- Solvabiliteitsratio 0%

Status die door een bancaire toezichthouder in een EUlidstaat aan het schuldpapier van een instelling kan worden
toegekend;

- Treasuryfunctie

De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten
op het besturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële
posities en de hieraan verbonden risico’s. De
treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer,
ondernemingsfinanciering, kasbeheer en debiteuren- en
crediteurenbeheer;

- Uitzetting

Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden
tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen.
Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een
periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben
betrekking op een periode van één jaar of langer.

1.3

Doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie van Baanbrekers is een ‘servicecentre’ met een geoefend oog voor
risico’s en geen profitcentre. De treasuryfunctie van Baanbrekers dient tot:
1. Het opstellen en het beheren van een efficiënt cashflow-management;
2. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele
condities;
3. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van Baanbrekers tegen
ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en
liquiditeitsrisico’s;
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4. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities;
5. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van wet- en
regelgeving en binnen de richtlijnen van het treasurystatuut.

1.4
Het wettelijk kader
Het wettelijk kader ligt voor een deel besloten in de nationale regelgeving en voor
een deel in de Europese regelgeving. Binnen de nationale regelgeving wordt het
kader gegeven doordeWetfido (Wet financiering decentrale overheden) en de
Gemeentewet. In dit hoofdstuk wordt dit kader geschetst.
1.4.1 Wet Fido
Per 1 januari 2001 is de Wet fido (financiering decentrale overheden) in werking
getreden. De Wet fido en de bijbehorende ministeriële regelingen geven het
bindende kader voor de uitoefening van de treasury. Daarbij staat kredietwaardigheid
voor de treasuryfunctie centraal. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat men
bedachtzaam om dient te gaan met publieke middelen. Dit betekent dat
risicobeheersing van groot belang is en dat gemeenten uitsluitend leningen mogen
aangaan, middelen uitzetten en garanties verlenen voor de uitoefening van de
publieke taak. Binnen het kader van wet- en regelgeving bepaalt de gemeenteraad gemotiveerd en transparant-zelf wat zij onder de publieke taak verstaat en hoe deze
zal worden uitgeoefend. Bankachtige activiteiten bijvoorbeeld het aantrekken en
uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomen - behoren volgens de
Wet fido in elk geval niet tot de publieke taak van gemeenten en zijn verboden. Ook is
het innemen van zogenaamde “open posities” met derivaten niet toegestaan, omdat
in dat geval de risico’s worden vergroot in plaats van afgedekt.
In de Wet Fido uit het beheersen van de risico’s zich verder concreet in
risiconormen voor lenen en uitzetten:
•
Voor lenen zijn dat de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Beide begrenzen de renterisico’s die verbonden zijn aan financiering door
middel van resp. korte schuld en lange schuld. (Wet fido, art. 3 t/m 6)
•
Voor uitzetten zijn dat de rating-eisen, hoofdsomgarantie of vastrentende
waarden. Deze normen beogen om middelen slechts uit te zetten bij zeer
kredietwaardige financiële ondernemingen of instellingen met een
solvabiliteitsvrije status. (Wet fido, art. 2, 2e lid, Ruddo, art. 2)
•
Het lenen en uitzetten dient altijd in euro’s, of in een munteenheid die is
opgegaan in de euro, te gebeuren. (Wet fido, art. 2, 3e lid, en Besluit
Leningvoorwaarden Decentrale Overheden (BLDO), art. 1))
•
De hoofdsom van een lening dient niet onderhevig te zijn aan enige vorm
van indexatie.
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1.4.2 Lagere regelgeving
De bepalingen uit de Wet fido zijn voor het uitzetten van tijdelijke overtolligheid
verder uitgewerkt in de Ruddo, de UFDO en de BLDO.
De Ruddo (de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) gaat over het
uitzetten van gelden. In de loop van 2008 bleek dat sommige financiële
ondernemingen waarbij decentrale overheden gelden hadden uitgezet, in financiële
problemen verkeerden als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis, waardoor zij niet
meer (volledig) aan hun verplichtingen konden voldoen. Naar aanleiding daarvan zijn
enkele eisen in de Ruddo aangescherpt en zijn kaders opgenomen voor de beheersing
van risico’s ten aanzien van uitzettingen en derivaten.
In de UFDO (de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (UFDO) zijn
onder andere de percentages van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm
opgenomen.
Het BLDO (Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden (BLDO) bevat
regelgeving voor zowel inlenen als uitlenen. Het schrijft voor dat geldleningen
slechts kunnen worden aangegaan ofverstrekt en dat de verplichtingen van betaling
van rente en aflossing moeten zijn uitgedrukt in euros. Daarnaast mogen leningen
slechts worden aangegaan ofverstrekt, indien de hoofdsom niet onderhevig is aan
enige vorm van indexatie.

