AGENDA 24 JUNI 2013

ALGEMEEN BESTUUR

Baanbrekers

19.00 – 21.00 uur

Locatie

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

ONDERWERP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

STUKKEN

ACTIE

Opening / mededelingen / ingekomen stukken
a) Termijnagenda
b) Aanpak fraude bespaart miljoen
c) Verslagen WWB kamer van 10 januari 2013, 28 februari 2013 en
25 april 2013.

Ja
Ja
Ja
Ja

Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering
a) Verslag AB 25 februari 2013
b) Besluitenlijst AB 25 februari 2013

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Jaarverslag en jaarrekening ISD-WML 2012
a) Voorlegger jaarverslagen en jaarrekening
b) Jaarverslag ISD 2012
c) Jaarrekening ISD 2012
d) Verslag van bevindingen ISD 2012
e) Jaarverslag en jaarrekening WML 2012
f) Verslag van bevindingen (accountantsverslag)WML 2012

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Kennisnemen
Vaststellen
Kennisnemen

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Financiële kaders 2013
a) Voorlegger financiële kaders
b) Financiële verordening
c) Controleverordening
d) Controleprotocol

Ja
Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
kennisnemen

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
a) Voorlegger bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
b) Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Jaarplan en begroting Baanbrekers 2013
a) Voorlegger jaarplan en begroting Baanbrekers
b) Jaarplan Baanbrekers 2013
c) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2013 – 2016
d) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2014 - 2017
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Reglement vergaderingen en vergoeding bestuur
a) Voorlegger reglement vergaderingen en vergoeding bestuur
b) Reglement van orde DB
c) Reglement van orde AB
Aanbesteding accountantsdiensten
a) Voorlegger proces accountantsdiensten
b) Aanbestedingsdocument en programma van eisen
c) Tijdschema selectietraject en werkzaamheden
d) Gunningscriteria en wegingsfactoren
e) Aanwijzing AB leden aanbestedingstraject

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Klachtenregeling Alfacheque
a) Voorlegger klachtenregeling alfacheque
b) Voorstel DB aan AB naamswijziging klachtregeling Alfacheque
c) Aanwijzing behandelaar klachten Klachtenregeling Alfacheque
d) Klachtenregeling alfacheque

Ja
Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Kennisnemen
Vaststellen

Verordening adviescommissie bezwaarschriften
a) Voorlegger verordening adviescommissie bezwaarschriften
b) Verordening adviescommissie bezwaarschriften

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Stand van zaken
a) Organisatie-inrichting
b) Jaarrekeningen Stichting Fidant, Stichting SBW en Stichting Pijler

Nee
Nee

Kennisnemen
Kennisnemen

Rondvraag en sluiting

Nee

Kennisnemen
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Termijnagenda AB - januari t/m december 2013
Onderwerp
Jaarplan en begroting 2013 en 2014
Jaarrekening en jaarverslag 2012 ISD en WML
Reglement van orde AB - DB
Treasurystatuut
Verbindingenstatuut
Aanbesteding accountantsdiensten
Verordening adviescommissie bezwaarschriften
Berap
Aanpassingen verordeningen i.v.m. Participatiewet
Evaluatie Participatiepilot
Verordening ex artikel 212 Gemeentewet/ controleverordening
Voorstel Klantenkamers Participatiewet
Dienstverleningsconcept Baanbrekers

Status

Legenda

Nog op te starten
Loopt
Aandacht
Afgerond

versie juni 2013

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zaterdag 1 juni 2013

Word ook abonnee!

Ga naar
bd.nl/abonneren

Weer geruzie binnen SOOLVA
bd.nl
redactie.waalwijk@bd.nl
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De Langstraat

Kijk voor aanbiedingen voor
abonnees op:
bd.nl/abonneevoordeel

inclusief Land van
Heusden en Altena

COMPLEET VERROT

Obstakels
gaan van
Vismarkt
door Frans van Halder

Vloeddeuren

WAALWIJK – De onderzoekers hadden het goed gezien:

de hoge vloeddeuren in de Waalwijkse havensluis verkeerden in belabberde toestand. Toen deze week de deuren
uit de sluis gehesen waren, vielen ze van ellende in stukken uiteen.

Repareren is volgens de gemeente niet meer mogelijk.
Grote delen van de deuren zijn compleet verrot. Er moeten dus nieuwe komen. De kosten bedragen 200.000 euro. De hoge vloeddeuren moeten het achterland beschermen tegen overstromingen. foto HollandPubliciteit

HEUSDEN – De Vismarkt in Heusden moet leeg. Alle obstakels zoals paaltjes met kettingen, fietsenrekken en het kunstwerk van natuursteen moeten weg. Dat is de
uitkomst van de wijktip. De gemeente voert die wijktip uit.
Op de avond over die wijktip in
Heusden waren veertig mensen
present. Het voorstel om de Vismarkt leeg te ruimen kreeg de
steun van 28 aanwezigen. Het
plan om de Vismarkt leeg te halen, werd ingediend door mevrouw S. van der Stelt.
„Niemand vindt dit mooi”, klonk
het tijdens de bijeenkomst. Het
kunstwerk genaamd Reüni van
kunstenaar Adri Verhoeven moet
bij evenementen telkens plaats
maken. De losse stenen worden
dan in de Visbank opgeslagen.
Daar liggen ze soms wel anderhalve maand.
Heusden onderzoekt nu of aan de
aanschaf van dat kunstwerk geen
contractuele verplichtingen zitten. Verplichtingen die verhinderen dat het kunstwerk naar elders
verhuist.
Heusdenaren willen desnoods
om het maximum bedrag van de
wijktip niet te overschrijden, zelf
de handen uit de mouwen steken.

Aanpak fraude bespaart miljoen
Baanbrekers succesvol met opsporen en
voorkomen van uitkeringsfraude in De
Langstraat.
door Sjaak Koolen
DE LANGSTRAAT – De fraude-aan-

pak van Baanbrekers is vorig jaar
bijzonder lonend geweest. Baanbrekers bespaarde hierdoor een
kleine 1,1 miljoen euro, zo is deze
week bekend gemaakt. Het ging
hierbij om opgespoorde fraude en
pogingen tot fraude. Baanbrekers
(sociale dienst en sociale werkvoorziening) is actief in de gemeenten Waalwijk, Heusden en
Loon op Zand.
Baanbrekers stelde vorig jaar vijf-

tig gevallen van fraude vast. De
fraudeurs werden gestraft met
een verlaging van hun uitkering
of het stopzetten van hun uitkering. In acht gevallen ging Baanbrekers over tot het terugvorderen van te veel betaalde uitkeringen.
Verder kregen 83 personen geen
uitkering wegens poging tot fraude. Bij hun aanvragen verzwegen
ze bepaalde zaken die van belang
zijn om een uitkering te verkrijgen. Volgens een woordvoerder
van Baanbrekers ging het bij de

vastgestelde fraudegevallen om
zwartwerken, het verzwijgen van
vermogen, samenwonen zonder
dit door te geven en het wonen
op een ander adres dan gemeld.
Ongeveer 50.000 euro moet door
fraudeurs worden terugbetaald
aan Baanbrekers.
Baanbrekers is zeer gebrand op
het opsporen en voorkomen van
fraude. „Fraude ondermijnt immers ons stelsel van sociale zekerheid. Natuurlijk zijn wij tevreden
over het bespaarde bedrag. Wij
willen namelijk alleen hulp bieden aan personen die daar ook
écht recht op hebben. Controleren blijft helaas noodzakelijk. En
als wij fraude constateren, dan
wordt ook altijd actie ondernomen”, zegt Eric van Agt, manager
inkomensondersteuning bij Baanbrekers.

Tot dit jaar was de regeling zo dat
bij fraude alleen het teveel ontvangen bedrag moest worden terugbetaald. Als sprake was van
een terugvorderingsbedrag van
minimaal 50.000 euro kon er ook
aangifte worden gedaan bij het
Openbaar Ministerie. Dit is sinds
1 januari van dit jaar anders ge-

“

En als wij
uitkeringsfraude
constateren, dan
wordt ook altijd
actie ondernomen
Eric van Agt (Baanbrekers)

worden door de invoering van de
nieuwe fraudewet. „Wie nu fraude pleegt, moet niet alleen de te
veel ontvangen gelden terugbetalen, maar moet ook nog een boete
betalen die overeenkomt met het
fraudebedrag”, zegt Van Agt. De
boete is minimaal 150 euro. Zware
gevallen van fraude worden aan
de rechter voorgelegd.
Baanbrekers telt ongeveer 1400
uitkeringsgerechtigden. Van Agt:
„De meeste mensen zijn gewoon
eerlijk. Die houden zich aan alle
regels. Ze kloppen bij ons aan
voor hulp, die wij graag verlenen.” Van Agt wijst erop dat bij
fraude niet altijd opzet in het spel
is. Ook onbekendheid met weten regelgeving speelt soms een
rol. „Om problemen te voorkomen, adviseren we welke verandering dan ook direct te melden.”

VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:

Verhinderd:

1

Donderdag 10 januari 2013
Zanddonkweg 16
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstad (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi,
A. Bakker, J. Baarendse, Th. Van der Schans, P. Gerris, namens de ISD Midden-Langstraat
de heer J. van Dijk
----

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en wenst hen veel goeds toe in het nieuwe jaar. In het
verlengde daarvan hoopt hij dat Baanbrekers een goede start gaat maken.

2
-

Mededelingen en ingekomen stukken
Busbericht nr. 10 december 2012 (bijgevoegd): Wordt voor kennisgeving aangenomen
Baanbrekers: nieuwsbrief 2013 1: veranderingen in de kinderopvangtoeslag. De informatiebrief
wordt na een toelichting van de heer Van Dijk voor kennisgeving aangenomen.
LCR: het LCR-congres 2013: wordt voor kennisgeving aangenomen.
LCR: voordracht Cliënt in Beeld-prijs: wordt voor kennisgeving aangenomen.
Vergaderschema: Afgesproken wordt de vergaderingen dit jaar in beginsel te houden op de vierde
donderdag van de maand. In juli, augustus en december zal alleen worden vergaderd als de situatie
daarom vraagt.

3
Verslag vergadering 13 december 20132
Het verslag van 13 december wordt vastgesteld.

4
Verzamelverordening Baanbrekers
De verzamelverordening moet herzien worden als gevolg van de invoering van de Fraudewet. Dit betekent
dat met name de maatregelenparagraaf gewijzigd wordt en dat nieuwe bepalingen worden opgenomen als
gevolg van de invoering van de bestuurlijke boete. In het kader van het conceptplan Dienstverlenend
Handhaven 2013-2014 is daarover ook al in de decembervergadering gesproken. Aan de hand van een
matrix met daarin de voorgestelde veranderingen, licht de heer Van Dijk de wijzigingen nader toe, met

name daar waar het gaat over de gemeentelijke beleidsvrijheid over de verrekeningswijze van de
recidiveboete.
De leden vragen zich af welke gevolgen de invoering van de bestuurlijke boete zal hebben. Verder wordt
geconstateerd dat de aanscherping van het handhavingsbeleid ook de niet frauderende
uitkeringsgerechtigden kan raken. Dat wordt in ieder geval wel als zodanig ervaren. Gevraagd wordt
daarom om zorgvuldig te communiceren. Voorts wordt gevraagd de WWB-kamer op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen met betrekking tot de bestuurlijke boete. Ten aanzien van de verzamelverordening
wordt positief geadviseerd.

5
Wat verder ter tafel komt
De voorzitter uit zijn zorgen over de schuldhulpverlening en vraagt daarom mevrouw Gerris wat haar
ervaringen zijn. Mevrouw Gerris deelt mede na een onderzoekje naar de ontwikkelingen harerzijds in de
volgende vergadering wat meer te willen toelichten. Haar eerste indruk is dat er geen aanwijzingen zijn die
er op duiden dat het niet goed gaat. Wel wordt het steeds drukker. Een volledig beeld kan zij niet geven,
omdat schuldhulpverlening een gemeentelijke dienst is. Juvans heeft wel een medewerker gedetacheerd
bij het gemeentelijke Zorgloket Waalwijk.
Mevrouw Baarendse informeert naar de stand van zaken met betrekking tot Talent2Work. Zij heeft
geluiden opgevangen dat de bijeenkomst in de Voorste Vennen niet zo’n succes was. De heer Van Dijk
geeft aan dat dit wellicht persoonlijk gekleurd is. Hij heeft ervaren dat er juist wel positieve reacties zijn.
Vooral als het gaat om de ontwikkeling van het werkgeversnetwerk. .
Vervolgens ontstaat nog enige discussie over de uitstraling van de frontoffice. Ervaren wordt dat er nog
onvoldoende sprake is van dynamiek op de beursvloer.

6
Rondvraag en sluiting
Onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng, sluit de voorzitter vervolgens de vergadering.

VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

1

Donderdag 28 februari 2013
Zanddonkweg 16
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstad (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi,
A. Bakker, J. Baarendse, Th. Van der Schans,namens Baanbrekers mevrouw M. van Limpt
en de heer J. van Dijk
Mevrouw P. Gerris, Juvans (met kennisgeving)

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt voor dat allereerst wordt gestart met de onderwerpen die
mevrouw Van Limpt zal toelichten.

2

Mededelingen en ingekomen stukken
- Mededelingen uit de organisatie (toelichting mevrouw Van Limpt)
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat het plaatsingsproces van medewerker vergevorderd is. De manager reintegratie en participatie is echter nog niet ingevuld. Op dit moment wordt gewerkt aan een tijdelijke invulling
i.a.v. een definitieve benoeming. Verder is een nieuwe OR van start gegaan en wordt er gewerkt aan een nieuw
jaarplan 2013 en afdelingsplannen. Het bestuur is ook volledig in functie.
De voorzitter merkt vervolgens op dat hij hoopt dat de bestuurders hun rol goed gaan vervullen. Dat met name de
sociale component van de dienstverlening door Baanbrekers voldoende aandacht krijgt en dat mogelijke politieke
invalshoeken daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Vervolgens ontstaat een discussie over een gewenste
zorgvuldige communicatie vanuit de organisatie. Het gevoel bestaat dat uitkeringsgerechtigden in deze tijd
negatiever worden behandeld, waarna door meerdere leden aangegeven wordt wat de huidige economische
situatie in relatie tot de uitkeringssituatie voor hen betekent. Verlies van eigenwaarde, uitzichtloosheid, een
toenemend, sociaal isolement, kinderen die in armoede opgroeien, gebrek aan solidariteit, schuldenproblematiek
en de negatieve gevolgen van een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn zaken die vervolgens de
revue passeren. Gevraagd wordt daarvoor als overheid aandacht te hebben en veranderingsgerichte activiteiten te
bevorderen. Als voorbeeld wordt verwezen naar de voormalige dienstencentra in Heusden en het bevorderen van
plekken waar mensen in eenzelfde situatie elkaar kunnen ontmoeten.
Mevrouw Van Limpt geeft vervolgens aan dat het DB koerst op een samengaan van de huidige klantenkamers
WWB en WSW. Met de WSW-kamer heeft zij hierover gesproken en deze kamer werkt graag mee aan een
verkenning van deze herstucturering. Daarbij wil deze kamer graag ondersteuning van een externe
procesbegeleider. Afgesproken wordt dit onderwerp op te pakken in de vergadering van 28 maart 2013. De WSWkamer wordt hiervan in kennis gesteld.
Vervolgens informeert de voorzitter de leden over het resultaat van de ISD over 2012. In financieel opzicht is dit
goed te noemen. Er is geen sprake van tekorten.
De volgende stukken worden vanwege tijdsgebrek geagendeerd voor het volgende overleg: LCR: Uitnodiging
aanmelding LCR-congres en brief over publicatie Handreiking medezeggenschap, Staatssecretaris: brief pilots
Werken naar vermogen, Nieuwsclip 81 en 82, aanbod Sentenz , LCR: Contouren Participatiewet

3

Verslag vergadering 10 januari 2013

Wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag en de daarin vervatte verwijzing naar de frontoffice van Baanbrekers verstrekt de
voorzitter een brief aan mevrouw Van Limpt met het verzoek deze te agenderen voor het DB. In de brief wordt het
onderwerp nader uitgewerkt.

4

LCR-handreiking Samen sterk

De handreiking wordt als een goede bijdrage gezien voor de discussie over de toekomstige klantenparticipatie.

5

Verzamelbesluit WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Kennis wordt genomen van de voorgestelde veranderingen, die geen aanleiding geven tot het maken van
opmerkingen.

6

SET en Baanbrekers

De positionering van het Set in relatie tot Baanbrekers wordt als onduidelijk ervaren. Deze onduidelijkheid wordt
versterkt door het gebruik van termen als opdrachtgever etc., terwijl de gemeentelijke bestuursorganen daarvoor
verantwoordelijk zijn. Het SET zou zich moeten beperken tot arbeidsmarktbeleid en strategische kaders op het
werkterrein van Baanbrekers.
Vervolgens informeert de heer Van Dijk de aanwezigen over de ontwikkelingen van het SET in 2013 en de doelen voor
2013. Daarbij schetst hij de positionering van De Langstraat als onderdeel van de arbeidsmarktregio Hart van Brabant
en de verbinding en samenwerking met Hart van Brabant.

7
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de vergadering wordt gesloten.

VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

1

Donderdag 25 april 2013
Zanddonkweg 16
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, A. Bakker, J.
Baarendse, Th. Van der Schans, P. Gerris. Namens Baanbrekers de heer J. van Dijk
De heer F. Halberstad (FNV) en de dames A. Bakker en P. Gerris (Juvans); allen met
kennisgeving

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom onder de mededeling dat enkele leden verhinderd zijn de
vergadering bij te wonen. De heer Van Dijk voegt toe dat ook mevrouw Van Limpt zich laat
verontschuldigen.

2

Mededelingen en ingekomen stukken
-

-

3

Sociaal akkoord:
De leden hebben kennis genomen van de maatregelen in het sociaal akkoord. Vervolgens gaat de
heer Van Dijk in op een aantal onderwerpen die relevant zijn voor de doelgroep van Baanbrekers
alsmede op de mogelijke veranderingen die een plek gaan krijgen in de Participatiewet en een
aantal andere wetten. Hij attendeert erop dat er verschillen zijn tussen de notitie van de sociale
partners en de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer. Dit laatste is vooralsnog leidend.
Afgesproken wordt dat de WWB-kamer op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen, die
bijvoorbeeld ook van invloed kunnen zijn op de toekomstige cliëntenparticipatie.
LCR: Winnar Cliënt in Beeld prijs 2013
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Informatie Talent2 Work
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verslag vergadering 28 maart 2013

Het verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller ongewijzigd vastgesteld.

4
Baanbrekers en cliëntenparticipatie
Als vervolg op de behandeling van dit onderwerp hebben de leden tussentijds met elkaar gecommuniceerd
en is de hieruit ontstane visie vastgelegd in een brief voor het bestuur van Baanbrekers. De voorzitter
verzoekt de heer Van Dijk de brief via de directeur te agenderen voor het dagelijks bestuur.

5

Concept Jaarplan 2013 en concept meerjarenbegroting 2013-2016

De voorzitter geeft de heer van Dijk het woord om een toelichting te verstrekken op het jaarplan.
De heer Van Dijk refereert aan de toelichting die mevrouw Van Limpt in een vorige vergadering verstrekt
heeft over de strategiekaarten voor het jaar 2013. Hij geeft vervolgens aan dat in het jaarplan geen
aandacht is besteed aan het sociaal akkoord. Vervolgens gaat hij in op de inhoud van de twee actielijnen en
de speerpunten die in dat verband zijn benoemd. Met belangstelling neemt de WWB-kamer kennis van de
voorgenomen om werkprocessen lean te organiseren. Aan de hand van twee voorbeelden wordt
aangegeven dat de klant onnodig wordt belast met ingewikkelde aanvraagprocedures die geen enkele
meerwaarde hebben. Door hiermee slimmer om te gaan, liggen er kansen om de dienstverlening aan de
klant te versterken. Het jaarplan geeft verder geen aanleiding voor aanvullende bemerkingen.
Na een toelichting op de ontwikkeling van de SW-loonkosten in relatie tot het toegenomen aantal SE’s voor
2013 wordt de begroting vervolgens ook voor kennisgeving aangenomen.
6

Advies WWB-kamer ontvangstruimte / frontoffice

Toegelicht wordt dat Baanbrekers activiteiten in ontwikkeling heeft die tegemoet komt aan de vraag van de
WWB-kamer om het werkelement in de frontoffice te versterken. Zo zullen vacatures,
werkervaringsplaatsen, vrijwilligerswerk en andere vormen van partcipatie een plek krijgen op de wand
naast de entree. Bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om audio-visuele presentaties te geven. De
voorzitter vraagt vervolgens in hoeverre koffie-/theefaciliteiten in de frontoffice kunnen worden geboden.
Hierop wordt nog teruggekomen.
Mevrouw Baarendse vraagt zich af of het ook niet mogelijk is in de frontoffice aandacht te besteden aan
vraag en antwoord waardoor klanten elkaar wederzijdse diensten kunnen bieden of zaken kunnen ruilen. In
die context komt het niksvoorniksproject uit Den Bosch ok ter sprake. De heer Van Dijk merkt op dat dit
idee wellicht ook te koppelen is aan de tegenprestatie in de bijstandswet. Mevrouw Baarendse zal haar
ideeën op papier zetten en in een volgende vergadering inbrengen.
7

Rondvraag en sluiting

Mevrouw Van der Schas informeert hoe Baanbrekers handelt met het vaststellen van vermogen in de
vorm van een auto. De heer Van Dijk licht toe dat auto’s van acht jaar en ouder niet meer betrokken
worden bij de vermogensvaststelling.
Op een vraag van de voorzitter of er nog een specifieke regeling voor witgoed is, antwoordt de heer Van
Dijk dat een categoriale regeling voor dit soort goederen niet mogelijk is. Er is dus sprake van een
individuele beoordeling. Vervolgens geeft hij desgevraagd aan dat er nog geen beslissing in bezwaar is op
de IAU-aanvraag 2011.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Conceptverslag 25 februari 2013
Aanwezig:

Notulist:
Afwezig:

1)

Algemeen Bestuur Baanbrekers

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
Mevrouw E. van Schijndel- Weel
De heer J. van Dijk, beleidsmedewerker Baanbrekers

Opening/mededelingen/ingekomen stukken
a) Termijnagenda
De directeur deelt mede dat de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling (GR) door de
gemeenten wordt vastgesteld. De aangepaste GR is dan ook niet in de termijnagenda
opgenomen. Het algemeen bestuur zal wel de concepten en de definitieve versie ter
informatie t.b.v. de AB vergadering ontvangen.
De directeur deelt mede dat maandag 22 april 2013 een informatiebijeenkomst inzake de
jaarstukken zal plaatsvinden voor de leden, niet plaatsvervangende leden, van het algemeen
bestuur. De AB leden kunnen een bevestiging per e-mail tegemoet zien.

2.

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering.
a) Verslag AB 29 januari 2013 + besluitenlijst
N.a.v. pag 1 punt 1 wordt bij het besluit het cijfer “negen” uit de zin verwijderd. De zin wordt
aangepast: “na een schriftelijke stemming hebben de AB- leden unaniem aangegeven met de
benoeming van mevrouw Mulder als voorzitter van Baanbrekers akkoord te gaan”.
N.a.v. pag 2 bij het besluit de naam Bakkers vervangen door Damen. De zin wordt aangepast:
“De heren Damen en Koolen worden aangewezen als externe leden van het dagelijks
bestuur”.
N.a.v. pag 5 punt 8a inzake het traject van bezwaar inzake het besluit IAU aanvragen 2011
deelt de voorzitter mede dat het advies van de heer Flohr in de vorige AB vergadering is
meegenomen bij het bezwaar.
N.a.v. pag 1 inzake de aanwijzing van de plaatsvervangende leden van het dagelijks bestuur
deelt de directeur mede dat de vraag hieromtrent van de heer Musters inmiddels
beantwoord is. De directeur overhandigt gedurende de vergadering een kopie van de
schriftelijke reactie aan de AB leden. Het antwoord leidt niet tot aanpassing van het
genomen besluit in de AB vergadering van 28 januari 2013 inzake de aanwijzing van de
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plaatsvervangende leden van het DB, maar een en ander wordt wel meegenomen bij
toekomstige besluitvorming.
Het verslag van de AB- vergadering van 28 januari 2013 + besluitenlijst worden vastgesteld.
3.

Bestuursrapportages ISD en WML – 4e kwartaal 2012
a) Voorlegger berap 4e kwartaal ISD en WML
b) ISD – bestuursrapportage 4e kwartaal 2012
De directeur licht toe dat de 4e kwartaalrapportage van beide organisaties de afsluiting zijn
van de bekende wijze van rapporteren. Baanbrekers is bezig met een rapportagesysteem
voor de nieuwe organisatie.
De directeur wijst op een toename van het aantal uitkeringen t.o.v. 2011 en het aantal blijft
stijgen. Ondanks deze groei wordt het jaar 2012 afgesloten met een overschot van € 0,9 mlj.
op het Buig-budget.
V.w.b. het W- deel was het budget t.g.v. rijksbezuinigingen voor 2012 fors lager dan vorige
jaren. Uitgaande van de afgesproken extra gemeentelijke bijdrage en als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen op re-integratiemiddelen is er een overschot van € 0,2 miljoen.
Wellicht komen er nog middelen beschikbaar uit het inburgeringsbudget (dit zijn het
praticipatiebudget uitwisselbare gelden.) Dit wordt door het dagelijks bestuur nader
bekeken.
V.w.b. de huisvesting leidde de inrichting van spreekkamers voor de huishoudinkomenstoets
tot extra kosten.
Het toeleiden van klanten naar werk gaat redelijk. Wel zijn het vaak tijdelijke en/of
deeltijdbanen. Een analyse hiervan is in het jaarverslag van 2012 opgenomen.
Het traject van aanmelding en reactie duurt 19 dagen en loopt op koers. Het
ziekteverzuimpercentage bij de ISD voor 2012 was bijzonder laag, 2.1%.
Punt van aandacht is terugvordering en verhaal. De ISD heeft minder middelen terug kunnen
halen in 2012 dan daarvoor. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. Het beeld is wel dat de
persoonlijke financiële situatie van burgers een rol speelt. Er komt meer informatie
beschikbaar als het onderzoek is afgerond.
De heer Van Dongen wijst op de hoofdlijnen in de ontwikkeling; de instroom van
bijstandsklanten wordt groter en de uitstroom wordt moeilijker. Hij informeert of het jaar
2013 problematisch wordt en wat de extra inzet is om de trend te buigen als dat mogelijk is.
De heer Musters sluit zich hier bij aan en vraagt wat de belangrijkste oorzaken zijn.
De directeur deelt mede dat vooral actie gezet wordt bij de aanmelding om te voorkomen
dat men een beroep doet op de bijstand. Baanbrekers heeft dit proces vooralsnog los van het
UWV georganiseerd. Het probleem bij de bestandsomvang is naast de grote instroom, de
structurele uitstroom naar regulier werk.
De heer Van Well geeft aan dat het belangrijk is dat mensen weten wat van Baanbrekers
verwacht kan worden. De directeur licht toe dat de mensen in een rechten en
plichtenbijeenkomst voorlichting krijgen. De heer Van Well vraagt zich af of via de media
mensen al voor geïnformeerd kunnen worden. De directeur vult aan dat Baanbrekers geen
reclame hoeft te maken voor haar diensten bij de burgers, wel zet Baanbrekers actie op
werkgevers inzake werkgelegenheid.
De heer Flohr wijst op de geringe doorstroming en vraagt of er een analyse beschikbaar is.
De directeur merkt op dat er kwantitatieve en kwalitatieve analyse is. Ieder jaar vraagt een
andere aanpak door ontwikkelingen in de markt.
Er volgt een bespreking waarin de heer Buijs pleit voor de opzet van een plan door de
gemeenten om te kijken of mensen wellicht toch sneller naar werk toe geleid kunnen
worden. Er wordt daarbij ook gewezen op gelden die de Provincie vrij maakt voor innovatie
e.d. De AB leden doen een oproep aan de 3 gemeenten om gezamenlijk naar een integrale
aanpak te kijken. Er wordt gewezen op de mogelijke rol van het SET.
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Er wordt een opmerking gemaakt over het grote aantal ingediende bezwaren en het geringe
aantal dat wordt toegewezen. De vraag is of hier in de communicatie iets aan te doen is. De
heer Grootswagers geeft aan dat, naar zijn mening in het voortraject, in een eerste gesprek
de stap naar bezwaar al kan worden voorkomen.
De directeur deelt mede dat o.a. mediation ingevoerd is. Sturen op het tegenhouden van
bezwaren is lastig. Het traject gebeurt zorgvuldig.
De bestuursrapportage 4e kwartaal 2012 van de ISD wordt voor kennisgeving aangenomen.
c) WML – financiële rapportage 4e kwartaal 2012
Het jaar wordt afgesloten met een voorlopig negatief resultaat van € 2.2 mlj. Dit is echter nog
geen definitief en compleet beeld. De opbrengsten zijn € 3.5 ton lager dan begroot door een
terugloop van de re-integratieopbrengsten en het niet realiseren van opbrengsten T & P. T &
P is overgenomen door WML-F. Verwachte opbrengsten uit de
dienstverleningsovereenkomst met WML-F zijn lager.
De industrie heeft goed gedraaid. De NTW van de industrie is echter lager omdat de kosten
zijn toegenomen. Algemene kostenreductie is gerealiseerd door met name de afbouw van
niet gesubsidieerd personeel. Plaatsingen Wsw SE’s loopt op schema. De verwachting is dat
er nog een meevaller zal zijn m.b.t. de loonwaarde van de medewerkers die bij WML Facilitair
gedetacheerd zijn van + € 1.5 ton.
De kosten voor de fusie zijn niet begroot. Er is voor de reorganisatie wel een reserve
aangelegd. Ziekteverzuim Wsw is gedaald tot 10,7%. V.w.b. de ambtelijke medewerkers en
SBW- ers is het ziekteverzuimpercentage te hoog. Dit is een punt van aandacht.
De financiële rapportage 4e kwartaal 2012 van WML wordt voor kennisgeving
aangenomen.
4.

Treasurystatuut
a)Voorlegger treasurystatuut
b)Treasurystatuut
De directeur deelt mede dat de treasurystatuten van WML en ISD niet toereikend waren.
Daarom is het streven z.s.m. een treasurystatuut voor te leggen met de aantekening dat het
hier een 0.1 versie betreft. Het is de bedoeling einde 2013 een update aan het bestuur voor
te leggen op basis van de dan geldende wet- en regelgeving en visie wat centraal en
decentraal geregeld is.
De heer Van Dongen wijst op de wet HOF en vraagt of dit te maken heeft met de wet Hof. De
wet Hof is nog niet vastgesteld. De voorzitter deelt mede dat de GR regelingen daar ook
onder gaan vallen. Dit is einde 2013 een punt van aandacht.
De heer Musters wijst t.a.v. pag 10 op het punt, “Baanbrekers zet slechts gelden uit bij”.
Waar gaan de liquide middelen naar toe, waarom niet terug naar de gemeenten. Er wordt
opgemerkt dat een en ander wordt opgenomen in relatie tot de wet Hof.
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel met de belofte dat einde 2013 er een
versie 2.0 van het treasurystatuut aan het AB wordt voorgelegd:
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
- de (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.
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5.

Rondvraag en sluiting
De heer Van Well informeert naar de insteek van de raadsinformatiedag. De directeur licht
toe dat er van twee gelegenheden sprake is. Maandag 22 april vindt er een
themabijeenkomst plaats inzake de jaarstukken van Baanbrekers voor uitsluitend de leden
van algemeen bestuur. Er zal daarnaast t.z.t. een raadsinformatieavond georganiseerd
worden door het SET voor de gemeenteraden.
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 24 juni 2013 van 19.00 uur tot 21.00 uur,
Locatie Baanbrekers.
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Agendapunt Onderwerp
1.
Mededelingen/ingekomen stukken

25 februari 2013
Het AB besluit;
De aangepaste GR is dan ook niet in de termijnagenda opgenomen. Het algemeen
bestuur zal wel de concepten en de definitieve versie ter informatie t.b.v. de AB
vergadering ontvangen.
De AB leden kunnen een bevestiging per e-mail tegemoet zien.

