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Onderwerp:             Meerjarenbegrotingen 2013-2016, 2014-2017 en jaarplan 2013 Baanbrekers   

 

Voorgeschiedenis: 

Op 22 april 2013 zijn de meerjarenbegroting 2013-2016 van Baanbrekers en het jaarplan ‘Maak er werk van! 

met u besproken. Deze documenten zijn samen met de later toegezonden meerjarenbegroting 2014-2017 naar 

de colleges gestuurd ter behandeling in de raden e.e.a. conform de bepalingen van de gemeenschappelijke 

regeling.  

 

Toelichting  

Het jaarplan biedt vooral inzicht in de huidige status van de organisatie en de activiteiten die in 2013 aan de 

orde zijn of komen. Ondertussen is de organisatie nog volop in opbouw. Daarnaast formuleren de raden de 

strategische kaders voor de uitvoering door Baanbrekers. Het SET heeft hiervoor de strategische notitie 

‘Iedereen doet mee’ aangeleverd. Dit geeft een aanzet voor de toekomstige uitvoering van de Participatiewet 

in de context van een veranderde sociale en financiële omgeving. Samen met de uitwerking van de landelijke 

kaders die ultimo  2013 naar verwachting uitmonden in een behandeling van het wetsvoorstel Participatiewet 

in de Tweede Kamer zal er op dat moment voldoende voedingsbodem zijn voor het definiëren van ‘smart’ 

geformuleerde doelstellingen die opgenomen zullen worden in het jaarplan 2014.  

Het voorliggende jaarplan 2013 heeft de titel ‘Maak er werk van’ meegekregen, een titel die passend is zowel 

naar Baanbrekers als uitvoeringsorganisaties als naar gemeenten en samenwerkingspartners met inbegrip van 

werkgevers. Het plan is opgebouwd rondom de thema’s:  

1. Wat doen we?  2. Waar staan we? 3. Voor wie werken we? 4. Hoe maken we er dit jaar werk van?  

In het laatste thema wordt ingegaan op de twee actielijnen voor 2013 met de bijbehorende speerpunten en 

activiteiten:  

1. Voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en mensen zo regulier mogelijk        

laten werken en,  

2. verhoging van het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers.  

 

Op 22 april 2013 zijn de meerjarenbegroting 2013-2016 van Baanbrekers en het jaarplan ‘Maak er werk van! 

met u besproken. Op basis van de meerjarenbegroting 2013-2016 is eveneens een begroting voor de periode 

2014-2017 opgesteld. Deze begroting dient voor 15 juli a.s. toegezonden te worden aan Gedeputeerde Staten.  

 

Adviezen in- en extern 

Het jaarplan en de begroting 2013-2016 zijn op 25 april 2013 besproken met de WWB-kamer. Voor de kamer 

geen aanleiding tot het maken van specifieke opmerkingen. In het kader van het jaarverslag 2012 van de ISD-

ML had de kamer al aangegeven graag een vervolg te willen zien op de participatiepilot die medio 2013 afloopt.  

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 

aangenomen dat de raden zullen instemmen overeenkomstig de hierna genoemde voorstellen. Mogelijke 

aandachtspunten kunnen via de AB-leden staande de vergadering worden ingebracht. 

De raden zijn voorgesteld: 

Heusden:  

1. Als zienswijze kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de meerjarenbegroting 2013-2016 van 

Baanbrekers met dien verstande dat er vooralsnog geen middelen beschikbaar worden gesteld om het 

eigen vermogen aan te vullen. Hierover wordt een afzonderlijk besluit genomen na goedkeuring en 

afronding van de liquidatie van de ISD-ML. 

2. Kennis te nemen van het jaarplan ‘Maak er werk van’.  
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Loon op Zand:  

1. Het jaarplan ‘Maak er werk van’ voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur 

a.  dat de raad een opmerking plaats bij de meerjarenbegroting 2013-2016 en daarom vooralsnog 

geen additionele middelen ter beschikking stelt voor het vormen van eigen vermogen;  

b. dat de raad opmerkingen plaatst bij de meerjarenbegroting 2014-2017, welke zij vervolgens als pro 

forma ziet. Ook voor 2014 worden geen additionele middelen beschikbaar gesteld voor het vormen 

van het eigen vermogen, de bijdrage wordt beperkt tot de weergegeven apparaatskosten;  

c. dat de raad Baanbrekers verzoekt voor 1 december 2013 een aangepaste begroting 2014-2017 op te 

stellen conform aanbiedingsbrief. 

3. Ten aanzien van de begroting 2013 in te stemmen met de gevraagde gemeentelijke bijdrage van          

€ 893.172, 

4. Baanbrekers te verzoeken de gemeente regelmatig en tijdig op de hoogte te houden van relevante 

ontwikkelingen en wanneer signalen vanuit de bestuursrapportages hiertoe aanleiding geven.  

Waalwijk:   

1. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2014-2017 van Baanbrekers met dien verstande dat er 

vooralsnog geen middelen beschikbaar worden gesteld om het eigen vermogen aan te vullen. 

Hierover wordt een afzonderlijk besluit genomen na goedkeuring en afronding van de liquidatie van 

de ISD-ML. Het AB van Baanbrekers hiervan in kennis stellen. 

2. Voor het jaar 2014 een bedrag in de gemeentelijke begroting op te nemen van € 1.863.311 voor de 

exploitatie van Baanbrekers. 

3. Kennis te nemen van het jaarplan 2013 ‘Maak er werk van’.  

 

 

Voorstel: 

- Het jaarplan 2013 en de meerjarenbegrotingen 2013-2016 en 2014-2017 overeenkomstig de 

concepten vaststellen en voor 15 juli a.s. toezenden aan GS.  

- Overeenkomstig het standpunt van de gemeente Loon op Zand ultimo 2013 de begroting 2014 

actualiseren.     

 

 

Dagtekening, 14 juni 2013 



 
 
 

 

 

 
Maak er werk van! 

Jaarplan 2013 
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Voorwoord  
 
Na de beslissing van de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk in het voorjaar van 
2012 om van twee afzonderlijke organisaties één organisatie voor werk en inkomen voor de Midden-
Langstraat te maken, is 2013 het jaar dat die organisatie echt inhoud kan gaan geven aan dit besluit. 
Met trots presenteren wij dan ook het jaarplan van Baanbrekers. Met trots, want hoewel het 
economisch tij tegen blijft zitten, hebben wij onze koers bepaald. We maken er werk van!  
 
Baanbrekers is van wal gegaan in een roerige tijd. Landelijk stijgt de werkloosheid nog altijd en sinds 
vorig jaar zien we ook bij Baanbrekers een flinke toename van het beroep op bijstand. De 
voorspellingen zijn niet onverdeeld positief: de Nederlandse economie krimpt dit jaar verder en de 
gevolgen van een eventuele groei in 2014 worden pas in de loop van de jaren daarna enigszins 
zichtbaar. De werkgelegenheid reageert namelijk met vertraging op een economisch herstel. SER 
Brabant verwacht dat pas vanaf 2015 de beroepsbevolking gaat krimpen door ontgroening en 
vergrijzing. Veranderende landelijke wet- en regelgeving en slinkende budgetten vereenvoudigen het 
werk de komende tijd niet. 
 
Maar met de start van Baanbrekers hebben we onze kwaliteiten op het gebied van werk en inkomen 
gebundeld. Samen willen en kunnen we onze opdracht ook in moeilijkere omstandigheden 
uitvoeren. Regionale samenwerking in de Midden-Langstraat wordt steeds belangrijker. Gemeenten 
en Baanbrekers hebben daar goed op geanticipeerd. We mogen de naam van de nieuwe organisatie 
dan ook toepasselijk noemen. En Baanbrekers blijft pionieren. De huidige situatie noopt zowel 
gemeenten als de uitvoeringsorganisatie tot scherpe keuzes. Baanbrekers staat voor de grote 
uitdaging om met het enorm gekrompen budget een goede werkgever voor de Wsw-medewerkers te 
zijn, de noodzakelijke bijstand te verlenen en, bovenal, zo veel mogelijk inwoners naar regulier werk 
te begeleiden.  
 
In dit jaarplan staat aangegeven hoe Baanbrekers hier in 2013 werk van maakt.  
 
Margo Mulder 
Voorzitter bestuur Baanbrekers 
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1. INLEIDING 
 
De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid daalt, 
de werkloosheid stijgt en daarmee ook het aantal bijstandsuitkeringen. De sociale zekerheid in 
Nederland wijzigt enorm. Het kabinet Rutte hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit 
de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Belangrijkste 
verandering voor Baanbrekers wordt de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2014. De 
kantelingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. Die landelijke bezuinigingen leiden tot een 
verdere daling van het gemeentelijk budget voor re-integratie, inburgering en verder staat er een 
forse korting op de Wsw-subsidies in de wacht. 
 
Baanbrekers zet in 2013 dan ook vol in op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie 
terecht komen. We willen zowel bijstandsklanten als Wsw-medewerkers financieel rendabel laten 
werken. We gaan uit van mogelijkheden en eigen kracht van de inwoners van de Langstraat. Wij 
vragen mensen nadrukkelijk zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en zetten in op handhaving als 
daar geen of onvoldoende gehoor aan wordt gegeven. Regulier werk is voor ons de norm. Wie niet 
volledig regulier aan het werk kan, doet mee naar vermogen. Bij voorkeur bij een reguliere 
werkgever; als dat niet kan in de beschutte omgeving van Baanbrekers zelf. Uiteraard blijft 
Baanbrekers een vangnet bieden voor de meest kwetsbare groep mensen in de Langstraat. 
 
We zoeken proactief de samenwerking met ondernemers in de regio en we trekken hierbij intensief 
op met onze collega’s in de arbeidsmarktregio Midden-Langstraat. Ook steken we veel energie in de 
samenwerking met onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. We proberen om 
budgetten en activiteiten met elkaar te verbinden en op die manier te komen tot een creatieve, 
innovatieve aanpak om zoveel mogelijk mensen te laten participeren.  
 
Daarnaast is 2013 het jaar waarin onze werkorganisatie wordt opgebouwd. We geven de 
werkprocessen vorm vanuit het principe ‘lean organiseren’ en kijken naar mogelijkheden voor 
kostenreductie en efficiënte inzet van de medewerkers van Baanbrekers. Dit alles vanuit de 
opdracht: ‘meer doen met minder’. Hoewel Baanbrekers het met aanzienlijk minder 
formatieplaatsen doet dan de voormalige uitvoeringsorganisaties WML en ISD, willen we minimaal 
de kwaliteit van die dienstverlening garanderen, ook voor de nieuwe mensen die door de slechte 
arbeidsmarkt en de toekomstige wettelijke veranderingen genoodzaakt zijn om een beroep te doen 
op Baanbrekers. 
 
Ons jaarplan richt zich, zoals de titel al zegt, inhoudelijk vooral op 2013. Op enkele plaatsen wordt 
een doorkijkje gegeven naar 2014 en verder. 2013 is voor Baanbrekers een overgangsjaar. Het 
sociaaleconomische team (SET) SET is bezig met de formulering van het strategische 
meerjarenbeleid. Uit de nieuwe Participatiewet zijn alleen de hoofdlijnen bekend. Eind dit jaar zullen 
we, op basis van de inzichten van dat moment en de kaders die dan door de gemeenten zijn 
aangegeven, een plan voor 2014 en verder uitwerken. In ons huidige plan geven we allereerst aan 
wat onze opdracht is, wat de omstandigheden zijn waarin we werken, voor wie we werken, wat we 
dit jaar aan het doen zijn en waarom we juist dát doen. 
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2. WAT DOEN WE? 

2.1 PUBLIEKE ONDERNEMING 

 
Baanbrekers is ontstaan door de fusie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat 
(ISD) en de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat 
(WML). De fusie vond plaats op 1 januari 2013. Daarmee hebben we de muren tussen de 
dienstverlening op de terreinen van WWB en Wsw afgebroken. Baanbrekers zorgt ervoor dat mensen 
aan de slag gaan. En als dat niet meteen lukt, dan zorgen wij voor een tijdelijke inkomensvoorziening.  
 
Wij zijn een publieke onderneming voor werk en inkomen. Voor de gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk voeren wij wet- en regelgeving uit op het gebied van sociale zaken en sociale 
werkvoorziening.  
 
In het kort: 

 Wij brengen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact. 

 Wij zijn er voor inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien of die te maken krijgen met hoge bijzondere 
bestaanskosten. 

 Wij verrichten - bij ons en op locatie - allerlei activiteiten voor opdrachtgevers. Denk hierbij aan: 
inpakken, ompakken, samenstellen, wassen, cateren, stimuleren van de kringloop. 

 Wij activeren, detacheren en re-integreren. 

 Wij bieden begeleid werken aan. 

 Wij zijn nauw betrokken bij WML Facilitair (groenvoorziening, schoonmaak en beveiliging). 