1.5
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kritische vragen met betrekking tot de treasuryfunctie
Is er een vastgesteld treasurybeleid of –statuut?
Wanneer is het treasurystatuutvastgesteld?
Is een herijking van het treasurystatuut nodig in verband met nieuwe of
gewijzigde wet- en regelgeving, of veranderde omstandigheden in de
financiële positie van Baanbrekers of de gemeenten?
Is de treasuryfunctie voldoende vertaald in concrete en schriftelijke instructies
en procedures? En wordt op de deze procedures gecontroleerd?
Wordt in het treasurystatuut rekening gehouden met de geldende wet- en
regelegeving?
Zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie helder geformuleerd?
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2.

Risicomanagement

2.1
Uitgangspunten risicobeheer
Een van de belangrijkste aspecten van treasury is het beheersen van risico’s.
Risicomanagement in relatie tot treasury heeft betrekking op het beheersen van
financiële risico’s (renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en koersrisico’s). In
de volgende paragrafen wordt hierop nader in gegaan waarbij de belangrijkste
aandachtspunten per risicogebied worden weergegeven.
Voor het treasury-risicomanagement gelden de volgende uitgangspunten:
1. Baanbrekers mag leningen of garanties uit hoofde van de “publieke taak”
uitsluitend verstrekken aan door het Algemeen Bestuur goedgekeurde derde
partijen, waarbij vooraf advies van de afdeling Controlling wordt ingewonnen over
de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
2. Baanbrekers kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze
uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren
van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze
uitzettingen wordt geborgd door de richtlijnen en limieten van dit statuut;

2.2
Renterisicobeheer
Het renterisico heeft betrekking op het bedrag van de vaste schuld waarover
renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook eventuele
herfinancieringen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen
in de tijd te spreiden. Het renterisico wordt getoetst aan het bedrag van de
renterisiconorm. De renterisiconorm heeft betrekking op het totaal van de begroting
van enig jaar. Het doel van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico’s
op de vaste schuld (schuld met een rentetypische looptijd vanaf één jaar). Dit kan
door het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. De
renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage (20% voor
gemeenschappelijke regelingen) te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal.
1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet fido;
2. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet fido;
3. Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële
positie en de liquiditeitenplanning;
4. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting
wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
5. Binnen de kaders gesteld onder lid 3 en lid 4, streeft Baanbrekers naar spreiding
in de rentetypische looptijden van leningen/uitzettingen.