2.

Verslag en besluitenlijst

N.a.v. pag 1 inzake de aanwijzing van de plaatsvervangende leden van het dagelijks
bestuur deelt de directeur mede dat de vraag hieromtrent van de heer Musters
inmiddels beantwoord is. De directeur overhandigt gedurende de vergadering een kopie
van de schriftelijke reactie aan de AB leden. Het antwoord leidt niet tot aanpassing van
het genomen besluit in de AB vergadering van 28 januari 2013 inzake de aanwijzing van
de plaatsvervangende leden van het DB, maar een en ander wordt wel meegenomen bij
toekomstige besluitvorming.
Het verslag van de AB- vergadering van 28 januari 2013 + besluitenlijst worden
vastgesteld.

3.

Bestuursrapportages ISD en WML – 4e kwartaal
2012

De bestuursrapportage 4e kwartaal 2012 van de ISD wordt voor kennisgeving
aangenomen.
De financiële rapportage 4e kwartaal 2012 van WML wordt voor kennisgeving
aangenomen.
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4.

Treasurystatuut

Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel met de belofte dat einde 2013 er een
versie 2.0 van het treasurystatuut aan het AB wordt voorgelegd:
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
- de (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.

Voor akkoord 24 juni 2013,

------------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
Secretaris
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--------------------------------------------Drs. M. Mulder
Voorzitter
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Behandeling in:

AB van 24 juni 2013

Onderwerp:

Steller:

jaarrekeningen 2012 ISD en WML en jaarverslag 2012 ISD-ML

J. van Dijk

Voorstel:
-

-

Kennisnemen van de zienswijze van de gemeenteraden en het standpunt van de
WWB-kamer ten aanzien van jaarverslag en jaarrekening.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ISD Midden-Langstraat vaststellen
overeenkomstig de bijgevoegde concepten.
Het jaarverslag van de WML vaststellen overeenkomstig het bijgevoegde
concept.
De jaarrekeningen 2012 voor 15 juli a.s. aanbieden aan Gedeputeerde Staten. De
jaarrekening WML ter informatie aanbieden aan de colleges en raden van
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

AB 24 juni 2013

A.E.W. van Limpt MCM,
secretaris

drs. M. Mulder,
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:

Extern:

Functionarissen / overlegorgaan

Datum:

Functionarissen / overlegorgaan

Datum:

Controllers, beleidsmedewerkers, raadscommissies
WWB-kamer:

Maart 2013
28-3-2013

Communicatie: (indien van toepassing)

Actor / bijzonderheden

Datum:

Publicatie verplicht
Colleges / raden
Gemeentepagina
Gemeente(n) :
Website
ISD Actueel
Intranet
O.R.
Anders:

GS

Hfd. Bedrijfsvoering: Toezending jaarrekening voor 15 juli

Terinzagelegging:
Archivering

Verwerkt door:

Datum:

Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

1/3

Onderwerp: jaarrekeningen 2012 ISD en WML en jaarverslag 2012 ISD-ML
Jaarverslag en jaarrekening ISD Midden-Langstraat
Via het jaarverslag en de jaarrekening wordt inzage verstrekt en verantwoording afgelegd over de uitvoering
van de opgedragen taken. Na vaststelling door het AB wordt de jaarrekening toegezonden aan Gedeputeerde
Staten. De gemeenteraden en de WWB-kamer zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven.
Toelichting
Het jaar 2012 is afgesloten met een tekort van € 509.727 op de apparaatskosten, een overschot van € 891.018
op het Buigbudget (budget voor uitkeringen exclusief bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag) en een
tekort op het re-integratiebudget van € 594.291. De tekorten zijn volledig binnen de middelen van de ISD
(binnen de reserve apparaatskosten en de reserve inkomensdeel) verrekend. Conform het liquidatieplan zal na
vaststelling van de jaarrekening vereffening van de reserves plaatsvinden door overname van het vermogen
door de nieuwe GR Baanbrekers.
Reacties raden
Op het moment dat deze voorlegger wordt geschreven zijn de formele besluiten van de gemeenteraden nog
niet bekend. De raadsvoorleggers laten de volgende voorstellen:
Heusden:
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van de ISDML en geen bezwaar in te dienen. Voorgesteld wordt verder het standpunt in te nemen dat
na instemming en afronding van de jaarrekening 2012 eventuele financiële overschotten
beschikbaar worden gehouden binnen Baanbrekers, mits dit blijft binnen de toegestane grens
van € 1.200.000 voor het eigen vermogen, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke
regeling.
Loon op Zand: Voorgesteld wordt in te stemmen met de jaarrekening 2012 en kennis te nemen van het
jaarverslag 2012.
Waalwijk:
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2012 van de ISDML. Na goedkeuring en afronding van het jaarrekening 2012 eventuele financiële
overschotten beschikbaar te houden binnen Baanbrekers, mits dit blijft binnen de toegestane
grens van € 1,2 miljoen voor het eigen vermogen zoals opgenomen in de GR.
Vaststelling
De gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat is met ingang van 1 januari 2013 opgeheven. Rechten
en plichten gaan over op de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers
is als rechtsopvolger bevoegd tot vaststelling van het jaarplan en de jaarrekening 2012 ISD Midden-Langstraat.
Jaarrekening WML
Op basis van art. 39 van de GR WML wordt de jaarrekening na vaststelling door het algemeen bestuur
toegezonden aan de deelnemende gemeenten.
De jaarrekening 2012 WML sluit met een negatief resultaat van € 2,58 mln. Begroot was een negatief resultaat
van € 2,70 mln.
Verslag van bevindingen
De accountant van zowel ISD als WML hebben vastgesteld dat tijdens de controle geen getrouwheids- en
rechtmatigheidsonzekerheden zijn geconstateerd die leiden tot niet- goedkeuring. De verslagen vindt u
bijgevoegd.
Adviezen in- en extern
De WWB-kamer heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de ISD, dat als goed leesbaar
wordt gekwalificeerd. Met zorg wordt vastgesteld dat de uitkeringsaantallen oplopen, maar dat het
desondanks toch gelukt is om een positief resultaat te halen op het Buigbudget. Ten aanzien van de
participatiepilot, die in het voorjaar van 2013 afloopt, is de WWB-kamer benieuwd naar een mogelijk vervolg
van deze pilot. Naar de mening van de WWB-kamer is deze activiteit van toegevoegde waarde voor de klanten
van Baanbrekers. De jaarrekening is voor kennisgeving aangenomen.
De besluiten van de raden zullen op 24 juni bekend zijn behalve het besluit van de gemeenteraad van Loon op
Zand die op 27 juni vergadert. Op basis van de mondelinge behandeling in de raadscommissies wordt
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aangenomen dat de raden zullen instemmen overeenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen. Mogelijke
aandachtspunten kunnen via de AB-leden staande de vergadering worden ingebracht.
Voorstel:
Kennisnemen van de zienswijze van de gemeenteraden en het standpunt van de WWB-kamer ten
aanzien van jaarverslag en jaarrekening.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ISD Midden-Langstraat vaststellen overeenkomstig de
bijgevoegde concepten.
Het jaarverslag van de WML vaststellen overeenkomstig het bijgevoegde concept.
De jaarrekeningen 2012 voor 15 juli a.s. aanbieden aan Gedeputeerde Staten. De jaarrekening WML
ter informatie aanbieden aan de colleges en raden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
Dagtekening, 12 juni 2013
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1. INLEIDING
Per 1 januari 2013 vormen de voormalige ISD Midden-Langstraat en WML samen de
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Door middel van het jaarverslag 2012 wordt voor de
laatste keer in deze vorm teruggeblikt op de concretisering van de uitvoeringstaak van
de ISD Midden-Langstraat op het terrein van werk en inkomen.

LEESWIJZER
Hoofdstuk 2 gaat in op de omgeving van de ISD Midden-Langstraat, waarna in
hoofdstuk 3 ingegaan wordt op de kerntaken van de dienst. De invulling van de opdracht
op het terrein van werk en inkomen wordt daar toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft een korte
samenvatting van aanvullende gemeentelijke opdrachten. In hoofdstuk 5 vindt u ene
resumé en het jaarverslag wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met een toelichting op veel
gebruikte afkortingen.
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2. DE ISD EN ZIJN OMGEVING

2.1 De organisatie
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur liggen vast in de
‘Gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat’. Deze regeling kent als missie: ‘De
dienst zorgt voor het verkrijgen van een zelfstandige bestaansvoorziening van zijn
klanten en activeert klanten tot maatschappelijke participatie. Daarnaast zorgt de dienst
voor een rechtmatige, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de Wet werk en
bijstand en daaraan gerelateerde wetten en regelingen.’
Het bestuur van de ISD bestaat uit een dagelijks en algemeen bestuur. Het dagelijks
bestuur van de ISD wordt gevormd door de portefeuillehouders van de aangesloten
gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat naast de leden van het dagelijks bestuur uit
twee raadsleden van elke gemeente. Het voorzitterschap van het bestuur is in handen
van de heer W. Ligtenberg uit Loon op Zand. De directeur van de ISD fungeert als
ambtelijk secretaris van het bestuur. De heer S. Potters uit Waalwijk is eind 2012 als
gevolg van zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer uit het dagelijks en algemeen
bestuur getreden, waarna de heer R. Bakker zijn plaats heeft ingenomen.
In 2012 is hard gewerkt aan de realisatie van de fusie met WML per 1 januari 2013 en de
totstandkoming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Op bestuurlijk en
ambtelijk niveau zijn bruggen geslagen om in de Langstraat een toekomstbestendige
uitvoeringsorganisatie voor het werken naar vermogen neer te zetten. In december
2012 is de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers door de
raden vastgesteld. Het wettelijk kader voor het werken naar vermogen laat nog even op
zich wachten. De Wet werken naar vermogen vindt geen doorgang en krijgt opvolging in
de vorm van de Participatiewet die met ingang van 1 januari 2014 wordt ingevoerd.
Vooruitlopend op de fusie heeft de ISD Midden-Langstraat in juni 2012 zijn intrek
genomen in de nieuwe huisvesting aan de Zanddonkweg 16 te Waalwijk. Van daaruit
wordt een eigentijdse passende dienstverlening aan de klanten geboden met een
intensivering van de samenwerking met WML.

2.2 Ketensamenwerking werk en inkomen
De verhuizing van de ISD Midden-Langstraat betekende tegelijkertijd een ontmanteling
van de voordeurdelersrelatie met het Werkbedrijf van het UWV. Deze organisatie is
vanuit één locatie in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant -het werkplein Tilburg- haar
diensten gaan aanbieden.
De samenwerking met het UWV is, zij het op aangepaste wijze, voortgezet.
Overeenkomstig de uitgangspunten van de Wet SUWI ligt het accent in de
samenwerking vooral op het ontwikkelen en structureren van een uniforme
werkgeversdienstverlening in de regio Hart van Brabant. De gemeente Tilburg, de
Diamantgroep, het UWV en de Langstraat lopen daarin voorop bij het bundelen kennis
en informatie om de vraag van werkgevers in de regio zo goed en zo snel mogelijk te
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kunnen beantwoorden. Ingezet wordt op een eenduidige werkwijze en benadering van
werkgevers met inzicht in regelingen en mogelijkheden voor de kwetsbare doelgroep.
Het concept verenigt drie aspecten: regionale coördinatie, lokale aanpak en
sectorspecifiek maatwerk.

2.3 Wettelijke ontwikkelingen
In hoofdstuk 3 worden een aantal wettelijke ontwikkelingen beschreven. Op deze plaats
merken wij op dat de huishoudinkomenstoets per 1 januari 2012 ingevoerd is en dat dit
veel extra werkzaamheden voor de organisatie met zich mee bracht. De nieuwe regeling
was voor nieuwe aanvragers direct van toepassing en voor personen die op 31
december 2011 al bijstandsgerechtigd waren, zou het nieuwe regime op 1 juli 2012
ingaan. Dit betekende een herbeoordeling van de uitkeringsaanspraken van de
huishoudens, waarin meerdere inkomens voorkomen. Deze verandering in de WWB
heeft geleid tot veel onrust onder uitkeringsgerechtigden en politici en leidde
uiteindelijk tot het terugdraaien van de maatregel. Voor de ISD betekende de
huishoudinkomenstoets een intensieve werkbelasting, omdat twee keer een groot
gedeelte van het uitkeringsbestand moest worden herbeoordeeld.
Eind 2012 presenteerde staatssecretaris Klijnsma wel de contouren voor een
Participatiewet die op 1 januari 2014 moet ingaan. Uit deze nota blijkt dat de wet in
grote mate voortborduurt op de Wwnv. Deze wet is de eerste van de drie
decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg) die op de gemeenten afkomen. Het is van belang dat
gemeenten de juiste verbindingen tussen deze beleidsvelden maken en hiermee een
bijdrage leveren aan de uitdaging om met minder middelen een goede dienstverlening
op deze beleidsvelden te kunnen leveren.
De Wet SUWI is in 2012 gewijzigd. O.a. de gewijzigde dienstverlening van het UWV,
waarbij de focus op digitale dienstverlening ligt en de verantwoordelijkheid voor
gemeenten en UWV voor een werkgeversdienstverlening per arbeidsmarktregio hebben
hierin een plaats gekregen.

2.4 Arbeidsmarktontwikkelingen
De economie ontwikkelde zich in 2012 ongunstiger dan in 2011is voorspeld met de
nodige gevolgen voor de arbeidsmarkt:
1. Een krimp van het aantal uitzenduren vanaf het begin van het jaar;
2. Een daling van het aantal vacatures;
3. Een stijging van het aantal ontslagvergunningen;
4. Een groot aantal faillissementen.
Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2012 1,2% ofwel 93.000 banen lager ten
opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011. Het banenverlies doet zich vooral voor in de
zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid, industrie en energie en openbaar bestuur.
Het aantal banen in de zorg is gelijk gebleven terwijl juist deze sector tot voor kort gold
als banenmotor. Omdat er relatief weinig vacatures zijn ten opzichte van het aanbod is
er sprake van een ruime tot zeer ruime arbeidsmarkt.
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Het aantal banen is ook in de Langstraat teruggelopen ten opzichte van 2011. Hierbij
moet het voorbehoud worden gemaakt dat de vermindering van het aantal banen niet
wil zeggen dat de werkgelegenheid in manjaren evenredig is afgenomen.
Tabel 1 Aantal vestigingen en banen in de Langstraat
Gemeente

Jaar

Banen

Vestigingen

Heusden

2011

13280

2840

2012

13280

2880

2011

9010

1800

2012

9190

1830

2011

26900

3830

2012

26140

3920

Totaal

2011

49190

8470

Totaal

2012

48610

8630

Loon op Zand
Waalwijk

Bron: Lisa 2012

RUIME ARBEIDSMARKT
De verhouding tussen het aantal openstaande vacatures bij het UWV WERKbedrijf en
het aantal werklozen tot en met MBO-niveau, dat korter dan zes maanden werkloos is,
wordt door het WERKbedrijf gehanteerd om de spanning op de arbeidsmarkt te
berekenen. Als er sprake is van relatief veel openstaande vacatures ten opzichte van het
direct beschikbare aanbod, dan is er sprake van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt.
Als er relatief weinig vacatures zijn ten opzichte van het aanbod, dan wordt gesproken
van ruime of zeer ruime arbeidsmarkt. Dit laatste is in 2012 het geval.

ONTWIKKELING WERKLOOSHEID
De economische ontwikkelingen hebben geleid tot een forse stijging van de
werkloosheid. Nederland telt aan het einde van het jaar 568.696 werklozen, een stijging
van 20% die vooral in het vierde kwartaal aan de orde kwam. De Langstraat telt op 31
december 3.223 werkzoekenden. Een jaar terug 2.634. De grootste stijging doet zich
voor bij Loon op Zand (48%), gevolgd door Waalwijk (20%) en Heusden (14%).

Tabel 2 Niet werkende werkzoekenden
Nederland
Noord-Brabant
Midden-Brabant
Langstraat
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk

31-12-2010
490.497
67.288
11.361
2.840
1.028
541
1.271

31-12-2011
472.804
62.416
11.123
2.634
981
437
1.216

Bron UWV december 2009-2012, bewerkt door Baanbrekers
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31-12-2012
568.696
77.215
14.169
3.223
1.115
646
1.462

Mutatie 2012
+20%
+24%
+27%
+22%
+14%
+48%
+20%

Tabel 3 Niet werkende werkzoekenden naar leeftijd
Nederland
Noord-Brabant
Midden-Brabant
Langstraat
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk

Aantal
568.696
77.215
14.169
3.223
1.115
646
1.462

< 27 jaar
13%
13%
15%
15%
13%
13%
16%

27-49 jaar
53%
51%
50%
47%
45%
47%
48%

>50 jaar
34%
36%
35%
38%
42%
40%
36%

Bron UWV december 2009-2012, bewerkt door Baanbrekers

Bij de ISD kwamen de hiervoor genoemde ontwikkelingen tot uiting in het teruglopen
van plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt en een forse toename van het
bijstandsvolume. In hoofdstuk 3 leest u meer daarover.

VERWACHTINGEN 2013 EN 2014
De situatie in de economie en arbeidsmarkt is op dit moment ongunstig. De
economische bureaus van de vier grote Nederlandse banken, het CPB en de
Nederlandse bank verwachten niet dat dit op korte termijn verandert. Ook voor 2013
blijft er sprake van een krimp. Voor 2013 wordt zelfs rekening gehouden met een nog
grotere krimp van 85.000 banen. Ook zal in dat jaar de beroepsbevolking in beperkte
mate groeien. Enerzijds is er sprake van toenemende vergrijzing, anderzijds blijven
ouderen ook langer werken, zodat de werkgelegenheid in 2013 en 2014 nog niet positief
wordt beïnvloed door deze demografische ontwikkelingen.
Ook in 2013 zal Baanbrekers de gevolgen van de economische crisis duidelijk voelen.
Verwacht wordt dat de werkloosheid in 2013 oploopt naar 560.000 personen om in
2014 verder te stijgen naar 575.000 personen1. Het volume WWB, IOAW en IOAZ komt
naar verwachting in 2014 uit op 375.000 personen.

2.5 De klanten
Eind 2012 telde de ISD 1.366 uitkeringsgerechtigden, een toename van 13% ten opzichte
van het vorige jaar. Landelijk is het bijstandsvolume ook toegenomen, maar met slechts
2,9%. Met name de gemeenten in het westen van het land kennen een gunstiger
arbeidsmarktontwikkeling. Ruim de helft van het aantal klanten is ouder dan 45 jaar.
Ongeveer een kwart zit korter dan een jaar in uitkering en driekwart is langdurig
aangewezen op bijstandsverlening. Het aantal gehuwden en alleenstaande ouders ligt in
deze regio wat hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit kan nadelig zijn, gelet op de

1

Raming CPB Kerngegevenstabel concept CEP 2013 maart 2013
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hoogte van de uitkeringslast van respectievelijk 100, 90 en 70% van het netto wettelijk
minimumloon2.

Tabel 4 Bestandsopbouw naar leeftijd, leeftijd en uitkeringsduur
Leeftijd jonger dan 27 jaar

8%

Leeftijd tussen 27 en 45 jaar

39%

Leeftijd ouder dan 45 jaar

53%

Gehuwd

16%

Alleenstaande ouder

26%

Alleenstaande

58%

Uitkeringsduur korter dan een jaar

27%

Uitkeringsduur langer dan een jaar

73%

De ISD deelt zijn klanten in aan de hand van de participatieladder. De plaats op die
ladder toont de afstand tot de arbeidsmarkt en de mate van deelname aan de
maatschappij en laat tevens zien of er sprake is van een groeipotentieel. In feite geeft de
ladder inzicht in de mate van participatie van de klant. Is er sprake van werk, van
arbeidsactivering, van sociale activering dan wel maatschappelijke participatie. Of is er
sprake van geïsoleerd leven. Periodiek worden de ontwikkelingen van de klant op de
ladder in beeld gebracht. Van het totaal aantal klanten heeft 17% een ontheffing van de
arbeids- en re-integratieplicht.

Tabel 5 Indeling participatieladder
6.Betaald werk regulier
5. Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel
5. Betaald werk met ondersteuning zonder
groeipotentieel
4. Onbetaald werk met groeipotentieel
4. Onbetaald werk zonder groeipotentieel
3. Deelname georganiseerde activiteiten met
groeipotentieel
3. Deelname georganiseerde activiteiten zonder
groeipotentieel
2. Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel
2. Sociale contacten buiten de deur zonder
groeipotentieel
1. Geïsoleerd met groeipotentieel
1. Geïsoleerd zonder groeipotentieel

2

2010
2%
6%
3%

2011
2%
6%
3%

2012
2%
5%
5%

8%
5%
15%

7%
5%
13%

5%
6%
7%

4%

6%

8%

21%
26%

21%
29%

17%
34%

3%
7%

1%
7%

4%
7%

Netto wettelijk minimumloon op 31 december 2012: € 1.207,03 exclusief vakantietoeslag
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KLANTENPARTICIPATIE
WWB-kamer
Klantenparticipatie is wettelijk geregeld en lokaal uitgewerkt in de Verordening
klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, waarbij een WWB-kamer
is ingevoerd bestaande uit ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties. Het doel van
de klantenparticipatie is dat burgers en belangenorganisaties invloed kunnen uitoefenen
op het beleid van de WWB en daarmee de situatie van klanten van de ISD MiddenLangstraat kunnen verbeteren.
De WWB-kamer heeft in 2012 frequent vergaderd, waarbij de ontwikkelingen met
betrekking tot de invoering van de huishoudinkomenstoets, de verhuizing van de ISD
naar de Zanddonkweg en de aanscherping van de handhaving met belangstelling, maar
ook met de nodige zorg zijn gevolgd. De WWB-kamer betreurt het dat de directe
omgeving van Baanbrekers onvoldoende afgestemd is op het dienstverlenende karakter
van de organisatie en heeft het bestuur van Baanbrekers hiervoor aandacht gevraagd.
Dit geldt ook voor de vormgeving van de toekomstige klantenparticipatie. Het
fusieproces en de toekomstige Participatiewet gaven daartoe aanleiding.

Klanttevredenheidsonderzoek
De ISD heeft drie achtereenvolgende jaren via Stimulansz de klanttevredenheid laten
meten. Voor het laatst is gemeten over 2011.
De enige negatieve scores in dat onderzoek hadden betrekking op het gebrek aan
voldoende privacy aan de balie en een onvoldoende tevredenheid over de
bezwaarprocedure. Het privacyaspect werd negatief beïnvloed door de ruimtelijke
indeling van het voormalige werkplein. Met de inrichting van de nieuwe werkomgeving
is met dit facet specifiek rekening gehouden. Waar bijstellingen in het bezwaarproces
mogelijk zijn, zijn deze inmiddels samen met de adviescommissie bezwaarschriften
opgepakt. Gelet op het karakter van een bezwaarprocedure betekent dit echter niet dat
dit dan tot een andere uitkomst zou leiden.
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3. UITVOERING WWB EN AANVERWANTE REGELINGEN

3.1 Wettelijke ontwikkelingen
Het kabinet Rutte I heeft met ingang van 1 januari 2012 de WWB ingrijpend gewijzigd. Er
kwamen andere spelregels voor de vakantieduur van uitkeringsgerechtigden. De
mogelijkheid voor een arbeidsontheffing voor alleenstaande ouders met kinderen
jonger dan 5 jaar werd beperkt en gemeenten werden verplicht de maatschappelijke
participatie van schoolgaande kinderen vast te leggen in een verordening. Gemeenten
werden ook bevoegd de tegenprestatie in te voeren. Ook werd de WIJ afgeschaft,
waardoor de WWB weer op uitkeringsgerechtigde jongeren van toepassing is.
De meest ingrijpende wetswijziging bestond uit de invoering van de gezinsbijstand en de
invoering van een huishoudinkomenstoets. Hiermee wilde het kabinet voorkomen dat
achter één voordeur meerdere uitkeringen worden ontvangen. Ook verwachtte het
Kabinet een activerende werking van deze veranderingen. Zoals al eerder opgemerkt is,
kende de regeling maar een kort bestaan. Het kabinet Rutte II wil de regeling in 2014,
maar dan in sterk gewijzigde vorm, opnieuw invoeren.
In 2012 werd de parlementaire behandeling van de Fraudewet en de verplichte
medewerking aan een huisbezoek afgerond. De ISD heeft zich in 2012 voorbereid op
deze veranderingen, waaronder de invoering van een bestuurlijke boete in 2013. Een
andere nieuwe regeling in de WWB, IOAW en IOAZ is de verplichte terugvordering in het
geval van een schending van de inlichtingplicht.

3.2 Bestandsontwikkeling
Het jaar 2012 wordt gekenmerkt door een erg hoge instroom. Daarnaast nam ook het
uitstroomperspectief naar werk als gevolg van de economische tegenspoed duidelijk af.
Gevolg was een forse toename van het uitkeringsvolume.

DE INSTROOM
Niet elke melding resulteert in een toegekende aanvraag. Van het aantal meldingen
leidde 46% niet tot een uitkeringsvraag. Van het aantal ingediende aanvragen werd
vervolgens 75% toegekend.
De instroom lag in 2012 op 512 personen. Enkele kenmerken:
 25% van de instromers ontving gedurende de maximale termijn WW;
 Van de instromers is 22% jonger dan 27 jaar. Het aantal schoolverlaters onder
hen bleef beperkt tot 11%.
 29% van de instromers is 50 jaar of ouder. Daarvan zijn 33 personen IOAW gaan
ontvangen. Het vorige jaar lag dit aantal nog op 22. De gemiddelde leeftijd van
deze categorie instromers is 59 jaar.
 Het aantal personen dat een beroep doet op bijstand als gevolg van een
verbroken huwelijk of relatie is afgenomen en bedraagt nu 10% tegenover 16%
in het voorafgaande jaar.
 21% van de nieuwe uitkeringsgerechtigden werkte in loondienst of als
zelfstandige direct voorafgaande aan de bijstandsafhankelijkheid.
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Van de instromers heeft 27% een startkwalificatie, waarvan 5% een opleiding op
HBO/WO-niveau en 22% een opleiding op MBO-opleiding. De overige
instromers hebben geen startkwalificatie. Van die categorie heeft 65% een
opleiding op LBO-/MAVO-niveau en is de rest lager gekwalificeerd.

Grafiek 1 Instroom 2010-2012
Heusden

Loon op Zand

Waalwijk

255

286

184

183
59
102

79
147

2010

2011

2012

84

DE UITSTROOM
Het aantal uitstromers ligt in 2012 op 357. Enkele kenmerken van uitstroom:
 37% van de uitstromers (134 personen) slaagde erin uit te stromen naar werk en
daardoor volledige uitkeringsonafhankelijkheid te bereiken. De gemiddelde
leeftijd van deze uitstromers ligt op 36 jaar. Slechts een op de vijf uitstromers is
50 jaar of ouder. Eenderde van de uitstromers naar werk heeft een
startkwalificatie.
 16% van het aantal beëindigingen is het gevolg van verhuizing.
 Van de uitstromers voldeed 15% niet meer aan de inlichtingenverplichting wat
tot gevolg had dat de uitkering werd ingetrokken.
 10% van het aantal uitstromers bereikte de pensioengerechtigde leeftijd.
 11% ging een ander inkomen ontvangen.

Grafiek 2 Uitstroom 2010-2012
Heusden

207

Waalwijk

202

183

149

62
127

61
113

2010

2011

2012

71
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Op het einde van het jaar stond de teller stil op 1.366 uitkeringsgerechtigden. De
verdeling per gemeente en per uitkeringsregeling is opgenomen in de volgende tabel.

WWB
WIJ
IOAW
IOAZ
BBZ
TOTAAL

Totaal
2011
2012
1.018
1.272
121
--53
71
17
18
2
5
1.211
1.366

Tabel 6 Uitkeringsvolume
Heusden
Loon op Zand
2011
2012
2011
2012
373
434
160
186
33
-16
-16
22
12
20
5
6
5
5
2
1
427
464
193
212

Waalwijk
2011
2012
485
652
72
-25
29
7
7
2
2
591
690

De volgende tabel toont de ontwikkeling van het uitkeringsvolume in de periode vanaf 1
januari 2004, de invoeringsdatum van de WWB en de startdatum van de ISD. De
trendlijn geeft het zwevende gemiddelde aan.

Grafiek 3 Uitkeringen op 31 december 2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

1.366
1.208
1.270
1.089
917
1.066
1.154
1.243
1.265

3.3 De dienstverlening
De dienstverlening van de ISD wordt onderscheiden in basisdienstverlening en
intensieve dienstverlening. De eerste vorm wordt gedragen door de principes van
borging van de rechtmatigheid en het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid. De
tweede vorm van dienstverlening kent daarnaast de volgende aanvullende elementen3:
 het vaststellen van mogelijkheden en eventuele belemmeringen;

3

In hoofdstuk 8 onder 1 zijn detailgegevens over re-integratie opgenomen.
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 het ondersteunen en adviseren bij re-integratie en participatie;
 het maken van trajectafspraken;
 het inzetten van instrumenten;
 regisseren en monitoren van trajecten inclusief nazorg.
Voor beide vormen van dienstverlening geldt dat het vizier bovendien gericht is op de
zorg voor inkomensondersteuning. Dit houdt o.a. in dat proactief de mogelijkheden van
de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag aangeboden worden. Waar
aanvullende dienstverlening door derden speelt, vindt verwijzing plaats.
De intensieve dienstverlening is in 2012 evenals in het voorgaande jaar primair gericht
op personen jonger dan 27 jaar, personen die binnen een jaar kunnen uitstromen naar
werk, WWB-ers die onder de inburgering vallen en deelnemers aan de participatiepilot.
Daarnaast viel een beperkt aantal arbeidsbelemmerden, personen van 55 jaar en ouder
en niet-uitkeringsontvangers onder de intensieve dienstverlening. Voor deze laatste 3
categorieën en jongeren is mede gebruik gemaakt van Europese subsidies (ESF).

3.4 Werk
VAN UITBESTEDING NAAR INBESTEDING

Tot 2012 besteedde de ISD veel re-integratiewerkzaamheden uit aan gespecialiseerde
re-integratiebureaus. Professionalisering van het eigen klantmanagement, de visie op
samenwerking en de toekomstige fusie met WML gekoppeld aan de teruglopende reintegratiebudgetten hebben in 2012 geleid tot een nadrukkelijke koerswijziging. De
focus is komen te liggen op het in eigen beheer vormgeven en uitvoeren van reintegratieactiviteiten. Alleen als een bijzonder specialisme ingezet moet worden, wordt
er uitbesteed. Instrumenten zoals diagnostiek, workfirst, sollicitatie- en
werknemersvaardighedentrainingen, werkervaringsplaatsen zijn in eigen beheer en in
samenwerking met WML ontwikkeld. Daarbij is uiteraard de infrastructuur van WML
ingezet.

WERKGEVERSBENADERING

De ISD kiest voor een actieve werkgeversbenadering en zet accountmanagement en
matchingscapaciteit in voor het opsporen en invullen van vacatures.
In 2012 is de samenwerking met het accountmanagement van WML geïntensiveerd. Als
uitvloeisel van de Wet SUWI en de opdeling van Nederland in arbeidsmarktregio’s wordt
in Midden-Brabant gewerkt aan het vormgeven van een uniforme vraaggerichte
werkgeversbenadering. De ISD is daarbij nadrukkelijk betrokken. De vraag van de
werkgever staat daarbij centraal en om deze vraag zo snel en zo goed mogelijk te
kunnen beantwoorden wordt de expertise, ervaring en netwerk vanuit de regio MiddenBrabant gedeeld.