 Wij willen mensen volwaardig laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. 

 Wij maken werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. 

 Baanbrekers is sterk in mens en werk! 
 
Baanbrekers heeft te maken met twee externe klantgroepen: werkgevers en werkzoekenden. 
Daarom kennen wij twee onlosmakelijk met elkaar verbonden processen. Het proces van 
aanbodversterking, waarbij onze diagnostiek leidt tot een adequaat plan met ondersteuning op weg 
naar een reguliere baan. En het proces van vraagversterking, waarbij we proberen werk te vinden dat 
past bij de mogelijkheden van de werkzoekende en leidt tot optimaal rendement. Onze ambitie is om 
van alle werkzoekenden (Wsw-ers en WWB-ers) de aanwezige loonwaarde te gelde te maken. Dat 
doen we op basis van de volgende organisatiewaarden: 
 

 Wij zijn een mens- en werkbedrijf (wij zijn ondernemend met een sociaal gezicht). 

 Wij hebben een ambitie, zijn doelgericht en gaan voor innovatie (we halen onze doelen, halen het 
beste uit onszelf en werken vernieuwend). 

 Onze klanten zijn onze belangrijkste waarde (we zijn werkgevers, werknemers en mensen met 
een uitkering maximaal van dienst). 

 Daarbij zijn we coöperatief en betrouwbaar (we werken zowel intern als extern optimaal samen 
en komen onze afspraken na). 

 En we stralen herkenbaarheid en transparantie uit (we zijn duidelijk, staan voor onze taken en 
hebben een open en communicatieve houding). 
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2.2 SAMEN 

 
De gemeenten in de Langstraat werken in het SET samen voor een sterke regionale arbeidsmarkt, 
waaraan zo veel mogelijk inwoners deelnemen. De basisopdracht voor Baanbrekers in 2013 is: 
 

 Werkgever zijn voor medewerkers met een dienstverband bij Baanbrekers. 

 Rechtmatig uitkeringen verstrekken en zorgen voor werkzoekenden in de bijstand die geen 
traject naar werk wordt aangeboden. 

 
We zetten daarnaast in op het versterken en benutten van onze kernkwaliteiten: 

 Diagnostiek (gebaseerd op arbeidsmarktkennis), adequate arbeidstoeleiding, gepaste 
ondersteuning op weg naar regulier werk c.q. parallel aan werk. 

 Effectieve samenwerking met netwerkpartners, met gebruikmaking van de infrastructuur van 
ons Werkbedrijf. 

 Zorgen voor continuïteit in werk voor werknemers met een beperkte loonwaarde. Ontsluiten van 
(nieuw) werk dat past bij de doelgroep van Baanbrekers. Adequate arrangementen, vitale 
coalities met werkgevers. 

 Arbeidsbemiddeling: makelen tussen vraag en aanbod en mensen aan het werk houden. 
 
Visie 
De visie van Baanbrekers luidt: ‘Wij willen zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie op de 
arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.’ 
 
Missie 
De missie die hiervan afgeleid is: ‘Wij streven naar een zo hoog mogelijke (maatschappelijke) 
participatie van de inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.’  
 
Vertaald naar de omstandigheden voor de komende jaren betekent dit dat we zoveel mogelijk 
mensen met een Wsw-dienstverband of een WWB-uitkering aan het werk gaan helpen. Het werk 
moet zo regulier mogelijk zijn. We nemen de loonwaarde van de betreffende werkzoekende als 
uitgangspunt. De kosten voor organisatie en voor activiteiten zijn zo laag mogelijk, zodat er vanaf 
2015 sprake is van ‘zwarte cijfers’. In 2013, het overgangsjaar voor Baanbrekers, zijn we begonnen 
met het integreren van de werkprocessen en de bedrijfsvoering van de oude uitvoeringsorganisaties 
(ISD en WML).  
 
Het SET ontwikkelt dit jaar een sociaal economisch beleidsplan voor de regio Midden-Langstraat; 
Baanbrekers geeft hierbij advies. In de loop van 2013 zal de vervlechting tussen het beleid (SET) en 
de uitvoering (Baanbrekers) verder vorm krijgen. Uiteraard zijn de kaders van de Participatiewet en 
de overige decentralisaties hierbij het vertrekpunt. De Participatiewet wordt naar verwachting nog 
voor de zomervakantie door de Tweede Kamer behandeld. De nieuwe gemeentelijke taken op basis 
van de decentralisaties Jeugd en AWBZ dienen zich in 2015 aan.  
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3. WAAR STAAN WE? 
 

3.1 OMGEVINGSVERKENNING  

 
De Nederlandse economie zit in zwaar weer. Regionaal zien we een toenemend aantal 
faillissementen en een afname van het aantal openstaande vacatures. Het aantal banen in de 
Langstraat is voor het eerst sinds jaren afgenomen1. De enige sector die groeit, is de zorgsector, maar 
deze toename is onvoldoende om de totale werkgelegenheid te doen groeien. Voor doelgroepen 
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn momenteel niet veel mogelijkheden. Bijna 60% van 
de werkloos werkzoekenden heeft geen startkwalificatie en er is een mismatch tussen de gevraagde 
kennis en vaardigheden bij openstaande vacatures enerzijds en de kwaliteiten van werkzoekenden 
anderzijds. De meeste vacatures zitten op middelbaar niveau, terwijl het meeste aanbod op lager en 
elementair niveau zit.  
 
Vermoedelijk laat de arbeidsmarkt in de rest van 2013 en 2014 een verdere groei van de 
werkloosheid en een krimp in het aantal vacatures zien. Hierdoor daalt de uitstroom richting werk. 
Een groeiend deel van de werklozen zal niet op korte termijn een baan vinden en eerder 
doorstromen naar de bijstand. Het aantal WW-uitkeringen stijgt waarschijnlijk van 262.000 in 2012 
tot 345.000 in 2014. Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt van gemiddeld 330.000 in 2012 naar 
gemiddeld 355.000 in 2013 (+7,5%) en gemiddeld 380.000 in 2014 (+7%). Deze prognose is vertaald 
naar de Langstraat, waarbij de eindstand 2012 als vertrekpunt is genomen.   
 
De Langstraat maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Deze regio kenmerkt zich 
door een gemengde economie met een breed scala aan MKB-bedrijven. De regio richt zich in de  
toekomst op de sectoren leisure, logistics, aerospace en maintenance (metaal), life sciences and care.  
 
Gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Tilburg neemt De Langstraat een economische sleutelpositie in 
Midden-Brabant in. Het gebied is sterk op het terrein van toerisme, logistiek en daarmee verbonden 
zaken zoals distributiecentra en verpakkingsindustrie. Maar ook de in ambachtelijke traditie 
gewortelde bedrijfstakken, zoals de meubel- en keukenbranche, de lederproductie en de 
metaalindustrie doen van zich spreken. Verder is de agrarische sector van belang met  
grondgebonden landbouw en glastuinbouw 
 
Maar ook de Langstraat kent door de economische ontwikkelingen een teruglopende 
werkgelegenheid en een oplopende werkloosheid. Het aantal banen is  in 2012 met 580 afgenomen 
en komt nu uit op 48.6102. De werkloosheid is in 2012 met 22% toegenomen en komt op 31 
december uit op 3.223 personen.  
 
In de Langstraat lag de stijging van het bijstandsvolume in 2012 op 13%: meer dan de 2,9% die 
landelijk werd gemeten. Ook in 2013 ligt de stijging boven de prognose van het CPB. Het aantal 
bijstandsgerechtigden is op basis van de realisatie over het eerste kwartaal van 2013 in de Langstraat 
met 3,7% toegenomen. Als deze trend zich voortzet, zullen de geraamde aantallen, zoals uit de 
volgende tabel blijkt,  hoger uitvallen. Dit levert een financieel risico op, waarvan de omvang pas in 
het najaar van 2013 duidelijk is als de hoogte van het Buigbudget definitief wordt vastgesteld.  
 

                                                           
 
 
2 Bron Lisa 2012 



 
 
 
 

Pagina 8 van 27 

 Stand 31-12 Gemiddeld 
jaarvolume 

Uitgaven op 
jaarbasis 

Definitieve 
financiering 

2013 1.469 1.417 € 20.128.5003 September 2013 

2014 1.572 1.517 € 21.541.400 September 2014  

 
De uitkeringsaantallen zullen vanaf 2014  beïnvloed kunnen worden door: 

 Het op slot zetten van de instroom in de Wsw en de Wajong (zie 3.2).   

 Het kabinetsplan om vanaf 1 juli 2014 de WW-duur te beperken en de opbouw van WW-rechten 
aan te passen. 

 De voorgenomen afschaffing van de IOAW per 1 juli 2014 voor nieuwe instroom en het 
toegankelijk maken van de IOW voor mensen die werkloos worden op het moment dat zij 55 jaar 
of ouder zijn.    

 De voorgenomen invoering van de kostendelers- en samenwoonnorm in de WWB per 1 juli 2014.  

 

3.2 NIEUWE PARTICIPATIEWET 

 
Het kabinet wil dat alle mensen, jong en oud, met of zonder beperking, als volwaardige burgers mee 
kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug 
te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. De zogeheten Participatiewet 
beoogt per 1 januari 2014 één regeling te bieden voor de WWB en een gedeelte van de Wajong en 
Wsw. Gemeenten krijgen de vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben 
(beschutte werkplek, re-integratie, ondersteuning uit andere domeinen). Belangrijke elementen van 
de Participatiewet4: 

 Nieuwe instroom in de Wsw is vanaf 2014 niet meer mogelijk. 

 Iemand die op 1 januari 2014 werkt als Wsw-er behoudt zijn rechten en plichten.  

 De doelgroep wordt uitgebreid met de jongere die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
is en tot 1 januari 2014 onder de Wajong zou vallen;   

 De instrumenten loondispensatie en loonaanvulling worden ingevoerd voor mensen die niet 
meer dan het minimumloon kunnen verdienen; 

 Gemeenten kunnen zelf beschut werk organiseren voor 30.000 personen (1/3 huidige Wsw);  

 Invoering van een quotum op grond waarvan werkgevers vanaf 2015 arbeidsbeperkten in dienst 
moeten nemen (quotum van 5% voor bedrijven met 25 of meer personeelsleden). Hierdoor 
ontstaan banen voor mensen die bij een reguliere werkgever kunnen werken, maar die op basis 
van het huidige systeem mogelijk in de Wsw of de Wajong zouden instromen.  De boetes die 
werkgevers moeten gaan betalen als zij niet meewerken (5000 euro per persoon per jaar) gaan in 
een aparte pot. Een groot deel daarvan gaat naar de algemene middelen. Een ander deel naar de 
begeleiding in het kader van de Participatiewet. 

 Bezuinigingen lopen op van 60 miljoen in 2014 tot 400 miljoen in 2017 en 1,8 miljard structureel. 
De Wsw-subsidie  wordt in 6 jaar tijd met € 500 per jaar afgebouwd en daalt van € 25.758 naar 
€ 22.700 per SE structureel in 2019.  

 Het re-integratiebudget wordt in de jaren 2014 tot en met 2017 verlaagd met 19%.  

 Voor begeleidingskosten voor personen die niet meer in de Wsw komen, dan wel in aanmerking 
komen voor beschut werken, raamt het kabinet een bedrag van € 5.500.  

                                                           
 
1 Bron: Lisa 2012, afname 1%  
3 SZW: gemiddelde uitkering 2013 € 14.200 
4 Het wetsvoorstel is nog niet bekend gemaakt en uitgegaan is van de in maart 2013 bekende informatie.   
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 De Wsw-subsidie en het re-integratiebudget vormen samen een nieuw participatiebudget, dat 
vanaf 2014 tot en met 2017  jaarlijks 6 à 7% lager uitvalt. 

 
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet stopt de instroom in de Wsw definitief. Degenen die 
op 31 december 2013 nog op de wachtlijst staan, zien hiermee hun werk- en inkomensperspectief 
veranderen, tenzij gemeenten de keuze maken voor het invoeren van een nieuwe voorziening 
‘beschut werken’ en zij op de wachtlijst onder de nieuwe indicatievoorschriften vallen. In alle andere 
gevallen is regulier werken aan de orde, met eventuele inzet van loondispensatie en vanaf 2015 het 
quotum dat voor werkgevers geldt. Op dit moment is er geen duidelijkheid of iemand met een 
aflopende tijdelijke arbeidsovereenkomst gerekend kan worden tot de nieuwe instroom. Als dat niet 
het geval is, zal het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst langdurige financiële gevolgen 
kunnen hebben. Het is een strategische keuze van gemeenten om hiertoe al dan niet te besluiten. In 
de Langstraat betekent de invoering van de Participatiewet naar verwachting een toename van de 
doelgroep met jaarlijks circa 42 personen5.   
 