2.3
Koersrisicobeheer
1. Baanbrekers beperkt de koersrisico’s op uitzettingen uit hoofde van treasury,
door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: rekening courant,
spaarrekening, daggeld, deposito’s en obligaties.
2. De looptijd van de uitzettingen wordt afgestemd op de liquiditeitenplanning.
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2.4
Kredietrisicobeheer
Financiering (u/g) heeft betrekking op het uitzetten van tijdelijk overtollige financiële
middelen. Rentetarieven voor uitzettingen zijn afhankelijk van de geldende
kapitaalmarktomstandigheden en fluctueren door veranderingen in vraag en aanbod
en door (verwachte) wijzigingen in het monetaire beleid van centrale banken. De
beweeglijkheid of mate van fluctuatie van rentetarieven wordt ook wel
rentevolatiliteit genoemd. Volatiliteit is een maatstaf voor onzekerheid of risico. Hoe
hoger de volatiliteit, des te groter de onzekerheid of het risico. Om risico’s bij het
uitzetten van gelden zoveel als mogelijk te beheersen stelt Baanbrekers voorwaarden
aan de kredietwaardigheid van de tegenpartijen bij zij haar (tijdelijk) overtollige
middelen uitzet. Daarnaast stelt Baanbrekers voorwaarden aan de producten waarin
(tijdelijk) overtollige middelen worden uitgezet.
1. Baanbrekers zet slechts gelden uit bij:
a. de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers;:
b. financiële ondernemingen die gevestigd zijn in een lidstaat die ten minste
beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste twee ratingbureaus;
en
c. voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kunnen
aantonen dat ze ten minste over een AA-minusrating beschikken, afgegeven
door ten minste twee rating-bureaus.
2. Indien de gelden worden uitgezet of de verbintenissen met betrekking tot
financiële derivaten worden aangegaan voor een periode van drie maanden of
korter, tonen deze financiële ondernemingen aan dat ze, in afwijking van het
eerste lid, onderdeel b, voor henzelf of voor de door hen uitgegeven
waardepapieren ten minste over een A-rating, afgegeven door ten minste twee
ratingbureaus beschikken.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op uitzettingen tegen
waardepapieren waarvoor een solvabiliteitsratio van 0 procent geldt.
4. Baanbrekers zal haar liquide middelen uitsluitend aanhouden en/of uitzetten
middels het aanhouden van tegoeden in rekening-courant, het afsluiten van een
deposito, obligaties, onderhandse geldleningen en, Euro Medium Term Notes
(EMTN’s), doch uitsluitend bij partijen die voldoen aan de onder punt 1 t/m 3
gestelde eisen.
5. Derivaten worden enkel en alleen gebruikt ter beperking van financiële risico’s
(geen open posities) en worden afgesloten uitsluitend met een tegenpartij die
voldoet aan de onder punt 1 t/m 3 gestelde eisen.

2.5
Intern liquiditeitsrisicobeheer
Baanbrekers beperkt haar interne liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te
baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede
een meerjarige liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 3 jaar waaruit
blijkt of zij tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen.
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2.6
Valutarisicobeheer
Valutarisico’s worden bij Baanbrekers uitgesloten door uitsluitend leningen te
verstrekken, aan te gaan of te garanderen in Euro’s.
Eventuele valutarisico’s die voortvloeien uit operationele transacties worden door
Baanbrekers direct ingedekt.

2.7
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Kritische vragen met betrekking tot risicomanagement
Wordt de liquiditeitsplanning structureel gevolgd en tegen de werkelijkheid
afgezet?
Worden bij de liquiditeitsplanning oorzaken en acties ten aanzien van
afwijkingen met de realisatie benoemd (leereffecten)?
Ingeval de kasgeldlimiet is overschreden: wat is daarvoor de reden?
Hoe wordt hiermee omgegaan?
Is bij het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen en verlenen van
garanties uitsluitend gehandeld ten behoeve van de uitoefening van de
publieke taak?
Loopt Baanbrekers valutarisico’s?
Is er inzicht in de leningen en garanties die zijn verstrekt aan partijen?
Worden derivaten ingezet en zo ja, voldoen deze aan de gestelde eisen?
Welk effect heeft een veranderde rente op de leningenportefeuille en de
liquiditeitsplanning?
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3.