BEPERKING VAN INSTROOM IN DE UITKERING

Vanuit het principe werk gaat boven inkomen is de inzet er op gericht te voorkomen dat
personen onnodig in een uitkeringssituatie belanden. Voor jongeren heeft dit in 2012
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geleid tot het invoeren van een wettelijk verplichte zoekperiode van 4 weken. In deze
periode wordt van de jongere verwacht dat hij aantoonbaar solliciteert en / of
onderzoekt of terugkeer naar school mogelijk is. Dit laatste blijft achterwege als de
jongere beschikt over een startkwalificatie. Pas als de jongere tijdens de zoekperiode
geen werk of scholing heeft gevonden, kan hij een aanvraag indienen.
Deze verandering laat zien dat maar een beperkt aantal jongeren uiteindelijk een
aanvraag indient. Van de 249 jongeren hebben er 54 een aanvraag ingediend.
Medio 2012 is gestart met een verandering van het aanvraagproces. Direct vanaf de
uitkeringsmelding wordt er gestart met het groepsgewijs verstrekken van informatie
over rechten en plichten en het aanbieden van workshops. Met deze aanpassing van het
aanvraagproces wordt de klant in een vroegtijdig stadium geactiveerd richting werk.
Tegelijkertijd worden kansloze aanvragen zoveel als mogelijk afgehouden. Uiteraard is er
aan de poort ook voldoende oog voor handhavingsaspecten.
Van het aantal personen dat zich in het tweede halfjaar meldde voor uitkering heeft 59%
uiteindelijk een aanvraag ingediend. Van dit percentage ligt het aantal toekenningen op
78%. Over het gehele jaar lag het toekenningspercentage op 75%.

UITSTROOM NAAR WERK / SCHOLING

Ontvangers van een uitkering krijgen de arbeids- en re-integratieplicht opgelegd voor
zover dat althans op grond van persoonlijke omstandigheden verlangd kan worden. Als
er niet aan deze verplichting voldaan kan worden, wordt er een tijdelijke ontheffing
verstrekt. Voor 17% van het uitkeringsbestand is dat het geval.
In 2012 lag het accent in de dienstverlening op personen met een kortere afstand tot de
arbeidsmarkt. Ondanks de tegenvallende arbeidsmarkt vonden 216 personen4 een plek
op de arbeidsmarkt. Van hen bereikten 134 personen een volledige
uitkeringsonafhankelijkheid en 82 personen gingen parttime aan de slag. Naast de
uitstromers naar werk werden 9 personen geplaatst op een werkervaringsplaats. Vijf
personen keerden terug naar de schoolbanken.
Ter bevordering van de uitstroom wordt een mobiliteitscentrum ingezet, worden
trainingen sollicitatie- en werknemersvaardigheden gegeven aan werkzoekenden. Ook
workfirst, dat voorheen in samenwerking met een RIB werd ingezet, wordt nu volledig in
eigen beheer gedaan. Workfirst wordt vooral ingezet als arbeidstoeleidingsinstrument.
Van de afgesloten dossiers stroomde 44% van de deelnemers uit naar werk.

PROJECTEN

Zorg en welzijn

4

Hierbij wordt uitgegaan van een minimale aaneengesloten werkperiode van 4 weken.
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In samenwerking met Baankracht en zorginstelling Schakelring is het project “Thuis in de
Zorg” gestart in de 2e helft van 2012. Werkzoekenden uit het bestand van ISD-ML zijn
opgeleid tot huishoudelijk medewerker voor zowel intra- als extramuraal werk.
Schakelring heeft 10 leerwerkplekken aangeboden die door ISD-ML zijn ingevuld. Van de
10 hebben inmiddels 6 klanten een certificaat gehaald en een 0-urencontract aanvaard
van Schakelring. Twee kandidaten krijgen een verlenging van hun traject.
Talent2Work
Gemeente Heusden is samen met organisatie Workin het project Talent2Work gestart.
Met behulp van het college van burgemeester en wethouders worden ondernemers
enthousiast gemaakt om reguliere banen en oriëntatiebanen (werkervaringsplekken) in
te vullen met klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 17 december 2012 is de
aftrap geweest met werkgevers en werkzoekenden en in 2012 zijn via dit project 2
personen gestart met een reguliere baan.
Speeddates
Steeds vaker wordt het middel speeddate ingezet. In de 2e helft van 2012 zijn er 4
georganiseerd. De werkgever wordt uitgenodigd bij Baanbrekers om te speeddaten met
een aantal klanten die in een uitkeringssituatie zitten om zo de beste man/vrouw voor
de vacature te selecteren. Zo zijn er speeddates georganiseerd met een
beveiligingsbedrijf, een callcenter, een schoonmaakbedrijf en een koeriersbedrijf.
Markttafels
Markttafels worden ingezet om te komen tot een effectieve matching van vraag en
aanbod. Ook het Werkplein Tilburg participeert hierin. In de loop van 2012 is
gezamenlijk een registratiesysteem ingevoerd, waarmee het werkgeversnetwerk voor
elke uitvoerder ontsloten is en ketenpartners onderling tot gerichte afstemming kunnen
komen.
Voormalige ID- en WIW-banen
Bij de start van de ISD ging 85% van het re-integratiebudget op aan de kosten van de
voormalige ID en WIW. Het inzetten op doorstroom naar ongesubsidieerd werk leidde
tot een aanzienlijke terugloop van de subsidielasten. Ondanks deze terugloop was
verdere afbouw van de subsidiëring in 2012 noodzakelijk. De kosten zijn hierdoor met
45% teruggelopen. Vanaf 1 januari 2013 zijn de ID-kosten volledig afgebouwd. De
toekomstige kosten van de WIW maken deel uit van de begroting van Baanbrekers.

WIW
ID
WIW in €
ID in €
Totaal
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Tabel 7 Voormalige WIW- en ID-werknemers
Totaal
Heusden
Loon op Zand
2011
2012
2011
2012
2011
2012
18
14
4
3
4
3
44
39
11
10
9
8
477.070 253.499
88.867 49.274
134.625 54.959
341.087 199.153
82.178 48.699
68.325 40.684
818.157 452.652 171.045 97.973
202.950 95.643
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Waalwijk
2012
10
8
24
21
253.578 149.266
190.584 109.770
444.162 259.036
2011

Zakelijke dienstverlening
Met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand en de woningcorporatie Casade is het
project ‘energieadvies aan huis’ gestart. Het doel is steeds 2 werkzoekenden op te
leiden tot energievoorlichter door ze een dienstverband als energievoorlichter aan te
bieden voor een periode van 6 maanden. Na 6 maanden wordt alles op alles gezet om
opvolgend een volgende reguliere baan te bewerkstelligen. De eerste 2
energievoorlichters zijn via een subsidiebaan gestart bij de woningcorporatie.
Participatie
De ISD vindt het belangrijk dat personen voor wie de toegang tot de arbeidsmarkt nog
een brug te ver is of zelfs niet haalbaar is, meedoen in de maatschappij. De ISD wil in
dat verband haar mogelijkheden inzetten om ook voor die mensen te zoeken naar
activeringsmogelijkheden of maatschappelijke participatie als eerste opstap naar een
passende arbeidsmogelijkheid. De inzet op deze activiteiten is beperkt, omdat de focus
primair ligt bij personen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.
In 2011 heeft de ISD een samenwerkingsproject met CZ en Casade opgezet, gericht op
een hogere participatiegraad van de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast wordt een versterking van de samenwerking beoogd, gericht op inbreng van
kennis en het samen ontwikkelen van een model dat (maatschappelijk) rendement
oplevert ten aanzien van de kosten van re-integratie, participatie, zorg en
leefbaarheid/veiligheid in de wijk. Voor de ISD ligt het belang van de pilot op het
verkrijgen van meer inzicht in effectiviteit van de inzet van instrumenten, het uitbreiden
van de handelingsalternatieven van de ISD (maatwerk) en het beperking van de
uitkeringslasten.
Het project loopt in maart 2013 af, waarna de pilot, waarin uiteindelijk 40 deelnemers
actief participeren, zal worden geëvalueerd. De deelnemers staan op de laagste tredes
van de participatieladder en zijn o.a.gestart zijn met vrijwilligerswerk,
welzijnsactiviteiten, taalcursus, een leerwerplek of worden anderszins ondersteund bij
het vinden van een passende participatieplaats.

FINANCIËN RE-INTEGRATIE EN ACTIVERING
Voor de financiering van re-integratieactiviteiten is een budget beschikbaar, waarvan de
hoogte gebaseerd is op het aantal bijstandsontvangers, het aantal WW-ers en de
grootte van de beroepsbevolking. Dit budget is geoormerkt. Overschotten kunnen tot
maximaal 25% van het budget meegenomen worden naar het volgende jaar. Hierdoor is
een voorziening mogelijk voor verplichtingen die aangegaan zijn in het begrotingsjaar,
maar die ook in het volgende jaar aan de orde zullen zijn. Voor de financiering van
detacheringsbanen was in 2011 een voorschot genomen op de middelen voor 2012. In
de volgende tabel is dit vermeld achter het kopje ‘Overheveling 2011’.
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Budget 2012
Overheveling 2011
Beschikbaar
Uitgaven
% budget 2012

Tabel 8 Uitgaven werkdeel
Totaal
Heusden
Loon op Zand
2012
2012
2012
1.707.214
629.715
196.423
- 192.169
- 71.871
- 34.052
1.515.045
557.844
162.371
2.109.336
779.116
266.617
139,2
139,7
164,2

Waalwijk
2012
881.076
- 86.246
749.830
1.063.603
141,8

3.5 Inkomen

ALGEMEEN
Zoals al eerder aangegeven is in 2012 de huishoudinkomenstoets ingevoerd om
vervolgens na 6 maanden weer ingetrokken te worden. Dit heeft geleid tot het
herhaaldelijk aanpassen en terugdraaien van de lokale regelgeving. Deze regelgeving is
overigens met uitzondering van de bijzondere bijstand per 1 januari 2012 gebundeld in
een verzamelverordening.

AFWIKKELING AANVRAGEN
De ISD stelt zich tot doel aanvragen af te handelen binnen acht weken en 80% binnen
vier weken. Daarmee is de norm enigszins lager gesteld dan in 2011. De toename van
het aantal aanvragen en de extra werkzaamheden rondom de huishoudinkomenstoets
gaven aanleiding tot deze bijstelling. Met 79% is de 4-wekennorm net niet gehaald.
Aanvragers ontvangen ongevraagd na 4 weken een voorschot om liquiditeitsproblemen
te voorkomen.

FINANCIËN WWB, IOAW, IOAZ EN BBZ.
Financiering van de uitkeringslasten voor levensonderhoud vindt plaats op basis van het
Buigbudget dat door het Rijk jaarlijks wordt vastgesteld. Gemeenten dragen volledig de
financiële verantwoordelijkheid voor alle uitgaven in het kader van de gemeentelijke
inkomensregelingen behalve als het gaat om de middelen voor levensonderhoud en
bedrijfskapitaal van gevestigde zelfstandigen.
Het Buigbudget voor 2012 bedraagt € 18.252.791 en is daarmee ruim € 4,4 miljoen
hoger dan in 2011. In 2012 heeft het Rijk -in tegenstelling tot de vier voorgaande jarenrekening gehouden met het reële landelijke bijstandsvolume. In de vier jaren daarvoor
was dit door het Bestuurlijk Akkoord, dat uitging van een fictieve benadering van het
bijstandsvolume, niet het geval.
De ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven blijkt uit de volgende tabel. Per saldo is
er een overschot van € 891.018.
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Budget
Uitgaven
Saldo
Overschot

Tabel 9 Uitgaven gebundelde uitkering
Totaal
Heusden
Loon op Zand
2012
2012
2012
18.252.791
6.684.405
2.550.064
17.361.773
6.177.269
2.729.113
891.018
507.136
-179.049
+4,9%
+7,6%
-7%

Waalwijk
2012
9.018.322
8.455.391
562.931
+6,2%

Voor de uitgaven van de kosten van aanvullende inkomensondersteuning, de bijzondere
bijstand en de langdurigheidstoeslag, stort het Rijk bijdragen in het gemeentefonds. De
ISD verrekent deze kosten op declaratiebasis met de individuele gemeenten.

3.6 Aanvullende inkomensondersteuning

BIJZONDERE BIJSTAND
Werk en economische zelfredzaamheid staat voorop in het gemeentelijke beleid. Waar
het reguliere inkomen onvoldoende is, zijn er mogelijkheden voor bijzondere bijstand.
Regels hierover zijn vastgelegd in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze zijn in 2012
beperkt gewijzigd (o.a. medische kosten, rechtshulp, categoriale regeling voor chronisch
zieken, gehandicapten en ouderen).
De uitgaven bijzondere bijstand zijn in 2012 lager uitgevallen, behalve in Loon op Zand
waar ook het aantal gebruikers steeg. Dalende uitgaven deden zich o.a. voor bij de
kostensoorten: inrichting (minder statushouders), kinderopvang, aanvullende bijstand
jongeren < 21 jaar, borgstelling, medische kosten, woonkosten boven normhuur. Kosten
verband houdend met schuldenproblematiek leiden tot stijgende uitgaven o.a. voor
bewindvoering en rente en aflossing.

Tabel 10 Bijzondere bijstand excl. collectieve zorgverzkering en langdurigheidstoeslag
Totaal
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Uitgaven
712.173 617.929 246.254 218.960 101.705 106.465 363.215 292.504
Totaal
1.658
1410
548
453
295
298
815
659

LANGDURIGHEIDSTOESLAG
Personen met een lager inkomen dan 105% van de bijstandsnorm hebben aanspraak op
een langdurigheidstoeslag als dat inkomen 5 jaar onder die inkomensgrens ligt. De grens
van 105% is bepaald om te voorkomen dat werkaanvaarding op basis van het
minimumloon leidt tot inkomensverslechtering door het gemis van de aanspraak op
langdurigheidstoeslag. De toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt in 2012 € 508
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voor gezinnen, € 457 voor alleenstaande ouders en € 355 voor alleenstaanden. Het
aantal aanvragers van de langdurigheidstoeslag nam beperkt af.

Tabel 11 Langdurigheidstoeslag
Totaal
2011
2012
268.022 238.918
610
568

Uitgaven
Totaal

COLLECTIEVE

Heusden
2011
2012
100.547
89.620
229
209

Loon op Zand
2011
2012
37.724
32.683
88
79

Waalwijk
2011
2012
129.751 116.615
293
280

ZORGVERZEKERING

Via VGZ en CZ kan worden deelgenomen aan een collectieve verzekering tegen
ziektekosten. Met het inzetten van de zorgverzekering wordt beoogd het verstrekken
van bijzondere bijstand in medische kosten te beperken, terwijl de verzekerde daarnaast
een goed pakket met een collectiviteitskorting heeft. In 2012 is de vergoeding van
medische kosten teruggelopen van € 93.609,- naar € 74.974,-.
De uitgaven over 2012 liggen hoger dan in 2011, maar dit is een gevolg van kosten over
2011 die door de zorgverzekeraar pas in 2012 zijn gedeclareerd. Het aantal deelnemers
is teruggelopen. De algemene stijging van de kosten van de basisverzekering en de
aanvullende verzekering in het bijzonder, de toenemende concurrentie tussen
zorgverzekeringen, meer mogelijkheden voor een collectiviteitskorting en meer
maatwerkpakketten zijn op deze afname van invloed.

Uitgaven
Totaal

Tabel 12 Collectieve zorgverzekering
Totaal
Heusden
Loon op Zand
2011
2012
2011
2012
2011
2012
42.278 63.267 15.178 22.404
6.126
9.105
1.529
1192
536
411
231
180

Waalwijk
2011
2012
20.974 31.758
762
601

3.7 Dienstverlenend handhaven
De dienstverlening van de ISD steunt op de principes van dienstverlenend handhaven.
Voorkomen van en het passend reageren op oneigenlijk gebruik en fraude staan daarbij
voorop. Dienstverlenend handhaven kent de volgende strategische doelstellingen:
 Het bevorderen van de nalevingsbereidheid door vroegtijdig te informeren.
 Het wegnemen van organisatorische belemmeringen om daarmee de spontane
nalevingsbereidheid te stimuleren (optimaliseren van de dienstverlening).
 Vroegtijdige detectie van fraudesignalen met passende vervolgactie.
 Het feitelijk sanctioneren van misbruik door de klant.
In 2012 heeft de ISD zich voorbereid op de komst van de Fraudewet en naast de
implementatie van een aantal maatregelen als gevolg van de Fraudewet zijn er een
aantal actiepunten benoemd die in 2013 en 2014 worden opgepakt om het
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handhavingsbeleid te actualiseren en te versterken. Naast versterking van de kwaliteit
van de dienstverlening zal meer ingezet gaan worden op het systematisch koppelen en
analyseren van gegevens om daardoor fraudesignalen beter te onderkennen en
effectiever op te pakken.

REPRESSIEVE CONTROLE
Een sterke dienstverlening en een goede relatie met de klant is niet voldoende.
Repressieve controle blijft in het kader van de sociale zekerheid noodzakelijk. Tegenover
rechten staan verplichtingen, die nagekomen moeten worden. Controle hierop blijft,
ondanks het vertrouwen dat we primair in de klant hebben, noodzakelijk. Controle
gebeurt door de werkcoach, de inkomensconsulent al dan niet met de inzet van
fraudepreventiemedewerker en of sociale recherche.
In 2012 zijn 137 onderzoeken gedaan, 88 preventieonderzoeken en 49 onderzoeken
sociale recherche. De fraudepreventiemedewerker is met name actief aan de poort. Bij
de poortonderzoeken bleek in 8 gevallen (9%) sprake te zijn van fraude bestaande uit
samenwoning (4x), onjuist postadres (2x), vermogen (1x) of zwart werk (1x). Bij de
fraudeonderzoeken werd in 33 gevallen daadwerkelijk fraude aangetoond.
Deze onderzoeksresultaten hebben geleid tot 11 beëindigingen en 3 aanvragen die niet
tot toekenning leidden, 10 aangepaste uitkeringen en 8 terugvorderingen, een fictieve
besparing van € 214.842 en een bedrag van € 49.533 aan terugvorderingen. Dit resultaat
ligt enigszins boven het niveau van 2011. In dat jaar was er een fictieve besparing van
€ 197.085 en een bedrag van € 23.423 aan terugvordering.
In het verslagjaar werd 227 keer een maatregel opgelegd, waarvan 56 in de vorm van
een schriftelijke waarschuwing. Een kwart van de sancties houdt verband met het niet,
het niet juist of het niet tijdig verstrekken van informatie. Het niet of niet voldoende
nakomen van de arbeidsverplichtingen inclusief het behouden van arbeid speelt bij
eveneens een kwart van de sancties een rol.

Tabel 13 Dienstverlenend handhaven
2010
Onderzoeken fraudepreventie
113
Onderzoeken sociale recherche
54
Uitgestroomde klanten
451
Waarvan a.g.v. niet verstrekken van informatie
10%
Aantal maatregelen
101
Schending inlichtingenplicht
45

2011
70
38
505
8%
143
56

2012
88
49
357
16%
227
56

3.8 Terugvordering en debiteuren
Terugvordering van teveel of ten onrechte verstrekte bijstand is sinds de invoering van
de WWB een gemeentelijke bevoegdheid. Die bevoegdheid legt de ISD zodanig uit dat
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fraude niet mag lonen en dat ten onrechte betaalde uitkering in principe altijd
teruggevorderd wordt in combinatie met een betalingsverplichting 5. Het beleid is
vastgelegd in beleidsregels. Met de komst van de Fraudewet zijn deze regels met ingang
van 1 januari 2013 aangepast en worden ook kruimelbedragen bij een schending van de
inlichtingenverplichting ingevorderd.
In 2012 bedroegen de debiteurenontvangsten € 756.067. Dit is lager dan in 2011 het
geval was. In dat jaar was er echter een eenmalige verhoogde opbrengst als gevolg van
het project ‘voorliggende voorzieningen’. De ontvangstratio6 komt uit op 17,7%.

Tabel 14 Terugvordering en debiteuren
2010
2011
Saldo
4.522.421
4.261.658
Terugvordering en verhaal WWB
2.417.441
2.290.196
Krediethypotheek
393.975
394.716
Leenbijstand
68.465
70.161
BBZ
1.581.723
1.444.340
Overige vorderingen
60.817
62.245

2012
4.269.628
2.251.386
427.868
67.879
1.472.090
48.404

3.9 Bezwaar, beroep en klachten

BEZWAAR
Het dagelijks bestuur wordt in het kader van de afdoening van bezwaar- en
beroepschriften geadviseerd door de adviescommissie bezwaar en beroep. Werkwijze
en bevoegdheden van deze commissie bleven onveranderd. De commissie verantwoordt
haar werkzaamheden jaarlijks via een verslag aan het bestuur.
Het aantal nieuwe bezwaarschriften is gestegen naar 170 en ligt daarmee ruim boven
het jaargemiddelde van 141 over de periode 2008 tot en met 2011. De invoering van de
huishoudinkomenstoets was hierop van invloed, wat overigens bij het vervallen daarvan
ook in veel gevallen leidde tot intrekking van het bezwaarschrift. De toename van het
aantal klanten is verder van invloed op de stijging van het aantal bezwaarschriften. Op
167 bezwaarschriften is een beslissing genomen. 75 bezwaarschriften zijn ongegrond
verklaard, 20 bezwaarschriften gegrond of gedeeltelijk gegrond. De overige 72
bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard of ingetrokken.
De gemiddelde afhandeltermijn van bezwaarschriften ligt op ruim 8 weken en dat is
ruimschoots lager dan de wettelijke termijn van 12 weken.

5

6

Behalve bij geringe bedragen (< netto € 100 bij fraudevorderingen en < € 200 bij overige vorderingen).
Ontvangsten als % van het uitstaande saldo op 1-1-2012
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BEROEP EN HOGER BEROEP
In 2012 is 19 keer beroep ingesteld bij de rechtbank. In 2 van de 13 uitspraken van de
rechtbank werd het bestuur van de ISD in het ongelijk gesteld.
Bij de Centrale Raad van Beroep is 6 keer hoger beroep ingesteld. In 4 gevallen deed de
Centrale Raad van beroep uitspraak waarbij het bestuur van de ISD in het gelijk werd
gesteld.

KLACHTEN
Als een klant zich niet kan vinden in de geboden dienstverlening kan hij een klacht
indienen. De interne klachtenprocedure wordt in eigen beheer gedaan. De externe
klachtencommunicatie is ondergebracht bij de Nationale Ombudsman.
Bij de behandeling van klachten wordt in eerste instantie mediation ingezet om tot een
vereenvoudigde afdoening te kunnen komen. Een goed gesprek kan namelijk veel
oplossen. In 2012 werden 11 klachten ontvangen. Eén klacht werd gedeeltelijk gegrond
verklaard. Op het einde van het jaar is nog één klacht in behandeling.
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4. DIENSTVERLENING VOOR DERDEN
Naast de kerntaken van de ISD Midden-Langstraat verricht de ISD voor de
Langstraatgemeenten contractbasis taken in het kader van de Wet Kinderopvang en de
Wet Inburgering.

4.1 Wet kinderopvang
De Wet kinderopvang biedt een financiële ondersteuning in de kosten van kinderopvang
voor personen die behoren tot de gemeentelijke doelgroep voor re-integratie of
inburgering. Het aantal personen dat in 2012 gebruik maakte nam af, behalve in Loon op
Zand waar het aantal gebruikers beperkt steeg.

Kinderopvang

Uitgaven
Totaal

Totaal
2011
2012
70.063
43.788
71
54

Heusden
2011
2012
26.669
24102
27
27

Loon op Zand
2011
2012
5.779
7.425
9
11

Waalwijk
2011
2012
37.615
12.260
35
16

4.2 Wet inburgering
Op grond van deze wet zijn de volgende personen van 18 tot 65 jaar
inburgeringsplichtig:
 Nieuwkomers: iedere vreemdeling die op 1 januari 2007 een Win-traject volgde
en iedere vreemdeling die vanaf 1 januari 2007 zich in Nederland heeft
gevestigd, hier duurzaam wil verblijven en een verblijfsdocument heeft.
 Oudkomers: mensen die zich voor 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd
en niet aantoonbaar kunnen maken dat ze voldoende kennis hebben van de
Nederlandse taal en samenleving.
 Geestelijke bedienaren.
Het inburgeringsprogramma wordt afgesloten met een examen waarbij de Nederlandse
taal en de kennis van de Nederlandse samenleving wordt getoetst. Onder voorwaarden
is er geen sprake van een inburgeringsplicht of is er een vrijstelling van deze plicht.
Over de uitvoering van de inburgering zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, die de beleidsverantwoordelijkheid
dragen. De beoogde koppeling tussen het inburgerings- en het re-integratiebeleid
hebben we daardoor kunnen afstemmen met de ISD-gemeenten. De taakstelling 2012
ligt op 125 trajecten. De realisatie is uitgekomen op 124 trajecten, waaronder 43
vrijwillige inburgeraars. Aan een alfabetiseringstraject namen drie personen deel.
Inburgeraars worden doorgeleid naar aanbieders van inburgeringstrajecten7.

7

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben hiervoor een contract gesloten met Fourstar en Capabel Taal .
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Vanaf 2013 vallen alleen personen die voor januari 2013 een verblijfsstatus en/of
verblijfsdocument hebben gekregen onder de inburgering. De dienstverlening blijft ook
gericht op handhavings- en inburgeringstrajecten van voor 1 januari 2013. Vanaf 2013
moeten inburgeraars zelf hun inburgeringstraject regelen en betalen.
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5. RESUMÉ

ALGEMEEN
Met de aangekondigde komst van de WWNV en de fusie voor de deur heeft de ISD geen
meerjarenbeleidsplan meer geëntameerd als vervolg op het meerjarenbeleidsplan 20082011. Die ontwikkeling en de nieuwe positionering van enerzijds de gemeenten als
opdrachtgever en anderzijds de fusieorganisatie als opdrachtnemer staat hieraan in de
weg. Het SET is in 2012 gestart met haar rol als intergemeentelijk beleidsteam.
De ISD heeft eerder de volgende uitgangspunten voor haar dienstverlening
geformuleerd.
 Alle klanten een aanbod op weg naar werk;
 De klant is het vertrek van de dienstverlening;
 Samen met ketenpartners investeren in een vraaggerichte werkgeversbenadering;
 Een proactieve rol aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
 Investeren op participatie;
 Denken vanuit integrale kwaliteit.
Het uitgangspunt dat iedere klant een aanbod krijgt op weg naar werk is al geruime tijd
losgelaten. Met het beschikbare en steeds verder afkalvende re-integratiebudget is dat
niet langer haalbaar. Om deze reden is in 2012 ook geen prioriteit gegeven aan het
implementeren van de tegenprestatie, waaraan het principe ten grondslag ligt dat je iets
doet voor de samenleving als tegendienst voor het ontvangen van een uitkering. Onze
voorkeur ging primair uit naar het bieden van een intensieve dienstverlening aan
personen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij hebben we
ingezet op het ontwikkelen van een vraaggerichte werkgeversbenadering. De
vraaggerichte werkgeversbenadering kreeg in 2012 een extra impuls door de
samenwerking met WML en de afspraken die de gemeenten in de arbeidsmarktregio
Midden-Brabant hebben gemaakt om te komen tot een gecoördineerde
werkgeversdienstverlening. Dit biedt kansen met het oog op de toenemende krapte die
op de arbeidsmarkt vanaf 2015 wordt verwacht. Wij zijn ook blij met de rol van de
provincie Noord-Brabant als stimulator en financieel ondersteuner van projecten die
deze vraaggerichte werkgeversbenadering een extra impuls gaan geven.
Daarnaast heeft de ISD door het omschakelen van uitbesteden naar inbesteden /zelf
doen geïnvesteerd in een portfolio van activerings- en re-integratieproducten.
Essentieel element in onze dienstverlening blijft de aandacht voor handhaving waarbij
de opvatting wordt gehuldigd dat een kwalitatieve dienstverlening en een goede
voorlichting de nalevingsbereidheid bevorderen. In 2012 is de implementatie van de
Fraudewet voorbereid en is gewerkt aan een nieuw handhavingsbeleidsplan met een
aantal actiepunten voor 2013 en 2014. Met name wordt ingezet op een actueel
dienstverleningsconcept, gebaseerd op de opvattingen van Baanbrekers en met de
strategische keuzes van de gemeenten op het terrein van werk en inkomen en uiteraard
de Participatiewet als onderlegger.
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Tot slot wordt opgemerkt dat de ISD in 2012 heeft deelgenomen aan de verkiezing van
de beste sociale dienst van Nederland. Onze vijfde plaats in deze verkiezing geeft de ISD
de bevestiging dat een kwalitatieve en betrouwbare bedrijfsvoering overgedragen is aan
Baanbrekers.
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6.VERKLARENDE WOORDENLIJST

AB

Algemeen bestuur ISD Midden-Langstraat

Anw
Aow

Algemene nabestaandenwet.
Algemene ouderdomswet.

Awb
AWBZ

Algemene wet bestuursrecht.
Algemene wet bijzondere ziektekosten.

Bbz 2004
College

Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen.
Het college van burgemeester en wethouders.

COROP

Regionaal gebied binnen Nederland dat deel COROP-indeling. Deze indeling wordt
gebruikt voor analytische doeleinden.

DB
DKD

Dagelijks bestuur ISD Midden-Langstraat
Digitaal klantendossier

IC
I-deel

Interne controle.
Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt
beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden.

ID

In- en doorstroomregeling, een regeling voor gesubsidieerde arbeid die in 2004
gefinancierd werd door middel van de WWB.

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering.

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze gewezen zelfstandigen.
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Openbaar lichaam belast met de
uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen.

ISD
MEV

Macro Economische Verkenning. Publicatie die het CPB jaarlijks in september bij
Prinsjesdag uitbrengt.

NUO-er

Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen
op de WWB en het participatiebudget.

NWW-er
OR

Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij het CWI.
Ondernemingsraad. Via dit orgaan overleggen medewerkers van de ISD met de directie
over onderwerpen, waarvoor een wettelijk advies- en instemmingsrecht bestaat.

PSW

Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid. PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op
de arbeidsmarkt.

RAU
RCF

Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW,. IOAZ en Bbz 2004.
Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding. Ondersteunt en legt verbindingen tussen
gemeenten en andere partners op het terrein van handhaving. Doel delen van kennis en
expertise.
(Privaatrechtelijk) re-integratiebedrijf.

RIB
ROF

Rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Een inlichtingenstaat die maandelijks door de klant
wordt ingevuld voorafgaand aan de betaling van zijn uitkering.

RWI
SET

Raad voor werk en inkomen. Adviesorgaan.
Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit
beleidsmedewerkers sociale en economische zaken.
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de

SUWI
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samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd.
SVB
SZW

Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de Akw, Anw en de Aow.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

TW

Toeslagenwet. Bedoeld om een sociale verzekeringsuitkering in bepaalde gevallen aan te
vullen tot het relevante sociale minimum.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO,
WIA, Wamil, Wajong en WAZ.
Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van reintegratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige WIW- en ID-banen.
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid.
Wet inburgering. In werking getreden op 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering
nieuwkomers.

W-deel
WAO
WI
WIJ
Wk

Wet investeren in jongeren. Ingetrokken met ingang van 2012.
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen..

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen
van arbeidsongeschiktheid.

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden. Op basis van deze wet was het tot 1 januari 2004
mogelijk voorzieningen te treffen voor langdurig werklozen. Op 1 januari 2004 opgegaan
in de WWB.

WML

Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat.
Openbaar lichaam dat tot en met 2012 belast is met de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening. Tevens uitvoerder van WWB-voorzieningen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en
beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers.
Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burger staan daarbij centraal.
Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond
van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk.
Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid.