3.3 KANSEN EN BEDREIGINGEN 

De Langstraatgemeenten hebben een gezamenlijke visie voor het sociale domein ontwikkeld6. Er 
wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke participatiegraad van de inwoners. Hierbij staat 
economische zelfstandigheid voorop. Met dit doel als uitgangspunt ontstaan er naast bedreigingen 
ook kansen om het perspectief van de doelgroep van Baanbrekers en het financiële perspectief van 
uitvoeringsorganisatie en gemeenten te bevorderen:  
 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Baanbrekers, een nieuwe organisatie met een goede 

infrastructuur, knowhow en instrumenten 

Organisatie in ontwikkeling (met veel aandacht voor interne 

organisatie) 

Gemeenten hebben mogelijkheden om de arbeidsparticipatie te 

bevorderen (inbesteden, social return, subsidierelaties inzetten 

voor werk en activering) 

Effectuering van deze mogelijkheden 

Versterking werkgeversdienstverlening   

Samenwerking in de regio en het benutten van regionale 

projecten en landelijke en regionale subsidies 

 

Invoering quotum (vanaf 2015) Draagvlak werkgevers voor quotum (bij onvoldoende ruimte 

voor maatwerk) 

Meer samenhang in social domein (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). 

Versterking netwerk.  

 

Nieuwe instrumenten op komst (loondispensatie, 

tegenprestatie) 

 

Resultaten uit publiekprivate samenwerking  Resultaat in deelname in WML Facilitair  

 Ontwikkeling economie en arbeidsmarkt 

 Groei werkzoekenden en bijstandsvolume (span of control) 

 Invoering Participatiewet met mogelijke bureaucratische 

elementen 

 Bezuinigingen op Wsw-subsidie en re-integratiebudget 

 CAO-Wsw met niet beïnvloedbare en toenemende 

verplichtingen 

                                                           
 
5 Op basis van ramingen van SZW 21 december 2012  
6 Bron: Andere kijk, nieuwe koers 
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Binnen de Langstraat heeft het SET de opdracht gekregen om de samenwerking tussen overheid, 
ondernemers en onderwijs te stimuleren, waardoor beter kan worden aangesloten op de vraag van 
de werkgever. Verwacht wordt dat in de loop van 2013 een sociaaleconomisch beleidsplan voor de 
Langstraat door de raden wordt vastgesteld.  
 
Om meer mensen regulier te kunnen plaatsen is lokaal en regionaal een intensivering van de 
samenwerking met ondernemers nodig. Landelijk, regionaal en lokaal bestaan er verschillende 
initiatieven die een impuls kunnen geven voor de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
bevorderen:  
 
> Het Rijk stelt in 2013 € 25 miljoen subsidiemiddelen beschikbaar aan de arbeidsmarktregio’s om 

de jongerenwerkloosheid te bestrijden en daarnaast € 130.000 per arbeidsmarktregio om door 
een intensivering van de samenwerking met uitzendbureaus mensen uit de WWB-doelgroep 
meer arbeidsperspectief te geven. 

 
> Via het Agentschap SZW is het mogelijk tot 2014 ESF-A subsidie aan te vragen voor de 

ondersteuning van 55-plussers, niet-uitkeringsgerechtigden, arbeidsbelemmerden en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten.  

 
> De Provincie heeft recent € 5 miljoen aan crisisgelden beschikbaar gesteld voor de 

arbeidsmarktregio’s om kwetsbare groepen zoals jongeren en 55-plussers extra te kunnen 
ondersteunen. De arbeidsmarktregio’s in Brabant hebben daartoe projectvoorstellen ingediend. 

 
> Door het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord (BAA) hebben de Brabantse regio’s van de Provincie de 

mogelijkheid gekregen om aanspraak te maken op middelen uit het Economisch Programma 
2020. Daarvoor zijn inmiddels ook vanuit Hart van Brabant projectvoorstellen ingediend.  

 
> Gemeenten in Hart van Brabant hebben in 2012 besloten te komen tot een gecoördineerde 

werkgeversbenadering. Gemeenten en UWV ontwikkelen samen een transparante en verbeterde 
dienstverlening voor werkgevers. Zo is er een gezamenlijk registratiesysteem ingevoerd, 
waarmee het werkgeversnetwerk in de regio voor elke uitvoerder is ontsloten en ketenpartners 
onderling tot afstemming kunnen komen.  

 
> Om werkgevers te stimuleren het heft zelf meer in handen te nemen is in 2012 een 

ondernemersakkoord gesloten tussen ondernemers en overheden in de regio Hart van Brabant. 
Werkgevers kunnen gebruik maken van een stimuleringsfonds om met vernieuwende aanpakken 
te komen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces op te nemen. De 
verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij ondernemers zelf. De ondernemer geeft de 
garantie dat werkzoekenden regulier aan het werk gaan en ten minste een jaar lang geen beroep 
doet op een uitkering.  

 
> In het najaar van 2012 is de gemeente Heusden gestart met een project waarbij lokale politici 

een beroep doen op lokale werkgevers om de gemeente bijstandsvrij te maken. Dit project 
fungeert in de Langstraat als een pilot die bij gebleken succes mogelijk ook bij de andere twee 
gemeenten kan worden uitgerold.  
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4. VOOR WIE WERKEN WE? 
 

4.1  DOELGROEP 

 
In dit hoofdstuk gaan we in op de doelgroep van Baanbrekers.  
 
Op basis van de wetgeving bestaat de doelgroep werkzoekenden uit de volgende mensen: 

 Mensen met een WWB, IOAW, IOAZ of Bbz-uitkering; 

 Werkzoekenden zonder uitkering, de zogenaamde nuggers; 

 Mensen die met een loonkostensubsidie aan het werk zijn (Wiw-ers); 

 Mensen met een ANW-uitkering; 

 Mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. 
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt deze doelgroep naar verwachting verder uitgebreid met jongere 
arbeidsongeschikten en mensen die op basis van de huidige criteria nog onder de Wsw vallen. De 
uitbreiding is een gevolg van de invoering van de genoemde Participatiewet. 
We delen onze doelgroep in aan de hand van de ‘participatieladder’. De plaats op die ladder laat de 
afstand tot de arbeidsmarkt zien, in hoeverre iemand deelneemt aan de maatschappij en 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 brengen we de ontwikkelingen van de 
klant op de ladder in beeld. Van het totaal aantal klanten heeft 17% een ontheffing van de arbeids- 
en re-integratieplicht.  
 
 

 Trede op de participatieladder  2012 

6. Betaald werk regulier 2% 

5. Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel 5% 

5. Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel 5% 

4. Onbetaald werk met groeipotentieel 5% 

4. Onbetaald werk zonder groeipotentieel 6% 

3. Deelname georganiseerde activiteiten met groeipotentieel 7% 

3. Deelname georganiseerde activiteiten zonder groeipotentieel 8% 

2. Sociale contacten buiten de deur met groeipotentieel 17% 

2. Sociale contacten buiten de deur zonder groeipotentieel 34% 

1. Geïsoleerd met groeipotentieel 4% 

1. Geïsoleerd zonder groeipotentieel 7% 
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4.2 PRIORITEITEN  

 
We richten onze dienstverlening op het bevorderen van de zelfstandigheid van de werkzoekende 
door een succesvolle match met de vraag van de werkgever. Op basis van de beschikbare middelen 
stellen we sinds 2011 de volgende prioriteiten gesteld:  
 
 

Prioritering Omschrijving 

Intensieve 

dienstverlening met 

hoogste prioriteit 

(Directe 

bemiddeling/leren 

werken) 

 Gemotiveerde werkzoekenden met perspectief op betaald werk en 

behoefte aan ondersteuning 

 Personen < 27 jaar met uitkering  

 Personen < 27 jaar zonder uitkering die ondersteuning nodig hebben  

Intensieve 

dienstverlening
7
 

(Leren werken) 

 Personen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt 

(voortrajecten arbeidsinschakeling, leerwerktrajecten)  

 Inburgeraars 

Activerende 

dienstverlening  

(Meedoen) 

Personen met uitkering met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die 

naar vermogen een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke 

activiteiten of vrijwilligerswerk 

Basisdienstverlening 

inclusief handhaving
8
 

 Niet gemotiveerde uitkeringsgerechtigden (intensieve handhaving) 

 Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die geen ondersteuning nodig 

hebben 

 Niet gemotiveerde inburgeraars  

Geen dienstverlening Nuggers en Anw-ers > 27 jaar zonder een actueel perspectief op werk 

 
In bijlage 2 hebben wij schematisch vastgelegd welke klantgeleiding en dienstverlening van 
toepassing zijn op de doelgroep van Baanbrekers.  
 

4.3 INDELING EN OMVANG 

 
Binnen ons re-integratiebeleid onderscheiden we drie doelgroepen waarop we onze dienstverlening 
afstemmen: 

 Mensen zonder of met enige afstand tot de arbeidsmarkt (positie 4 met groeipotentieel, positie 5 
en 6 op de participatieladder). 

 Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (positie 2 met groeipotentieel, 3 met 
groeipotentieel en 4 zonder groeipotentieel). 

 Mensen die uitsluitend zorg en hulp nodig hebben (positie 1 en 2 zonder groeipotentieel en 3 
zonder groeipotentieel op de participatieladder). 

                                                           
 
7 Intensieve dienstverlening: vaststellen van mogelijkheden en eventuele belemmeringen, ondersteunen en adviseren bij re-integratie en 

participatie, maken van trajectafspraken, inzetten van instrumenten, regisseren en monitoren van trajecten inclusief nazorg, 

inkomensondersteuning.   

 
8 Basisdienstverlening: vaststellen van mogelijkheden en belemmeringen, inkomensondersteuning, inzetten van basiseducatie (o.b.v. 

middelen gemeenten) monitoring ontwikkelingen.   
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Deze indeling betekent niet dat we die in alle gevallen exact handhaven. Als de situatie daarom 
vraagt, zetten we uiteraard maatwerk in. Als gevolg van economische en wettelijke ontwikkelingen 
zal het bijstandsvolume in omvang toenemen (zie hoofdstuk 3) ten opzichte van de stand op 31 
december 2012 in de volgende tabel.   
 

Leeftijd /  burgerlijke staat Aantal 

< 27 jaar   109 

27 tot 45 jaar   533 

45 tot Aow-gerechtigde leeftijd    724 

Totaal 1.366 

 
 
 
4.4 Personen in de sociale werkvoorziening 
 
We hebben een werkgeversrol voor personen die in het kader van de Wsw werkzaam zijn. Op 31 
december 2012 tellen we 671 medewerkers die in het kader van de Wsw actief zijn.   De gemiddelde 
leeftijd van de Wsw-er ligt op ongeveer 46 jaar.  Ongeveer 5%  werkt op basis van een subsidierelatie 
in dienst van een reguliere werkgever (begeleid werken). De gemiddelde leeftijd van deze categorie 
ligt op circa 37 jaar. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal SE’s. Voor 2012 is het volume 
gebaseerd op 589,82. De taakstelling voor 2013 is gebaseerd op 621,56 SE.  
 
Binnen ons Werkbedrijf verrichten de medewerkers een uiteenlopend scala aan werkzaamheden, 
zoals kringloopwerk, verpakken en assembleren, wasserij- en cateringwerkzaamheden. Daarnaast 
wordt bij reguliere bedrijven gewerkt via ‘werken op locatie’ en op ‘detacheringsbasis’.  
 
Naast de actieve Wsw-ers kennen we op 31 januari 2013 69  personen die met een indicatie voor 
plaatsing op de wachtlijst staan. Afhankelijk van het verloop binnen het bedrijf kan in 2013 aan deze 
mensen een dienstverband worden aangeboden.  
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5. HOE MAKEN WE ER DIT JAAR WERK VAN? 
 

5.1 ONZE BENADERING 

 
In 2013 zijn de activiteiten van Baanbrekers er volledig op gericht om, ondanks het zware weer 
vanwege de bezuinigingen en de slechte arbeidsmarkt, te voorkomen dat mensen afhankelijk 
worden van een uitkering. We proberen de mensen die afhankelijk zijn van onze ondersteuning op 
een zo regulier mogelijke basis werk te laten verrichten, hetzij in een regulier betaalde baan, hetzij 
via een gesubsidieerde baan. 
 
Het verkrijgen en behouden van betaald werk is eerst en vooral de verantwoordelijkheid van mensen 
zelf. Het is onze taak om de intrinsieke motivatie en de kwaliteiten van werkzoekenden aan te 
spreken. Waar mogelijk zullen wij kwaliteiten versterken en drempels wegnemen. Uit onderzoek9  
blijkt dat een positieve opstelling van de werkzoekende gekoppeld aan een individuele en 
stimulerende benadering leidt tot de grootste kans op uitstroom naar werk en een vermindering van 
de kans op armoede. We waarderen eigen initiatief en houden, binnen de mogelijkheden en 
wettelijke kaders, rekening met de inbreng van werkzoekenden. We hebben daarbij een 
verantwoordelijkheid naar de maatschappij om alert te zijn op misbruik van ons investeren en waar 
nodig te handhaven. Bij het handhaven laten we ons leiden door de reële mogelijkheden van de 
werkzoekende op de arbeidsmarkt in relatie tot het betoonde werkloosheidsbesef.     
 