Bedrijfsfinanciering

3.1

Financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden
de volgende uitgangspunten:
1. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van
de publieke taak;
2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt
door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en
voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en
secundair de deelnemende gemeenten in de GR Baanbrekers om financiering te
verzoeken;
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn uitsluitend
onderhandse leningen* bij de Bank Nederlandse Gemeenten;
4. Geen leningen worden aangegaan met het enkele doel de aangetrokken gelden
tegen een hoger rendement uit te zetten.
* Kenmerken van onderhandse leningen zijn:
• maatwerkafspraak tussen geldgever en geldnemer;
• door bekendheid partijen vaak snel en eenvoudig te regelen;
• de verhandelbaarheid is beperkt

3.2

Langlopende uitzettingen

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van
één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
1. Uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in par. 2.4 genoemde voorwaarden;
2. Tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering
worden uitsluitend uitgezet bij de financiële partij waar deze leningen zijn aangegaan
3. Met de wederpartij wordt altijd overeen gekomen, dat de uitgezette gelden direct
opeisbaar zijn indien de rating wordt verlaagd.
5. Baanbrekers vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen alvorens een
langlopende uitzetting wordt gedaan.

3.3

Relatiebeheer

Baanbrekers beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af
te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:
1. Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan
de eisen die zijn gesteld in punt 1 van paragraaf 2.4;
2. Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen,
effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands
of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de
Verzekeringskamer.
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4.

Kasgeldbeheer

4.1
Liquiditeitenplanning
Onder kasgeldbeheer valt het rekeningenbeheer en beheer van de financiële posities
met een looptijd tot 1 jaar. Hierbij ligt de focus vooral op het beheer van de
geldstromen en saldi op rekening courant. In dit hoofdstuk zijn de activiteiten
opgesplitst in:
•
Rekeningbeheer;
•
Saldo- en liquiditeitenbeheer;
•
Betalingsverkeer
Haar kasgeldbehoefte maakt Baanbrekers inzichtelijke door het opstellen van een
prognose van de verwachte in- en uitgaande geldstromen (de liquiditeitenplanning).
Niet alle baten en lasten uit de begroting leiden tot uitgaven en inkomsten, denk
hierbij aan interne verrekeningen, afschrijvingen en dotaties/onttrekkingen aan
reserves en voorzieningen. Een liquiditeitsplanning geeft minimaal één jaar vooruit op
maandbasis en drie jaar vooruit op jaarbasis inzicht van de verwachte
liquiditeitsontwikkeling. Daarnaast vindt op de rapportagemomenten het vergelijk
plaats tussen planning en realisatie. Hierdoor kunnen de grote verschillen
geanalyseerd worden en deze informatie meegenomen worden bij het actualiseren
van de planning.
4.2
Rekeningbeheer
Voor een efficiënt rekeningbeheer is het van belang dat de rekeningen-structuur
bestaat uit een beperkt aantal rekeningen en een beperkt aantal bankrelaties. Als
Baanbrekers meerdere bankrekeningen aanhoudt bij één bank worden deze
rekeningen opgenomen in een saldo- en rentecompensatiecircuit en wordt op dat
rekeningstelsel gunstige/ marktconforme rekeningcondities bedongen. De condities
op rekening-courant bestaan uit de rentetarieven, kredietfaciliteit, eventueel
valutaverlies (valutering) en provisie.
Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:
1. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op organisatieniveau op
elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien
dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen
tijdig kunnen worden nagekomen.
2. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank;

4.3
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Het saldo- en liquiditeitenbeheer richt zich op een optimale sturing van de dagelijkse
rekening-courant saldi, teneinde de rentekosten te minimaliseren en de rentebaten
te maximaliseren.
Tijdelijke tekorten (korter dan één jaar) worden opgevangen door geld aan te trekken
tegen minimale kosten en tijdelijke overschotten worden uitgezet tegen maximale
opbrengsten en met minimale risico’s.
Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke
richtlijnen:
Treasurystatuut Baanbrekers
Versie 1.0 d.d. 25 februari 2013

13

1. Baanbrekers streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één
rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan Baanbrekers kortlopende
middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 - de kasgeldlimiet
niet overschreden;
3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn
daggeld, kasgeldleningen en krediet in rekening courant tot een gezamenlijk
maximum van € 3.200.000;
4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter
dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s;
5. Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in paragraaf
2.4 genoemde tegenpartijen toegestaan;