WMO

Wsw
WW
WWB
WWNV

29

Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op
een andere inkomensvoorziening.
Wet Werken naar Vermogen. Beoogde opvolger van de WWB vindt geen doorgang, maar
krijgt een vervolg via de Participatiewet
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1. Balans per 31 december

2012

2011

Activa

Activa

Activa
Vaste activa
Materiele vaste activa
Investeringen met een economisch nut

86.774

121.519

123.601
3.037.000
3.160.601

2.499.006
3.119.812
5.618.818

1.480.352

19.436

406.387

957.823

5.134.114

6.717.597

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Liquide middelen
Bank- en girosaldi
Overlopende activa
Totaal activa

Passiva

Passiva

Passiva
Vaste passiva
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat
begrotingsjaar

1.231.022

1.453.738

1.231.022

1.453.738

-

-

1.667.383

2.025.153

Vooruitontvangen bedragen

-

239.590

Negatieve liquide middelen
negatief banksaldo

-

955.276

2.235.709

2.043.839

5.134.114

6.717.597

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico's
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente-typische
looptijd korter dan één jaar
Overige schulden

Overlopende passiva
Totaal passiva

Jaarrekening 2012

Pagina 3 van 33

05-04-2013

4
2. PROGRAMMAREKENING
Realisatie 2012

Rijksmiddelen:
WWB Werkdeel
-meeneemreg. voorgaand jaar
-meeneemreg. volgend jaar
BUIG (inkomensvoorziening)

WWV
Bbz
Totaal saldo Rijksmiddelen

Lasten

Baten

2.109.337
17.771.815
512.413
-

1.707.214
192.16818.662.833
622.015
406.329

Aanvullend budget gemeenten
- BUIG (inkomensvoorziening)
- op WWB Werkdeel
Resultaat

406.329

Vrijval debiteuren

119.318-

Apparaatskosten
Personele kosten
Afschrijvingen op materiele vaste
activa
Lasten/baten bedrijfsvoering
Bijdrage gemeenten
Totaal saldo bedrijfslasten

Jaarrekening 2012

Lasten

Gewijzigde begroting 2012

Baten

2.998.000
15.295.000
500.000

Lasten

2.998.000
14.350.000
500.000
945.000-

2.300.000
17.850.000
500.000

-

3.261.000

11.154
1.588.686

18.000
1.558.000

18.000
1.528.000

222.7161.072.211
1.294.927

18.000
4.918.000
0

0
-

222.716
0
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1.707.214
192.16918.652.994
500.000
18.039

784.955
802.994

3.360.000

9.480
4.453.000
509.727-

Baten

945.000

3.372.366

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo mutaties reserves
Nog te bestemmen resultaat

Begroting 2012

6.000
4.453.000
348.000-

454.994
802.994
348.000

0

454.9940
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Realisatie 2011
Lasten
Rijksmiddelen:
WWB Werkdeel
-meeneemreg. voorgaand jaar
-meeneemreg. volgend jaar
BUIG (inkomensvoorziening)

WWV
Bbz
Totaal saldo Rijksmiddelen

Baten

4.577.977
16.633.639
405.820

Aanvullend budget gemeenten
Resultaat

53.426-

2.982.117
18.477
1.483.723

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo mutaties reserves
Nog te bestemmen resultaat

Jaarrekening 2012

450.100
2.367.1212.379.916
12.795

Vrijval debiteuren
Apparaatskosten
Personele kosten
Afschrijvingen op materiele vaste
activa
Lasten/baten bedrijfsvoering
Bijdrage gemeenten
Totaal saldo bedrijfslasten

3.569.357
816.452
192.168
14.222.237

33.702
4.709.928
259.313

218.681
364.061
145.380
218.681-
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3. GRONDSLAG VAN WAARDERING
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de begroting
De waardering van de activa, passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij dit anders is vermeld bij de desbetreffende
balanspost. Baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij de BBV dit anders
voorschrijft. Winsten zijn slechts opgenomen voor zover op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend waren.

Vaste activa
De waardering van de materiele vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Hierop zijn de
afschrijivingen in mindering gebracht. Bij de waardering van de materiele vaste activa is rekening gehouden met een
vermindering van hun waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke
vermindering niet plaats.
Voor het overige vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs. Hierbij wordt het stelsel
gehanteerd dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 1 januari volgend op het jaar waarop het actief in gebruik is genomen.
De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren:
Installaties en telefooncentrale
Archief en inrichting
Uitbreiding werkplekken
Overgenomen werkplekken
Automatisering

15 jaar
15 jaar
10 jaar
5 jaar
3 jaar

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte kansen op inning.
Luiquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve is een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele
bedrag van de bestemmingsreserves aan het einde van het jaar dient te zijn onderbouwd met bestuursbesluiten van
het algemeen bestuur. Ook kan het bedrag zijn opgenomen in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.
Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Het resultaat na
bestemming wordt toegevoegd aan een door het algemeen bestuur genomen besluit voor de bestemming, bij de
vaststelling van de jaarrekening.
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies.
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Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten omvatten de resultaten uit dienstverlening aan derden, de inkomsten uit re-integratieactiviteiten en overige opbrengsten.
Rijksvergoeding
Dit betreft de subsidies van het rijk. Deze subisidies worden ontvangen door de gemeenten en doorbetaald aan de
ISD.
Afschrijvingen
Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische
levensduur.
Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen bijdrage in het
exploitatieresultaat.
Lonen en salarissen
Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan
het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen c.q. salarissen, vermeerderd met de uitbetaalde
vakantiegeldrechten.
Sociale lasten
De sociale lasten betreffen de voor de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten, en het
werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening. Dit betreft tevens de aan het boekjaar toe te rekenen ziekengelden.
Overige personeelskosten
Dit zijn onder meer de kosten voor reis- en verblijfkosten, bedrijfsgeneeskundige zorg, opleidingen. De overige
bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.
Ondersteuning
Hierin zijn begrepen de ingehuurde ondersteuning door de gemeente Waalwijk op gebied van personeel en
organisatie, en facilitaire zaken. De kosten zijn verantwoord op basis van historische kosten.
Overige bedrijfskosten
Hierin zijn begrepen de bestuurs-, huisvestings-, automatiserings-, kantoor-, accountants-, reis- en
representatiekosten. Ook de kosten voor cliëntenparticipatie en overige uitgaven vallen onder deze post. De kosten
zijn verantwoord op basis van historische kosten.
Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen bestaan voornamelijk uit de saldi van financiële baten en lasten. De rentebaten
betreffen onder meer de opbrengsten uit andere uitzettingen.
De rentelasten bestaan in elk geval uit de rentelast van de vaste schulden en de rekening-courantrente bij debetsaldi.
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4. Toelichting op de balans
De balans, zoals gepresenteerd op pagina 3, wordt hier nader toegelicht.
4.1 Activa
4.1.1 Materiele vaste activa
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen. Het betreft uitsluitend activa met een
economisch nut. Activa met een economisch nut zijn activa die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het
genereren van middelen.
2012
Installaties
Boekwaarde 31 december 2011
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen van derden
Afwaarderingen
Boekwaarde 31 december 2012

14.887
13.980
907
-

Inventaris
106.632
42.721
52.332
10.247
86.774

Totaal
121.519
42.721
66.312
11.154
86.774

De afschrijvingskosten invetaris betreffen de afschrijving op de archiefkasten (paternosterkasten, rolkast), de
afschrijvingskosten installaties betreft de afschrijving van werkplekken, alarm en telefooninstallatie, geplaatste
wanden. De afschrijving hierop bedraagt € 11.154 per jaar, waarbij rekening is gehouden met afschrijving tot 11 juni
voor die zaken die niet konden worden meeverhuisd.
In verband met de verhuizing van de ISD van de Grotestraat naar het nieuwe pand aan de Zanddonkweg zijn de
overige activa voor de restwaarde ad € 66.312 afgeschreven. Het gaat dan om activa inzake bijgeplaatste wanden, pc's
en meubilair.
De investering betreft twee nieuw aangekochte paternosterkasten, nodig voor het opbergen van de klantdossiers.
Afschrijving hierop vindt voor het eerst plaats vanaf 2013.
4.1.2 Vorderingen
Vorderingen op openbare lichamen
gemeente Heusden
gemeente Loon op Zand
gemeente Waalwijk
saldo openstaande vorderingen 31-12

31-12-2012
24.102
27.627
71.872

31-12-2011
929.067
440.622
1.129.317
123.601

2.499.006

Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op de gemeenten betreffen de openstaande saldi op 31 december 2012.
Deze bestaan voor € 43.787 uit afrekening kosten kinderopvang en voor € 79.814 uit de afrekening van de Wet
Inburgering.
Overige vorderingen
Vorderingen op instanties
Vorderingen op klanten (uitkeringsdebiteuren)
- Terugvordering en verhaal WWB
- Krediethypotheek
- Leenbijstand
- BBZ
- Overige vorderingen
niet gecorrigeerde saldo
AF: Voorziening dubieuze debiteuren
gecorrigeerd saldo na voorziening

31-12-2012
20.384

31-12-2011
4.691

2.253.386
427.868
67.879
1.472.090
48.404
4.269.628
1.253.012
3.016.616

2.290.196
394.716
70.161
1.444.340
62.245
4.261.658
1.146.537
3.115.121
3.037.000
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Vorderingen op instanties
Betreft een nog te ontvangen bedrag in verband met vorderingen op derden en een vordering op de WML. Daarnaast
betreft het nog een aantal kleine posten (telefoon, studiekosten).
Vorderingen op klanten (uitkeringsdebiteuren)
Wij verklaren hier het debiteurensaldo zonder correctie voorziening debiteuren. Dit zijn de werkelijke cijfers van de
vorderingen op klanten. De voorziening dubieuze debiteuren is een schatting van de mogelijke oninbaarheid. Voor een
berekening van deze voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 6.2.
Het verloop van de debiteuren over 2012 is als volgt:
4.261.657,92
beginsaldo
opboeking
1.062.427,45
buiten invordering
112.687,39
ontvangsten
941.770,08
eindsaldo
4.269.627,90
Het uitstaande saldo is toegenomen met € 7.969,98.
De ontvangsten liggen lager dan in 2011 (toen € 990.170). Dit komt omdat in 2011 een project is gestart om te
onderzoeken of klanten mogelijk recht hadden op een andere uitkering (een voorliggende voorziening), met name
ziektewet en WIA/Wajong. Een aantal klanten heeft toen met terugwerkende kracht alsnog die andere uitkering
ontvangen. In 2012 liep dit project weliswaar door, maar de focus lag nog alleen op de nieuwe aanvragen, waarmee
de termijnen korter zijn, en de eventuele ontvangsten logischerwijze lager dan in 2011.
Liquide middelen
banksaldo
saldo giro

31-12-2012
1.446.636
33.715

31-12-2011
19.436
1.480.352

19.436

De liquide middelen zijn ten opzichte van vorig jaar opgelopen. Dit wordt veroorzaakt doordat het ministerie het BUIG
budget voor 2012 in de loop van 2012 hoger heeft vastgesteld, waardoor het eerder verwachte tekort op deze
middelen is omgebogen naar een overschot.
De giro rekening wordt hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van terugbetaling uitkeringsdebiteuren.
Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Openstaande voorschotten
Project ITB-J
Project dienstverlenend handhaven
Project ESF-A
Meeneemregeling WWB werkdeel
HRM Sector service punten
Fietsenplan personeel
Ontvangsten uitkering nog te bestemmen
Nog te verwerken ontvangsten debiteuren
Nog te ontvangen bedragen

31-12-2012
625
7.730
241.200
5.750
890
52
1.000
149.140

31-12-2011
21.253
5.220
241.200
42.701
192.168
306.740
1.894
147.934
406.387

959.110

Vooruitbetaalde bedragen
Het betreft enkele abonnementen en lidmaatschappen voor 2013, die reeds eind 2012 zijn betaald.
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Openstaande voorschotten
Dit betreft de aan klanten van de ISD verstrekte voorschotten welke op 31 december nog openstaan.
Project ITB-J
Dit betreft trajectkosten van jongeren. Dit project wordt onder leiding van de gemeente Tilburg gevoerd. De
definitieve afrekening moet nog worden opgesteld door bureau Funding, waarna afrekening volgt.
Project dienstverlenend handhaven
Het betreft de kosten van de door de Radar-groep uitgevoerde herijking van het project Dienstverlenend Handhaven
naar aanleiding van de vorming van de nieuwe organisatie Baanbrekers, en de invoering vande nieuwe fraudewet.
Meeneemregeling W-deel
Dit jaar waren de uitgaven hoger dan het ontvangen budget. Vandaar dat er geen over te hevelen bedrag naar het
volgende jaar is opgenomen.
HRM Sector Service Punten
Dit betreft de nog te ontvangen afrekening van subsidie van de Provincie, die zal plaatsvinden nadat een
deelverklaring hiervoor is afgegeven door de accountant.
Nog te ontvangen bedragen
Betreft openstaande afrekeningen 2010 met het Ministerie inzake Bbz.
Deze zouden volgens het Ministerie eind 2012 tot uitkering moeten komen. De bedragen zijn echter nog niet
ontvangen.
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4.2 Passiva
4.2.1 Eigen Vermogen
Bestemmingsreserves

Apparaatskosten
Reserve egalisatie vorderingen uitkeringen
Vakantietoeslag
Inkomensdeel WWB
Saldo per 31 december

2012

2011

765.019
466.003
1.231.022

512.350
812.746
89.792
38.850
1.453.738

512.350
512.350
-

253.377
259.312
340
512.350

Specificatie bestemmingsreserves
reserve apparaatskosten
saldo per 1 januari
toevoegingen
onttrekkingen
saldo per 31 december

Dit betreft de reservevorming op de bijdragen van de gemeenten. De maximale storting naar de reserve is 10 procent
van de begrote apparaatskosten van het lopend jaar.
De hoogte van de reserve apparaatskosten mag maximaal 15 procent zijn van de begrote apparaatskosten van het
lopende jaar.
De begrote apparaatskosten over 2012 waren € 4.936.000, te dekken door rentebaten en opbrengsten terugvordering
(€ 18.000) en de gemeentelijke bijdragen. In 2012 is dit budget met een begrotingswijziging bijgesteld naar beneden,
tot een bedrag van € 4.459.000. Dit als gevolg van de meerjarige 10% taakstelling die in 2011 door gemeenten is
opgelegd.
De maximale stand van de reserve apparaatskosten over 2012 mag dus zijn € 668.850.
De beginstand van de reserve apparaatskosten bedroeg € 512.350. Aan de reserve is in 2012 het negatieve resultaat
van € 419.935 onttrokken. Vervolgens is een deel van het tekort dat is gerealiseerd op het W-deel, te weten € 92.415
ten laste gebracht van de reserve apparaatskosten cf besluit van het dagelijks bestuur van 5 april 2013.
De reserve bedraagt daarmee aan het eind van 2012 € 0.
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reserve egalisatie vorderingen
uitkeringsadminstratie
saldo per 1 januari
toevoegingen
onttrekkingen
saldo per 31 december

2012
812.746
71.591
119.318
765.019

2011
834.117
32.056
53.426
812.746

Deze reserve is bedoeld om schommelingen op te vangen. Het teveel aan reserve of tekort van deze reserve, wordt
toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve inkomensdeel.
Er is in 2008 door het bestuur besloten (dd. 7 juli 2008) dat deze reserve een hoogte moet hebben van 40% van de
netto vorderingen. Dit is voldoende om de risico's af te dekken.
De netto-vorderingen bedragen € 1.912.548,22, 40% hiervan is € 765.019,29. Dat is dus de vereiste eindstand van
deze reserve. Na de onttrekking van € 119.318 uit de reserve (als gevolg van het resultaat op de vorderingen in 2012),
moet daarom € 71.591 worden toegevoegd (afkomstig uit de reserve inkomensdeel) om deze vereiste eindstand te
bereiken. Voor een toelichting hierop alsmede een overzicht van de mutaties met betrekking tot de debiteuren en
reserve wordt verwezen naar 6.2.1 vrijval debiteuren.
reserve vakantietoeslag
saldo per 1 januari
toevoegingen
onttrekkingen
saldo per 31 december

89.792
89.792
-

89.452
340
89.792

Betreft het saldo gereserveerd vakantiegeld over de periode van juni t/m december 2011. Deze reserve is ontstaan bij
de overdracht van personeel van de gemeenten aan de ISD per 1 januari 2004. Deze reserve wordt cf. AB-besluit (d.d.
7 juli 2008) jaarlijks aangepast aan de realiteit. Tekorten of overschotten op deze reserve worden onttrokken cq
toegevoegd aan de reserve apparaatskosten.
Dit saldo is in mei 2012 uitbetaald bij de vakantiegeld betaling over de periode juni 2011 t/m mei 2012.
Het saldo gereserveerd vakantiegeld per 31 december 2012, over de periode juni t/m december 2012, is opgenomen
als een verplichting, dit conform het liquidatieplan.
reserve inkomensdeel
saldo per 1 januari
toevoegingen
onttrekkingen
saldo per 31 december

38.850
1.000.620
573.467
466.003

58.110
72.353
91.614
38.850

Deze reserve is in 2004 ontstaan uit de overschotten van het inkomensdeel. Dit is een vrij besteedbare reserve met
een jaarlijkse storting van maximaal 15% van het jaarbudget inkomensdeel. Over de gewenste maximale omvang van
deze reserve is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd in 2008. Er is naar aanleiding van het onderzoek door het AB
besloten (dd. 3 november 2008) dat de maximale reserve op het inkomensdeel WWB 15% mag zijn van het
jaarbudget.
Vanaf 2010 zijn de budgetten voor de WWB, IOAW en IOAZ samengevoegd tot één budget (BUIG). Daar waar
gesproken wordt over inkomensdeel wordt dit budget bedoeld.
De maximaal toegestane reserve 2012 bedraagt 15% van het budget 2012 ad € 18.252.791, te weten € 2.737.919.

Jaarrekening 2012

Pagina 12 van 33

05-04-2013

13
Verklaring toevoegingen:
Er is een bedrag van € 1.000.620 toegevoegd aan de reserve inkomensdeel.
Dit betreft de volgende zaken;
resultaat Bbz
resultaat WWB/IOAW/IOAZ

€
€
€

109.601
891.019
1.000.620

Verklaring onttrekkingen:
Er is een bedrag onttrokken aan de reserve van € 573.467.
Dit is gedaan ter dekking van de volgende tekorten:
deel van het totale tekort van
€ 594.291 op het W-deel 2012
Het resterende tekort van
€ 92.415 is onttrokken aan de
reserve apparaatskosten
egalisatiereserve debiteuren

€

501.876

€

71.591

€

573.467

4.2.2 Voorzieningen
De ISD beschikt over 2012 niet over voorzieningen.
4.2.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De ISD heeft geen langlopende schulden.
Bij de BNG is een kredietruimte beschikbaar van € 1.900.000.
4.2.4 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Nog te betalen bedragen
Nog te verwerken ontvangsten debiteuren
Crediteuren algemeen
Totaal

31-12-2012
406.842
1.260.541
1.667.383

31-12-2011
178.305
1.287
1.846.848
2.026.440

Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan onder meer uit de afrekening van de BBZ-regeling 2012 met het ministerie van
€ 208.538, en de afrekening automatiseringskosten ad € 29.756.
Daarnaast is een bedrag van € 93.293 opgenomen als verplichting inzake het opgebouwde vakantiegeld van personeel
ISD. Normaal gesproken werd dit als reserve opgenomen, doch in verband met de liquidatie van de ISD is dit, conform
het liquidatieplan, opgenomen als verplichting.
Bij het afsluiten van het boekjaar resteren er 2930 uren aan verlof welke een waarde vertegenwoordigen van
€ 74.000. Dit is opgenomen in de loonkosten.
Deze verplichting gaat over op de nieuwe organisatie Baanbrekers conform het liquidatieplan.
Crediteuren algemeen
Dit betreft de facturen van 2012 die op 31 december 2012 nog niet waren vervallen, die in 2013 betaald gaan worden.
Het betreft facturen inzake trajecten ten laste van het Werkdeel en van inhuur personeel, alsmede nog te betalen
loonheffing.

Vooruitontvangen bedragen
vooruitontvangen bijdrage 2012 Loon op Zand
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Negatieve liquide middelen
negatief banksaldo

31-12-2012
-

31-12-2011
955.277

De liquide middelen waren in 2011 fors teruggelopen, veroorzaakt door het fors lager vastgestelde Rijksbudget voor
het inkomensdeel en de tegelijkertijd toenemende aantallen uitkeringsgerechtigdenen. Per saldo leverde dit ultimo
2011 een tekort op de rekening op van zo'n € 955.000.
In 2012 zijn met name de budgetten BUIG dermate verhoogd dat het negatieve saldo van 2011, ondanks nog steeds
toenemende aantallen uitkeringen, is opgelopen naar een positief saldo ultimo 2012 (zie onder 4.1.2).
4.2.5 Overlopende passiva
Loonheffing uitkeringen
ZVW premie uitkeringen
Netto uitkeringen
Terugbetalingsverplichting Rijk
Ontvangsten uitkering nog te bestemmen
Project ESF-A
Meeneemregeling W-deel
Ontvangsten door te betalen algemeen
Totaal

31-12-2012
1.090.913
1.104.068
40.678
50
2.235.709

31-12-2011
9.474
7.839
942.103
1.083.255
1.019
150
2.043.839

Loonheffing en zvw premie uitkeringen
Dit bedrag stond eind 2011 open omdat het toen niet zeker was of de aangifte over december 2011 juist was als
gevolg van problemen met het uitkeringspakket. In 2012 is dat helemaal verholpen zodat het eindsaldo nu op € 0
uitkomt.
Project ESF-A
Het saldo van € 40.678 betreft de kosten van ESF-A over 2010 ad € 42.701, en een in 2012 ontvangen voorschot op de
afrekening ESF-A ad € 83.379. De daadwerkelijke afrekening volgt nog.
Netto uitkeringen
Dit bedrag betreft de uitkeringen december 2012 die verantwoord worden in 2012, maar waarvan de betalingen op
de bankafschriften in 2013 worden afgeboekt.
Terugbetalingsverplichting Rijk
Ten behoeve van terugbetalingsverplichting uitkeringsdebiteuren aan het Rijk is hier een bedrag opgenomen van
€ 1.104.068. Het betreft terug te vorderen uitkeringen BBZ, die na ontvangst voor 75% door ons zouden moeten
worden terugbetaald aan het Rijk.
Zie voor een verdere uitsplitsing hoofdstuk 6.2.1 Vrijval debiteuren.
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5. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De ISD is meerjarige contracten aangegaan voor:
einddatum
Automatiseringskosten gemeente
01-01-2014
Heusden

jaarbedrag
505.000

resterende verplichting

505.000

Er is een meerjarig contract aangegaan met betrekking tot de dienstverlening van de gemeente Heusden op het
gebied van automatisering. Deze loopt eind 2013 af.
Voor 2013 is dit contract overgegaan naar de nieuwe organisatie Baanbrekers.
Voor alle overige contracten van de ISD geldt dat deze ofwel per 1 januari 2013 zijn beëindigd, ofwel worden
overgenomen door Baanbrekers conform besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2012.
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6. TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING
De programmarekening over 2011, zoals gepresenteerd op pagina 4, wordt hier nader toegelicht.
6.1 Toelichting op de Rijksmiddelen
Realisatie 2012 Begroting 2012

Re-integratie middelen
Budget lopend jaar
Overgeheveld budget vorig jaar
Uitgaven
Overheveling/ontrekking naar
volgend jaar
Bijdrage gemeenten
Saldo

1.707.214
192.1682.109.337
-

2.998.000
2.998.000

Gewijzigde
begroting
2012

Realisatie
2011

1.707.214
192.1692.300.000

-

3.569.357
816.452
4.577.978
192.168-

-

784.955
-

18.252.791
410.042
16.637.379
847.172
287.264
891.019

14.350.000

18.652.994

14.222.237

14.425.000
600.000
270.000
945.000-

16.980.000
600.000
270.000
802.994

15.675.515
689.149
268.975
2.411.402-

Bbz
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

622.015
512.413
109.601

500.000
500.000
-

500.000
500.000
-

450.100
405.820
44.280

WWV
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo

-

-

-

-

BUIG (gebundelde inkomensvoorzieningen)
Ontvangsten Budget
Ontvangsten uitkeringen
Uitgaven WWB
Uitgaven IOAW
Uitgaven IOAZ
Saldo

Resultaat op rijksbijdragen
aanvullend budget gemeenten
Resultaat

594.291-

406.328
406.328

945.000945.000
-

802.994
802.994

-

2.367.1212.379.916
12.795

Algemeen
In deze jaarrekening licht de ISD Midden-Langstraat alle afwijkingen op begrotingsposten toe die groter zijn dan tien
procent ten opzichte van het begrote bedrag met in principe een ondergrens per mutatie van € 25.000. Ook
bijzondere afwijkingen van posten in deze jaarrekening ten opzichte van begroting of ten opzichte van de vorige
jaarrekening worden toegelicht.
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Re-integratiemiddelen
In 2012 bedroeg het budget € 1.515.045, bestaande uit de Rijksbijdrage 2012 ad € 1.707.214 en het overgehevelde
tekort van 2011 ad -/- € 192.168. De uitgaven in 2012 bedroegen € 2.109.337. Dit houdt in dat er een tekort is van
€ 594.291.
Dit tekort is tot een bedrag van € 92.415 geboekt ten laste van de reserve apparaatskosten en tot een bedrag van
€ 501.876 ten laste van de reserve I-deel (BUIG).
Bij de eerste begrotingswijziging 2012 is aan de gemeenten een extra bijdrage gevraagd van € 784.955 ter dekking van
het toen te verwachten tekort over 2012. Gemeenten hebben hier niet mee ingestemd. Dit heeft ertoe geleid dat het
Bestuur heef besloten het ontstane tekort te boeken ten laste van de reserve apparaatskosten en de reserve I-deel.

BUIG (gebundelde inkomensvoorzieningen)
Uit dit budget moeten de uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ aan klanten worden betaald.
De trend van 2010 en 2011, een grote toename van het aantal klanten als gevolg van de recessie, zette zich flink door
in 2012.
Gedurende het jaar is door middel van 4 bestuursrapportages (na afloop van elk kwartaal) het Bestuur en de
gemeenten op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van het verwachte resultaat 2012.
Met name door een bijstelling van € 1,7 miljoen op het BUIG budget naar boven door het Ministerie konden (bij
begrotingswijziging) door gemeenten gereserveerde extra middelen (ad € 945.000) achterwege blijven, en werd een
dreigend tekort omgezet in een positief resultaat van € 891.000.
De presentatie is aangepast. De door klanten terugbetaalde uitkeringen worden afzonderlijk vermeld als ontvangst
(baat).
BBZ
Het betreft een kleine regeling waarbij de uitgaven per jaar sterk kunnen wisselen. Van de BBZ-uitkeringen wordt 75%
bekostigd door het Rijk, 25% door de ISD. Voor de bijdrage van de ISD wordt een vast bedrag per jaar ontvangen van
het Rijk. Per saldo is een overschot gerealiseerd van € 109.601. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve
inkomensdeel.
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6.2 Vrijval voorziening en reserve
6.2.1 Vrijval debiteuren
Dit jaar is gestart met een uitstaand debiteurensaldo van € 4.261.658. In de loop van het jaar zijn er mutaties geweest
welke leidden tot een eindsaldo van € 4.269.628. In 2012 is opgeboekt € 1.062.427, buiten invordering gesteld
€ 112.687 en ontvangen € 941.770.
Per saldo dus een toename van € 7.970. Zie ook toelichting bij vorderingen op klanten (par 4.1.2).
Elk jaar wordt het debiteurensaldo gecorrigeerd voor dubieuze debiteuren. De bepaling van de voorziening voor
dubieuze debiteuren wordt gedaan aan de hand van een toetsing per debiteur. In 2012 bedraagt de berekende
voorziening dubieuze debiteuren € 1.253.012, een toename van € 106.475 ten opzichte van 2011.
Daarnaast wordt jaarlijks de terugbetalingsverplichting aan het Rijk berekend aan de hand van de openstaande
vorderingen BBZ waarvan 75% moet worden terugbetaald aan het Rijk.
Deze terugbetalingsverplichting neemt over 2012 toe met € 20.813 en is nu € 1.104.068.
Het resultaat op vorderingen is derhalve € 7.970 - € 106.475 - € 20.813) = - € 119.318. Dit bedrag is onttrokken aan de
reserve egalisatie vorderingen uitkeringsadministratie.
Deze reserve egalisatie vorderingen uitkeringenadministratie is in 2004 ontstaan en wordt ingezet als achtervang voor
de mutaties van het saldo debiteuren om de exploitatie niet te belasten met grote schommelingen in de debiteurenontwikkelingen (toename/ afname). Er is door het bestuur (AB, dd. 7 juli 2008) een besluit genomen om een omvang
van 40% van de netto vorderingen af te dekken door middel van deze reserve. Dit moet voldoende zijn om het risico
dat er niet voldoende dekkingsmiddelen zijn in zeer belangrijke mate af te dekken.
De genoemde onttrekking in de reserve egalisatie van € 119.318 zorgt ervoor dat deze lager wordt dan de vereiste
dekking van 40% van de netto vorderingen. Het verschil (€ 71.590) wordt daarom toegevoegd vanuit de reserve
inkomensdeel.
Opgemerkt moet worden dat de hierboven genoemde vrijgevallen/onttrokken bedragen een incidenteel karakter
hebben en niet structureel zijn. Een en ander is afhankelijk van het verloop van de debiteuren en het percentage van
oninbaarheid. Er kan dus zowel een positief als een negatief resultaat behaald worden.
Onderstaand worden de diverse mutaties mbt de debiteuren weergegeven.
Hoogte bruto vordering 31-12-2012
min voorziening dubieuze debiteuren
min terugbetalingsverplichting aan het Rijk
Netto vordering
40% van de netto vordering is

€
€
€
€
€

mutaties debiteuren
mutatiesaldo voorziening debiteuren
mutatiesaldo betalingsverplichting
mutatiesaldo debiteuren
naar egalisatiereserve

4.269.628
1.253.012
1.104.068
1.912.548
765.019
€
€
€
€

106.47520.8137.970
119.318-

stand egalisatiereserve 31 december (40% van de netto vordering)

€
€
€
€

812.746
119.318693.428
765.019

per saldo onttrokken van reserve inkomensdeel

€

71.592-

stand egalisatiereserve 1 januari
mutatiesaldo egalisatiereserve
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6.3 Apparaatskosten
6.3.1 Personele kosten
Realisatie 2012
Loonkosten
Loonkosten en sociale lasten
Doorboeking interne uren
Inhuur personeel
Totaal
Overige personeelskosten
Reis- en verblijfskosten
Studie/opleiding/congres
Ondernemingsraad
Bedrijfsarts + maatregelen
Overige personeelskosten
Totaal
Ondersteuning gem. Waalwijk/WML
Ondersteuning P&O en facilitaire zaken
Totaal
TOTAAL PERSONELE KOSTEN

2.965.970
856.6031.045.451
3.154.818

Begroot
Gewijzigde
2012
begroting 2012
2.805.000
2.775.000
750.000750.000970.000
960.000
3.025.000
2.985.000