In onze dienstverlening richting werkgevers gaan we uit van de vraag op de arbeidsmarkt en 
anticiperen we op de komende vraag. We zoeken ondernemers actief op om zoveel mogelijk mensen 
uit onze doelgroep regulier te plaatsen. Wij denken mee met de werkgever hoe werkgelegenheid kan 
worden gecreëerd voor onze doelgroep, hetzij binnen zijn bedrijf, hetzij binnen de muren van 
Baanbrekers. Onze werkgeversdienstverlening stemmen we af met het UWV en andere gemeenten 
in Midden-Langstraat. Een kwalitatieve en herkenbare dienstverlening, effectiviteit en efficiency zijn 
daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast staan we open voor creatieve en innovatieve 
initiatieven en samenwerkingsverbanden die het belang van onze doelgroep ondersteunen.  
 
Minder geld vraagt meer dan ooit een efficiënte organisatie. Want iedere euro die bezuinigd kan 
worden op de bedrijfsvoering kunnen we besteden aan het primaire proces van Baanbrekers. De 
start van Baanbrekers creëert de noodzaak, maar biedt dus ook de kans, om de werkprocessen ‘lean’ 
in te richten. Ondanks de hectiek van een going concern van twee organisaties die nu in één 
organisatie samenvloeien, gebruiken we 2013 om de processen tegen het licht te houden zodat we 
er optimaal rendement uit kunnen gaan halen. 
 
Om onze activiteiten aan te laten sluiten bij deze ambities hebben we twee actielijnen uitgewerkt. De 
actielijnen zijn bepalend voor de uitwerking van de bedrijfsplannen van de afzonderlijke onderdelen 
van Baanbrekers. 
 

                                                           
 
9 SEOR: onderzoek procesanalyse re-integratie i.o.v. RWI, oktober 2011 
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Actielijn 1: deze actielijn is gericht op het voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht 
komen en mensen zo regulier mogelijk te laten werken. Het doel: een hogere arbeidsparticipatie en 
kostenbesparing door structurele verlaging van de uitgaven voor WWB en Wsw. Onze speerpunten: 
 

1. Verhogen van de arbeidsmarktwaarde van de mensen in de doelgroepen van Baanbrekers. 
2. Intensivering van handhaving. 
3. Vergroten van de samenwerking met ondernemers. 

 
Actielijn 2: deze actielijn is erop gericht om het rendement van de werkprocessen van Baanbrekers te 
verhogen. Het doel: meer doen met minder geld; kostenreductie overhead. Onze speerpunten:  
 

1. ‘Lean’ ontwerpen en definiëren van werkprocessen. 
2. Inrichten van de planning-  en controlcyclus. 
3. Reduceren van de indirecte kosten. 

 

5.2 ACTIELIJN 1 

 
Speerpunt 1: Verhogen van de arbeidsmarktwaarde van de mensen in de doelgroepen van 
Baanbrekers 
 
In de periode die achter ons ligt, dekte de Rijkssubsidie vrijwel de gehele salariskosten van de Wsw-
medewerkers af. Die tijd is voorbij. De eerste korting van € 500 op het subsidiebedrag per Wsw-
medewerker is inmiddels geëffectueerd en de komende jaren wordt jaarlijks opnieuw € 500 
bezuinigd. In 2019 ligt de subsidie uiteindelijk op het niveau van het minimumloon, terwijl de CAO-
verplichtingen aanmerkelijk hoger zijn. De financiering van deze salariskosten moet dus op een 
andere manier gerealiseerd worden. Door verhoging van de arbeidsmarktwaarde en het 
terugdringen van kosten.  
 
Ook aan de kant van de WWB is er een groeiende noodzaak om alternatieve middelen te vinden om 
de schadelast van de uitkeringen te beperken. Want de groep WWB-klanten blijft voorlopig stijgen 
en de ontwikkeling van het Buigbudget is onzeker. Na een korting van de re-integratiemiddelen in de 
afgelopen vier jaren van 56% is er, na een kleine verhoging in 2013, bovendien een nieuwe korting 
van 19% aangekondigd voor de komende jaren. Dit dwingt Baanbrekers om nog zuiniger aan te doen 
en andere inkomsten te genereren. In 2013 voeren we dan ook een aantal activiteiten uit om de 
arbeidsmarktwaarde van Wsw-medewerkers en WWB-klanten te verhogen en te gelde te maken. 
 
Onze werkwijze voor de bepaling van de arbeidswaarde en effectuering hiervan voor de beide 
doelgroepen van Baanbrekers is eenduidig. Het portfolio aan activiteiten dat we in 2012 hebben 
ontwikkeld, biedt hiervoor een basis. In 2013 besteden we nadrukkelijk aandacht aan aanvullende 
instrumenten: diagnostiek, loonwaardebepaling en begeleiding van werkenden na plaatsing. We 
maken en houden mensen arbeidsfit. Werkend leren is de manier om werknemersvaardigheden te 
ontwikkelen, te onderhouden en werkervaring op te doen. De mensen die ‘uitstroomrijp’ zijn, maken 
gebruik van digitale dienstverlening, aangevuld met matchingsondersteuning en groepsgewijze 
ondersteuning via het mobiliteitscentrum. Deze werkwijze willen we dit jaar optimaliseren. 
 
We zetten ‘workfirst’ in. Hoewel de wet de gemeente vanaf 2012 de bevoegdheid geeft de 
tegenprestatie in te zetten, heeft Baanbrekers daaraan nog geen prioriteit gegeven. Wel 
ondersteunen we natuurlijk vrijwilligerswerk, waarbij we ook de faciliteiten van ons Werkbedrijf 
kunnen aanbieden. In de loop van 2013 zullen we samen met het SET de tegenprestatie, die via de 
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Participatiewet verplicht wordt gesteld, verder handen en voeten gaan geven. Zo’n tegenprestatie is 
bij uitstek geschikt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en te laten 
meedoen in de maatschappij. Wij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die de 
uitkeringsgerechtigde zelf, de wijk en de buurt, vrijwilligerscentrales, lokale overheden en hun 
subsidierelaties ons bieden. Ook de mogelijkheden binnen ons Werkbedrijf zullen we daarbij 
betrekken. We starten in het tweede halfjaar met een pilot en laten daarbij veel initiatief aan de 
klanten.   
 
We investeren vraaggericht in scholing. Dit betekent dat we aansluiten bij kansrijke sectoren en 
beroepen. ‘Learning on the job’ is daarbij de insteek. Ook investeren we in volwasseneneducatie voor 
basisvaardigheden Nederlandse taal of rekenen. Daarnaast verzorgen we inburgeringstrajecten. Om 
medewerkers van Baanbrekers regulier te kunnen plaatsen maken we met elke medewerker 
afspraken in de vorm van een persoonlijk ontwikkelplan, waarbij opleidings- en 
scholingsmogelijkheden aan de orde komen. We zetten zoveel mogelijk in op activiteiten die via 
bijdragen van derden (subsidie, afdrachtvermindering of anderszins) kunnen worden verkregen.  
 
We maken in 2013 gebruik van de startersbeurs voor jongeren onder de 27 jaar. De jongere gaat zelf 
op zoek naar een bedrijf waar hij tijdelijk werkervaring gaat opdoen en zijn werknemersvaardigheden 
ontwikkelt. Werkgever en jongere stellen een plan van aanpak op dat na een positieve beoordeling 
vervolgens goed is voor een financiering van de werkervaringsplek. Wij verwachten dat in zo’n geval 
een beroep op de WWB kan worden voorkomen. Wij gaan uit van maximaal 25 jongeren die hiervan 
gebruik maken. Besparing vindt plaats op het Buigbudget en daarnaast zetten we 
landelijke/provinciale middelen in.  
 
Vanaf 2014 krijgen we te maken met een nieuwe doelgroep (voorheen Wajong). Deze groep zal voor 
een belangrijk deel bestaan uit jongeren van het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Samen met 
het SET, de betreffende scholen, MEE en eventueel UWV gaan we afspraken maken over het 
benaderen van werkgevers voor het verkrijgen van oriëntatieplaatsen, proefplaatsing of 
leerwerkplekken.    
 
Voor de oudere werkzoekende onderzoeken we de mogelijkheid om zijn  arbeidsmarktkansen te 
stimuleren door inzet van een subsidievoucher die de werkgever op een laagdrempelige manier kan 
verzilveren.   
 
In oktober 2012 is gestart met het product Alfacheque. Initiatiefnemers zijn de gemeenten Heusden 
en Waalwijk. Het  concept van de Alfacheque  biedt de mogelijkheid om de Wmo-voorziening ‘hulp 
bij huishouden’ in verbinding te brengen met re-integratie, WWB en SW. De alfacheque kan door 
ontwikkeld worden tot een brede dienstencheque met als voorbeelden: klussendienst, 
tuinonderhoud, boodschappendienst, vervoer etc.) In 2013 willen we met de gemeenten deze 
doorontwikkelingsmogelijkheden van de alfacheque bezien.   
 
Enerzijds worden binnen het Wwb en Wsw bestand potentiële kandidaten voor de dienstverlening 
geworven, anderzijds wordt  ook onder  niet Wwb en Wsw- klanten geworven.   Aan de geworven 
dienstverleners wordt geen dienstverband aangeboden, maar zij zijn werkzaam als zelfstandige. Via 
de constructie van de alfacheque vindt uitbetaling plaats door Baanbrekers. Op deze wijze worden 
zowel de Wmo- gerechtigde als dienstverlener ontlast en ondersteund in de administratie. 
In 2013 willen wij onderzoeken of dit product kan worden uitgebouwd naar een dienstencheque.  
 
We stimuleren zelfstandig ondernemerschap door klanten begeleidingstrajecten naar zelfstandigheid 
aan te bieden en hen te voorzien van een inkomen in de periode van voorbereiding en start. We 
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maken daarbij onder meer gebruik van de diensten van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf en 
de Kamer van Koophandel.  
 
Voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben we samen met CZ en 
Casade geïnvesteerd in een participatiepilot, waarin 40 uitkeringsgerechtigden actief zijn. Deze pilot 
loopt in het voorjaar 2013 af. Op basis van de evaluatie van de pilot gaan wij besluiten of en in welke 
vorm deze pilot een structureel vervolg kan krijgen.  
 
In het kader van de decentralisaties stelt Baanbrekers vanuit de visie op ‘één gezin, één plan, één 
regisseur’ zijn faciliteiten beschikbaar als de situatie daarom vraagt.  
 
 
Speerpunt 2: Intensivering van handhaving 
 
We ondersteunen mensen op weg naar werk. We hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid 
naar de maatschappij om misbruik van ons investeren te voorkomen. Als een klant zijn 
verantwoordelijkheid niet of onvoldoende oppakt of op een andere manier in strijd met de regels 
handelt, zullen wij streng optreden. Wij zorgen wel dat wij onze klanten vooraf goed voorlichten. Wie 
de spelregels kent en weet waarop hij kan rekenen, zal de regels minder snel overtreden. Het 
handhavingsbeleid voor dit jaar is vastgelegd in het ‘Beleidsplan dienstverlenend handhaven 2013-
2014’. Dit plan voorziet bijvoorbeeld in de volgende activiteiten:  
 

 Het formuleren van een dienstverleningsconcept, gericht op het terugdringen van 
administratieve regeldruk en het bevorderen van een effectieve klantgerichte dienstverlening. 
De samenhang met de overige decentralisaties en het gemeentelijke minimabeleid wordt daarbij 
betrokken. 

 Het werken op basis van informatiegestuurd handhaven (koppelen van gegevensbronnen om 
frauderisico’s sneller en eenvoudiger in beeld te brengen). Verfijning van de huidige 
risicoanalyses moet bijdragen aan het zo vroeg mogelijk signaleren van risico’s van oneigenlijk 
gebruik en misbruik, waarop de dienstverlening vervolgens wordt afgestemd.  

 Versterking van de voorlichting en het communiceren met inzet van social media. 

 Fraudepreventie aan de poort en blijvende inzet van sociale recherche.  

 Het inzetten van de bestuurlijke boete vanaf januari 2013. 