4.4
Betalingsverkeer
Het doen en verwerken van betalingen is een laatste schakel in de procesketen van
het debiteuren- en crediteurenbeheer. De nadruk ligt vooral op het zo effectief en
efficiënt mogelijk aanmaken en verwerken van de betaalstromen. In deze lijn past
het zoveel mogelijk elektronisch verwerken van betaalinformatie. Daarnaast is het
essentieel dat de (interne) risico’s in het betaalproces worden geminimaliseerd.
Dit betekent dat het van belang is dat er voldoende functiescheiding is tussen
functionarissen die in de crediteurenadministratie kunnen muteren, de 1e en 2e
handtekening onder de betalingen zetten en de controle op de uitgevoerde
betalingen doen. Verder is het voor betaalsystemen belangrijk dat er een hoog
beveiligingsniveau wordt toegepast.

5.5

Kritische vragen met betrekking tot kasgeldbeheer

1.
2..

Is er een overzicht van de liquiditeitsontwikkeling?
Wordt de liquiditeitsplanning structureel gevolgd en minimaal 1x per maand
geactualiseerd
Wordt de liquiditeitenplanning tegen de werkelijkheid afgezet?
Worden bij de liquiditeitsplanning oorzaken en acties ten aanzien van
afwijkingen met de realisatie benoemd (leereffecten)?
Is de kwaliteitvan de liquiditeitsplanning voldoende basis om financiering op
aan te trekken

3.
4.
5.
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5.

Treasury organisatie en interne controle

5.1
Plaats van treasury in de organisatie
Een duidelijke inbedding van de treasury binnen de organisatie van Baanbrekers is
van belang om een adequate verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de treasuryfunctie mogelijk te maken. Het gaat bij de treasury
als organisatie dan om de volgende zaken:
1. De treasury van Baanbrekers maakt onderdeel uit van de afdeling
Bedrijfsvoering & Control;
2. De treasury-functie wordt gecentraliseerd uitgevoerd teneinde enerzijds te
kunnen voldoen aan de eisen functiescheiding en controle en anderzijds
schaalvoordelen te kunnen benutten waardoor kostenvoordelen ontstaan en
risico’s beter kunnen worden beheerst.

5.2
Mandatering
Hoewel de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
treasuryactiviteiten altijd bij de directie blijft, kunnen de bevoegdheden via
mandatering overgedragen worden aan de ambtelijke organisatie. Mandatering
biedt als voordelen dat de treasury slagvaardiger kan opereren op de financiële
markten en dat de directie niet onnodig wordt belast met de uitvoering van de
dagelijkse activiteiten.
De mandatering van taken en bevoegdheden wordt periodiek gecontroleerd en
geëvalueerd wordt door de directie op basis van verantwoordingsrapportages. Bij
de mandatering houdt Baanbrekers rekening met functiescheiding tussen de
beleidsbepaling, het uitvoeren, het administreren en controleren van en
rapporteren over de treasuryactiviteiten. De gemandateerde bevoegdheden maakt
Baanbrekers bij de financiële tegenpartijen bekend.
Naast beleidsmatige, uitvoerende, controlerende, administrerende en
rapporterende taakvelden heeft de treasury ook adviserende taken. Deze taken en
verantwoordelijkheden kunnen duidelijk worden vastgelegd en verdeeld volgens
het “ vier-ogenprincipe”.