Realisatie
2011
2.771.320
1.118.116
991.541
2.644.745

64.215
19.497
4.452
631
107.798
196.593

70.000
36.000
4.000
9.000
156.000
275.000

70.000
36.000
15.000
9.000
126.000
256.000

65.441
45.670
13.824
9.490
149.373
283.799

20.955
20.955

60.000
60.000

20.000
20.000

53.574
53.574

3.372.366

3.360.000

3.261.000

2.982.119

Loonkosten
In het boekjaar 2012 heeft er geen overschrijding in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen
gefinancierde topinkomens (WOPT) plaatsgevonden.
Door invoering en (na de val van het kabinet) weer vervallen van de huishoudinkomentoets, alsmede de stijging van
het aantal uitkeringsaanvragen zijn de kosten van inhuur hoger uitgevallen dan begroot.
Bij het afsluiten van het boekjaar resteren er 2930 uren aan verlof welke een waarde vertegenwoordigen van
€ 74.000. Dit bedrag is opgenomen in de loonkosten en als verplichting opgenomen in de jaarrekening (4.2.4 Nog te
betalen).
Deze verplichting gaat over op de nieuwe organisatie Baanbrekers conform het liquidatieplan.
Huishoudinkomenstoets
De voorbereiding, de invoering en vervolgens het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets heeft eind 2011 en in
2012 een flinke wissel getrokken op de personele formatie en op het apparaatskostenbudget van de ISD.
Zo moesten eind 2011 inhuurkrachten worden ingezet om invoering van de nieuwe maatregel WWB in 2012 te
begeleiden. Later bij intrekking van de toets (op 17 juli 2012 in Staatscourant gepubliceerd) moesten inhuurkrachten
opnieuw worden ingezet (o.a. om reeds genomen besluiten te herbeoordelen en te herzien).
Een globale doorrekening leert dat de invoering van de huishoudinkomenstoets de ISD circa € 240.000 heeft gekost:
- € 80.000 aan interne uren voor cursussen, dossieronderzoeken, projectstructuur, procesaanpassingen,
aanpassingen beleidsregels, communicatieactiviteiten;
- € 160.000 aan inhuur tijdelijk extern personeel, ict-aanpassingen en inkoop cursus bij Bestuursacademie Nederland.
Het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets heeft tot circa € 120.000 aan interne en externe kosten geleid.
In totaal heeft de invoering en het terugdraaien van de huishoudinkomenstoets de ISD zo’n € 360.000 gekost.
Voor de kosten van invoering noch voor kosten van terugdraaien van de toets, zijn middelen beschikbaar gesteld door
het Rijk.
De doorboeking van het aantal interne uren is ook hoger dan begroot, maar lager dan in 2011. Hierin zit ook een deel
van de kosten van inhuurkrachten die zijn ingezet ten behoeve van het werkdeel. Een en ander is gebaseerd op
duidelijke afspraken met de accountant.
De kosten van de ten laste van het W-deel gebrachte uren van werkcoaches bedroegen in 2012 € 675.000 (begroot
was € 600.000, realisatie 2011 was € 866.000).
Daarnaast zijn uren doorbelast voor begeleiding inburgeringstrajecten (WI), voor regionaal arbeidsmarktbeleid, en
voor de directeur ISD (die in de 2e helft van 2012 gedeeltelijk ten laste zijn gebracht van de WML).
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Formatie:
Aantal personen in dienst aan het einde van het jaar:
Aantal personen inhuur aan het einde van het jaar:
aantal personen totaal

31-12-2012
50,00
15,00
65,00

31-12-2011
53,00
12,00
65,00

44,58
7,40

47,50
5,80

aantal FTE totaal

51,98

53,30

Formatie gemiddeld:
Gemiddeld aantal personen in dienst:
Gemiddeld aantal personen inhuur:
gemiddeld aantal personen totaal

2012
51,67
14,30
65,97

2011
54,40
15,00
69,40

Gemiddeld aantal FTE's in dienst:
Gemiddeld aantal FTE's inhuur:
gemiddeld aantal FTE totaal

46,24
9,32
55,56

48,70
9,66
58,36

Aantal FTE's in dienst aan het einde van het jaar:
Aantal FTE's inhuur aan het einde van het jaar:

De onder formatie vermelde aantallen kunnen een wat vertekend beeld geven omdat alleen de aantallen per 31
december worden aangegeven, het is een moment opname.
Het aantal personen op 31 december is gelijk gebleven ten opzichte van een jaar geleden, het aantal fte's met 1,32
afgenomen.
De gemiddelde formatiegrootte over 2012 laat zowel een daling zien van het aantal medewerkers, als van het aantal
FTE ten opzichte van het jaar ervóór.
Overige personeelskosten
De totale overige personeelskosten 2012 komen lager uit dan begroot.
Vorig jaar waren er een aantal extra kosten voor extern advies, bijvoorbeeld voor het inhuren van SozaXpert ten
behoeve van het onderzoek naar voorliggende voorzieningen. Die liggen dit jaar veel lager omdat er dit jaar alleen nog
onderzoek nodig was bij nieuwe aanvragen.
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6.3.2 Afschrijvingen
Realisatie 2012

Begroot
2012

Gewijzigde
begroting 2012

Realisatie
2011

afschrijvingen
Afschrijvingen op materiele vaste activa met een
economisch nut

11.154

18.000

18.000

18.477

totaal afschrijvingen

11.154

18.000

18.000

18.477

6.3.3 Lasten bedrijfsvoering
Realisatie 2012

Begroot
2012

Gewijzigde
begroting 2012

Realisatie
2011

lasten bedrijfsvoering
Organisatiekosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Kosten extern advies
Kantoorkosten
Onvoorziene baten en lasten

Jaarrekening 2012

45.665
421.186
579.688
234.265
237.992
69.891
1.588.686
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49.000
448.000
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213.000
215.000
23.000
1.558.000

45.000,00
393.000,00
610.000,00
251.000,00
216.000,00
13.000,00
1.528.000

46.544
371.990
696.044
173.700
187.009
8.436
1.483.723
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Afschrijvingen
De afschrijvingskosten betreffen de afschrijving op de archiefkasten (paternosterkasten, rolkast). Daarnaast zijn de
achtergebleven activa (geplaatste wanden, alarminstallatie, werkplekken, telefooncentrale) afgeschreven tot de
verhuisdatum 11 juni. Totale afschrijving komt daarmee uit op € 11.154.
Daarnaast is de boekwaarde per 11 juni van de achtergebleven activa zoals hierboven aangegeven afgeboekt. Het gaat
dan om een restwaarde van € 66.312.
Deze afboeking is verantwoord onder de post onvoorziene baten en lasten.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn lager dan de realisatie 2011 maar hoger dan de gewijzigde begroting 2012.
De lagere kosten dan in 2011 heeft te maken met de in gebruikname van een nieuw pand, waarvan de huurprijs lager
is dan het oude. De begroting is overschreden, omdat met de verhuurder van het pand waarin de ISD tot juni 2012
was gehuisvest (gemeente Waalwijk), geen sluitende afspraken over de prijs konden worden gemaakt.
Automatiseringskosten
De gerealiseerde automatiseringskosten zijn in 2012 lager dan begroot en ook lager dan de realisatie in 2011.
Deze post is moeilijk te ramen omdat per jaar afwijkingen kunnen ontstaan door niet voorziene kosten als gevolg van
update's, systeem aanpassingen etc.
Kantoorkosten
De hogere kosten ten opzichte van de realisatie 2011 zitten voornamelijk in extra drukwerk als gevolg van verhuizing,
zoals info bulletins klanten, nieuw briefpapier etc.
Kosten extern advies
Hieronder vallen de kosten van Sociale Recherche. Deze zijn lager dan begroot maar wel hoger dan de realisatie over
2011.
Dit heeft te maken met het extra inzetten ervan als gevolg van het oplopend aantal fraude meldingen.
Onvoorziene lasten
In 2012 is een resultaat gerealiseerd van € 69.891.
In de begroting was opgenomen een bedrag van € 13.000. Dit is een moeilijk in te schatten post.
Een groot deel van het verschil wordt veroorzaakt door de afboeking van activa als gevolg van de verhuizing naar het
nieuwe pand, het gaat dan om een bedrag van € 66.312.
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6.3.4 Baten Bedrijfsvoering
Realisatie 2012

Begroot
2012

Begroot 2012
na wijziging

Realisatie
2011

baten
opbrengst terug- en invordering
rentebaten
onvoorziene baten

bijdragen
Gemeente Heusden
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Waalwijk
Totaal Bijdragen

8.857
623
9.480

5.000
13.000
18.000

5.000
1.000
6.000

9.195
7.900
16.607
33.702

1.653.844
786.400
2.012.756
4.453.000

1.826.318
868.326
2.223.356
4.918.000

1.653.844
786.400
2.012.756
4.453.000

1.761.557
834.333
2.114.038
4.709.928

-

Opbrengst terug- en invordering
Dit betreft de opbrengst van de door de ISD aan de klant in rekening gebrachte kosten inzake vorderingen
(aanmaningskosten) als gevolg van de invoering in 2009 van de 4e tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Hierin is geregeld dat deze kosten in rekening gebracht moeten worden bij de klant.
Ter verduidelijking: de hiervoor in tabel 6.3.3 genoemde kosten terug- en invordering betreffen kosten die door de
deurwaarder aan de ISD in rekening worden gebracht en niet verhaald kunnen worden op de klant.
Onvoorziene baten
Deze post is bedoeld voor eventuele onvoorziene zaken. Dit jaar zijn er geen baten op geboekt.
Gemeentelijke bijdragen
In 2012 zijn de bijdragen van de gemeenten ten opzichte van de begroting verminderd als gevolg van een opgelegde
meerjarige bezuining op de apparaatskosten van 10% voor 2012.
Resultaat
Het saldo van baten en lasten van de bedrijfsvoering levert een negatief resultaat op van € 509.727.
Dit resultaat komt voor € 419.935 ten laste van de reserve apparaatskosten en voor € 89.792 ten laste van de reserve
vakantiegeld.
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6.4 Mutaties in reserves/voorzieningen
Reserve

stand 1 jan 2012
toevoeging 2012
onttrekking 2012
stand 31 dec 2012

Jaarrekening 2012

Apparaat

512.350
512.350
-

Vakantie-geld

89.792
89.792
-
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38.849
1.000.620
573.467
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vorderingen
uitkeringsadministratie
812.746
71.591
119.318
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7. Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Algemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst MiddenLangstraat gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en
passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en
regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist dat wij voldoen aan
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening een afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door
het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat gemaakte schattingen, alsmede een
evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3%
van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld in de
opdrachtbevestiging d.d. 24 oktober 2012.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat een
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en
passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies
en gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke
verordeningen.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3, onder de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 5 april 2013
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.H. de Hair RA
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8. Bijlagen ten behoeve van het vullen van de gegevens ten behoeve van de gemeenterekening
8.1 Bijlage gemeente Heusden
(conform model "Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen")
Alleen de van toepassing zijnde vragen en kolommen in het model zijn vermeld.
Nummer Specifieke uitkering

Juridische
grondslag

Besteding 2012

Baten 2012

G2B

Wet werk en bij-

WWB-ink. deel

WWB-ink. deel

Gebundelde

uitkering

stand (WWB)

5.975.359

Wet inkomens-

IOAW

voorziening oude-

Bestedingen van
Uitgaven van
voor 2012 in 2012 voor 2012 in 2012
WWB-ink. deel

113.897
IOAW

223.722

WWB-ink. deel

0
IOAW

0
IOAW

962

0

0

re en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomens-

IOAZ

IOAZ

89.540

voorziening oude-

IOAZ

IOAZ

157

0

0

re en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ)
Besluit bijstands-

Bbz 2004

Bbz 2004

3.664

verlening zelfstan-

Bbz 2004

Bbz 2004

0

0

0

digen 2004, levensonderhoud
beginnende zelfstandige Bbz2004

Nummer Specifieke uitkering

Juridische
grondslag

G3B

Besluit bijstandsverBbz 2004
Bbz 2004
lening zelfstandi
44.329
232.595
gen (Bbz) 2004
Besteding 2012 Besteding 2012

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004
(exclusief levensonderhoud beginnen-

Besteding 2012
levensonderh.

Baten 2012
kapitaalverstr.

Bbz 2004

Bbz 2004

641

onderz.kst.

Bob

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

44.819

Juridische

Baten 2012
levensonderh.

Baten 2012
Bob

de zelfstandigen)

Nummer Specifieke uitkering

Besteding 2012
kapitaalverstr.

0

Bestedingen van
voor 2012
2012
Bbz 2004

Uitgaven van
voor 2012 in
2012
Bbz 2004

0

0

158.648
Besteding 2012
onderz.kst. Bob
Bbz 2004

0

0

Baten 2012

grondslag
G4

Wet Werkloosheids-

Wet werkloos-

voorziening

heidsvoorzie-

WWB-ink. deel

0

ning (WWV)

Nummer Specifieke uitkering

G5B

Juridische

Besteding 2012

Besteding 2012

Baten 2012

Baten 2012

grondslag

WPB RE-INTE-

WPB

WPB RE-INTE-

WPB

GRATIEDEEL

EDUCATIE ROC

GRATIE(niet rijk)

EDUCATIE ROC

Wet Participatiebud-

Wet Participatie-

get (WPB)

budget (WPB)

776.840

n.v.t.

Aantal duurza-

Besteding

me plaatsingen

2012

naar werk 2012

Regelluw

21

0

n.v.t.

0

LET OP: BETREFT ALLEEN HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN RE-INTEGRATIE
DEEL ALS ONDERDEEL VAN HET TOTALE PARTICIPATIE BUDGET BIJ GEMEENTE
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8.2 Bijlage gemeente Loon op Zand
(conform model "Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen")
Alleen de van toepassing zijnde vragen en kolommen in het model zijn vermeld.
Nummer Specifieke uitkering

Juridische
grondslag

Besteding 2012

Baten 2012

G2B

Wet werk en bij-

WWB-ink. deel

WWB-ink. deel

Gebundelde

uitkering

stand (WWB)

2.539.692

Wet inkomens-

IOAW

voorziening oude-

Bestedingen van
Uitgaven van
voor 2012 in 2012 voor 2012 in 2012
WWB-ink. deel

117.146
IOAW

216.867

WWB-ink. deel

0
IOAW

0

0
IOAW

0

0

re en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomens-

IOAZ

81.387

voorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ)
Besluit bijstands-

IOAZ

Bbz 2004

0

Bbz 2004

8.313

verlening zelfstan-

IOAZ

IOAZ

0

Bbz 2004

0

0

Bbz 2004

0

0

digen 2004, levensonderhoud
beginnende zelfstandige Bbz2004

Nummer Specifieke uitkering

Juridische
grondslag

Besteding 2012
levensonderh.

G3B

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004

Besluit bijstandsverBbz 2004
Bbz 2004
lening zelfstandi
24.000
17.881
gen (Bbz) 2004
Besteding 2012 Besteding 2012

(exclusief levensonderhoud beginnen-

onderz.kst.
Bbz 2004

Juridische

Baten 2012
levensonderh.

Baten 2012
kapitaalverstr.

Bbz 2004

Bbz 2004

0

63.314

Bob

Baten 2012
Bob

Besteding 2012
onderz.kst. Bob

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

15.031

de zelfstandigen)

Nummer Specifieke uitkering

Besteding 2012
kapitaalverstr.

0

Bestedingen van
voor 2012
2012

Uitgaven van
voor 2012 in
2012

Bbz 2004

Bbz 2004

0

0

0

0

Baten 2012

grondslag
G4

Wet Werkloosheids-

Wet werkloos-

voorziening

heidsvoorzie-

WWB-ink. deel

0

ning (WWV)

Nummer Specifieke uitkering

G5B

Juridische
grondslag

Wet Participatiebud-

Wet Participatie-

get (WPB)

budget (WPB)

Besteding 2012

Besteding 2012

Baten 2012

Baten 2012

WPB RE-INTEGRATIEDEEL

WPB
EDUCATIE ROC

WPB RE-INTEGRATIE(niet rijk)

WPB
EDUCATIE ROC

269.522

n.v.t.

Aantal duurza-

Besteding

me plaatsingen

2012

naar werk 2012

Regelluw

9

0

n.v.t.

0

LET OP: BETREFT ALLEEN HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN RE-INTEGRATIE
DEEL ALS ONDERDEEL VAN HET TOTALE PARTICIPATIE BUDGET BIJ GEMEENTE
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8.3 Bijlage gemeente Waalwijk
(conform model "Sisa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen")
Alleen de van toepassing zijnde vragen en kolommen in het model zijn vermeld.
Nummer Specifieke uitkering

Juridische
grondslag

Besteding 2012

Baten 2012

G2B

Wet werk en bij-

WWB-ink. deel

WWB-ink. deel

Gebundelde

uitkering

stand (WWB)

8.110.352

Wet inkomens-

IOAW

voorziening oude-

Bestedingen van
Uitgaven van
voor 2012 in 2012 voor 2012 in 2012
WWB-ink. deel

174.202
IOAW

406.582

WWB-ink. deel

0
IOAW

3.678

0
IOAW

0

0

re en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oude-

IOAZ

IOAZ

116.337

IOAZ

0

IOAZ

0

0

re en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige (IOAZ)
Besluit bijstands-

Bbz 2004

Bbz 2004

0

verlening zelfstan-

Bbz 2004

0

Bbz 2004

0

0

digen 2004, levensonderhoud
beginnende zelfstandige Bbz2004

Nummer Specifieke uitkering
G3B

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004
(exclusief levenson-

Juridische
grondslag
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bbz 2004

derhoud beginnen-

Besteding 2012

Besteding 2012

Baten 2012

Baten 2012

levensonderh.

kapitaalverstr.

levensonderh.

kapitaalverstr.

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

34.122

60.936
Besteding 2012

Baten 2012

Besteding 2012

onderz.kst.

Bob

Bob

onderz.kst. Bob

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

Bbz 2004

38.701

Juridische
grondslag

G4

Wet Werkloosheids-

Wet werkloos-

voorziening

heidsvoorzie-

55.538

Besteding 2012

de zelfstandigen)

Nummer Specifieke uitkering

0

0

Bestedingen van
voor 2012
2012

Uitgaven van
voor 2012 in
2012

Bbz 2004

Bbz 2004

0

0

0

0

Baten 2012
WWB-ink. deel

0

ning (WWV)

Nummer Specifieke uitkering

G5B

Juridische

Besteding 2012

Besteding 2012

Baten 2012

Baten 2012

grondslag

WPB RE-INTE-

WPB

WPB RE-INTE-

WPB

GRATIEDEEL

EDUCATIE ROC

GRATIE(niet rijk)

EDUCATIE ROC

Wet Participatiebud-

Wet Participatie-

get (WPB)

budget (WPB)

1.062.975

n.v.t.

Aantal duurza-

Besteding

me plaatsingen
naar werk 2012

2012
Regelluw

27

0

n.v.t.

0

LET OP: BETREFT ALLEEN HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN RE-INTEGRATIE
DEEL ALS ONDERDEEL VAN HET TOTALE PARTICIPATIE BUDGET BIJ GEMEENTE
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9. VERKLARENDE WOORDENLIJST/AFKORTINGEN
AB
ANW
AOW
AWB
BBV
BBZ
BUIG
College
CWI
DB
DKD
IC
I-deel

ID

IOAW

IOAZ

Algemeen bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit één college- en één
raadslid uit elke ISD-gemeente.
Algemene nabestaandenwet
Algemene ouderdomswet
Algemene wet bestuursrecht
Besluit Begroting en Verantwoording
Bijstandsbesluit zelfstandigen
Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen
Berekening bedrag uitkering en inwonertal gemeenten
Het college van burgemeester en wethouders
Centrum voor Werk en Inkomen.
Dagelijks bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit een collegelid uit iedere
ISD-gemeente.
Digitaal Klantdossier
Interne controle.
Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget
wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnnen worden
behouden.
In- en doorstroomregeling.
Deze regeling voor gesubsidieerde arbeid is per 1 januari 2004 opgegaan in de Wet
werk en bijstand.
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers.
Een inkomensvoorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een
WW-uitkering.

NWW- ers

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen.
Een inkomensvoorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen.
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat.
Openbaar lichaam belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het
terrein van werk en inkomen.
Niet-uitkeringsgerechtigde die voor ondersteuning bij reïntegratie een beroep kan
doen op gemeentelijke ondersteuning (ISD)
Niet werkenden werkzoekenden, die ingeschreven zijn bij het UWV werkbedrijf.

REA

Re-integratie arbeidsongeschikten.

ISD

NUGGER

REKO
SLA

Jaarrekening 2012

Biedt
voorzieningen
ter
bevordering
van
de
reïntegratie
van
arbeidsgehandicapten.
Regionaal Ketenoverleg. Aan dit overleg nemen naast de ISD het UWV Werkbedrijf
en de WML deel.
Service Level Agreement.
Een overeenkomst met betrekking tot dienstverleningsaspecten.
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SNO
SRG

SUWI

SZW
TW
UWV
W-deel

WAO
WBK
WIK
WI
WIJ
WIN
WIW

WML

WMO
WOPT
WSW

WW
WWV

WWB

Jaarrekening 2012

Samenwerkingsniveauovereenkomst.
Afspraken rondom de samenwerking tussen de ISD en het UWV Werk-bedrijf.
Statistiek reïntegratie gemeenten.
Verzameling van informatie voor de ondersteuning van landelijke
beleidsinformatie
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn o.a.
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van UWV Werkbedrijf, SVB en Raad
voor werk en inkomen opgenomen.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Toeslagenwet. Via deze wet wordt een sociale verzekeringsuitkering in bepaalde
gevallen aangevuld tot het relevante sociale minimum.
Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen
Het deel dat beschikbaar is voor de uitvoering van re-integratie-activiteiten met
inbegrip van de bekostiging van de oude gesubsidieerde arbeid (voormalige WIWen ID- regeling). Het budget wordt beschikbaar gesteld door het Rijk en is niet vrij
inzetbaar. Overschotten moeten teruggestort worden.
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid
Wet basisvoorziening kinderopvang.
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Tijdelijke inkomensvoorziening voor kunstenaars
Wet inburgering
Wet investeren in Jongeren
Wet inburgering nieuwkomers
Wet inschakeling werkzoekenden. Op basis van deze wet was het tot 1 januari
2004 mogelijk voorzieningen te treffen voor langdurig werklozen. De wet is op 1
januari 2004 opgegaan in de Wet Werk en Bijstand.
Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten MiddenLangstraat. Openbaar lichaam belast met de uitvoering van de gemeentelijke
taken op het terrein van de WSW. Tevens uitvoerder van WWB-voorzieningen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens
Wet Sociale Werkvoorziening
Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond van per-soonlijke
beperkingen aangewezen zijn op aangepaste werkzaamheden.
Werkloosheidswet
Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid
Wet Werkloosheidsvoorziening
Oude regeling aansluitend aan de WW welke door gemeenten werd uitgevoerd.
Er kunnen nog wel vorderingen openstaan gerelateerd aan deze regeling
Wet werk en bijstand
Inkomensvoorziening op minimumniveau t.b.v. personen die geen beroep kunnen
doen op een andere inkomensvoorziening.
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Jaarverslag
1. Missie en doelstelling van WML als organisatie:
werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten.
Het Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML) heeft als doel de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) uit te voeren, dienstverbanden aan te bieden in het kader van de voormalige Wet
Inschakeling Werkzoekenden (Wiw), werknemers te begeleiden in dienst bij andere
werkgevers in het kader van begeleid werken en de voormalige regeling In- en
Doorstroombanen, re-integratie- en activeringstrajecten uit te voeren, deels in de vorm van
een (tijdelijk) dienstverband en leerwerkplekken aan te bieden.
De missie van WML luidt als volgt:
Aan mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt biedt WML, als
leerwerkbedrijf en re-integratiebedrijf, passend werk of een traject aan in een
beschermde omgeving en bevordert hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke
arbeidsplaats, zowel binnen als buiten WML.
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2. Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau
WML is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk.
Het algemeen bestuur wordt gevormd door 6 wethouders.
Het algemeen bestuur werd gedurende het jaar 2012 gevormd wordt door:
Dhr. S.C.C.M Potters
Dhr. W.J.J. Ligtenberg
Mevr. M. Mulder
Dhr. M. van Dongen
Dhr. W.A. van Engeland
Dhr. H.J. van Komen

wethouder Waalwijk
wethouder Loon op Zand
wethouder Heusden
wethouder Waalwijk
wethouder Heusden
wethouder Loon op Zand

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
lid

Het dagelijks bestuur werd gedurende het jaar 2012 gevormd door:
Dhr. S.C.C.M Potters
Dhr. W.J.J. Ligtenberg
Mevr. M. Mulder
Dhr. J. Bikker
Dhr. J.B. Koolen

wethouder Waalwijk
wethouder Loon op Zand
wethouder Heusden
extern
extern

voorzitter
secretaris
lid
lid
lid
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3. Beleidsvisie van het bestuur
Het bestuur van WML is van mening dat het werk, dat door Wsw- gesubsidieerde
werknemers bij WML wordt uitgevoerd, primair gericht dient te zijn op het behoud, dan wel
de verdere ontwikkeling van hun arbeidsvaardigheden met het oog op het werken onder zo
regulier mogelijke omstandigheden. WML functioneert hierbij als leerwerkbedrijf.
Het laatste jaar is de beleidsvisie gewijzigd. Door de bezuinigingen op de Wsw en de
mogelijke komst van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (WWnV), heeft het bestuur van
WML een voorgenomen besluit genomen voor het aangaan van een fusie met de
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat (ISD-ML). Begin 2011 hebben de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in
principe ingestemd met dit voorgenomen besluit.
De nieuwe gefuseerde organisatie was beoogd om als gemeenschappelijke regeling voor de
uitvoering van de nieuwe WWnV te functioneren. De nieuwe WWnV is gericht op enerzijds
het meer decentraliseren van beleid van Rijk naar gemeenten en anderzijds op het
realiseren van ingrijpende bezuinigingen op verschillende sociale regelingen.
Begin 2012 werd de WWnV echter controversieel verklaard. Daarvoor in de plaats is een
nieuwe wet aangekondigd: de Participatiewet. Deze wet wordt met ingang van 1 januari 2015
van kracht.
De nieuwe gefuseerde organisatie zal als gemeenschappelijke regeling deze Participatiewet
gaan uitvoeren. Met de fusie wordt het mogelijk om voor onze regio zowel een sterke
verbinding te maken met het regionaal arbeidsmarktbeleid van de drie gemeenten, als
belangrijke schaalvoordelen te realiseren in de uitvoering die moeten leiden tot een forse
besparing op de apparaatskosten van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie.
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4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
Het dagelijks bestuur dankt alle medewerkers van WML voor hun inspanningen in 2012.
Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarverslaggeving
opgenomen jaarrekening 2012 vast te stellen.
De jaarrekening sluit met een negatief saldo exploitatieresultaat, na mutaties van
bestemmingsreserves, van -/- € 2.580.000.
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5. Voorstel tot bestemming van het resultaat
Conform eerdere besluitvorming is bepaald dat het resultaat wordt toegevoegd aan c.q. ten
laste wordt gebracht van de algemene reserve. Conform de regels van het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV) worden sinds 2004 de verplichtingen ten aanzien van het
vakantiegeld omgezet naar een bestemmingreserve:
€ 1.000
x
3.006
375
51

Resultaat 2012 voor mutatie van bestemmingsreserves
Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Vrijval bestemmingsreserve vakantiegeld

-/-

Resultaat 2012 na mutaties bestemmingsreserves

-/2.580
==========

Voorgesteld wordt om het resultaat 2012, na mutatie van de bestemmingsreserves, een
negatief bedrag van -/- € 2.580.000 als volgt te bestemmen:
x
€ 1.000
Resultaat 2012 na mutatie bestemmingsreserves
Toevoeging personeelsvoorziening 1)

-/-/-

2.580
20

Resultaat 2012 na mutatie bestemmingsreserve

-/2.600
==========

Ad. 1) Obv. bestuursbesluit dient jaarlijks € 20.000 te worden toegevoegd aan de voorziening voor een periodiek personeelsfeest.

Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om het resultaat 2012, na mutatie van de
bestemmingsreserve, een negatief bedrag van -/- € 2.600.000 ten laste te brengen van de
algemene reserve. Deze reservering is nog niet in de algemene reserve van WML verwerkt.
Waalwijk, 7 juni 2013

Mevr. M. Mulder
Voorzitter dagelijks bestuur

Dhr. W.J.J. Ligtenberg
secretaris dagelijks bestuur

Conform het advies keurt het algemeen bestuur in de vergadering van 24 juni 2013 de
jaarrekening ongewijzigd goed en neemt het voorstel van het dagelijks bestuur over om het
resultaat 2012, na toevoeging reserve personeelsvoorziening € 20.000, een negatief bedrag
van -/- € 2.600.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.
Waalwijk, 24 juni 2013

Mevr. M. Mulder
Voorzitter algemeen bestuur

Dhr. W.J.J. Ligtenberg
secretaris algemeen bestuur
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6. Algemene ontwikkelingen
In 2012 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen gestart c.q. afgerond:
In de aanloop naar een nieuwe gemeenschappelijke regeling is een duidelijke missie,
visie en strategie geformuleerd. Een en ander is vastgelegd in het beleidsdocument
“Andere kijk, nieuwe koers” van november 2011. Gedurende het jaar 2012 werd aan de
hand van dit beleidsdocument het proces van (voorbereiding op) de fusie gestuurd door
de stuurgroep van de drie deelnemende gemeenten.
In de tweede helft van 2011 zijn werkgroepen geïnstalleerd die zichgedurende het jaar
2012 hebben gebogen over verschillende thema,s zoals:
1. de ontwikkeling van een gemeenschappelijke regeling;
2. de ontwikkeling van een functieboek voor de nieuwe organisatie;
3. de financiering van de nieuwe gemeenschappelijke regeling;
4. de ontwikkeling van HRM beleid.
Voor de medezeggenschap in het kader van de Wet op de Ondernemingsraad (WOR)
zijn voor dit proces tevens een bijzondere ondernemingsraad (BOR) en een bijzonder
georganiseerd overleg (BGO) opgericht. Dit proces had moeten leiden tot het
operationeel zijn van een nieuwe uitvoeringsorganisatie op 1 januari 2013. Tot die tijd
zullen de bedrijfsactiviteiten van WML, en daarmee de uitvoering van de huidige Wet
Sociale Werkvoorziening (Wsw), onder de bestaande gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd. Hoewel de juridische fusie op 1 januari 2013 heeft plaatsgevonden,
heeft het proces van (her-)plaatsing van het personeel vertraging opgelopen tot medio
maart 2013.
In 2011 is gestart met de verbouwing van gebouw 1 aan de Zanddonkweg. Dit gebouw
werd als kantoor gereed worden gemaakt voor huisvesting van de ISD-ML. Medio 2012
de verhuizing gerealiseerd van de ISD-ML naar de Zanddonkweg. Tot aan de fusiedatum
heeft de ISD-ML dit kantoor gehuurd van WML.
In 2011 is gestart met werkzaamheden in kader van groot onderhoud voor gebouw 1.
De huisvesting van de kantine, de afdeling Twiddus, de sanitaire blokken, en de afdeling
automatisering werden in 2012 gemoderniseerd.
Het bedrijfsresultaat van onze deelneming WML Facilitair stond onder druk. Het
bedrijfsresultaat 2011 kwam niet overeen met de verwachtingen vastgelegd in het
businessplan dat door WML en Vebego is opgesteld. Met onze vennoot Vebego werd in
2012 bestudeerd hoe het resultaat van 2012 en volgende jaren kan worden verbeterd.
Deze studie heeft geleid tot een concept-addendum bij de initiële overeenkomst, dat naar
verwachting in 2013 tot ondertekening zal leiden.
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7. Sociaal beleid en werkgelegenheid
7.1 Wsw
Ontwikkeling van de wachtlijst Wsw
Aantal Se
Stand per 31 december 2011
Toegelaten tot de doelgroep in 2012
Instroom overig
Geplaatst in een Wsw-dienstverband + begeleid werken
Overige uitstroom

143,25
24,00
35,00
- 61,25
- 47,75
-------93,25
=====

Stand per 31 december 2012

Waarvan:
Uit Heusden
Uit Loon op Zand
Uit Waalwijk

2011

2012

44,75
23,25
75,25
--------143,25
======

56,50
19,00
17.75
-------93,25
=====

Met ingang van 1-1-2008 heeft, als gevolg van de modernisering Wsw per 1-1-2008, iedere
gemeente een eigen wachtlijst. De gemiddelde wachttijd per deelnemende gemeente
verschilt. De wachttijd wordt enerzijds bepaald door het aantal geïndiceerde personen en
anderzijds door de taakstelling. Door een kleinere taakstelling in 2011 zijn er geen mensen
geplaatst in de Wsw en zijn de wachtlijsten van de deelnemende gemeenten aanzienlijk
groter geworden. Eind 2011 stond een geïndiceerde circa 24 maanden op de wachtlijst.
In 2012 is de wachttijd teruggelopen naar 19,68 maanden
Per 1-1-2008 werd een gewijzigde Ministeriële Regeling van kracht waarin uitdrukkelijk staat
dat wanneer iemand niet beschikbaar is voor arbeid, hij/zij moet worden afgevoerd van de
wachtlijst.
Met ingang van 2005 wordt bij plaatsingen het FIFO-systeem gehanteerd. Totdat er door de
gemeenten plaatsingsverordeningen zijn vastgesteld, die andere prioriteiten aangeven, wordt
er conform de wet op basis van FIFO, maar dan per gemeente, geplaatst, waarbij dan de
plaatsingsruimte per gemeente de wachttijd bepaalt.
7.2 Wachtlijsttrajecten
Om de wachttijden op de wachtlijst te overbruggen kregen wachtlijstkandidaten met een
Wwb-uitkering of een Wajong-uitkering van het UWV, op basis van een verordening van de
ISD en een overeenkomst met UWV, een wachtlijsttraject (“voortrajecters”) aangeboden bij
de Stichting Pijler, gefinancierd vanuit het re-integratiebudget van de Wwb of het
uitkeringsbudget vanuit het UWV. In 2009 werden op deze wijze nog 61 personen een baan
aangeboden in een ‘voortraject’ geplaatst in afwachting op definitieve plaatsing in de Wsw.
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In 2010 en 2011 hebben de ISD en het UWV bezuinigingen moeten doorvoeren op de reintegratiebudgetten. Op 31 december 2011 waren op deze wijze nog maar 5 personen in
dienst van onze organisatie; 4 mensen via de ISD en 1 via het UWV.
In 2012 werd de subsidiekraan geheel dichtgedraaid waardoor het aantal ‘voortrajecters’
ultimo 2012 is gedaald naar nul.
Overzicht medewerkers in een ‘voortraject’ afkomstig van ISD:

Stand per 31 december 2011
Instroom vanaf de wachtlijst
Wijziging omvang dienstverband
Uitstroom naar WML
Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden)
Stand per 31 december 2012

personen

fte’s
(36 uur)

4

2,33
0,00
0,00
0,00
- 2,33
--------0,00
=====

- 4
------0
====

Overzicht medewerkers in een ‘voortraject’ afkomstig van UWV:
personen
Stand per 31 december 2011
Instroom vanaf de wachtlijst
Wijziging omvang dienstverband
Uitstroom naar WML
Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden)
Stand per 31 december 2012

1

1
------0
====

fte’s
(36 uur)
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
-------0,00
=====

7.3 Taakstellingen
Wsw-dienstverbanden
Per 1 januari 2008 wordt de taakstelling mede gebaseerd op het aantal geïndiceerden
binnen de gemeente. Dat betekent dat een geïndiceerde die woonachtig is in een bepaalde
gemeente, maar niet werkzaam is bij het Sw-bedrijf van de betreffende gemeente, wel
meetelt in de nieuwe taakstelling van die gemeente, maar niet meetelt voor de begroting van
het betreffende Sw-bedrijf van die gemeente. Deze mensen staan immers elders op een
begroting (van het Sw-bedrijf waar men wel werkzaam is).
Ook geldt de inverse, dat geïndiceerden die niet woonachtig zijn in een deelnemende
gemeente van het Sw-bedrijf, maar wel werkzaam zijn bij het Sw-bedrijf van de
deelnemende gemeente, niet meetellen in de nieuwe taakstelling van de gemeente, maar
wel meetellen voor de begroting van het Sw bedrijf.
Vandaar dat onderscheid wordt gemaakt in de gemeentelijke taakstellingen en de
taakstelling voor de begroting van onze gemeenschappelijke regeling WML.
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Taakstelling Wsw deelnemende gemeenten
Taakstellend volume 2012 in Se’s:
- Heusden
- Loon op Zand
- Waalwijk

191,63
135,87
271,47
--------598,97

Gemiddeld aantal gerealiseerde Se’s 2012:
- Heusden
- Loon op Zand
- Waalwijk

193,43
135,69
270,03
--------599,16
--------0,19
======

Meer Se’s dan taakstelling in 2012

De totale taakstelling van de drie gemeenten in 2012 bedroeg 598,97 Se (in 2011: 623,91 Se).
Uiteindelijk zijn er in het afgelopen boekjaar 599,16 Se gerealiseerd (in 2011: 630,27 Se).
Dat betekent een ‘overrealisatie’ van gemiddeld 0,19 Se (in 2011 was de overrealisatie
gemiddeld 6,36 Se).
Het verschil tussen een Se en een fte wordt bepaald door het aantal medewerkers met een
ernstige handicap die vanwege intensievere begeleiding voor 1,25 Se meetellen.
In fte’s uitgedrukt wijzigde het personeelsbestand als volgt:

Stand per 31 december 2011
Instroom vanaf de wachtlijst
Overname ander Sw bedrijf
Wijziging omvang dienstverband
Uitstroom vanwege > 2 jaar arbeidsongeschikt
Uitstroom vanwege ontslag
Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden)
Stand per 31 december 2012

Personen

fte’s
(36 uur)

674
59
1

570,86
39,77
1,00
- 3,42
0,00
- 20,56
- 21,94
--------565,71
======

- 3
- 36
- 24
-----671
====

Het aantal arbeidsplaatsen is in 2012 met 5,15 fte’s gedaald (in 2011: 31,15 fte’s gedaald),
en het aantal personen met 3 (in 2011: 36 personen gedaald).
In 2012 werden 57 personen vanaf de wachtlijst geplaatst (in 2011: 2 personen).
Er zijn 2 personen in begeleid werken geplaatst (in 2011: geen).
Ook werden 5 dienstverbanden Wsw omgezet naar een arbeidsovereenkomst begeleid
werken (in 2011: geen).
In het afgelopen jaar werd ook werk geboden aan 31 personen van Vincentius (in 2011: 30),
een instelling voor dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, die met 3 eigen
begeleiders bij WML werkzaamheden verrichten in het kader van hun dagopvang.
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7.4 Voormalige Wiw
Per 1 januari 2004 is de Wiw afgeschaft en de Wwb ingevoerd. Voor de mensen die in de
Wiw zijn ingestroomd wordt voorlopig deze benaming gehandhaafd. Er zijn echter sindsdien
geen nieuwe mensen meer ingestroomd. Tijdelijke contracten zijn bij de afloop beëindigd bij
(uitzicht op) regulier werk. Voor zover mensen ouder waren dan 50 jaar of een Wsw-indicatie
hadden, zijn de dienstverbanden gecontinueerd.

Stand per 31 december 2011
Uitstroom
Wijziging omvang dienstverband
Stand per 31 december 2012

personen

fte’s
(36 uur)

18
- 4

16,40
- 3,56
0,00
------12,84
====

-----14
====

Het beleid van de ISD was om de aantallen WiW-ers met 10 % per jaar te laten teruglopen.
In de afgelopen 7 jaar is het aantal fte’s teruggelopen van 106,95 per 1-1-2004 naar 14 per
ultimo 2012, ofwel met 87 %. Door natuurlijk verloop zal het aantal voormalige Wiw-ers
verder afnemen.
Medio 2012 is echter de Wiw subsidie beëindigd. Naar aanleiding daarvan wordt onderzocht
of de nog bestaande WiW-dienstverbanden al dan niet worden gecontinueerd.
7.5 Voormalige I/D-banen
Hetgeen hiervoor vermeld is over de Wiw geldt ook voor de I/D-banen. De mogelijkheden
voor een eigen volume beleid door de ISD zijn beperkt. Aangezien I/D-ers een arbeidsovereenkomst hebben met een reguliere werkgever kan alleen deze werkgever de
arbeidsovereenkomst beëindigen en kan de ISD alleen de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen, waardoor werkgevers kunnen besluiten om het dienstverband te
beëindigen of het dienstverband zonder subsidie voort te zetten.

Stand per 31 december 2011
Wijziging omvang dienstverband
Uitstroom naar regulier dienstverband
Ontslag
Overige uitstroom
Stand per 31 december 2012

personen

fte’s
(32 uur)

44
0
0
- 0
- 5
-----39
====

42,08
- 0,08
0,00
- 0,00
- 5,03
--------36,97
=====

In het afgelopen jaar is de omvang in aantal personen gedaald met ruim 11 %.
De omvang uitgedrukt in aantal fte’s is gedaald met 14%.

12

7.6 Ambtelijk personeel
Ten behoeve van de flexibiliteit in het personeelsbestand, streeft WML naar een daling van
het aantal ambtenaren in dienst. In plaats van ambtelijk personeel in eigen dienst, wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van personeel van de SBW (Stichting Bevordering
Werkgelegenheid). Het aantal ambtenaren daalde in 2012 van 37 naar 28 personen.
personen

fte’s
(36 uur)

37
0
0
- 9
----28
====

33.45
0,00
0,00
- 8,58
--------24,87
=====

Stand per 31 december 2011
Aannames in 2011
Wijziging dienstverband
Dienstverband beëindigd in 2012
Stand per 31 december 2012

Gedurende 2012 waren er gemiddeld 27,82 fte werkzaam (in 2011 gemiddeld 34,43 fte).
7.7 Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat
Aangezien er een relatie bestaat tussen de personele bezetting van ambtelijke functies door
ambtenaren enerzijds en regulier personeel uit de Stichting SBW anderzijds, wordt hier
eveneens aandacht geschonken aan de mutaties van gedetacheerd personeel vanuit SBW.
Tegenvallende bedrijfsresultaten uit voorgaande jaren hebben in 2011 geleid tot een
vacaturestop voor SBW-ers waarbij actief beleid werd gevoerd om te krimpen in het
personeelsbestand. Alleen sleutelfuncties die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering
werden herbezet.
Het aantal SBW-ers daalde in 2012 met 18 personen (in 2011: min 17 personen),
zijnde 16,08 fte (in 2011 min 17,64 fte).
Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 62,46 fte werkzaam (in 2011: gem. 82,90 fte).

Stand per 31 december 2011
Aannames in 2012
Wijziging dienstverband
Uitstroom overig (pensioen, overleden)
Stand per 31 december 2012

personen

fte’s
(36 uur)

80
3

74,08
2,60
0,00
- 18,68
-------58,00
=====

- 21
------62
====
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7.8 Totaal “personeelsbestand” in personen
Aantal personen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

WSW , incl. Begeleid Werken
Wachtlijsttrajecten
Voormalige WIW
Voormalige I/D
Activering en participatie
Ambtenaren
SBW excl gesubsidieerde banen
AWBZ

635
0
43
82
1
44
66
27

661
15
34
75
10
44
81
30

674
40
31
66
43
39
90
30

641
61
26
51
12
39
103
30

709
6
22
49
0
39
97
30

701
5
18
44
50
37
80
24

671
0
14
39
0
28
62
31

Totaal

902

961

1017

965

952

959

845

I/D-ers, begeleid werkende Wsw-ers, mensen in een activering en/of participatietraject en
mensen vanuit de AWBZ hebben geen dienstverband met WML. Ultimo 2012 stonden 775
personen bij WML/SBW/Pijler/Fidant op de loonlijst (ultimo 2011: eveneens 775).
Daarnaast zijn er veel mensen bij WML in een traject, al dan niet binnen de bedrijfsmatige
activiteiten van WML. De landelijke tendens is dat permanente (gesubsidieerde)
dienstverbanden zoveel mogelijk worden afgebouwd.
Tot slot zijn er ook nog mensen met een vrijwilligersovereenkomst actief bij WML.

7.9 Ziekteverzuim
Ziekteverzuimpercentages

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

WSW-medewerkers

12,2

12

13,9

13,2

15

13,3

10,5

WIW-medewerkers

12,3

14,2

16,4

11,1

17,8

12,6

2,1

3,6

6,7

5,9

4,1

7,5

7,4

8,3

Personeel van SBW

5,2

8

8,2

7,2

Medewerkers Fidant

24,6

22,4

19,8

28,4

Ambtelijke medewerkers

”voortrajecters” Pijler
Totaal verzuimpercentage

6

6,1

7

14,5

24,1

23,5

6,2

11,3

11,5

12,7

12,3

14,2

12,7

10,3

Vanaf 2005 wordt het ziekteverzuim gemeten, incl. het tweede ziektejaar, als gevolg van de
verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en uniformering van het verzuimbegrip in
de Sw-sector als gevolg van het afgesloten Arboconvenant.
Eind 2010 is Maetis Ardyn aangetrokken als nieuwe arbodienst en is het verzuimbeheer
verbeterd.
Het verzuim naar beneden ombuigen heeft grote prioriteit in het huidige beleid. Met de
nieuwe arbodienstverlener zijn begin 2011 bijeenkomsten georganiseerd voor
leidinggevenden over effectieve verzuimbeheersing. In 2011 is veel aandacht gegeven aan
het frequente verzuim en het lange verzuim. In 2012 heeft de aandacht voor het
ziekteverzuim erin geresulteerd dat, ondanks de aanloop naar een fusie (hetgeen altijd
onzekerheid en spanning bij medewerkers oproept), het ziekteverzuim is gedaald.
Bij Fidant is het verzuimpercentage hoog. Bij Fidant zijn medewerkers aangesteld vanuit de
doelgroep van de ISD, Bijstandsgerechtigden in een traject naar regulier werk met behulp
van Fidant. De aanname is dat het weer gaan werken veel impact heeft op deze
medewerkers (belastbaarheid, motivatie) met als gevolg het verzanden in ziekteverzuim.
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7.10 Opleidingen (Studiehuis)
WML biedt intern, in samenwerking met externe opleidingsaanbieders (Helicon), de volgende
opleidingen aan; op voorwaarde van voldoende deelname:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpakken
Groenvoorziening
Magazijn/logistiek
Schilders
Schoonmaak
Wasserij
Metaal
Assemblage
Catering/Kantine
Kringloopbedrijf
Meewerkend voorman
Midden Management
Opleidingen Nederlandse taal

Mbo-niveau 1 en 2
Mbo-niveau 1 en 2
Mbo-niveau 1 en 2
Mbo-niveau 1 en 2
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 1
Mbo-niveau 2 / 3
Mbo-niveau 3 / 4
4 opleidingsniveaus

Naast de bovenstaande beroepsopleidingen worden er ook trainingen/cursussen, seminars
en individuele opleidingstrajecten gevolgd om op eenieders vakgebied bij te blijven.
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8. Financieel beleid
Het bedrijfsplan 2012 gaf een begroot verlies aan, na bestemming van de reserve
arbeidsmarktbeleid en resultaat uit deelneming, van € 2.700.000. Uiteindelijk is het jaar 2012
afgesloten met een verlies van € 2.580.000 na bestemming.
In 2011 werd een negatief resultaat behaald van € 492.000 na bestemming.
De analyse van het verschil in resultaat in beide jaren is als volgt:
8.1 Realisatie 2012 ten opzichte van 2011
+ betekent een positief effect op het resultaat;
- betekent een negatief effect op het resultaat.
x € 1.000
Resultaat WML 2011 bestemming
Af: onttrekking gereserveerde vakantiegelden
Af: incidentele baten
Af: Se’s boven taakstelling
Af: Onttrekking onderhoudfonds gebouwen
Af: Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Resultaat 2011 uit gewone bedrijfsvoering
1.
2.
3.
4.
5.

Daling NTW divisie industrie
Beëindiging divisie diensten
Daling NTW divisie detacheringen & re-integratie
Daling NTW centrale staf
Verslechtering van de verhouding tussen loonkosten,
kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw)
6. Daling salariskosten ongesubsidieerd personeel
7. Daling van de overige personeelskosten
8. Daling afschrijvingskosten
9. Stijging kapitaallasten
10. Daling van de directe productiekosten
11. Stijging overige kosten
Resultaat 2012 uit gewone bedrijfsvoering
12. Incidentele lasten per saldo
Resultaat 2012 voor bestemming
13. Overrealisatie taakstelling 0,19 Se
14. Vrijval reserve verplichting vakantiegeld
15. Onttrekking aan de bestemmingsreserve reorganisatie
Resultaat WML 2012 na bestemming

492
22
680
164
328
319
------------- 2.005
-

277
0
915
34

116
+ 1.095
+
159
+
9
30
+
19
891
------------ 3.026
20
------------ 3.006
0
+
51
+
375
------------ 2.580
=======
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Toelichting
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering daalde met € 1.021.000: van een verlies van
€ 2.005.000 in 2011 naar een verlies van € 3.026.000 in 2012. Het verlies wordt in hoge
mate bepaald door het wegvallen van omzet resp. NTW (netto toegevoegde waarde), vooral
bij de divisie Detacheringen & Re-integratie, alsmede bij de divisie Industrie. Hoewel de
salariskosten van het ongesubsidieerd personeel fors daalden door de afgenomen bezetting,
valt dit voordeel vrijwel geheel weg tegen de gestegen overige kosten, kapitaallasten en
verslechterde verhouding tussen loonkosten en subsidie bij het gesubsidieerd personeel.
Ad. 1. Netto Toegevoegde Waarde divisie industrie
De omzet van de divisie industrie daalde in 2012 met € 277.000. Deze daling is voor het
overgrote deel (ruim € 200.000) toe te rekenen aan het feit dat in 2011 de metaal is
afgebouwd en gestopt waardoor er in 2011 wél nog omzet was van metaalwerkzaamheden
en in 2012 niet meer. Daarnaast heeft Broikes in juni 2012 een belangrijke klant verloren
(de Schoenhoorn) en dit niet helemaal kunnen compenseren met nieuwe klanten. Tot slot is
bij de wasserij te constateren dat de vraag van verzorgingshuizen gestaag afneemt, mede
omdat de mogelijkheid om individueel te factureren nog moet worden gerealiseerd.
Baanbrekers streeft ernaar individuele facturering in 2013 te realiseren.
Ad. 2. Netto Toegevoegde Waarde productieafdelingen divisie diensten
De divisie diensten werd in 2011 ontmanteld. De bedrijfsactiviteiten Groen en Schoonmaak
werden al in 2010 overgeheveld naar WML Facilitair. De overige afdelingen Twiddus,
Onderhoud en Toezicht en Preventie werden in 2011 toegevoegd aan de divisie industrie.
Ad. 3. Netto Toegevoegde Waarde divisie detacheringen & re-integratie
Het negatieve ontwikkeling in de NTW van € 915.000 wordt enerzijds verklaard doordat in
2012 voor ruim € 340.000 minder werd ontvangen vanwege detachering ongesubsidieerd
personeel bij WML Facilitair, daarnaast doordat de omzet aan trajecten Participatie,
Activering en UWV daalde met eveneens ruim € 340.000, en tot slot daalde de
detacheringen FIG (vh SBG) met bijna € 90.000.
Ad.4. Netto toegevoegde waarde centrale staf
De daling van de NTW in 2012 bij de centrale staf wordt veroorzaakt door de daling van de
opbrengsten van Catering van € 70.000 in 2011 naar € 36.000 in 2012.
Met ingang van 2013 is de centrale staf gepositioneerd als een ‘cost centre’ en zal de omzet
van Catering worden verantwoord onder de afdeling Werkbedrijf.
Ad.5. Verhouding tussen loonkosten, kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw)
De belangrijkste oorzaak voor de met € 65.000 verslechterde verhouding tussen loonkosten
en subsidie van gesubsidieerd personeel is gelegen in de Wsw en WiW. De brutolonen
daalden met € 585.000 door vooral de lagere bezetting wegens het niet verlengen van
tijdelijke arbeids-overeenkomsten medio 2012. Echter, ook de Rijksvergoeding WSW daalde
met € 531.000 door een daling in de taakstelling per gemeente van in totaal bijna 26 Se.
De brutolonen van de Wiw daalden door de afname in bezetting met 4 personen naar 14
personen (van 16,4 naar 12,8 fte). Aangezien de WiW-subsidie medio 2012 geheel werd
afgeschaft halveerde het daarvan ontvangen bedrag van € 441.000 naar 233.000.
Ad. 6. Salariskosten ongesubsidieerd personeel
Zowel de salariskosten van de ambtenaren als de betaalde inleenvergoeding voor SBWpersoneel daalde met een fors bedrag: € 568.000 resp. 507.000. Deze totale afname van
€ 1.075.000 wordt veroorzaakt door de fors lagere bezetting: het aantal ambtenaren en
SBW-ers daalde in 2012 met 27 personen (totaal 24,7 fte).
Daarnaast waren de kosten van inhuur van tijdelijk personeel op bestaande functies
€ 28.000 lager dan in 2011.

17

Ad. 8. Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten over de gebouwen zijn gestegen (€ 26.000), afschrijvingen op het gebied
van ICT zijn gedaald (€ 37.000).
Ad 9. Stijging kapitaalllasten
Door het afsluiten van een lening van € 4.000.000 in 2012, stegen de kapitaallasten met
circa € 30.000: van € 30.000 in 2011 naar € 60.000 in 2012.
Ad. 10. Productiekosten
De daling van de productiekosten met € 19.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door
scherpere inkoopmogelijkheden van hulpstoffen als gevolg van de crisis.
Ad 11. Stijging overige kosten
Binnen de stijging van de overige kosten zijn er vier posten die een belangrijke oorzaak
vormen voor deze kostenstijging. Enerzijds betreft dit de in 2012 gemaakte kosten van
reorganisatie ad € 536.000 en fusie ad € 389.000 en OR-kosten ad € 63.000.
Met totaal € 988.000 liggen deze drie posten € 647.000 hoger dan in 2011.
Anderzijds betreft dit de lagere vergoeding voor de DVO (DienstVerleningsOvereenkomst)
met WML Facilitair: de ontvangen vergoeding daalde van € 600.000 naar € 200.000.
Het totaal van deze vier kostenposten ligt derhalve € 1.047.000 hoger dan in 2011.
Op alle overige kosten werd in totaal € 156.000 bespaard.
Ad 12. Incidentele baten en lasten
In 2011 werd door de verkoop van tractiemateriaal en kleine inventaris aan WML Facilitair
een forse incidentele boekwinst gerealiseerd van € 680.000. In 2012 bleven de incidentele
baten en lasten beperkt tot -/- 20.000.
Ad 13. Overrealisatie taakstelling 0,19 Se
De overrealisatie van de taakstelling van 0,19 Se (in 2011: overrealisatie van 6,4 Se) wordt
gefinancierd uit de reserve arbeidsmarktbeleid.
Ad 14. Vrijval voorziening verplichting vakantiegeld
Conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden sinds 2004
de verplichtingen ten aanzien van het vakantiegeld omgezet naar een bestemmingreserve.
In 2012 is deze verplichting niet gegroeid ten opzichte van 2011.
Ad 15. Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
In 2012 zijn in totaal € 925.000 aan kosten gemaakt met betrekking tot de reorganisatie van
WML en de fusie met de ISD (in 2011: € 319.000), alsmede € 41.000 extra OR-kosten. Deze
kosten maken deel uit van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en werden in 2011 nog
geheel ten laste gebracht van de bestemmingsreserve reorganisatie. In 2012 werd het
restant van deze bestemmingsreserve ad € 375.000 volledig benut.
Dit betekent dat het meerdere ad € 613.000 op het exploitatieresultaat 2012 drukt.
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8.2 Realisatie 2012 ten opzichte van de begroting
x € 1.000
Begroot resultaat 2012
Af: Resultaat uit deelneming
Begroot resultaat 2012 uit gewone bedrijfsvoering
1.
2.
3.
4.
5.

Hogere NTW van de divisie industrie
Beëindiging van de divisie diensten
Lagere NTW van de afdeling re-integratie
Lagere NTW van de centrale staf
Gunstige verhouding tussen begrote loonkosten,
kosten begeleid werken en subsidie Wsw (Wiw)
6. Lagere salariskosten ongesubsidieerd personeel
7. Lagere overige personeelskosten
8. Lagere afschrijvingskosten
9. Lagere rente en kapitaallasten
10. Lagere productiekosten
11. Hogere overige kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2012
12. Incidentele lasten per saldo
Resultaat 2012 voor bestemming
13. Overrealisatie taakstelling Se
14. Vrijval reserve verplichting vakantiegeld
15. Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
Resultaat WML 2012 na bestemming

- 2.700
150
------------- 2.850
+
-

22
0
341
34

+
653
+
394
+
231
+
140
+
62
+
36
- 1.299
------------- 2.986
20
------------ 3.006
0
+
51
+
375
------------ 2.580
=======

Toelichting
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering was € 136.000 lager dan begroot. Hoewel er een
gunstig effect van € 1.329.000 voortvloeit uit de lagere bezetting van ongesubsidieerd
personeel en het gunstiger resultaat op gesubsidieerd personeel (posten 5 t/m 7), wordt dat
binnen post 11 voor € 1.368.000 ‘opgesoupeerd’ door enerzijds de hogere kosten voor
reorganisatie, fusie en OR (realisatie € 988.000 en begroot was alleen € 20.000 voor OR)
anderzijds door de vergoeding voor de Dienstverleningsovereenkomst aan WML Facilitair die
€ 400.000 lager is dan begroot.
Ad 1. Netto Toegevoegde Waarde divisie industrie
Totaal werd op de divisie Industrie € 22.000 meer NTW gerealiseerd. De twee belangrijkste
oorzaken voor dit verschil zijn dat enerzijds de divisie industrie ondanks de crisis € 219.000
meer omzet realiseerde dan was begroot. Anderzijds wordt de omzet aan managementfee
Toezicht&Preventie ad € 102.000 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 overgedragen
aan WML Facilitair, hetgeen bij het opstellen van de begroting niet was voorzien.
Ad 2. Netto Toegevoegde Waarde productieafdelingen divisie diensten
De divisie diensten werd in 2011 ontmanteld.
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Ad 3. Netto Toegevoegde Waarde divisie diensten re-integratie
De divisie Detachering & Re-integratie realiseerde € 341.000 minder NTW dan begroot.
Het belangrijkste verschil betreft de NTW van Toezicht&Preventie ad € 290.000 die met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 werd overgedragen naar WML Facilitair. Dit was bij
het opstellen van de begroting niet voorzien. Daarnaast is de aan WML Facilitair doorbelaste
loonsom minus subsidie € 173.000 lager dan begroot.
Ad 5. Verhouding tussen begrote loonkosten en subsidie Wsw/Wiw/voortrajecten
x € 1.000
1.
2.
3.
4.

Minder loonkosten gesubsidieerde Wsw medewerkers
Minder loonkosten Wiw medewerkers
Minder loonkosten voortrajecten gesubsidieerde zonder indicatie
Meer vergoeding voortrajecten gesubsidieerde met indicatie

Totaal gunstiger verhouding tussen
begrote loonkosten en subsidie Wsw/Wiw/voortrajecten

+
607
+
47
+
2
3
------------+
653
=======

Ad 6. Salariskosten ongesubsidieerd personeel
In verband met een vacaturestop en de doelstelling om het personeelsbestand te krimpen
zijn de salariskosten voor ongesubsidieerd personeel € 394.000 lager dan begroot.
Ad 7. Lagere overige personeelskosten
De overige personeelskosten zijn € 231.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door
een (tijdelijke) stop in opleidingen (-/-€ 142.000) en lagere uitgaven voor de aanvullingen op
wao-uitkeringen/iza en gepensioneerden/FPU van gemeenten (-/- €104.000). Bovendien was
de FPU te hoog ingeschat.
Ad. 8. Afschrijvingskosten
De afschrijvingkosten zijn € 140.000 lager dan begroot voor 2012. Het verschil wordt
voornamelijk veroorzaakt door minder investeringen op gebied van ICT dan begroot. Lagere
afschrijving over de gebouwen en inventaris dan verwacht.
Ad 9. Lagere rente en kapitaallasten
De kapitaallasten zijn lager doordat onderhoudsuitgaven voor installaties konden worden
uitgesteld en een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud nodig bleek: samen
-/- € 55.000. Daarnaast zijn de rentekosten € 25.000 lager omdat de lening iets later kon
worden aangetrokken dan verwacht.
Ad 11. Overige kosten
De realisatie van overige kosten ligt € 1.299.000 hoger dan begroot.
Vermeldenswaardig zijn:

x € 1.000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+
+
+
+
+
-

19
25
65
14
13
30
43

-

536
389
400

Minder kosten beveiliging
Minder kosten telefonie
Minder kosten automatisering
Minder kosten kantoorbenodigdheden
Minder kosten schoonmaak
Meer kosten accountant
Meer kosten ondernemingsraad

8. Meer kosten reorganisatie
9. Meer kosten fusie
10. Minder vergoeding dienstenovereenkomst WML Fac.
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De kosten verbonden aan de reorganisatie (€ 536.000) en de fusie (€ 389.000) kunnen in de
bepaling van het resultaat 2012 nog slechts voor € 375.000 ten laste worden gebracht van
de bestemmingsreserve reorganisatie. Het restant ad € 550.000 drukt op het bedrijfsresultaat
2012. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de kosten van de OR, die door de
reorganisatie en fusie € 43.000 hoger liggen dan was begroot voor 2012.
Ad 12. Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en lasten vallen uiteen in 3 posten, te weten:
- Baten voorgaande jaren (+€ 108.000):
m.n. Bonus begeleid werken + ontvangen WAO
- Resultaat desinvesteringen (+ € 7.000):
verkochte PC’s, verkoop unit gebouw 1, inruil kassa Twiddus
- Lasten voorgaande jaren (- € 135.000):
extra werkzaamheden accountant, afwikkeling studiekosten
Ad 15. Onttrekking bestemmingsreserve reorganisatie
In 2012 zijn in totaal € 925.000 aan kosten gemaakt met betrekking tot de reorganisatie van
WML en de fusie met de ISD, exclusief de meerkosten van de OR ad € 43.000.
Deze kosten kunnen voor € 375.000 ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve
reorganisatie, die daarna volledig is benut.. Het restant ad € 550.000 plus de meerkosten
van de OR drukken op het bedrijfsresultaat 2012.
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9. Toekomstverwachtingen
Het kabinet Rutte was voornemens om de Wwb, Wajong en Wsw per 1 januari 2013 samen
te voegen. Door de val van het kabinet in april 2012 en de verkiezingen in september 2012
was de toekomst voor de Wsw lange tijd onduidelijk.
Inmiddels heeft het nieuwe kabinet besloten dat per 1 januari 2015 de Participatiewet zal
ingaan. De hoofdlijnen van de Participatiewet geven aan dat dit betekent dat:
1. vanaf 1 januari 2014 er geen nieuwe instroom in de Wsw meer plaatsvindt, hetgeen
als consequentie heeft dat de huidige WSW zal worden afgebouwd;
2. De huidige Wsw-ers behouden rechten en plichten;
3. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de mogelijkheid te benutten een nieuwe
voorziening voor beschut werk te bieden, die op landelijk niveau een omvang van
maximaal zo’n 30.000 personen mag kennen;
4. Op de Wsw zal een efficiencykorting van toepassing zijn waarmee het landelijk
budget voor de Rijkssubsidie wordt afgebouwd ingaande 01-01-2014 (was in de
WWnV ingaande 1 januari 2013). De afbouw zal geleidelijk plaatsvinden over een
periode van 6 jaren (was in de WWnV 3 jaren), met een bedrag van circa € 500 per
Sw-er per jaar.
5. Uiteindelijk zal de Rijkssubsidie in 2019 uitkomen op een structureel niveau van
€ 22.700 per Sw-er per jaar.
6. De middelen voor deze subsidie maken onderdeel uit van een nieuw, gebundeld
re-integratiebudget
De exacte uitwerking van de Participatiewet naar de Wsw en daarmee de concrete
consequenties voor de (meerjaren-)begroting zijn echter ten tijde van het opstellen van deze
begroting nog onvoldoende duidelijk.
De bestaande regelingen Wwb, Wajong en Wsw richten zich allemaal op mensen met een
voor een groot deel vergelijkbare problematiek. Maar het aantal loketten, voorwaarden en
mogelijkheden verschilt per regeling aanzienlijk. De nieuwe Participatiewet beoogd dat
probleem op te lossen door de versnippering te beëindigen en een integrale aanpak te
hanteren. Landelijk zal naar verwachting het aantal mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt blijven toenemen. In de regio Midden-Langstraat ligt de toename in de laatste
maanden zelfs boven het landelijk gemiddelde, hetgeen bevestigd dat een vernieuwde,
integrale aanpak noodzakelijk is om de groeiende doelgroep te ondersteunen bij het vinden
van en/of re-integreren naar zo regulier mogelijk werk.
Daarbij past de fusie van WML en ISD. Door de fusie kunnen op termijn synergievoordelen
worden gerealiseerd en kunnen de kosten omlaag. De herstructurering van beide
organisaties naar één eenduidige en soepel werkende organisatie zal echter naar
verwachting zeker enkele jaren in beslag nemen.
Als gevolg van nieuwe regionaal arbeidsmarktbeleid, welke door het Sociaal Economisch
Team (SET) wordt geformuleerd, zullen gemeenten en ketenpartners (ROC’s, Sociale dienst,
e.d.) een steeds groter beroep doen op de expertise en kennis binnen de nieuwe
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers die op 1 januari 2013 formeel van start is gegaan.
De samenwerking tussen deze partners zal worden geïntensiveerd om de maatschappelijke
uitdagingen van werkloosheid, beoogde bezuinigingen en veranderingen van wet en
regelgeving het hoofd te bieden.
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10. Paragrafen
10.1 Weerstandsvermogen
WML beschikt over een weerstandsvermogen om incidentele tegenslagen op te vangen. De
opbouw vond plaats in voor WML conjunctureel goede tijden. Intern zijn afspraken gemaakt
voor een maximum aan de algemene reserve.
Ultimo 2012 bedraagt de solvabiliteit bedraagt 14,6%, terwijl dit ultimo 2011 nog 54% was.
Naar verwachting zal in de komende jaren het weerstandvermogen zwaar onder druk blijven
staan. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door bezuinigingen op de Rijksvergoedingen in de
komende jaren, anderzijds doordat WML fors investeert in de fusie met de ISD. Zo is in 2012
voor € 1.740.000 geïnvesteerd in de verbouwing voor de huisvesting van de ISD en
€ 386.000 in de inrichting, ICT en telefooncentrale voor de ISD. Daarnaast komen alle
transitiekosten van de fusie en reorganisatie voor rekening van WML. Om het
exploitatietekort en de investeringen in 2012 te kunnen financieren heeft WML in 2012 twee
financieringen bij de BNG afgesloten van samen € 4.000.000. Hierdoor stijgt het vreemd
vermogen en daalt de eigen vermogenspositie.
10.2 Onderhoud kapitaalgoederen
WML beschikt over een in 2011 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor
groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de
onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om
gerenoveerd te worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid
van de gebouwen nog kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer
mogelijk of wenselijk is.
10.3 Financiering
Ten behoeve van de financiering hanteert WML sinds 2002 een treasurystatuut. Bij het
opstellen van het statuut 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).
WML beschikt over de volgende kredietfaciliteiten:
x € 1.000
BNG rekening-courantkrediet
Rabobank rekening-courant krediet
Totale kredietfaciliteit per 31 december 2012