 Het houden van themacontroles. 
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Speerpunt 3: Vergroten van de samenwerking met ondernemers 
 
We ervaren in toenemende mate dat werkgevers om economische redenen niet in staat zijn om 
nieuwe medewerkers op fulltime banen in loondienst te nemen. Toch zijn werkgevers wel bereid om 
samen te onderzoeken waar en hoe werkzaamheden aan kunnen sluiten bij kwaliteiten van de 
mensen die bij Baanbrekers in beeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan werk dat ontstaat voor onze mensen 
door ‘jobcarving’, deeltijdwerk of het bieden van werkervaringsplaatsen. Daarnaast praten we over 
alternatieve organisatievormen als poolvorming tussen werkgevers en over het uitbesteden van werk 
aan de productie- of dienstenafdelingen van Baanbrekers zelf. Baanbrekers benut 2013 om te 
investeren in deze samenwerking met ondernemers: 

 We nemen deel aan samenwerkingsverbanden met werkgevers en onderwijs zoals ‘Oog voor 
logistiek’. 

 We onderzoeken de mogelijkheden voor poolvorming in bijvoorbeeld logistiek en land- en 
tuinbouw. 

 We sluiten samen met de gemeente Tilburg en uitzendbureaus een convenant met het oog op 
het ontsluiten en plaatsen van het werkzoekendenbestand. 

 We ondersteunen samen met de gemeenten in Hart van Brabant innovatieve ideeën van 
ondernemers voor het plaatsen van personen uit de onderkant van de arbeidsmarkt. 

 We bouwen via de Heusdense aanpak Talent2Work samen met bestuurders van de gemeente 
een netwerk met werkgevers op.  

 We ontwikkelen samen met het UWV en de gemeenten in Hart van Brabant een  gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening, gericht op een uniforme dienstverlening en het verhogen van het 
marktaandeel.   

 We bieden subsidiemogelijkheden aan werkgevers in 2013 voor het plaatsen van jongeren en 
ouderen.   

 We organiseren banenmarkten waar werkgevers in de regio zich kunnen presenteren.   
Voor een goede stroomlijning van onze werkgeversbenadering werken we dit jaar een 
marketingaanpak uit. 
 
 

5.3 ACTIELIJN 2 

 
Speerpunt 1: Lean ontwerpen en definiëren van werkprocessen 
 
Actielijn 2 is een actielijn die vooral de bedrijfsvoering raakt. Met name in het eerste jaar van 
Baanbrekers is het van belang dat een stevig fundament wordt gebouwd voor een gezonde 
bedrijfsvoering. Gewerkt wordt aan het  integreren van werkprocessen van de twee voormalige 
uitvoeringsorganisaties. Daarnaast zullen bestaande werkprocessen onder de loep worden genomen. 
Dit biedt mogelijkheden voor het opnieuw definiëren van taken, rollen en verantwoordelijkheden 
met als inzet het verhogen van de effectiviteit en het terugdringen van bureaucratie en onnodige 
administratieve lastendruk.  
 
 
Speerpunt 2: Inrichten van de planning- en controlcyclus 
 
In een organisatie als Baanbrekers kunnen organisatiedoelstellingen alleen maar worden behaald 
met inzet van planning en control  voor sturing en beheersing. De organisatiedoelstellingen worden 
vanaf 2013 vertaald naar operationele afdelingsplannen. Budgettering, uitvoering en monitoring zijn 
belangrijke elementen die in 2013 aandacht krijgen. Secundaire processen zullen zoveel als mogelijk 
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worden gebundeld en gecentraliseerd. In 2013 zal verder worden gewerkt aan de totstandkoming 
van een uniform begrippenkader en een eenduidig managementinformatiesysteem, dat ook mede 
kan voorzien in de bestuurlijke informatiebehoefte.  
 
 
Speerpunt 3: Reduceren van de indirecte kosten 
Baanbrekers krijgt te maken met de nodige bezuinigingen. Efficiënt werken en effectief werken zijn 
hiervoor nodig. Maar daarnaast hebben we oog voor het terugdringen van indirecte kosten. Dat zal 
zich uiten in het bundelen en centraliseren van de secundaire processen en het afbouwen van 
indirecte functies.  
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BIJLAGEN: 
 
1.  Wie doet wat? 
2. Overzicht klantgeleiding 
3.  Strategiekaarten 
4. Wat betekent het? 
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Bijlage 1: Wie doet wat? 
 
 
Directeur en MT 
Baanbrekers werkt met een directiestatuut. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de directeur vastgelegd. De directeur geeft leiding aan de managers en is daarmee de eerst 
verantwoordelijke voor de organisatie. Hij legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en is 
verantwoordelijk voor de sturing op samenhang in beleid, organisatie en bedrijfsvoering. De 
directeur is daarnaast verantwoordelijk voor de sturing op strategische projecten aan en de 
afstemming en onderhandelingen met het SET. Zij geeft leiding aan vijf managers die 
medeverantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en het 
realiseren van de gestelde doelen. De managers geven integraal leiding aan een afdeling en zijn 
medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de organisatie. Ze zijn gericht op 
onderlinge samenwerking en geven invulling aan contractmanagement. Het MT bestaat uit vier leden 
(de managers van de afdelingen Bedrijfsvoering, Inkomensondersteuning, Re-integratie en 
Participatie en Werkbedrijf). De manager van de afdeling Markt en Strategie opereert als adviserend 
lid. De manager bedrijfsvoering fungeert tevens als controller. 
 
Afzonderlijke afdelingen 
De afdelingen van Baanbrekers hebben hun eigen karakter en differentiatie in aansturing. De 
organisatie van de afdelingen is gebaseerd op span of attention en control, producten en diensten, 
fase van ontwikkeling en samenhang van taken. Dit heeft geleid tot: 

 Een tijdelijke stafafdeling Markt en Strategie waarbij de focus ligt op externe 
ontwikkelingen/vertalen van wet- en regelgeving /komen tot marketingstrategie en eenduidige 
werkgeversbenadering. Deze afdeling kent een tijdelijk karakter, het onderdeel 
accountmanagement wordt straks gepositioneerd in de lijn. Op dat moment is aansturing van 
deze stafafdeling door een aparte manager niet meer noodzakelijk en ontstaat een kleine staf die 
rechtstreeks valt onder de directeur 

 De afdeling Bedrijfsvoering, gepositioneerd in de lijn, met daarbinnen een (toekomstige) 
clustering van alle functies op terrein van bedrijfsvoering, waarbij de manager opereert als 
volwaardig en gelijkwaardig MT-lid (in plaats van adviseur). Deze afdeling heeft hierdoor een 
duidelijke positionering en doet recht aan concentratie en centralisatie van beleid en uitvoering 
op brede terrein van bedrijfsvoering. 

 De afdeling Re-integratie & Participatie met een regierol rondom aanbodversterking en 
plaatsing/ontwikkeling van werkzoekenden. Hierbij ondersteund door afdeling Markt en 
Strategie (in kader van werkgeversbenadering) en het Werkbedrijf (leer/werk arrangementen). 

 De afdeling Werkbedrijf in de rol van werkgever voor die medewerkers waarvan is vastgesteld 
dat zij (blijvend) aangewezen zijn op vormen van beschut werk (bij voorkeur op locatie) en als 
aanbieder van leerwerk arrangementen voor (nieuwe) de doelgroep vanuit de afdeling Re-
integratie & Participatie. 

 De afdeling Inkomensondersteuning met als opdracht juiste, doelmatige en rechtmatige 
uitvoering van inkomensondersteuning met een focus op efficiency- en effectiviteitsverbetering 
van (digitale) uitvoeringsprocessen rondom meerdere, onderscheidende 
rechtmatigheidsprocessen en, vooralsnog, de ondersteuning van andere ondersteunende 
taakvelden binnen de organisatie. 
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Bijlage 2: Overzicht klantgeleiding 
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Bijlage 3: Strategiekaarten 
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Bijlage 4: Wat betekent het? 
 

AB Algemeen bestuur. 

Anw Algemene nabestaandenwet. 

Aow Algemene ouderdomswet. 

Awb Algemene wet bestuursrecht. 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten. 

Bbz 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. 

College Het college van burgemeester en wethouders. 

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

voor analytische doeleinden.  

DB Dagelijks bestuur. 

Buigbudget Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van gemeentelijke uitkeringen voor 

levensonderhoud. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten 

kunnen worden behouden.  

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.  

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Openbaar lichaam dat tot en met 31 

december 2012 belast was met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein 

van werk en inkomen. 

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 Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij het UWV. 

RAU Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften IOAW, IOAZ en Bbz 2004. 

SE Subsidie-eenheid. Basis voor de omvang van de Wsw-subsidie. Aantal wordt beïnvloed 

door de indicatie matig (=1) of ernstig (=1,25). 

SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit 

beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. 

SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de 

samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. 

SVB Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de Akw, Anw en de Aow en de 

bijstandsverlening aan 65-plussers. 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, 

WIA, Wamil, Wajong en WAZ. 

W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-

integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige WIW- en ID-banen.   

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid. 

WI Wet inburgering. In werking getreden op 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering 

nieuwkomers. 

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 
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de WWB.   

WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden- Langstraat. 

Openbaar lichaam dat tot en met 2012  belast was met de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening. Tevens uitvoerder van WWB-voorzieningen. 

WMO 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.   

Wsw Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond 

van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. 

WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op 

een andere inkomensvoorziening. 

WWNV Wet Werken naar Vermogen. Beoogde opvolger van de WWB vindt geen doorgang, maar 

krijgt een vervolg via de Participatiewet 
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1. Inleiding 
 
Bijgaand treft u de eerste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 aan voor de nieuwe 
organisatie Baanbrekers. Deze begroting biedt enerzijds een financiële vergelijking van het jaar 2013 
met de eerder in het kader van de fusie en Wet Werken naar Vermogen (WWnV) opgestelde 
begroting 2013 en een vergelijking ten opzichte van de totaalrealisatie van rechtsvoorgangers ISD 
plus WML over het jaar 2012. Anderzijds biedt deze begroting een financiële doorkijk naar de 
aankomende jaren 2014 tot en met 2016. De begroting is gebaseerd op een aantal uitgangspunten 
waaronder de tot heden bekende arbeidsmarktinformatie en wet- en regelgeving. 
 
In de navolgende hoofdstukken kunt u eerst kennis nemen van de gehanteerde uitgangspunten en 
parameters. Vervolgens wordt een overzicht op het geheel gegeven door de financiële gegevens voor 
2013 op hoofdlijnen te presenteren en de vergelijking met de oude begroting 2013 en de realisatie 
2012 te laten zien. Nadat de risico’s en beïnvloedingsmogelijkheden zijn benoemd en omschreven, is 
een meerjarenperspectief opgenomen. Tot slot staan in de bijlage de detailposten van de begroting 
2013 opgenomen. 
 
De voorliggende begroting zal na goedkeuring dienen als basis om te komen tot een begroting per 
product-markt-combinatie (pmc). Dit gebeurt via een nog op te stellen opbrengsten- en 
kostenverdeelstaat. De opstelling per pmc zal worden gehanteerd in zowel de kwartaalrapportage, 
die vanuit de bestaande rapportages van ISD en WML voor Baanbrekers opnieuw moet worden 
ingericht, in andere verantwoording en verslaglegging als in de volgende (meerjaren-) begroting voor 
2014 en verder. Op die manier zal werkenderwijs inzicht ontstaan in de zowel de financiële als 
mensen marktresultaten per bedrijfsonderdeel en per afdeling van Baanbrekers. 
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2. Uitgangspunten en gehanteerde parameters 2013 
  

Onderwerp Omschrijving 

FTE Wsw Door een stijging van de taakstelling met 22.59 SE’s Wsw per 2013 wordt bij 

Baanbrekers uitgegaan van een stijging van 20 FTE’s Wsw.  

Ontwikkeling 

rijksvergoeding 

Wsw 

Om een zuiver beeld te krijgen van de effecten van de sturing van Baanbrekers, is het 

effect van de korting op de Rijkssubsidie Wsw als PM-post in de begroting 

opgenomen. 

De korting op de Wsw gaat in per 1 januari 2014, bedraagt circa € 500,- per SE-er per 

en strekt zich uit over 6 jaar (van € 25.930 in 2013 naar € 22.700 vanaf 2019). 

 

Loonkosten  De loonkosten voor 2013 zijn berekend op basis van de loonkosten 2012. Hier is een 

stijging van 2% aangehouden in verband met een eenmalige uitkering in maart 2012 

en eventuele periodieken. In verband met de hogere taakstelling is 20 FTE 

vermenigvuldigd met het minimumloon bij de loonkosten opgeteld. 

Sociale Lasten Er is sprake van een stijging van de sociale lasten. De franchise WW-Awf vervalt per 

01-01-2013. Voorheen was over de franchise geen premie verschuldigd. Vanaf 2013 

betalen werkgevers de premie over het gehele premieloon (tot het 

maximumpremieloon).  

WML Facilitair - Met betrekking tot de loonkosten SBW-personeel gedetacheerd bij WML 

Facilitair (daling) is rekening gehouden met de planning van WML Facilitair 

inzake SBW-personeel dat overstapt van SBW naar WML Facilitair. Dit 

veroorzaakt de daling van de doorbelaste loonkosten WML Facilitair. 