5.3
Organisatorische risico’s
Organisatorische risico’s betreffen risico’s die samenhangen met de verdeling van
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functies over bij de treasury
betrokken personen.
Deskundigheidsrisico’s
Deskundigheidsrisico’s kunnen ontstaan wanneer de treasuryfunctionarissen
instrumenten en technieken ondeskundig toepassen en de effecten die dit op de
organisatie heeft niet overzien. De kwaliteit van de bezetting is dus erg belangrijk.
De functionarissen van de treasury moeten voldoende kennis hebben met
betrekking tothun rol binnen de treasury.
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Frauderisico
Een ander personeelsrisico is het frauderisico. Dit is het risico dat functionarissen
bewust middelen van de organisatie vervreemden door oneigenlijke toepassing van
bevoegdheden en instrumenten.
Formatierisico
Dit risico ontstaat als er een te gering aantal functionarissen betrokken is bij het
verrichten van transacties en andere treasury handelingen en de administratieve
verwerking daarvan. Door een te grote werkdruk ontstaan zorgvuldigheidsfouten
en onjuistheden die niet opgemerkt worden.
Verantwoordelijkheidsrisico
Dit betreft het risico dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een
activiteit of de beheersing van een bepaald proces niet duidelijk bij een bepaalde
persoon is gelegd. Daardoor worden noodzakelijke handelingen niet verricht of
gebeurt er onvoldoende in de procesgang.

5.4

Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

Binnen Baanbrekers gelden als uitgangspunten op het gebied van treasuryorganisatie en interne controle:
1. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op
eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;
2. Bevoegdheden zijn via mandaat nader schriftelijk vastgelegd;
3. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als
belangrijkste voorwaarden:
a. iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd
(het vier-ogen-principe);
b. de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;
c. de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door
afzonderlijke functionarissen.
4. Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van treasurytransacties
te versturen naar het bestuur zonder tussenkomst van de personen die bevoegd
zijn tot het sluiten van de transacties;
5. De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de
transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door het hoofd van de afdeling
Financiën en Administratie.
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5.5

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van Baanbrekers
staan in tabel 1 gedefinieerd.
TABEL 1
Functie

Verantwoordelijkheden (o.g.v. mandaat van het algemeen bestuur)

Algemeen
Bestuur

Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid,
globale richtlijnen en limieten in het treasurystatuut;
Het vaststellen van de treasuryparagraaf;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het
treasurybeleid;
Het uitvoeren van de niet aan het Dagelijks Bestuur gemandateerde
treasuryactiviteiten.
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan het Algemeen Bestuur over de uitvoering van
het treasurybeleid;
Het vaststellen van administratieve richtlijnen op het gebied van
treasury.
Het per kwartaal rapporteren aan het Dagelijks Bestuur over de
uitvoering van de treasury;
Het afleggen van verantwoording aan het Dagelijks Bestuur.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover
rapporteren aan de directeur en het bestuur.

Dagelijks
Bestuur

De directeur

De interne
auditor

De manager
Bedrijfsvoering
& Control
(B&C)

De Divisiemanagers

Het voorbereiden en doen van beleidsvoorstellen m.b.t treasury;
Het opzetten van administratieve richtlijnen t.a.v. treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten
conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf;
Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun
activiteiten en projecten;
Het per kwartaal afleggen van verantwoording aan de directeur, en
t.a.v. de liquiditeitenplanning maandelijks.
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun
sector aanlevert aan de afdeling F&A omtrent toekomstige uitgaven
en ontvangsten;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten
gunste van de budgetten waarvan zij in de begroting als
budgethouder zijn aangewezen.
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Hoofd
Financiën &
Administratie
(F&A)

Medewerkers
F&A

Directiesecretaris
Financiële
administratie
De externe
accountant
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Het bijdragen aan beleidsvoorstellen op treasury gebied;
Het beheren van de geldstromen;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en
overige financiële instellingen;
Het autoriseren van betalingen aan crediteuren via het ingeven van
een pincode in het betalingsprogramma;
Het autoriseren van het uitzetten van tijdelijke
liquiditeitsoverschotten op deposito;
Het afleggen van verantwoording aan de Manager B&C over de
uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen bij dezelfde bank,
incl. het uitzetten van gelden op deposito, in overleg met het hoofd
F&A;
Het ter autorisatie aanbieden van girale betalingen aan het hoofd
F&A;
Het beheren van de debiteuren en crediteuren;
Het verzorgen van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens ten
behoeve van de rapportage aan het dagelijks en algemeen bestuur;
Het afleggen van verantwoording aan het hoofd F&A over de
uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Samen met de algemeen directeur of het hoofd F&A of de manager
B&C per telefoon en schriftelijk autoriseren van overboekingen
tussen rekeningen bij verschillende banken.
Het juist en volledig weergeven van de bezittingen, schulden,
rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en
betalingen in de financiële administratie.
Het in het kader van haar reguliere controle taak adviseren en
controleren omtrent feitelijke naleving van het treasurystatuut.
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5.6