2.200
1.000
-------3.200
=====

Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door het bedrijf
gesteld.
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10.4 Verbonden partijen
Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat
WML leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via
WML. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van WML. De stichting
maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van
WML vormt tevens het bestuur van SBW.
Stichting Pijler Midden-Langstraat
WML en Pijler hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen
contractant voor de gemeenten, de ISD, het UWV en derden van re-integratie trajecten. De
feitelijke uitvoering daarvan wordt door Pijler uitbesteed aan WML. De stichting maakt geen
winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen.
Stichting Fidant
WML en Fidant hebben wel bestuurlijke overlappingen. Leden van het algemeen bestuur
WML zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. Fidant is in een aantal gevallen
contractant voor de gemeenten, de ISD, het UWV en derden van re-integratie trajecten. De
feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan WML. De stichting maakt geen
winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen.
Ruelong BV
Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van WML. Ruelong BV participeert in het
samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50%, voor de
bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak.
10.5 Bedrijfsvoering
1. Investeringsbeleid
Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging, hetzij ter
vervanging van versleten bedrijfsmiddelen, hetzij voor de uitvoering van nieuwe
activiteiten, hetzij voor de realisatie van efficiencyvoordelen. Voorafgaande aan het
begrotingsjaar wordt het totale jaarbudget vastgesteld door het algemeen bestuur. Indien
zich nadien grotere investeringsprojecten voordoen, waarvoor binnen dit budget geen
ruimte is dan wordt hiervoor separaat goedkeuring aan het algemeen bestuur gevraagd.
Voor 2012 is een investeringsbegroting ter grootte van € 1.700.000 gebudgetteerd.
Daarnaast gelden twee separate investeringsbudgetten die in 2011 werden
aangevraagd: voor de verbouwing van gebouw 1 (zijnde € 1.000.000) en de inrichting
voor het nieuwe kantoorgedeelte bestemd voor de ISD-ML (zijnde € 300.000).
Een overzicht van de gebudgetteerde investeringen versus de realisatie is opgenomen in
bijlage 3.
2. Organisatiestructuur
Ultimo 2012 bestond WML uit de divisie Industrie (met de afdelingen Cleanroom, Broikes,
Twiddus, AMV, Toezicht & Preventie en Klussendienst), de divisie Detacheringen &
Reintegratie, een directie(secretariaat) en de centrale staf (met als afdelingen controlling,
I&A , KAM, ADC en OPJ). In aanloop naar de fusie per 1 januari 2013 zal voor de
gefuseerde organisatie een geheel nieuwe organisatiestructuur worden ingericht.
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3. Marktkansen en bedreigingen
Zoals hiervoor reeds uiteengezet heeft de economische crisis zijn weerslag op de
omzetontwikkeling. Desondanks probeert WML de niches te vinden in de markt voor
eenvoudig structureel industrieel werk.
In deze moeilijke tijd is samenwerking tussen WML en de deelnemende gemeenten
essentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale
problematiek in onze regio.
4. HRM beleid
Uit de missie van WML vloeit voort dat WML voortdurend bezig is met het behouden en
verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen van
werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar
regulier werk. Ons studiehuis biedt daarom allerlei losse cursussen aan welke
geïntegreerd zijn tot een complete opleiding op MBO 1 en 2 niveau volgens de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dit is eveneens verder uitgebreid naar het midden
management, die opleidingen volgen op MBO niveau 3 en 4.
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11. Tot slot
De WML-organisatie heeft zich in de loop van 2012 voorbereid om in 2013 een omslag te
realiseren van een uitvoeringsorganisatie voor de Wsw naar een uitvoeringsorganisatie, na
de fusie met de ISD-ML, voor de “brede onderkant van de arbeidsmarkt”. Dit betekent niet
alleen een omslag in denken (denken in mogelijkheden van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt voor werk, i.p.v. denken in beperkingen van mensen met een indicatie), maar
eveneens een omslag in bedrijfscultuur. Binnen WML bestaat een groot draagvlak voor deze
organisatieontwikkelingen.
Ondanks dat grote draagvlak zal het echter een uitdaging zijn om de missie van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie op een effectieve en efficiënte wijze te combineren met de
economische doelstellingen van onze organisatie. Zeker in het licht van mogelijke
bezuinigingen. In de komende jaren moeten hier zeker stappen mee worden gemaakt.
Met de gemeenten wordt volop en op goede wijze samengewerkt. Deze samenwerking zal
worden voortgezet en, mede afhankelijk van ontwikkelingen in de wetgeving, de
economische ontwikkeling, de situatie op de arbeidsmarkt en de regionale
arbeidsmarktpolitiek, haar verdere uitwerking krijgen.
Graag wil ik hierbij alle medewerkers van WML hartelijk bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar.
Een stimulans voor de medewerkers van WML was zeker ook de interesse en betrokkenheid
van de bestuursleden en de niet aflatende bereidheid om als kritische sparringpartners van
het management team mee te denken over de verdere ontwikkeling van WML. Ook zij
verdienen een welgemeend woord van dank. Ook van de zijde van de Raden van de
gemeenten en het ambtelijk apparaat was zeer regelmatig een warme belangstelling voor
WML merkbaar, hetgeen management en personeel extra heeft gemotiveerd.

Waalwijk, 24 juni 2012

Mevrouw M. van Limpt
algemeen directeur WML.
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Jaarrekening
Balans per ultimo 31 december
(Bedragen x € 1.000)

Ultimo

Ultimo

2012

2011

7.550

5.797

18

18

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
- Overige investeringen met een economisch nut
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan:
- Deelnemingen
TOTAAL VASTE ACTIVA

7.568

5.815

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk

166
12

116
38

178
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Rekening-courantverhoudingen met niet-finaciële instellingen
- Overige vorderingen
- Overige uitzettingen

352
674
13
812

154

520
725
362
472
1.851

Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi

Overlopende activa
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de voorbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA

6
484

2.079

5
218
490

223

658

798

3.177

3.254

10.745

9.069
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Balans per ultimo 31 december

(Bedragen x € 1.000)

Ultimo

Ultimo

2012

2011

3.117
983
-2.580

3.630
1.389
-492

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Resultaat na bestemming

1.520

4.527

317

722

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

4.300

600

TOTAAL VASTE PASSIVA

6.137

5.849

Voorzieningen
- Egalisatievoorzieningen

VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Bank- en girosaldi
- Overige schulden

1.767
1.951

690
1.769
3.718

Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
- overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

TOTAAL PASSIVA

2.459

738

650

144

102

8

9
890

761

4.608

3.220

10.745

9.069
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Programmarekening over begrotingsjaar
(Bedragen x € 1.000)

2012

Begroot 2012

2011

Opbrengsten
Wijziging in voorraad gereed product
en onderhanden werk
Kosten van grondstoffen en uitbest.werk
Netto toegevoegde waarde

11.730

11.773

12.712

-26
-5.382
6.322

0
-5.098
6.675

-33
-5.131
7.548

Loonkosten(subs.)SW
Overige kosten SW
Loonkosten overige gesubsidieerden
Overige kosten overige gesubsidieerden
Salariskosten ambtenaren
Ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Afschrijvingen
Saldo rentelasten
Overige kapitaallasten
Productiekosten
Algemene kosten

15.441
458
616
6
1.831
3.033
116
718
63
168
210
1.945

15.859
578
732
9
1.944
3.314
224
858
83
210
246
646

16.002
571
1.000
9
2.506
3.454
159
727
30
170
229
1.055

Som der kosten

24.605

24.703

25.912

Bedrijfsresultaat

-18.283

-18.028

-18.364

Subsidie Wsw
Loonkostensubsidies

14.828
469

14.639
539

15.359
1.000

Totaal subsidies

15.297

15.178

16.359

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

-2.986

-2.850

-2.005

-20
0
0

0
150
0

680
0
328

-3.006

-2.700

-997

0
51

0
0

164
22

Incident. baten/lasten
Resultaat deelneming
Vrijval voorziening groot onderhoud

Resultaat voor bestemming
Toevoeging / ontrekking aan reserves:
Onttrekking Se’s boven taakstelling
Reservering/Onttrekking vakantiegelden
Onttrekking reserve reorganisatie
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

375

0

319

426

0

505

-2.580

-2.700

-492
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Staat van herkomst en besteding der middelen 2012
(Bedragen x € 1.000)

Herkomst van middelen
Resultaat
Afschrijvingen
Resultaat desinvesteringen
Afsluiten lening
Investeringen in uitvoering
Dotatie voorziening
Vorming bestemmingsreserves

Besteding van middelen
Investeringen 2012
Investeringen in uitvoering
Aflossing van leningen
Besteding bestemmingsreserves
Besteding algemene reserve
Onttrekking voorziening

Mutatie werkkapitaal

374

2012

2011

-2.580
718
3
4.000
40
40
20

-492
727
511
0
0
45
734

2.241

1.525

2.514
0
300
425
21
445

66
99
618
504
732
374

3.705

2.393

-1.464

-868

24
-228
-139
267

8
-2.945
324
-1.744

-76

-4.357

1.388
1.388

-3.489
-3.489

-1.464

-868

Specificatie mutaties werkkapitaal
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen

Kortlopende schulden incl.
Bankkrediet

Mutatie werkkapitaal
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Toelichtingen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemeen
Een van de taken van de Nederlandse gemeenten is de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening (Wsw) en de Wet Werk en Bijstand (Wwb). De gemeenten Waalwijk, Loon
op Zand, en Heusden voeren deze taak gezamenlijk uit door middel van een
Gemeenschappelijke Regeling: Werkbedrijf voor gesubsidieerde Arbeid, Activering en
Trajecten Midden Langstraat, opererend onder de naam WML voor de Wsw en
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat, opererend onder de naam ISD voor de
Wwb
Per 1 januari 1998 is WML gestart met de uitvoering van de Wet Inschakeling
Werkzoekenden (Wiw), een voorloper van de Wwb, en heeft daartoe de werknemers in het
kader van de banenpoolregeling en de JeugdWerkGarantiewet als werknemers in het kader
van de Wiw overgenomen van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid MiddenLangstraat. Personeel vallend onder deze regeling is nog steeds in dienst van WML.
Ook voor onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vallende openbare lichamen en
instellingen zijn de Gemeentewet en de bepalingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) van toepassing. In de jaarrekening zijn de bedrijfsrelevante
onderdelen volgens deze voorschriften opgenomen.
De ontwerpbegroting die jaarlijks in het 2e kwartaal wordt vastgesteld, wordt in het 4e
kwartaal van hetzelfde jaar gewijzigd als gevolg van definitieve vaststelling door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van taakstellingen per gemeente en
hoogte subsidie per Standaard Eenheid. Dit geldt eveneens voor het Jaarplan 2013 en de
meerjarenbegroting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.
Activiteiten
Binnen WML vinden een aantal activiteiten plaats. Deze activiteiten bestaan uit: bouwkundig
onderhoud, schilderen, kringloopactiviteiten, toezicht & preventie, wasserij, individuele
detacheringen, groepsdetacheringen, metaalbewerking, in- en ompak/assemblage en
cleanroom werkzaamheden.
Per 1 juli 2010 zijn de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak ondergebracht in een nieuwe
rechtspersoon, de OVR WML Facilitair. WML is 100% eigenaar van Ruelong BV: Ruelong
BV en Vebego International BV participeren ieder voor 50% in de OVR WML Facilitair.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop
het dividend betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode
waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en
verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een
verplichting opgenomen te worden.
Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen
worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op
grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het
begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2008 gedaan zijn soms extra
is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook
zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder
de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering
gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in
het aandelenkapitaal van een NV of BV.
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Vlottende activa
Voorraden
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard
verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen
de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord.
Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere
marktwaarde.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien
de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien
voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en
hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid
is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis
van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten.
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting
c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is
echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op
een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de
gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter
zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in
het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Verplichting voortvloeiend uit leasing
De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de
vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde
leasetermijnen.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar
zijn. Voor orders waarbij met de productie een langere tijd is gemoeid wordt op een
voorzichtige wijze naar evenredigheid van de stand van het werk gecalculeerde winst
verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van
de geschatte economische levensduur.
Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de
in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting, alsmede de voor de eigen organisatie in het kader van de normale
bedrijfsactiviteiten geleverde goederen en diensten.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Staat van herkomst en besteding der middelen
De staat van herkomst en besteding der middelen is opgesteld volgens de indirecte
methode.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het volgende schema samengevat:
Bedrijfs-

Machines

Andere vaste

gebouwen

en

bedrijfs-

en terreinen

installaties

middelen

Verkrijgingprijzen
Cum. Afschrijvingen

8.799
4.560

4.092
2.858

3.533
3.209

16.424
10.627

Boekwaarden

4.239

1.234

324

5.797

Mutaties
Investeringen 2012 in uitvoering
Investeringen 2012
Desinvesteringen
Afschrijving desinv.
Afschrijvingen 2012

-40

0

0

1.776
-211
211
-309

40
0
0
-135

698
-117
114
-274

-40
2.514
-328
325
-718

1427

-95

421

1.753

10.324
4.658

4.132
2.993

4.114
3.369

18.570
11.020

5.666

1.139

745

7.550

Bedragen x € 1.000

Totaal

1 januari 2012

31 december 2012
Verkrijgingprijzen
Cum. Afschrijvingen
Boekwaarden

De boekwaarde van de grond bedraagt € 973.625.
De verzekerde waarde van de gebouwen/installaties bedraagt € 16.950.000.
De verzekerde waarde van de machines/inventaris bedraagt € 10.395.000.
Financiële vaste activa
In 2009 is de Besloten Vennootschap Ruelong opgericht met als doel de samenwerking met
Vebego International BV te realiseren. Het startkapitaal bedraagt € 18.000.
Het eigen vermogen van Ruelong is mede afhankelijk van het overleg dat in 2012 met
vennoot Vebego over de toekomst van WML Facilitair heeft plaatsgevonden. Het vermogen
zal niet lager zijn dan het startkapitaal van € 18.000.
Bedragen x € 1.000
Financiële vaste activa
Totaal

Stand
1-1-2012
18

Bij
2012
0

Af
2012
0

Stand
31-12-2012
18

----------

-----------

----------

-----------

18

0

0

18

====

=====

====

====
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Bij de overige uitzettingen is rekening gehouden met een post dubieuze debiteuren met een
waarde van € 132.097. De post overige uitzettingen bedraagt 7.8% van de omzet.
WML heeft een R/C vordering op gelieerde rechtspersonen SBW/Pijler/Fidant/Ruelong.
Ultimo 2012 bedraagt de R/C verhouding met de gelieerde rechtspersonen als volgt:
x € 1.000

Stand per 31 december 2012
SBW
Pijler
Fidant
Ruelong BV

33
7
4
629

WML heeft met de Rabobank een overeenkomst gesloten voor een saldocompensatieregeling voor SBW, Pijler, Fidant en Ruelong BV.
Overlopende activa
De overlopende activa bedragen ultimo 2012 € 658.000.
De belangrijkste vordering bedraagt € 517.000 voor de levering van diensten in 2012 voor
WML Facilitair. De facturering over november resp. december heeft pas in december resp.
januari plaatsgevonden en zijn dientengevolge pas in januari resp. februari betaald.

Algemene reserve
x € 1.000
Stand per 1 januari 2012
Af:
Resultaat 2011
Af:
Toevoeging reserve personeelsvoorziening

3.630
493
20
--------3.117
=====

Stand per 31 december 2012

Door de Raden van de gemeenten is het besluit genomen om de ondergrens van de
algemene reserve te stellen op € 1.360.000 en de bovengrens op € 3.630.000.
Bij structurele onderschrijding van de ondergrens wordt een gemeentelijke bijdrage van
kracht. Bij structurele overschrijding van de bovengrens kan aan het meerdere een
bestemming worden gegeven.
Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Vakantiegeld
Personeelsvoorzieningen
Reorganisatie
Arbeidsmarktbeleid
Totaal bestemmingsreserves

Stand
1-1-2012

Bij
2012

Af
2012

701
40
375
273
-------1.389
=====

0
20
0
0
-------20
====

51
0
375
0
----426
===

Stand
31-12-2012
650
60
0
273
-------983
=====
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De reserve vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de vakantiegelden over de
periode juni t/m december over het verstreken jaar.
De reserve personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest eenmaal in
de 5 jaar.
De reserve reorganisatie is bestemd voor de financiering van kosten die voortvloeien
uit de reorganisatie.
De reserve arbeidsmarktbeleid is bestemd om voor de financiering van overrealisatie
van taakstellingen voor de deelnemende gemeenten.

Voorziening groot onderhoud
x € 1.000
Stand per 1 januari 2012
Bij: Dotatie
Af: Onttrekking

722
40
445
------317
====

Stand per 31 december 2012

In 2012 is gestart met een grootschalig onderhoud van gebouw 1. Gelijktijdig heeft een
herziening plaatsgevonden van het onderhoudsplan voor de komende jaren.
Dit heeft ertoe geleid dat de voorziening groot onderhoud in 2012 is bijgesteld
De voorziening groot onderhoud bedroeg ultimo 2011 € 722.000. Gedurende 2012 is uit
deze voorziening een bedrag van € 445.000 benut voor de aanpassing van gebouw 1.
Ten laste van het resultaat werd € 40.000 gebracht voor de voorziening groot onderhoud.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
x € 1.000
Stand 1 januari 2012
Afgelost in 2012
Nieuwe leningen 2012
Stand 31 december 2012

waarvan af te lossen in 2013

-/-

600
300
4.000
------------4.300
========
920
=====

In 2012 was de rentelast op de langlopende schuld € 60.000.
Voor 2013 wordt een nieuwe lening aangevraagd voor de financiering van de investeringen
en het begroot exploitatieverlies.
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Ultimo 2012 bedraagt deze post crediteuren € 1.046.000.
Deze post bedraagt 9,1% van de jaaromzet.
Tegenover deze post staat een vordering op handelsdebiteuren ter grootte van € 812.000
Ultimo 2011 bedroegen deze posten € 922.000 resp. € 472.000.
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Overlopende passiva
x € 1.000

x € 1.000
Vermeldenswaardig zijn:
Nog te betalen accountantskosten
Nog te betalen energiekosten
Nog te betalen WML Facilitair
Diversen

Toelichting op de post diversen 2012:
- Loonkostensubsidies
- Kosten met afloop in 2013
- Rente
- Vaststellingsovereenkomst i.v.m. reorganisatie- Onderrealisatie WSW-taakstelling 2010
- Onderrealisatie WSW-taakstelling 2012
- Bestellingen vaste activa
- Overig

31-12-2012

31-12-2011

32
31
325
503
------890
====

13
0
334
391
------738
====

x

€ 1.000
119
55
52
92
102
42
24
17
503
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er bestaat ultimo 2012 een contractuele verplichting voor huur van grond van circa € 2.200.
Daarnaast worden diverse locaties gehuurd van de in WML participerende gemeenten.
Vebego International BV heeft in 2010 via onderaanneming, 50% omzet overgenomen van
WML voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Daarvoor heeft Vebego International
BV € 2.000.000 betaald.
Wanneer de samenwerking tussen Vebego International BV en WML binnen een termijn van
5 jaar wordt beëindigd, dan heeft WML de plicht een gedeelte van deze koopsom terug te
betalen. WML acht het risico op beëindiging van deze samenwerking binnen 5 jaar zo gering
dat is besloten geen afzonderlijke voorziening te treffen voor deze eventuele plicht tot
gedeeltelijke terugbetaling.
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Toelichting op de programmarekening
Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk
x € 1.000

Hierin zijn begrepen:
31-12-2012
Materialen en uitbesteed werk
Uitbesteed werk aan OVR WML Facilitair
Doorbelaste subsidies OVR WML Facilitair
Overwerk Wsw en Wiw productiepersoneel
Uitzendkrachten/freelancers/zzp-ers
Chauffeursvergoeding
Vrijwilligersbijdrage
Productiemedewerkers SBW
Managementfee T & P
Totaal

115
1.070
3.952
32
28
13
3
67
102
---------5.382
======

31-12-2011
113
1.087
3.782
26
38
14
4
67
0
---------5.131
======

Subsidie Wsw
De subsidie Wsw is gebaseerd op de taakstelling per deelnemende gemeente en de
subsidie per Standaard Eenheid (Se). Er vindt een correctie plaats voor de inwoners
van de deelnemende gemeente die niet bij de WML geplaatst zijn, maar elders
werkzaam zijn. De totale subsidie Wsw is dan als volgt samengesteld:
Gemeente
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
Saldo Se’s elders geplaatst

Specificatie incidentele baten en lasten
Baten
Resultaat desinvesteringen
Diverse baten voorgaande jaren

Lasten
Diverse lasten voorgaande jaren

Per saldo

x € 1.000
4.971
3.524
7.042
-/709
------------14.828
=====

x € 1.000
7
108
-------115
135
-----135
-----20
====
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Nota van aanbieding
Aldus opgemaakt en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de Dienst Werkbedrijf voor
gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat,

Waalwijk, 7 juni 2013

Mevrouw M. van Limpt,
Algemeen directeur WML
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Bijlage 1
Specificatie exploitatierekening
over 2012

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012
3.473
27
-115
-26
-28
-32
-3
-13
-67
-102
3.114

t/m dec.
2011
3.664
22
-113
-33
-38
-26
-4
-14
-67
0
3.391

t/m dec.
2012
3.254
25
-88
0
-35
-20
-22
-12
-10
0
3.092

werkelijk
Begroot
219
2
-27
-26
7
-12
19
-1
-57
-102
22

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

1.070
-1.070
0
0
0
0
0
0
0
0

1.087
-1.087
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
Doorbelaste loonkn WML-FAC
Doorbelaste subsidie WML-FAC
Arbeidspool
Omzet rei-cons 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
612
6.204
-3.952
2
89
26
0
0
75
13
5
-5
27
14
7
69
-14
3172

0
646
6.547
-3.782
1
0
50
0
2
164
14
14
208
0
144
14
65
0
4087

290
612
6.336
-3.911
1
0
37
0
2
65
14
2
-45
0
20
10
80
0
3513

-290
0
-132
-41
1
89
-11
0
-2
10
-1
3
40
27
-6
-3
-11
-14
-341

36
36

70
70

70
70

-34
-34

6.322

7.548

6.675

-353

Omzet Divisie Industrie
Activiteiten AWBZ
Materiaal/uitbesteed werk
Mutatie onderhanden werk
Uitzendk/Freelance/ZZP
Overwerk en verlof
Vrijwilligersbijdrage DI
Chauffeursvergoeding
Productiemedewerkers sbw
Management fee T & P
NTW Divisie Industrie

Opbrengst - kosten Catering
NTW activiteiten centrale staf
TOTAAL OPBRENGSTEN WML
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Specificatie exploitatierekening
over 2012
LOONKOSTEN - SUBSIDIE WSW
Brutolonen
Kosten begeleid werken
Overwerk WSW
Verlof WSW
Sociale lasten WSW
Pensioenpremie WSW
Korr.ger.vak.geld per 31-12
Chauffeursvergoeding WML-FAC
Ziekengeld/ wao
Wet vermind. afdrachten
Rijksvergoeding WSW
LOONKOSTEN - SUBSIDIE WSW

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012

t/m dec.
2011

t/m dec.
2012

werkelijk
Begroot

12.136
359
1
3
1.550
1.426
51
1
-69
-17
-14.828
613

12.721
336
2
-5
1.654
1.391
22
1
-81
-39
-15.359
643

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

-163
19
0
7
-250
-109
51
0
-6
33
-189
-607

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

343
0
0
23
15
0
0
-233
148

407
0
0
31
16
-4
0
-441
9

375
0
0
38
16
-6
0
-228
195

-32
0
0
-15
-1
6
0
-5
-47

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

220
-212
9

505
-484
21

278
-267
11

-58
55
-2

LOONKOSTEN -SUBSIDIE PVI (vhSBI)
Loonkosten PVI (vhSBI)
Loonkosten Werkg. BW PVI
Loonkostensubsidie PVI (vhSBI)
Doorbel.subsidie PVI WML-FAC
LOONKOSTEN-SUBSIDIE PVI (vhSBI)

6
0
-16
0
-10

31
0
-61
0
-30

19
4
-35
0
-12

-13
-4
19
0
2
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Specificatie exploitatierekening
over 2012
LOONKOSTEN - SUBSIDIE PVU (vhSBU)
Loonkosten PVU (vhSBU)
Loonkostensubsidie PVU (vhSBU)
Loonkosten Werkg. BW PVU
Vergoeding uitv.kn PVU (vhSBU)
Uitstroombonus PVU (vhSBU)
LOONKOSTEN-SUBSIDIE PVU (vhSBU)
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
OVERIGE PERS.KOSTEN WSW
OVERIGE PERS.KOSTEN WIW
Netto vervoerskosten
Koffiegeld
Spaarregelingen
Kerstpakketten
Bedrijfsgeneeskundige zorg
Overige kosten
OVERIGE PERS.KOSTEN WIW
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
SALARISKOSTEN OVERIG PERSONEL

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012

t/m dec.
2011

t/m dec.
2012

werkelijk
Begroot

8
-7
0
-1
0
0

15
-12
0
-2
0
1

8
-8
0
-1
0
-1

0
1
0
0
0
1

238
39
10
0
40
0
9
11
1
29
-110
136
85
-30
458

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

250
42
10
0
38
0
10
21
0
155
-80
125
35
-28
578

-12
-3
0
0
2
0
-1
-10
1
-126
-30
11
50
-2
-120

3
0
0
1
4
-2
6

5
0
1
1
4
-2
9

5
0
0
1
4
-1
9

-2
0
0
0
0
-1
-3

1.859
2.839
-2
-1
-11
-25
4
4
197
4.864

2.427
3.346
-1
-22
0
-39
12
11
225
5.959

1.970
3.096
-2
-30
0
-40
15
-1
250
5.258

-111
-257
0
29
-11
15
-11
5
-53
-394
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Specificatie exploitatierekening
over 2012

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012

t/m dec.
2011

t/m dec.
2012

werkelijk
Begroot

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
OVERIGE KOSTEN OV.PERSONEEL

5
18
27
0
0
19
31
0
16
116

26
25
24
0
0
25
27
0
32
159

15
34
25
0
0
24
6
0
120
224

-10
-16
2
0
0
-5
25
0
-104
-108

KAPITAALLASTEN
Afschrijvingen
Huur terreinen
Huur gebouwen
Huur gebouwen WML-Facilitair
Onderhoud terreinen
Onderhoud gebouwen
Gebruiksvergunningen
Voorziening groot onderhoud
Onderhoud installaties
Rente langlopende lening
Rente eigen vermogen
Rente deposito / rekening courant
KAPITAALLASTEN

718
2
0
2
26
30
0
40
68
60
0
3
949

727
2
0
2
22
56
2
0
87
31
0
-1
928

858
2
0
0
22
20
3
85
78
85
0
-2
1151

-140
0
0
2
4
10
-3
-45
-10
-25
0
5
-202

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

35
41
30
0
0
93
11
0
210

36
31
25
1
0
112
15
9
229

51
30
30
0
0
119
16
0
246

-16
11
0
0
0
-26
-5
0
-36
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Specificatie exploitatierekening
over 2012
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Reis- en verblijfkosten
Pub. relations
Wemel
Representatie
Advertenties
Overige verkoopkosten
Bel. OGB waterschlst
OZB, waterschapslasten WML-Facilitair
Brandverzekering
Kredietverzekering
Krdietverzekering Atradius WML-FAC
Overige verzekeringen
Motorrijtuigenbelasting
Motorrijtuigenverzekering
Afschrijving debiteuren
Gas
Water
Electra
Brandstof auto's/ machines
Schoonmaakkosten
Abonnementen en contributies
Beveiliging
Beveiliging WML-Facilitair
Ongediertebestrijding
Kantoorbenodigdheden
Kopieerkosten tbv WML-Facilitair
Kaantoorbenodigdheden WML-Facilitair
Bedrijfshulpverlening
Kosten bedrijfshulpverlening 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
Kosten reorganisatie
Kosten fusie ISD
Kosten boventallig
Doorbelsting ISD P&O / Salaris 2012
Doorbelasting ISD huur e.d. 2012
Doorbelasting ISD overig 2012
Diversen
Doorbel.Dienstenovereenk. WML-Fac.
Doorbel.Activa WML-Fac
Doorbel.overige niet-pers.kn WML-Fac.
Doorbel.subsidie AMT WML-FAC
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012

t/m dec.
2011

t/m dec.
2012

werkelijk
Begroot

81
19
12
11
11
0
29
1
43
0
0
22
25
11
6
119
8
116
47
172
36
49
1
2
56
8
0
27
1
10
35
27
109
-57
71
6
5
0
63
9
18
10
0
122
0
0
4
536
389
0
-16
-121
-15
38
-200
0
-11
0
1945

77
23
16
11
4
0
28
0
33
7
1
25
11
10
0
103
8
113
43
175
42
65
0
2
58
10
3
22
0
11
44
26
109
-63
49
6
6
0
22
11
17
3
10
172
1
0
28
288
31
0
0
0
0
-7
-600
0
0
0
1054

70
25
10
12
2
0
30
0
36
0
1
27
20
9
0
125
10
120
41
185
40
68
0
3
70
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
0
0
0
-70
-600
0
-21
0
647

11
-6
2
-1
9
0
-1
1
7
0
-1
-5
5
2
6
-6
-2
-4
6
-13
-4
-19
1
-1
-14
8
0
13
1
4
-25
2
7
9
30
0
-3
0
43
-2
1
6
0
-65
0
0
4
536
389
0
-16
-121
-15
108
400
0
10
0
1297
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Specificatie exploitatierekening
over 2012

Werkelijk

Werkelijk

Begroting

Verschil

t/m dec.
2012

t/m dec.
2011

t/m dec.
2012

werkelijk
Begroot

TOTAAL OPBRENGSTEN WML

6.322

7.548

6.675

-353

TOTAAL KOSTEN WML

9.308

9.553

9.525

-217

-2.986

-2.005

-2.850

-136

-20

680

0

-20

-3.006

-1.325

-2.850

-156

0
0
51
0
375
0

0
164
22
328
319
0

150
0
0
0
0
0

-150
0
51
0
375
0

-2.580

-492

-2.700

120

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering
Incidentele baten en lasten
Exploitatieresultaat voor bestemming
Resultaat deelneming WML-Fac.
SE's boven taakstelling
Vakantiegeld verplichtingen
Onttrekking onderhoudfonds gebouw 1
Onttrekking bestres reorganisatie
Totaal ontrekkingen reserves
Resultaat WML
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Bijlage 2
Specificatie leningen per 31 december 2012

Per 31 december 2012
1. BNG, 10 jaar, 3,3 %, 2003

€

300.000

2. BNG, 10 jaar, 2,58 %, 2012

€

1.800.000

3. BNG, 5 jaar, 1.40 %, 2012

€

2.200.000

€

4.300.000

Totaal leningen

48

INVESTERINGEN 2012
infrastructuur

nieuw
di

vervanging di

nieuw
dd

vervanging dd

nieuw
vervanalgemeen ging alg.

totaal
wml

Aanvragen 2010, 2011
Telmachine
Personenbus afd detachering
Snelroldeur
40 PC's

Totaal
budget

17.400
59.888
6.000
24.060

0

83.288

0

0

0

24.060

1.300.000

160.000

160.000

0

0

40.000

Aanpassen Loods
Airco
Ventilatie wasserij
Koelauto Broikes
Aanpassing tamponstringmach.
Huisvesting ISD
Telefooncentrale
Inrichting tbv ISD
Computers ISD
Functiewaard.systeem HR21
Etikettenprinter Lemark
Personenbus
Labelruimte wasserij
Tochtsluis gebouw 4
Extra inrit parkeerterrein
Kassa's Twiddus, Broikes
Personenbus
Personenbus
Verplaatsen kantoor
Versterker portofoonas

30.028

totaal aanvragen

60.928

14.342

27.327

101.241

0 1.990.501

1.239.072

145.658

132.673

-101.241

0 -1.950.501

restant budget 2012
vg. jaren meer/minder

investeringen 2012

17.400
59.888
6.000
24.060

0

107.348

40.000 1.700.000

30.028
4.700
6.140
22.627
4.201
1.739.682
101.017
243.575
41.355
54.405
4.001
80.467
8.500
17.000
27.400
16.253
27.481
27.507
4.500
3.500

4.700
6.140
22.627
4.201
1.739.682
101.017
243.575
41.355
54.405
4.001
80.467
8.500
17.000
27.400
16.253
27.481
27.507
4.500
3.500

0 2.464.339
40.000

-494.339
10.989

2.475.328
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Bijlage 4

INDICATOR

2012
Nr.

A

B

C

Het aantal geindiceerde inwoners dat
een dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat en beschikbaar is om een
dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, of artikel 7 van de wet te
aanvaarden,
gemeten op 31-12-2012.