- De loonwaardebepaling is niet in deze begroting verwerkt.  

Dit traject is net in gang gezet en er is nog sprake van te grote onzekerheden om 

dit in de begroting te kunnen verwerken.  

- Afdeling Beveiliging, voorheen Toezicht en Preventie (per 2012 overgegaan naar 

WML Facilitair) is verwerkt in deze begroting.  

De kosten van de managementfee vervallen. Baanbrekers heeft voor deze PMC 

geen kosten en opbrengsten meer, echter ontvangt de helft van het resultaat 

van WML Facilitair. 

 

Vervolg 

WML Facilitair 

- De doorgeboekte subsidies WSW naar WML Facilitair stijgen  

in verband met de afdeling Beveiliging.  

- Het bedrag dat Baanbrekers ontvangt voor de DVO (dienstenovereenkomst) is 

gedaald van € 600.000 naar € 200.000 in 2012. 

- Het begrote resultaat WML Facilitair voor 2013 is € 502.000 waarvan de helft 

aan Baanbrekers toekomt. 
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Kosten 

Reorganisatie 

 

 

 

 

Kosten fusie en  

Kosten Boventallig 

In verband met de in gang gezette reorganisatie als gevolg van de fusie van WML en 

ISD naar Baanbrekers, worden in 2013 nog kosten gemaakt. Tevens is er sprake van 

een aantal boventallige medewerkers naar aanleiding van de reorganisatie. De 

salariskosten worden op de post Kosten Boventallig inzichtelijk gemaakt. 

 

In 2012 zijn de kosten van reorganisatie en fusie ten laste van de exploitatie van 

WML gebracht. Dit betrof een bedrag van € 833.000. 

Hiervan kon in 2012 nog € 375.000 ten laste worden gebracht van de daartoe 

beoogde bestemmingsreserve van WML.  

Per ultimo 2012 is de stand van deze bestemmingsreserve nihil. 

 

Uitgangspunt is dat de kosten van reorganisatie en fusie die in 2013 nog moeten 

worden gemaakt niet drukken op de exploitatie van het uitvoeringsorgaan. 

Fidant en Pijler Door de fusie zullen het aantal werknemers via deze stichtingen vrijwel nihil zijn. Dit 

betroffen voortrajecten WSW van de wachtlijst en trajecten vanuit de ISD, betaald 

door de ISD en het UWV. 

Afschrijvingen De afschrijvingslasten stijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- de vervanging van een aantal personeelsbussen en transportmiddelen voor 

Twiddus 

- de geplande investeringen op het gebied van ICT 

- afschrijvingskosten verbouwing Gebouw 1 (door de fusie) 

- afschrijvingskosten inventaris Gebouw 1 (door de fusie). 

 

Huisvesting ISD / 

huuropbrengsten 

 

Deze kosten vervallen door de verhuizing van ISD naar WML in 2012. 

 

2014 –2015–2016 

 

Voor het meerjarenperspectief is in principe uitgegaan van een stijging van zowel 

opbrengsten als kosten met 2,5%. Daar waar meer specifieke informatie of afspraken 

bekend zijn, zijn die aangehouden. 
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3. Begroting 2013 
 
 

 
 
 

OPBRENGSTEN x € 1.000 % KOSTEN x € 1.000 %

BUIG-budget 18.615           39% Uitkeringen 18.615            37%

Werkbudget 1.979             4% Geld re-integratie w.o. personeel 1.979              4%

ISD BBZ (vh. IOAW-IOAZ-BBZ) 540                1% ISD BBZ (vh. IOAW-IOAZ-BBZ) 551                 1%

Ontvangsten BBZ-leningen 280                1%

Bijdrage apparaatskosten 4.340             9% Kosten niet-gesubsidieerd personeel 7.370              15%

SW-subsidies +overige subs = 3% 15.378           32% Kosten gesubsidieerd personeel 17.291            35%

Omzet min grondstoffen en uitbesteed werk 6.416             13% Afschr.+ onderh. + rente + prod.kst. 1.391              3%

Inbesteding en social return 680                1% Overige algemene kosten 2.514              5%

Per saldo bijz.baten-lasten/voorg.jaren 65                   0%

TOTAAL 48.228           100% TOTAAL 49.776            100%

Gemeentelijke bijdrage 461                Kosten fusie en reorganisatie 500                 

Resultaat deelneming Facilitair 251                

TOTAAL 48.940           TOTAAL 50.276            

RESULTAAT 1.336-              
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BEGROTING  2013  Baanbrekers  Oude Begroting 

2013 organisatie 

WWnV 

 Realisatie 2012 

ISD + WML 

 Nieuwe 

begroting 

2013 

Baanbrekers 

NTW Divisie Industrie 3.241                         3.150                         3.253                   

NTW divisie Diensten prod. PMC's 0 0 -                           

NTW reintegratie / ADC / Detacheringen 5.494 3.413 3.843                   

Totaal Rijksvergoedingen en gemeentelijke bijdrage 36.988                       41.143                       41.132                 

TOTAAL OPBRENGSTEN EN ONTVANGSTEN 45.722                   47.706                   48.228                 

UITGAVEN ISD 19.048                       20.393                       21.145                 

LOONKOSTEN WSW 15.554                       15.390                       16.438                 

LOONKOSTEN EX WiW 348                            381                            318                      

LOONKOSTEN FIG (vhSBG) 150                            220                            -                           

LOONKOSTEN PVI (vhSBI)  en  PVU (vh SBU) -                                 13                              -                           

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW 621                            488                            527                      

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WiW 9                                6                                8                          

SALARISKOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 7.316                         8.132                         7.276                   

OVERIGE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 354                            206                            94                        

KAPITAALLASTEN 1.199                         960                            1.169                   

PRODUCTIEKOSTEN 252                            210                            222                      

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2.326                         2.790                         2.514                   

TOTAAL KOSTEN 47.177                   49.189                   49.711                 

Totaal incidentele baten en lasten / baten en lasten voorg. jaren 18                              18-                              65-                        

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering 1.437-                   1.501-                   1.548-              

Deelnemingen en bijzondere kosten

Resultaat deelneming WML Facilitair 300                            251                      

Kosten ivm Reorganisatie -                                 444-                            125-                      

Kosten ivm fusie -                                 389-                            375-                      

Onttrekking best.res.Reorganisatie -                                 375                            

Gemeentelijke bijdrage 461                            461                            

Korting op de Rijkssubsidie ingaande 2014

RESULTAAT 676-                        1.959-                     1.336-                   

Totale gemeentelijke bijdrage

 Oude Begroting 

2013 organisatie 

WWnV 

 Realisatie 2012 

ISD + WML 

 Nieuwe 

begroting 

2013 

Baanbrekers 

Gemeentelijke bijdrage inzake apparaatskosten 4.340                         4.340                   

Resultaat inbesteding door gemeenten 480                            480                      

Resultaat "social return" 200                            200                      

Gemeentelijke bijdrage inzake exploitatie 461                            461                      

Totaal gemeentelijke bijdrage 5.481 0 5.481                   

incidentele kosten ivm reorganisatie pm pm
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4. INVESTERINGSPLANNING 
 

 
 
 

Investeringen  I&A  2013 
 Eenmalig  Terugkerend 
Reguliere vervanging werkplekken (50) € 30.000,-  
Vervanging firewall  + toegangscontrole telewerk omgeving  € 10.000,- € 2.000,- 
Topdesk (registratie helpdesk ) € 2.800,- € 700,- 
Netwerkhardware nieuwe omgeving, email – windowsserver   * € 198.000,- € 5.000,- 
Upgrade office € 100.000,- 
Inrichten “ISD” omgeving  (2de helf 2013)   * € 156.000,- 
Inrichten nieuwe WML (eind2013/begin2014)   * € 152.000,- 
Koeling 2de serverruimte  € 5.000,- 
Uitbreiding internet verbinding  (meerkosten op huidige 1800P/J) € 600,- € 1.920,-  
Noodstroom voorziening 2de serverruimte € 9.000,- 
Extra ondersteuning tbv netwerkproject € 40.000,- 
Training helpdesk / systembeheer tbv nieuwe netwerk  € 5.000,- 
Extra Zender BHV systeem (reeds besteld) € 2.500, 
 
 
Overige projecten 
 
2 touchscherm/ beamer  trainingsruimtes * € 10.000,- 
Migratie axapta3 naar huidige versie   ** Project gestart  
GWS + overige centric apps (core applicatie “ISD”)   *** Project gestart  
Installatie ondersteuning netwerk project   € 50.000,- minimaal  
Enveloppe printer Alfacheque (kosten mogelijk verhaalbaar Waalwijk) € 4.000,-  
Trainingen : MS – Vmware – Itil € 10.000,- 
 
 
* de support contacten die zijn opgenomen in het eenmalige bedrag met een looptijd van 3 jaar. 
** schatting uit het verleden 150.000,-  
*** het is nog onbekend of we dit in eigen beheer gaan draaien of uitbesteden bij Heusden of Centric. 
Er is een project gestart om dit inzichtelijk te krijgen. Centric wil geen schatting maken, gesprek met  
Heusden staat de laatste week februari. 
 
In de begroting gaan we er vooralsnog vanuit dat de automatisering bij Baanbrekers op locatie blijft 
draaien.  Hierbij zorgen we een uitwijk mogelijkheid in een ander gebouw van Baanbrekers.  
 
2014  
Uitfasering desktops (2de helft) € 70.000,- € 2.000,- 
 
Mogelijke projecten 2014 
Dekkend Wifi gebouw1 € 10.000,-   
Uitbreiding dect systeem (telefoon)  € 5.000,- 
Gemnet verbinding € 3.000,- € 5.000,- 
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Werkbedrijf totaal

afd. nieuw vervanging Werkbedrijf

WOL Rollerbaantjes, stickerautomaat, bandplakmachine, planmodule, laptop 30.000                   30.000                   5 jaar

TOTAAL

Twiddus Vrachtauto 60.000                   60.000                   5 jaar

10 kleding inzamel containers 17.000                   17.000                   10 jaar

20 rol containers (in vrachtwagen) 5.000                     5.000                     10 jaar

30 grijze rolbakken kunstof 4.500                     4.500                     10 jaar

2 water/stofzuigers 400                        400                        

2 degelijke (industriële) plantensproeiers 100                        100                        

1 weegschaal grondplaat pallet formaat 3.000                     3.000                     7 jaar

10 lockers ( voor handtassen en dergelijke t.b.v. textielsorteerafdeling 1.000                     1.000                     

3 Transportbanden 29.000                   29.000                   10 jaar

TOTAAL

Cleanroom Dycem matten 18.000                   18.000                   5 jaar

Tafels ergonomisch schuin 120 x 80 12 stuks 16.000                   16.000                   5 jaar

Tafels ergonomisch 180 x 90 24 stuks 10.000                   10.000                   5 jaar

Stoelen 40 stuks 10.000                   10.000                   5 jaar

Sealmachine 7.000                     7.000                     5 jaar

Voetenbankjes 40 stuks 4.000                     4.000                     10 jaar

Baby umet 75 tbv dubbelzijdige plakband 3x 2.000                     2.000                     

TOTAAL

Verpakken Palletwagen met Level control 3x 15.000                   15.000                   5 jaar

Band transporteur ter vervanging van de handmatige rollerbaan 14.000                   14.000                   5 jaar

Hoogheffer met rotator 1x (SAPA) 15.000                   15.000                   5 jaar

Beck sealmachine bandtransporteur i.v.m. automatische product aanvoer 5.000                     5.000                     5 jaar

TOTAAL

Vervoer Nieuwe bus VW Crafter 60.000                   60.000                   7 jaar

TOTAAL

Bedrijfsbureau Avery 64-04 printer als vervanger voor de TTX-650 4.000                     4.000                     4 jaar

TOTAAL

totaal werkbedrijf 199.000                 131.000                 330.000                 

INVESTERINGSBEGROTING 2013  WERKBEDRIJF
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INVESTERINGEN GEBOUWEN EN INSTALLATIES 
Uitgave 
€ 

Afschrijvings-
periode in 
jaren 

1. Vervanging van de verwarmingsketels in gebouw 2  60.000 10 

2. 
Gedeeltelijk vervangen van de besturing 
verwarmingsinstallaties gebouw 1 en gebouw 2 

22.000 10 

3. Vervanging van de koeling van Cleanroom 1 20.000 5 

4. 
Compressor (op maat) voor gebouw 1  (a.g.v. de 
verbouwing) 

7.500 5 

5. 
Aanpassingen aan gebouw 1 als gevolg van de 
herinrichting van de organisatie 

100.000 10 
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5. Risico’s en beïnvloedingsfactoren 
 

A. RISICO’S IN DE BEGROTING 

 
5.1 Verdere uitwerking van de Participatiewet 
 
Per 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. In het kort betreft het de volgende 
wijzigingen:  

 er komt een quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten bij grotere 
werkgevers vanaf 2015,  

 de instroom in de sociale werkvoorziening stopt met ingang van 2014,  

 de subsidie voor de overblijvende Wsw’ers daalt met ingang van 2014 met circa €500,- per SE 
per jaar: van € 25.758 in 2013 naar € 22.700 vanaf 20191, 

 bestaande jonggehandicapten (Wajongeren) worden niet herbeoordeeld,  

 nieuwe jongeren met een arbeidshandicap komen onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente,  

 als werknemers een loon ontvangen onder het wettelijk minimumloon, is dit in principe altijd 
van tijdelijke aard, 

 het loon van iemand groeit uiteindelijk toe naar het wettelijk minimumloon,  

 binnen de bijstand wordt het activerende karakter vergroot door de arbeids- en re-
integratieplicht, evenals de plicht tot presteren naar vermogen, te laten gelden voor 
iedereen. 

 mensen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken kunnen worden uitgesloten van het 
recht op bijstand.  