Bevoegdheden

In tabel 2 staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven
alsmede de daarbij benodigde fiattering ( o.g.v. mandaat van het algemeen bestuur.)
TABEL 2
Omschrijving bevoegdheden

Uitvoering
Autorisatie
(eerste handtekening) (tweede handtekening)

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via callgeld of
deposito

Medewerker F&A
belast met treasury

Hoofd F&A

2. Het aantrekken van geld via daggeld of
kasgeld

Hoofd F&A

Manager B&C

3. Betalingsopdrachten voorbereiden en
versturen

Medewerker F&A

Hoofd F&A

4. Bankrekeningen
openen/sluiten/wijzigen

Hoofd F&A

Manager B&C

5. Bankcondities en tarieven afspreken

Manager B&C

Directeur

6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten

Manager B&C

Dagelijks Bestuur

7. Het aantrekken van gelden via
onderhandse leningen

Manager B&C

Dagelijks Bestuur

8. Het uitzetten van gelden via (staats)
obligaties zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf

Manager B&C

Dagelijks Bestuur

Bankrelatiebeheer

Financiering en belegging

9. Het verstrekken van leningen aan
Directeur
derden uit hoofde van de publieke taak

Dagelijks Bestuur

10. Het garanderen van gelden uit hoofde
van de publieke taak

Dagelijks Bestuur
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Directeur
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5.7
Informatievoorziening
Om een onderbouwde treasurybeslissing te kunnen nemen is het van belang dat
minimaal de volgende informatie beschikbaar is voor de treasury:
- Liquiditeitsplanning op korte en middellange termijn;
- Rentestructuur en rentevisie;
- Inzicht in kansen/risico’s bestaande portefeuilles (o/g, u/g en garantie);
- Rekening-courant structuur en condities;
- Saldo-informatie banken.
Uiteraard dient deze informatie actueel, volledig en juist te zijn.

5.8
Rapportages
Rapportages over de treasuryactiviteiten zijn van belang om verantwoording af te
leggen over het gevoerde beleid, de interne controle te ondersteunen en
performancemeting mogelijk te maken.
Ter verantwoording van het treasurybeleid neemt Baanbrekers in de begroting en
in het jaarverslag een financieringsparagraaf op. In de begroting kunnen in deze
paragraaf de onderstaande aspecten aan de orde komen:
1. algemene ontwikkelingen (intern/extern);
2. verwachte liquiditeitsontwikkeling begrotingsjaar;
3. marktontwikkelingen en rentevisie;
4. risicopositie bestaande portefeuilles (overzicht bankrelaties, gelden o/g en
u/g, garanties, evaluatie en planning van bankrelaties, etc);
5. samenstelling en resultaat beleggingen;
6. renterisico’s van het afgelopen jaar, met een rentetypische looptijd tot
1 jaar (kasgeldlimiet);
7. renterisiconorm bij de begroting 3 jaar vooruit;
8. voorgenomen liquiditeitsbeheer/transacties;
9. eventuele risicobeheersmaatregelen.
De financieringsparagraaf in de jaarrekening geeft een verschillenanalyse tussen de
plannen in de begroting en de realisatie in hetverslagjaar. Daarnaast rapporteert
Baanbrekers gedurende het jaar over de uitgevoerde activiteiten en afwijkingen ten
opzichte van de planning in haar kwartaalrapportages.
Onderdelen van deze rapportages kunnen zijn de renteontwikkeling, het gevoerde
rentemanagement, de afgesloten transacties op de geld- en kapitaalmarkten, het
portefeuillebeheer, project financiering, liquiditeitenbeheer, etc.
Deze rapportages moeten de interne controle in staat stellen de treasury op haar
doelmatigheid te beoordelen.