Het totaal aantal inwoners dat is
uitgestroomd uit het werknemersbestand
in 2012,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

D

Gemeente

72 Harlingen

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor geindiceerde
inwoners in 2012,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

Het totaal aantal gerealiseerde
werkplekken voor geindiceerde inwoners
in 2012,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

0,625

216 Culemborg

1,25

738 Aalburg

6,00

758 Breda

5,28
1,00

766 Dongen

1,00

779 Geertruidenberg

4,00

785 Goirle

1,00

1,00
1,00
3,75

0,50

788 Haaren
796 s-Hertogenbosch

1,00

1,25

2,00

797 heusden

232,75

15,43

157,55

10,23

809 Loon op Zand

169,00

16,89

127,30

1,99

5,00

1,00

2,78

364,00

29,12

268,53

828 Oss
855 Tilburg
867 Waalwijk
874 Woudrichem

1,00

1,00

1525 Teylingen
1674 Roosendaal
TOTAAL

15,99

1,00
1,00
786,00

65,19

571,81

29,22
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Onderwerp

Datum

Accountantsverslag 2012 Gemeenschappelijke Regeling
Werkbedrijf Midden-Langstraat

31 mei 2013

Geacht bestuur,
In overeenstemming met de opdrachtbevestiging d.d. 29 augustus 2012 met als
kenmerk DM/Das-3 113375940.1300.01, hebben wij de jaarrekening 2012
gecontroleerd van Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Midden-Langstraat
(hierna: WML) voor het jaar geëindigd op 31 december 2012.
Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar 2012. Daarin zijn onze
belangrijkste controlebevindingen samengevat. In dit verslag van bevindingen doen
wij verslag van de uitkomsten van ons onderzoek naar de getrouwheid van de balans
en de resultatenrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en de
balansmutaties van de jaarrekening 2012 van WML.
Bij de jaarrekening van bovengenoemde entiteit hebben wij op datum een
goedkeurende controleverklaring verstrekt op de aspecten getrouwheid en
rechtmatigheid. Wij hebben onze controlewerkzaamheden verricht met inachtneming
van het door het bestuur van WML op 29 mei 2013 vastgestelde controleprotocol
2012.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november
2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer
24362853.

Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte
verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor het
Algemeen Bestuur. Het is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan om
dit accountantsverslag te publiceren. Dit geldt ook voor de publicatie op uw
website.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. D.O. Meeuwissen RA

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Status van de
controle

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf afgesproken planning, zoals overeengekomen
in de opdrachtverstrekking van 29 augustus 2012. De uitgevoerde werkzaamheden hebben geresulteerd in een
goedkeurende controleverklaring op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. De controleverklaring bij de
jaarrekening 2012 hebben wij u op datum separaat toegezonden.

Reikwijdte van de
controle

Met de opdrachtverstrekking van 29 augustus 2012 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de
jaarrekening 2012. De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Er is
gedurende het verloop van de controle op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking in de
reikwijdte van onze controle.
Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel
belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2012 voldoende voor de
doelstelling van onze controle.

Financiele positie
WML

Het resultaat 2012 na bestemming bedraagt € 2.580.000 negatief. Dit negatieve resultaat is in de jaarrekening
verwerkt als onderdeel van het eigen vermogen van WML. Rekening houdend met dit negatieve resultaat
bedraagt het eigen vermogen ultimo 2012 € 1.520.000 positief. Normaliter maken wij een doorkijk naar de
toekomst en meerjarenperspectief om het verloop van uw vermogenspositie in beeld te brengen. Vanwege de
fusie van uw gemeenschappelijke regeling met ISD Midden Langstraat met ingang van 1 januari 2013
ontstaat een nieuwe organisatie, waardoor verdere analyse van de vermogenspositie van WML in het nieuwe
perspectief moet worden bezien.
Het jaar 2013 is het eerste jaar voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In het Jaarplan 2013 van
Baanbrekers is onder andere een financiële doorkijk gemaakt naar 2013. In dit plan bedraagt de stand van het
eigen vermogen van Baanbrekers per 1 januari 2013 € 1.875.000. Het verwachte resultaat 2013 van
Baanbrekers inclusief gemeentelijke bijdragen bedraagt volgens het Jaarplan 2013 € 675.000 negatief.
In het Jaarplan 2013 van Baanbrekers staat dat een minimaal gewenste vermogenspositie wordt aangehouden
van € 1.200.000, als buffer om op korte termijn financiële tegenvallers op te vangen. Dat betekent dat het
tekort van 2013 gedekt wordt uit het eigen vermogen van Baanbrekers en de verwachting is dat het eigen
vermogen ultimo 2013 € 1.200.000 bedraagt. In 2013 en 2014 is hierbij rekening gehouden met een
aanvullende gemeentelijke bijdrage.
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In het Jaarplan wordt een meerjaren doorkijk gemaakt naar 2016. Uit dit meerjarenperspectief blijkt een
positief resultaat in 2016. De recente landelijke ontwikkelingen rondom de Participatiewet zullen
waarschijnlijk van verdere invloed zijn op de verwachte resultaten voor de komende jaren. Daarnaast dienen
de gecalculeerde opbrengsten / besparingen van de fusie gerealiseerd te worden. Wij adviseren u om de
voortgang van de financiële realisatie in 2013 en 2014 strak te monitoren ten opzichte van de gestelde doelen.

Verslaggevingsgrondslagen

Verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële
positie en de baten en lasten van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast vereisen de
verslaggevingsgrondslagen van het Dagelijks Bestuur het toepassen van oordeelsvorming. Dit ten aanzien van
moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak onzeker zijn vanwege de noodzaak om inschattingen te
moeten maken.
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de
paragraaf algemene toelichting van de jaarrekening 2012 ‘Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling’. In 2012 hebben zich ten opzichte van 2011 geen wijzigingen van materieel belang
voorgedaan in toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke invloed hebben gehad op de baten
en lasten en/of de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.
Wij hebben het door het Dagelijks Bestuur toegepaste proces met betrekking tot verslaggevingsgrondslagen
geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de toepassing van
de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen
en/of de van toepassing zijnde financiële verslaggeving beoordeeld. Wij zijn van mening dat de
verslaggevingsgrondslagen en de toegepaste inschattingen getrouw zijn en consistent worden gebruikt.

Analyse vermogen
en resultaat

In het BBV wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle
baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het
eigen vermogen worden gemuteerd.
De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het resultaat vóór
bestemming bedraagt € 3.006.000 negatief. Dit is gelijk aan de daling van het eigen vermogen in 2012. Per
saldo is tussentijds € 426.000 aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen
jaarresultaat € 2.580.000 negatief bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in
de balans.
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Geïdentificeerde
fouten en
onzekerheden

De materialiteit (goedkeuringstolerantie) bij de planning en uitvoering van onze controle was € 300.000 zoals
uiteengezet in onze controleplanning. Deze materialiteit sluit aan op het door u vastgestelde controleprotocol.
De maatstaf voor de rapporteringstolerantie is op basis van uw controle- en rapportageprotocol voor fouten
1% en voor onzekerheden 3% en daarmee gelijk aan de goedkeuringstolerantie. Onderstaand vindt u onze
bevindingen gekwalificeerd als fouten of onzekerheden.
Fouten
Getrouwheid
Wij hebben geconstateerd dat in de jaarrekening voor een bedrag van € 123.000 aan lasten is verantwoord
naar aanleiding van een ontvangen factuur van WML Facilitair Vof. Het bedrag van deze factuur is gebaseerd
op het resultaat 2012 van de afdeling Toezicht & Preventie. Omdat aan deze factuur geen formele afspraken
ten grondslag liggen nemen wij de betreffende kosten mee als een fout in onze controle. De genoemde fout
heeft invloed op het resultaat en het eigen vermogen van WML per balansdatum 2012. Deze fout heeft,
gezien de aard en omvang, geen gevolgen voor de strekking van de controleverklaring.
Verder hebben wij geen getrouwheidsfouten geconstateerd die de goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie
overschrijden.
Rechtmatigheid
Bovengenoemde getrouwheidsfout kwantificeert tevens als een rechtmatigheidsfout. Wij hebben verder geen
rechtmatigheidsfouten geconstateerd die de goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie overschrijden.
Onzekerheden
Tijdens onze jaarrekeningcontrole 2012 zijn geen getrouwheids- en rechtmatigheidsonzekerheden
geconstateerd die de goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie overschrijden.
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Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling WML. Voor zover wij weten heeft zich geen
inbreuk voorgedaan op de van toepassing zijnde regels en het beleid ten aanzien van onafhankelijkheid. Ons
zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en haar dochterondernemingen of de member
firms van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun dochterondernemingen en de gemeenschappelijke
regeling, die naar ons professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid.
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Solvabiliteit en liquiditeit
Financiële resultaten en
vermogenspositie WML

Het resultaat 2012 na bestemming is € 2.580.000 negatief. Dit negatieve resultaat is in de jaarrekening verwerkt als
onderdeel van het eigen vermogen. Rekening houdend met dit nadelig resultaat bedraagt het eigen vermogen
ultimo 2012 € 1.520.000 positief. Daarmee bedraagt de solvabiliteit (het vermogen van de organisatie om aan haar
verplichtingen op lange termijn te voldoen) eind 2012 14% ten opzichte van de solvabiliteitspositie eind 2011 van
50%. Deze daling van de solvabiliteitspositie wordt mede veroorzaakt door het aantrekken van vreemd vermogen
in 2012.

In het voorstel tot resultaatbestemming in uw jaarverslag 2012 doet u het voorstel om het negatieve resultaat na
bestemming van € 2.580.000 in mindering te brengen op de algemene reserve.
Het jaar 2013 is het eerste jaar voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In het Jaarplan 2013 van
Baanbrekers is onder andere een financiële doorkijk gemaakt naar 2013. In dit plan bedraagt de stand van het eigen
vermogen van Baanbrekers per 1 januari 2013 € 1.875.000. Het verwachte resultaat 2013 van Baanbrekers
inclusief gemeentelijke bedraagt volgens het Jaarplan 2013 € 675.000 negatief.
In het Jaarplan 2013 van Baanbrekers staat dat het een minimaal gewenste vermogenspositie wordt aangehouden
van € 1.200.000, als buffer om op korte termijn financiële tegenvallers op te vangen. Dat betekent dat het tekort
van 2013 gedekt wordt uit het eigen vermogen van Baanbrekers en de verwachting is dat het eigen vermogen
ultimo 2013 € 1.200.000 bedraagt.
Accountantsverslag 2012
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In 2013 en 2014 is hierbij rekening gehouden met een aanvullende gemeentelijke bijdrage.
In het Jaarplan wordt een meerjaren doorkijk gemaakt naar 2016. Uit dit meerjarenperspectief blijkt een positief
resultaat in 2016. De recente landelijke ontwikkelingen rondom de Participatiewet zullen waarschijnlijk van
verdere invloed zijn op de verwachte resultaten voor de komende jaren. Daarnaast dienen de gecalculeerde
opbrengsten / besparingen van de fusie gerealiseerd te worden. Wij adviseren u om de voortgang van de financiële
realisatie in 2013 en 2014 strak te monitoren ten opzichte van de gestelde doelen.

Liquiditeit

De liquiditeit wordt gemeten aan de hand van de quick ratio en de current ratio. De quick ratio is de verhouding
tussen de vlottende activa (exclusief voorraad en onderhanden werk) en de vlottende passiva. De current ratio is
inclusief voorraad en onderhanden werk. Deze liquiditeitsratio’s geven een beeld van de mate waarin WML in staat
is om aan haar kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Vuistregel is dat de liquiditeitsratio minimaal 100%
dient te zijn.

Ten opzichte van vorig boekjaar is een daling te zien van de quick ratio (van 96% in 2011 naar 65% in 2012). Op
basis van de vuistregel is de quick ratio van WML te laag en bestaat er een risico dat WML haar kortlopende
betalingsverplichtingen niet kan voldoen. Deze liquiditeitspositie is laag, ondanks het aantrekken van vreemd
vermogen in 2012. Deze liquiditeitspositie neemt u mee naar de nieuwe organisatie Baanbrekers. Omdat
Baanbrekers in 2013 geconfronteerd wordt met negatieve resultaten, ontstaat ook voor de nieuwe organisatie een
risico omtrent de liquiditeit.
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Wij adviseren u om de liquiditeitspositie van Baanbrekers maandelijks te bewaken en tijdig met de gemeenten
afspraken te maken over de momenten waarop de in het Jaarplan 2013 begrote gemeentelijke bijdragen tot
uitbetaling komen.

Vermogen en resultaat
Resultaat

Ontwikkeling netto toegevoegde waarde (netto omzet minus kostprijs van de omzet)
Uit de programmarekening blijkt een daling van de netto toegevoegde waarde ten opzichte van 2011 van € 1.226.00. De
voornaamste oorzaak van deze daling is gelegen in de teruggang van de netto toegevoegde waarde van de divisie
detacheringen en re-integratie (€ 915.000). Deze afname wordt met name veroorzaakt door een daling van detachering van
ongesubsidieerde personeel bij WML Facilitair (€ 340.000) en de daling van de omzet trajecten Participatie, Activering en
UWV (€ 340.000). Daarnaast is er een daling te zien van de netto toegevoegde waarde van de divisie industrie (€ 277.000).
Ontwikkeling subsidieresultaat
Het subsidieresultaat bestaat uit de ontvangen Rijkssubsidie en de loonkosten voor Wsw-personeel. Het Rijk heeft de
rijksbijdrage per arbeidsjaar in 2012 met circa 1% verhoogd ten opzichte van 2011. Uw gemeenschappelijke regeling heeft in
de programmarekening een rijksbijdrage 2012 verantwoord van € 14,8 miljoen. Dit is circa € 500.000 (3,5%) lager dan in
2011, de loonkosten Wsw zijn eveneens afgenomen met 4%. Het negatief subsidieresultaat voor WML is in 2012 circa €
600.000. Dit wordt deels gecompenseerd door loonkostensubsidies voor een bedrag van € 469.000.
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Algemene kosten
De algemene kosten bedragen over 2012 € 1.945.000 (2011 € 1.055.000). In uw begroting 2012 gaat u uit van € 646.000
algemene kosten. De toename van de algemene kosten ten opzichte van uw begroting worden met name veroorzaakt door de
voor rekening van WML komende kosten in het kader van de fusie met ISD (€ 389.000), kosten voor reorganisatie (€
444.000). Daarnaast is sprake van een daling van de doorbelaste kosten van de dienstenovereenkomst WML Facilitair als
gevolg van nieuwe afspraken (€ 400.000).
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Jaarrekening 2012

Geïdentificeerde
fouten en
onzekerheden

De materialiteit bij de planning en uitvoering van onze controle was € 300.000. Deze materialiteit sluit aan op het door het
Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol.

Strekking controleverklaring
Goedkeurend

Beperking

Oordeel
onthouding

afkeurend

Fouten in de
jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

>1% <3%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de
controle (% lasten)

≤ 3%

>3% <10%

≥10%

-

Fouten
Getrouwheid
Wij hebben geconstateerd dat in de jaarrekening voor een bedrag van € 123.000 aan lasten is verantwoord naar aanleiding van
een ontvangen factuur van WML Facilitair Vof. Het bedrag van deze factuur is gebaseerd op het resultaat 2012 van de
afdeling Toezicht & Preventie. Omdat aan deze factuur geen formele afspraken ten grondslag liggen nemen wij de
betreffende kosten mee als een fout in onze controle. De genoemde fout heeft invloed op het resultaat en het eigen vermogen
van WML per balansdatum 2012. Deze fout heeft, gezien de aard en omvang, geen gevolgen voor de strekking van de
controleverklaring.
Verder hebben wij geen getrouwheidsfouten geconstateerd die de goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie overschrijden.
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Rechtmatigheid
Bovengenoemde getrouwheidsfout kwantificeert tevens als een rechtmatigheidsfout. Wij hebben verder geen
rechtmatigheidsfouten geconstateerd die de goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie overschrijden.
Onzekerheden
Tijdens onze jaarrekeningcontrole 2012 zijn geen getrouwheids- en rechtmatigheidsonzekerheden geconstateerd die de
goedkeurings- en/of rapporteringstolerantie overschrijden.
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Begrotingsrechtmatigheid
Kostenoverschrijdingen
op programmaniveau

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en
moeten door het Algemeen Bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de
begroting en via de verordening op het financieel beheer ex. Artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van
budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke
wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het Algemeen Bestuur, zodat het Algemeen Bestuur
hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige
melding aan het Algemeen Bestuur van budgetoverschrijdingen, heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het
budgetrecht van het Algemeen Bestuur.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota 2012 van de Commissie BBV (voorheen het
Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten). Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar
hoeft niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het Algemeen Bestuur nadere
regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1),
kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten
meewegen bij het oordeel van de accountant.
Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het Dagelijks Bestuur
in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden
gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de
extra opbrengsten en waarbij het Algemeen Bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra
opbrengsten, zijn onrechtmatig.
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per
programma. De programmarekening in uw jaarrekening bestaat uit één programma, de Wsw. Op
programmaniveau zijn geen begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren.
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Single information Single audit
Proces
totstandkoming SiSa

De procedure die uw gemeenschappelijke regeling moet naleven bij de aanlevering van de bestanden aan het CBS is niet
wezenlijk gewijzigd. De SiSa-bijlage die opgenomen is in de jaarrekening wordt opgesteld door de gemeenschappelijke
regeling. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de door u opgemaakte SiSa-bijlage en de nota verwachtingen
accountantscontrole SiSa 2012. Hierbij stellen wij de juistheid van de gegevens in de SiSa-bijlage vast. Wij willen
benadrukken dat u als gemeenschappelijke regeling zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden
indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Indien een ‘0’ is ingevuld zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze ‘0’
terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd.
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Fouten en
onzekerheden SiSa

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, Artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de
fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2012 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit
middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als er geen fouten of onzekerheden geconstateerd zijn.
Uw gemeenschappelijke regeling dient verantwoording af te leggen over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Van deze
regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd:

Specifieke uitkering

G1B

Bevinding

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Fout of
onzekerheid

n.v.t.

Financiële
omvang in
euro’s
€0

Toelichting
fout/onzekerheid

n.v.t.

Ten aanzien van de SiSa-bijlage hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd die van invloed zijn op de getrouwheid en/of
rechtmatigheid van de jaarrekening inclusief de SiSa-bijlage.

Niet-financiële rechtmatigheid
Bevinding

Een belangrijk onderdeel van de rechtmatigheidswetgeving is de niet-financiële rechtmatigheid. Dit is niet primair het
onderzoeksgebied van de accountant. De accountant heeft als taak u te wijzen op een niet-financiële onrechtmatigheid als
eventuele “bijvangst” van de reguliere controle en op eventuele tekortkomingen in het interne signaleringssysteem. Ten tijde
van de jaarrekeningcontrole 2012 hebben wij geen tekortkomingen omtrent de niet-financiële rechtmatigheid geconstateerd.
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Verslaggevingsgrondslagen
Bevinding

Verslaggevingsgrondslagen en de toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie en de baten
en lasten van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast vereisen de verslaggevingsgrondslagen van het dagelijks bestuur het
toepassen van oordeelsvorming. Dit ten aanzien van moeilijke, subjectieve en complexe posities, die vaak onzeker zijn
vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken.
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de paragraaf algemene
toelichting van de jaarrekening 2012 ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’. In 2012 hebben zich ten opzichte
van 2011 geen wijzigingen van materieel belang voorgedaan in toegepaste verslaggevingsgrondslagen, die een aanzienlijke
invloed hebben gehad op de baten en lasten en/of de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.
Wij hebben het door het dagelijks bestuur toegepaste proces met betrekking tot verslaggevingsgrondslagen geëvalueerd en
hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben de toepassing van de juiste methodiek, de
aannames, de berekeningen en de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of de van toepassing zijnde financiële
verslaggeving beoordeeld. Wij zijn van mening dat de verslaggevingsgrondslagen en de toegepaste inschattingen getrouw zijn
en consistent worden gebruikt.
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De kwaliteit van de accountantscontrole en
controleregelgeving
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De kwaliteit van de
accountantscontrole

De kwaliteit van de accountantscontrole
Ons voortdurende streven naar een kwalitatief hoogwaardige accountantscontrole omvat het hele spectrum van die kwaliteit:
de beleidsprincipes en gedragslijnen; hoe wij onze rol en de kwaliteit van onze accountantscontroles definiëren; de filosofie
en de doelstelling van de accountant; de specifieke capaciteiten, de tools, methodes, en de normen die wij toepassen bij de
uitvoering van accountantscontroles; en het beheren van onze praktijk.
Dit komt ook duidelijk naar voren in alle fasen van de uitvoering van onze controle-opdrachten, van cliëntacceptatie, het
verrichten van de accountantscontrole, tot aan de communicatie met het algemeen bestuur c.q. toezichthoudend orgaan.
Continue verbetering, zo erkennen wij, vergt een continu leerproces - een erkenning die blijkt uit ons vaktechnische
ontwikkelingsprogramma. Wij verzorgen trainingen en opleidingen op het gebied van vaktechniek, regelgeving,
beroepsethiek en onafhankelijkheid.
Wij hebben dit jaar het initiatief genomen om een constructieve dialoog met onze stakeholders aan te gaan over hun
verwachtingen ten aanzien van onze openbare rol en de kwaliteit van de accountantscontrole, met inbegrip van de
communicatie over onze controle. Dit heeft geleid tot inspirerende en constructieve inzichten van investeerders, leden van
auditcommittees, regelgevers en politici. Ons jaarlijkse transparantierapport, in te zien via www.deloitte.nl, biedt meer
uiteenzettingen over de belangrijkste aspecten van onze benadering ten aanzien van de kwaliteit van de accountantscontrole
op basis van de uitkomst van deze dialoog. Ons transparantierapport gaat in op onze kwaliteitsbewakingsprogramma's, de
ontwikkeling van onze mensen, externe onderzoeken van toezichthouders, ethiek en naleving van wet- en regelgeving, en het
monitoren van de prestaties van onze partners. Daarnaast omvat dit verslag ook gedetailleerde financiële en andere
informatie.
Externe beoordelingen
De kwaliteit van onze accountantscontroles wordt beoordeeld door middel van praktijkbeoordelingen binnen onze eigen
organisatie, maar zeker ook door toezichthouder: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Rijksoverheid. In reactie op
de bevindingen naar aanleiding van deze beoordelingen en als onderdeel van ons streven naar continue verbetering, stellen
wij alles in het werk om onze prestaties te verbeteren en consistent een kwalitatief hoogwaardige accountantscontrole te
leveren. Het meest recente controlerapport van de AFM dateert van 12 december 2012 en richt zich op de
accountantscontroles van woningbouwcorporaties door de Big 4 accountantsorganisaties. De AFM concludeert dat de
accountantsorganisaties over het geheel genomen hun aandacht voor de kwaliteit van de accountantscontrole in deze sector
hebben vergroot. Twee van de vier accountantsorganisaties, waaronder Deloitte, hebben tijdig ingespeeld op de
ontwikkelingen en hebben al voor de controles van de jaarrekeningen 2010 hun risicoanalyse en kwaliteitswaarborgen
aangescherpt, nog vóórdat in 2012 het openbare debat rond woningbouwcorporaties ontstond. Ons transparantierapport bevat
een nadere uiteenzetting van onze initiatieven en controleresultaten in deze sector.
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Overige onderwerpen
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Bevestigingen van
het college

Wij hebben van het Algemeen Bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen.

Meningsverschil met
management of
beperking in
reikwijdte van de
controle

Er zijn geen meningsverschillen met het algemeen bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze
controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controle-opdracht door het bestuur en de medewerkers van
WML de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad.

Naleving van wet- en
regelgeving overig

Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Betrouwbaarheid en
continuïteit van de
automatiseringsomgeving

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op
het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als
geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij onderzocht
hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons
uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen.

Fraude

Inleiding
Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een professioneel-kritische houding
verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude in de jaarrekening. Ter invulling van deze
professioneel-kritische houding maakt de accountant een inschatting van de frauderisico’s, vormt hij zich een beeld van de
maatregelen van interne beheersing die de organisatie heeft getroffen om mogelijke fraudes van materieel belang te
voorkomen en beziet hij of deze maatregelen effectief zijn.
Wanneer sprake is van een aanwijzing voor fraude, dan zal de accountant dit moeten communiceren met, afhankelijk van de
aard van de fraude, de direct leidinggevende, het Dagelijks Bestuur en, in sommige gevallen (fraude in de top van de
organisatie) en wanneer onvoldoende herstelwerkzaamheden worden ondernomen, het Algemeen Bestuur.
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Om invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichting, hebben wij een fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam
en met het bestuur van WML, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële
onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. Van het bestuur hebben wij de
bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Wij hebben dit tevens gecommuniceerd met het
toezichthoudend orgaan, het Algemeen Bestuur.
Bovendien hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het “omzeilen” van de
interne beheersingsmaatregelen door het bestuur te detecteren. Tevens hebben wij specifieke controles uitgevoerd op
memoriaalboekingen, controles van schattingen en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties.
Ontbreken van een geïntegreerde aanpak en vastlegging
Als onderdeel van onze controle en de gevoerde fraudediscussie hebben wij het bestuur verzocht inzicht te geven in de eigen
inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van fraude, in de aard,
omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het bestuur daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover
met het management, het personeel en met het Algemeen Bestuur.
Het bestuur heeft aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico’s en deze te beheersen. Tegelijkertijd stellen wij vast dat
het maken en/of periodiek actualiseren van gerichte frauderisicoanalyses geen zichtbaar onderdeel vormt van de interne
beheersingsomgeving en hiervan geen vastlegging plaatsvindt.
De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor gemeenschappelijke regelingen en haar werknemers leiden tot
verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude.
Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en actuele interne
beheersing, adviseren wij het proces van periodieke frauderisicoanalyses een vast onderdeel te laten uitmaken van het interne
controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico’s te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten
en het daarop toespitsen van de interne beheersing.
Geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van materiële fraude
Hoewel wij een professioneel-kritische houding hebben ten opzichte van risico’s van fraude in de jaarrekening, merken wij op
dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de uitvoering van onze controle van de
jaarrekening 2012 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. In bijlage C is een nadere
toelichting opgenomen over het uitvoeren van een fraudeanalyse. Wij verwijzen voor nadere details naar deze bijlage.

Jaarverslag

Ingevolge Artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening.
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Bijlagen
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Bijlage A: Onafhankelijkheid
Bevestiging onafhankelijkheid
De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de
‘Nadere Voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant’ (hierna: NVO) en vormen een belangrijk onderdeel van het ‘normenkader’ waaraan een
accountant moet voldoen. De naleving van de NVO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.
Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij WML in 2012 voldoende is gewaarborgd.
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Bijlage B: Reikwijdte van de controle 2012
De opdracht die u ons heeft verstrekt
Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen WML en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening zijn de onderlinge afspraken formeel
bevestigd door middel van de opdrachtbevestiging.
De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van WML. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de
bevindingen naar aanleiding van de controle.
Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interim-controle en de jaarrekeningcontrole.

Gezamenlijke risicoanalyse als basis
Onze controle start met het maken van een analyse van de risico’s waar u als gemeenschappelijke regeling mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een
gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw gemeenschappelijke regeling en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om
op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere
controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico’s en de risico’s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de
risico’s op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten.

Interim-controle
Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter
dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat er betrouwbare informatie wordt opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne
beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt
daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van het boekjaar plaats.
Wij onderzoeken tijdens de interim-controle de procesrisico’s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase
van de controle is een managementletter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing.

Jaarrekeningcontrole
Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een
getrouw beeld geeft en of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol 2012. Ook stellen wij vast
dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke
onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2012.
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Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen worden fouten en
onzekerheden gerapporteerd die de vastgestelde rapportagetolerantie overschrijden en worden overige bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de
jaarrekening aan uw Algemeen Bestuur gerapporteerd (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing).

Scope van de opdracht
Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van WML.
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Bijlage C: Interne frauderisicoanalyse
Het toezichthoudend orgaan van een organisatie is het primaire aanspreekpunt voor de interne beheersing, waaronder het vermijden en ontdekken van fraude. De aard,
diepgang en frequentie van de interne frauderisicoanalyse verschilt uiteraard per entiteit. Bijgesloten folder geeft het toezichthoudend orgaan inzichten en aandachtspunten.
Ongeacht de omvang van de organisatie zal uw interne frauderisicoanalyse een vast onderdeel uitmaken van het systeem van de organisatie dat is gericht op het
onderkennen van bedrijfsrisico’s, het inschatten van het belang en de waarschijnlijkheid van deze risico’s en het ondernemen van acties.
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Bijlage D: Disclaimer en beperking in gebruik
Dit verslag is alleen bestemd voor de leden van het Algemeen Bestuur en de directie en het management van WML en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan derden
worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag
daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn
handen komt op ons.
De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controle-opdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht
behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van
alle bedrijfsrisico’s of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze
controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden verstrekt in onze controleverklaring.
Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke
opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking.
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