 
Ten aanzien van het regeerakkoord volgen in de komende maanden nadere landelijke uitwerkingen 
per onderdeel. Mogelijk dat dit nog een heroriëntatie rondom verschillende beleidsterreinen met 
zich mee zal brengen die consequenties voor deze begroting heeft. 
 
Als gevolg van de onder punt c genoemde korting op de Rijkssubsidie wordt in onderstaande staffel 
een indruk gegeven van de effecten die dit naar verwachting gaat hebben op de begroting van 
Baanbrekers. In de staffel is rekening gehouden met een instroom van Nul, en een uitstroom op basis 
van natuurlijke fatoren geschat op 5%. 
 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bedrag p.Se* 25.758 25.200 24.700 24.200 23.700 23.200 22.700 

Geschat aantal Se’s * 593 560 535 505 480 455 430 

Indicatie Rijkssubsidie WSW 15.274.500 14.112.000 13.214.500 12.221.000 11.376.000 10.556.000 9.761.000 

Indicatie afname subs. WSW  1.162.5200 897.500 993.500 845.000 820.000 795.000 

Indicatie afname bij  

± 600 SE ‘vast’  * 
 330.894 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

                                                           
 
1  Baanbrekers rekent in de begroting 2013 met circa 593 SE (zie ook de uitgangspunten in hfst.2). 

    Bij dit aantal SE bedraagt de korting op de Wsw bijna € 300.000 per jaar. 

    Door natuurlijk verloop daalt het aantal Wsw-ers met gemiddeld circa 5% per jaar. 
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* Bedrag en aantallen zijn afgerond 

 
Hoewel door de afname van het aantal Wsw-ers ook de loonkosten zullen dalen, is nog geen 
rekening gehouden met een daling van kosten van begeleidend personeel, huisvesting etc. 
 
Daarnaast kan ook ‘door een andere bril’ een indruk worden verkregen van de financiële 
consequenties die de invoering van de Participatiewet heeft voor het Wsw-gedeelte van 
Baanbrekers, zulks ten opzichte van de eerder beoogde WWnV die controversieel werd verklaard. In 
schema is een en ander weergegeven voor zowel een persoon met 35% als voor een persoon met 
50% verdiencapaciteit. 
 
Indicatieve vergelijking Wsw-regime 2011 en Participatiewet 
 

 Oud Wsw-

regime - 35% 

Oud Wsw-

regime - 50% 

Participatiewet 35% Participatiewet  

50% 

Loonkosten € 27.500 € 27.500 € 7.700 (=35% WML) € 11.000 (=50% WML) 

Wsw € 25.758 € 25.758 - - 

Netto omzet € 10.000 € 14.500 € 10.000 € 14.500 

Bedrijfskosten incl. 

begeleiding € 10.000 € 8.000 € 10.000 € 8.000 

Resultaat bedrijf - €  1.742 + € 4.758 - € 7.700 - € 4.500 

 
 
Voor een gemiddelde Wsw-medewerker en voor een gemiddeld Wsw-bedrijf leidt de nieuwe 
systematiek tot een fors verlies. Maar als een andere medewerker volledig in de uitkering blijft, staat 
daar een besparing van zo’n € 14.000 tegenover. In de huidige systematiek van het inkomensdeel 
lijkt dit niet te lonen, omdat een vermindering van het totaal aantal mensen in de uitkering leidt tot 
een lager macro-inkomensdeel. Maar voor een individuele gemeente loont het zeker wel om deze 
ontwikkeling vóór te blijven door meer mensen uit de uitkering aan het werk te krijgen. Voor 
Baanbrekers blijft de noodzaak om de omzet te verhogen en/of de kosten te verlagen ook onder de 
Participatiewet urgent.  
 
 
5.2. BUIG (grotere instroom) 
 
De rijksbijdragen BUIG zijn gebaseerd op de voorlopig vastgestelde Rijks-Buigbijdrage voor 2013. Het 
ministerie van SZW heeft de voorlopige Buig-budgetten voor 2013 bekend gemaakt in september 
2012 op basis van de op dat moment geraamde ontwikkelingen en uitgaande van het prijspeil van 
het jaar t-1. In juni 2013 vindt er een bijstelling plaats van de voorlopige budgetten. Het 
macrobudget kan op dat moment wijzigen vanwege de loon- en prijsongevoeligheid (LPO), effecten 
rijksbeleid (voor zover nog niet bekend bij de bekendmaking van de voorlopige budgetten), 
gemeentelijke realisaties en conjuncturele ontwikkelingen. Verwacht wordt dat het voorlopig budget 
2013 in juni lager wordt gesteld, omdat de realisatie 2012 en het verwachte jaargemiddelde over 
2013 naar verwachting lager uitvallen. De realiteitswaarde van het thans bekende budget is onzeker, 
met name doordat onder invloed van de economische ontwikkelingen het bijstandsvolume blijft 
toenemen. Het definitieve budget dat in september 2013 wordt bekend gemaakt, kan dus behoorlijk 
afwijken.  
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Voor een zuivere bepaling van het exploitatieresultaat zijn het budget en de uitgaven BUIG 
afzonderlijk doch budgettair neutraal gepresenteerd in de begroting 2013 en de jaren daarna. Dit 
bevordert ook de vergelijkbaarheid met enerzijds de oude WWnV-begroting voor 2013 en anderzijds 
met de realisatie 2012.  
 
Naast de ontvangsten zijn ook de uitgaven onzeker. Op basis van ramingen van het CPB van maart 
2013 is een groei van het gemiddelde bijstandsvolume in 2013 te verwachten van 330.000 in 2012 
naar 355.000 in 2013 en 380.000 in 2014.  
De evenredige vertaling hiervan naar de Langstraat is in de volgende tabel verwerkt.   
 

 Stand 31-12 
Gemiddeld 

jaarvolume 
Uitgaven op jaarbasis 

Definitieve 

financiering 

2013 1.469 1.417    € 20.128.500
2
 n.n.b. 

2014 1.572 1.517 € 21.541.400 n.n.b. 

 
 
5.3 Discussies m.b.t. WML Facilitair 
 
De joint venture WML Facilitair is per 1 juli 2010 van start gegaan. De contractuele overeenkomst 
met Vebego die ten grondslag heeft gelegen aan de inrichting en het businessmodel voor de joint 
venturen WML Facilitair, kent een behoorlijke omvang (circa anderhalve ordner). Hoewel de 
verwachting was dat daarmee ‘alles’ vooraf was doorgenomen en duidelijk afgesproken, blijkt de 
praktijk weerbarstiger. Het aantal discussies dat wordt gevoerd over al dan niet dagelijkse, 
operationele onderwerpen, is inmiddels behoorlijk toegenomen. 
 
Daarnaast is door Baanbrekers/het voormalige WML inmiddels op forse wijze bijgedragen aan het 
realiseren van het oorspronkelijk beoogde financieel resultaat van WML Facilitair: de vergoeding 
voor de overeengekomen dienstverlening, die initieel € 1.200.000 bedroeg, is inmiddels tweemaal 
naar beneden bijgesteld en bedraagt nu € 200.000. Daarnaast is de exploitatie van Toezicht & 
Preventie overgedragen; het exploitatieresultaat daarvan bedroeg globaal € 130.000 op jaarbasis. 
Momenteel lopen discussies over onder andere de werktijdenregeling, het overnemen van niet-
gesubsidieerd personeel en de wijze waarop in de toekomst de verminderde verdiencapaciteit moet 
worden gemeten en in de detacheringsprijs tot uitdrukking moet komen. 
 
De uitkomsten van deze discussie(s) kunnen een behoorlijke impact hebben op de begroting van 
Baanbrekers, waarvan de omvang echter niet c.q. niet goed kan worden geduid. 
 
 
5.4 BTW (deels niet meer aftrekbaar i.v.m. % onbelaste activiteiten) 
 
Vóór de fusie van WML en ISD tot Baanbrekers, vielen beide helften onder een ander btw-regime.  
WML werd voor de btw gezien als onderneming die 100% belaste activiteiten verrichtte. Dat 
betekende dat de btw die werd betaald over alle goederen en diensten die extern werden ingekocht, 
aftrekbaar was. 
 
De ISD viel onder het gemeentelijk btw-regime: als gemeenten en provincies diensten of goederen 
extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet 

                                                           
 
2 SZW: gemiddelde uitkering 2013 = € 14.200  
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terugvorderen van de Belastingdienst. Gemeenten kunnen echter sinds 2003 de btw terugvragen die 
ze hebben betaald over uitbesteed werk bij het compensatiefonds. 
 
Nu door de fusie beide btw-regimes onder één juridisch dak zijn verenigd, zal Baanbrekers met de 
Belastingdienst in overleg moeten treden hoe te handelen in het kader van de btw. De uitkomsten 
van dit overleg zijn niet voorspelbaar en kunnen bovendien enige tijd op zich laten wachten: immers, 
ook de Belastingdienst zal op dit punt nog veel van het ‘wiel’ moeten uitvinden. 
 
 
5.5 Markt 
 
Op 13 maart heeft het CPB het Centraal Economisch Plan 2013 gepubliceerd. Het CPB houdt voor 
2013 rekening met een krimp van de Nederlandse economie met 0,5%, wat zich vertaalt in 
afnemende werkgelegenheid en oplopende werkloosheid.  
De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op en stijgt in 2014 nog iets verder door naar 
6,5% van de beroepsbevolking.  
De consumptie staat onder druk door matige koopkrachtontwikkelingen en dalende huizenprijzen. In 
2013 daalt de koopkracht voor het vierde achtereenvolgende jaar.  
Het overheidstekort neemt naar verwachting iets af, wat tot stand komt door omvangrijke 
bezuinigingen en lastenverhogingen. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat de marktomstandigheden een serieus risico vormen om de 
beoogde omzet en resultaat in industriële diensten,detacheringen en andere verdienactiviteiten te 
realiseren. Een voorbeeld is Twiddus, het kringloopbedrijf van Baanbrekers. Hoewel Twiddus in 2012 
een voortreffelijk jaar kende (omzetrealisatie € 604.766 t.o.v. begroot € 570.000), is vanwege de 
economische crisis een reële kans aanwezig dat de geplande toename in volume van kleding en 
verkoop winkel onder druk komt te staan. Dit mede omdat eind 2012 een toename van het aantal 
inzamelpunten bij de WGR-gemeentes is waargenomen. Hiertegen dient te worden opgetreden 
(handhaving Openbare Orde/ Vergunning verlening). Het roept bovendien de vraag op of de 
gewenste exclusiviteit die Baanbrekers nastreeft het gewenste effect (=resultaatverbetering) gaat 
opleveren. Het geschat risico bedraagt 25% van de begrote omzet (€ 660.000) van Twiddus. 
 
De afdeling Participatie & Re-integratie zal daarom echt de ‘spil’ van Baanbrekers blijken te zijn. Voor 
het realiseren van een zo hoog mogelijke participatie is het van belang dat er enerzijds voldoende 
werk is voor personen die nu nog aan de kant staan en anderzijds voldoende passend werk is voor 
onze Wsw-ers. Om dit te realiseren is een intensivering van de samenwerking met de in de regio 
Midden-Langstraat werkzame ondernemers noodzakelijk. Met ondernemers zullen we 
partnerschappen aangaan en hen uitnodigen mee te denken en doen om meer personen uit onze 
doelgroepen te laten participeren. Intern is het noodzakelijk dat we gaan werken met o.a. dezelfde 
informatie- en registratiesystemen, marktbewerkingsplannen, accountbenadering en een eenduidige 
werkgeversbenadering. We zoeken hiervoor afstemming met Midden-Brabant. 
 