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in tabel 3 opgenomen
informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen (o.g.v. mandaat
van het algemeen bestuur):
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TABEL 3
Informatie

Frequentie

1. Liquiditeitenplanning;

Maand

2. Gegevens m.b.t. toekomstige
investerings-uitgaven voor de
liquiditeitenplanning;
3. Voortgang uitvoering treasury
per onderdeel;

Kwartaal

4. Informatie aan derden
(toezichthouder en CBS) zoals
genoemd in art. 8 Wet fido;
5. Evaluatie treasury activiteiten
in Treasuryparagraaf van
jaarrekening;
6. Verantwoording n.a.v.
treasuryparagraaf via
jaarverslag;
7. Beleidsplannen treasury in
Treasuryparagraaf van
begroting;
8. Lening besluiten

Informatieverstrekker
Medewerker
F&A
Divisie-managers,
Manager B&C

Informatieontvanger
Hoofd F&A en
Manager B&C
Medewerker
F&A

Kwartaal

Manager B&C

Kwartaal

Hoofd F&A

Directeur
Dagelijks Bestuur,
Algemeen Bestuur
Derden

Jaarlijks

Manager B&C

Jaarlijks

Manager B&C

Jaarlijks

Manager B&C

binnen 14
dagen na
besluit

Dagelijks Bestuur

Directeur
Dagelijks Bestuur,
Algemeen Bestuur
Directeur
Dagelijks Bestuur,
Algemeen Bestuur
Directeur
Dagelijks Bestuur,
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
Provincie

5.9
Interne controle
Naast het opnemen van controlepunten in de procesgang van activiteiten is het
belangrijk dat regelmatig een verbijzonderde controle plaatsvindt. Een regelmatige
verbijzonderde controle op de naleving van de borgt dat functionarissen de
procedures blijven naleven. De interne controle heeft twee doelen:
1. vaststellen of de preventieve maatregelen worden nageleefd en de
administratieve vastlegging een juiste, volledige en tijdige weergave is van de
stand van zaken op enig moment (rechtmatigheidtoetsing);
2. controle op de mate waarin de treasury haar doelen realiseert
(doelmatigheidstoetsing).
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Deze controles kunnen transactiegewijs of periodiek worden uitgevoerd.
Voorbeelden van controlepunten zijn:
1. toetsen of bevoegdheden/limieten niet zijn overschreden;
2. toetsen of procedures zijn opgevolgd;
3. toetsen of uitvoering binnen het beleidskader heeft plaatsgevonden;
4. beoordeling liquiditeitspositie;
5. beoordeling risicopositie;
6. performancemetingen.
Om performancemeting vanuit de interne controle te kunnen doen, is het belangrijk
dat er meetbare en toetsbare doelstellingen voor de treasury geformuleerd worden.

5.10
1.

5.

Kritische vragen met betrekking tot de treasury-organisatie
Wordt de directie en het bestuur periodiek voorzien van rapportages t.a.v. de
treasury en met welke frequentie?
Is er een functiescheiding tussen degene die de financiële handelingen
verricht, de administratie doet, de autorisatie geeft en de auditing van de
treasuryprocessen?
Worden de controlepunten in de procesgang nageleefd?
Heeft er een verbijzonderde interne controle plaatsgevonden en zo ja, wat
waren de bevindingen?
Is het treasurystatuut ter advisering voorgelegd aan de accountant?

6

Inwerkingtreding

2.

3.
4.

Dit treasurystatuut treedt in werking met ingang van 1 maart 2013.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur:
Versie 1.0 d.d. 25-02-2013.
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