 
5.6 Realiseren dekking interne kosten uit W-deel 
 
Het W-deelbudget van het Rijk is bedoeld om de klant te helpen te re-integreren. Het is geoormerkt 
geld: het mag dus niet worden besteed aan andere doeleinden dan aan re-integratieactiviteiten. 
Onze werkmakelaars zijn voor een groot deel van hun werk bezig met re-integratieactiviteiten voor 
de klant. Daarnaast besteden zij tijd aan taken die samenhangen met het feit dat de gemeentelijke 



 
 
 
 

Pagina 15 van 27 

verantwoordelijkheid voor uitkeringen en re-integratie wettelijk is vastgelegd: het gaat dan om een 
(kort) poortgesprek en diagnosegesprek. 
 
Activiteiten in het kader van re-integratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken. Deze kunnen door 
een re-integratiebedrijf worden uitgevoerd, maar ook door de werkmakelaar. Door het toenemend 
accent op de inbesteding van deze activiteiten, zijn de werkzaamheden van werkmakelaars steeds 
meer niet-wettelijk geworden. De kosten van deze activiteiten van het interne apparaat kunnen ten 
laste worden gebracht van het W-deel. De accountant ziet toe op de rechtmatige naleving van deze 
regeling. Met de accountant zijn in het verleden afspraken gemaakt over welke activiteiten niet-
wettelijk zijn, over de vastlegging in administraties van de bestede uren aan deze activiteiten, en over 
de tarieven die per uur kunnen worden gerekend. Ook voor Baanbrekers moeten dergelijke 
afspraken worden gemaakt: de bestaande afspraken met de accountant moeten worden 
geactualiseerd. 
 
 
5.7 Inbesteding en social return (bruto/netto en wel/niet via Facilitair) 
 
Een zo hoog mogelijke participatie kan uitsluitend worden gerealiseerd als gemeenten een beleid 
voeren én uitdragen waarbij de uitvoeringsorganisatie een bevoorrechte positie inneemt bij het 
verstrekken van werkopdrachten. Dit kan worden geëffectueerd door mee te werken aan social 
return en in de openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken op te nemen dat mensen uit de 
doelgroepen van Baanbrekers ingezet moeten worden bij uitvoering van (ook aan andere 
ondernemers) gegunde werkzaamheden. Het SET moet daarin een randvoorwaardelijke rol 
vervullen. Voor de fusieorganisatie geldt dat deze inbesteding en social return een (financieel) 
fundament vormen voor onze organisatie. 
 

B. BEÏNVLOEDINGSMOGELIJKHEDEN 

 
5.8 Slim plan m.b.t. inkomensconsulenten i.r.t. grotere instroom 
 
De kosten van de formatie van inkomensconsulenten is in deze begroting 2013 en verder niet 
verhoogd ten opzichte van de kosten van de formatie in 2012.  Begin 2013 echter is het aantal 
bijstandsklanten veel groter dan de circa 850 waar we in 2009 bij de vaststelling van de formatie 
vanuit gingen: op 18 maart 2013 waren er 1.397 klanten. 
 
Inkomensconsulenten verrichten een wettelijke taak: het vaststellen van het recht op een uitkering 
en de hoogte ervan. Onlosmakelijk daaraan verbonden zijn taken als handhaving, terugvordering, 
signaalonderzoeken, het bepalen van recht op bijzondere bijstand, (bijv. langdurigheidstoeslagen, 
kinderopvang). Het niet uitvoeren van de wettelijke taak leidt tot grote risico’s. Klanten kunnen niet 
binnen de wettelijke termijnen geholpen worden (o.a. risico op wettelijke rente), er wordt niet 
voldoende gelet op signalen en handhaving is onvoldoende (onrechtmatig en teveel verstrekte 
uitkeringen), etc.  
 
Baanbrekers neemt daarom interne efficiencymaatregelen. Door de vacaturestop in verband met de 
fusie en reorganisatie zijn vacatures voor inkomensconsulenten opgevuld door inhuurkrachten. Deze 
zijn iets duurder dan eigen personeel. Door de fusie is het nu mogelijk medewerkers via de stichting 
(SBW) aan te nemen, en daarmee duurdere inhuurconstructies te voorkomen. Ook wordt dit jaar 
naar mogelijkheden gezocht om de inrichting van werkprocessen alsook de benodigde formatie aan 
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inkomensconsulenten nog efficiënter in te richten teneinde de inzet van inhuurkrachten tot een 
minimum te beperken.  
 
Het aantal klanten is echter tussen 2009 en 2013 dermate sterk gegroeid (ca 70% !), dat met alleen 
deze interne maatregelen de hiervoor genoemde risico’s werkelijkheid zouden kunnen worden. Daar 
staat tegenover dat Baanbrekers ook een financiële opdracht heeft om haar tekorten binnen 3 jaar 
weg te werken en ‘zwarte cijfers’ te schrijven. Zonder voorafgaande additionele dekking op de 
afgesproken apparaatskosten is het onmogelijk beide (tegengestelde)doelstellingen te realiseren.    
 
 
5.9 Overige personele kosten 
 
Naar aanleiding van de fusie zal in het jaar 2013 aandacht worden besteed aan de secundaire en 
tertiaire arbeidsvoorwaarden die nog geharmoniseerd moeten worden. Met tertiaire 
arbeidsvoorwaarden bedoelen we die arbeidsvoorwaarden die niet in de CAO’s zijn vastgelegd, maar 
in aanvullende locale regelingen. Bij deze uniformering zal ook rekening worden gehouden met de 
fiscalisering van arbeidsvoorwaarden in het kader van de werkkostenregeling. Het begrotingstekort 
van Baanbrekers en de algemene economische omstandigheden maken het noodzakelijk de kosten 
van de extra arbeidsvoorwaarden te kwantificeren en te overwegen of deze (op onderdelen) nog 
acceptabel zijn.  
 
 
5.10 Opleiding en ontwikkeling  
 
Gedurende het jaar 2012 is (binnen WML) fors bezuinigd op opleiding en ontwikkeling. Echter, in het 
koersdocument voor Baanbrekers staat geformuleerd (beknopte weergave): 

- missie: “een zo hoog mogelijke participatie” 
- visie: “zoveel mogelijk mensen met een achterstaand aan een reguliere baan helpen” 
- doelgroep: “medewerkers worden via maatwerk naar regulier werk geleid” 
- arbeidsgedrag: “sturing op prestatie en ontwikkeling”. 

 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat opleiding en ontwikkeling een niet weg te denken en niet 
weg te bezuinigen aspect binnen Baanbrekers is. Om de kosten die hieraan verbonden zijn te 
beheersen, zal zoveel als mogelijk worden ingezet op opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die 
in aanmerking komen voor subsidie en/of afdrachtvermindering.  
 
Op basis van ResultaatGerichteAfspraken (RGA’s) voor afdelingen die worden doorvertaald naar 
RGA’s voor medewerkers, zal voor de medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan worden opgesteld 
waarvan scholing nadrukkelijk deel uitmaakt. Op basis daarvan zal het scholingsbudget zo  nodig 
worden herzien. De verwachting is dat de investering in scholing en ontwikkeling op termijn zichzelf 
zal terugbetalen in de vorm van (versnelde) uitstroom, efficiënter en effectievere werkwijzen en het 
zijn van een aantrekkelijke werkgever. 
 
 
5.12 Ontvangst middelen incidenteel aanvullende uitkeringen (IAU) 
 
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om uit te komen met het door het Rijk beschikbaar gestelde 
Buig-budget. Wanneer er bij een gemeente grote tekorten zijn ontstaan op het Buig-budget, dan kan 
het Rijk voor het deel van het tekort dat groter is dan 10% van het budget, een IAU toekennen.  Dit 
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gebeurt nadat aan door het Rijk gestelde voorwaarden wordt voldaan: rechtmatigheid, gevoerd 
beleid en de arbeidsmarkt. 
 
Over 2010 hebben alle drie Midden-Langstraatgemeenten een IAU ontvangen. De individuele 
bedragen zijn door de gemeenten eind 2011/begin 2012 doorgeboekt naar de ISD, waarna conform 
de bekende verdeelsleutel deze IAU-bedragen begin 2012 verdeeld zijn naar gemeenten. 
Ook over 2011 is voor de drie Midden-Langstraatgemeenten een IAU-aanvraag ingediend. 
Op 20 december 2012 is voor Loon op Zand positief beschikt, maar voor Heusden en Waalwijk (op 28 
december 2012) negatief. Hiertegen is inmiddels, met behulp van Baanbrekers en SET, bezwaar 
gemaakt door de twee gemeenten. Het is niet onwaarschijnlijk dat alsnog tot een IAU wordt 
besloten. Dit zou dan leiden tot een extra uitkering van (€ 491.892 + € 269.004 =) € 760.896 in 2013. 
 

IAU 2010 2011 

Waalwijk 639 269.004 

Heusden 818.306 491.892 

Loon op Zand 181.834 316.474 

Totaal 1.000.779 1.077.370 

  
Bedragen zijn bedragen uit beschikkingen;  
de verdeling van het totaal van de IAU 2010 zijn verdeeld conform bekende verdeelsleutel. 
 
 
5.13 Voormalige WiW en ID-banen  
 
In 2011 is besloten tot definitieve afbouw in 2012 van deze voormalige subsidieregelingen voor 
langdurig werklozen. In 2013 zijn de bestaande WiW-dienstbetrekkingen meegenomen: zij worden 
vooralsnog gefinancierd worden uit de reguliere middelen. 
Bij het inrichten van de financiële sturing per pmc, zal blijken of de continuering van deze 
dienstbetrekkingen rendabel is of niet, en zo nee, welk prijskaartje is gemoeid met de 
instandhouding ervan en of dit acceptabel is of niet.  
 
 
5.14 BTW-compensatiefonds 
 
Voor de uitvoering van de re-integratietaken treedt ISD-ML op als btw-ondernemer, waarbij echter 
vanwege de zogenaamde. ‘koepelvrijstelling’3 ISD-ML voor deze activiteiten geen recht op aftrek van 
voorbelasting heeft. Voor zover ISD-ML kosten maakt waarop btw drukt, kan deze btw echter 
worden ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten.  
 
In een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag wordt onder meer ingegaan op de compensatie 
van btw op kosten van re-integratie. Het Hof oordeelt dat gemeenten bij de uitvoering van de WWB, 
waarbij gehandeld wordt als overheid, prestaties verrichten ten behoeve van een collectiviteit van 
inwoners en niet aan individuele derden. Dat betekent dat de btw op kosten van re-
integratietrajecten volledig voor een bijdrage uit het BCF in aanmerking komt.  
Omdat sprake is van ‘nieuwe jurisprudentie’, heeft Deloitte voor de voormalige ISD een exercitie 
voor één van de deelnemende gemeenten voor het jaar 2007 uitgevoerd waaruit blijkt dat ISD-ML 
een claim kan indienen bij het Ministerie van Financiën.  

                                                           
 
3 Wet OmzetBelasting, artikel 11, lid 1 onderdeel u. 
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De verwachting is dat deze claim wordt gehonoreerd, hetgeen betekent dat over de jaren 2007 tot 
en met 2012 voor alle drie de deelnemende gemeenten door ISD-ML circa € 1 miljoen teveel is 
betaald aan BTW c.q. niet besteed is kunnen worden aan de doelgroep. 
Indien blijkt dat over de genoemde jaren Door ISD-ML ten onrechte omzetbelasting is afgedragen 
over de gelden die waren bestemd voor de doelgroep, geldt het principe de ten onrechte betaalde 
belasting bij terugbetaling door het Ministerie van Financiën ten goede komt aan die doelgroep: 
ofwel wordt toegevoegd aan het W-deel voor 2013. 
 
 
5.15 Externe additionele middelen / subsidies 
 
 Naast de eerdergenoemde structurele financieringsbronnen kan ten behoeve van de uitvoering van 
re-integratie en activeringsinspanningen en de uitvoering van concrete projecten een beroep worden 
gedaan op externe financiering.  Zo is in het verleden gewerkt met ESF-, landelijke en of provinciale 
subsidies. Door de sterk oplopende werkloosheid hebben rijk en provincie recent aangekondigd extra 
middelen beschikbaar te stellen voor  een projectmatige ondersteuning ter terugdringing van de 
negatieve effecten van de economie op de arbeidsmarkt. Voor de aanpak van jongerenwerkloosheid 
stelt het rijk € 25 miljoen beschikbaar die wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. De 
provincie Noord-Brabant gaat € 5 miljoen crisisgelden beschikbaar stellen. Via de arbeidsregio 
Midden-Brabant zijn hiervoor inmiddels projectvoorstellen ingediend. Bij het opstellen van deze 
begroting is met deze middelen voor extra activiteiten geen rekening gehouden.  
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6. Meerjarenbegroting 2013-2016 
 
 

 

BEGROTING  2013  Baanbrekers

 Nieuwe 

begroting 

2013 

Baanbrekers 

 Begroting Baan-

brekers 2014 

 Begroting Baan-

brekers 2015 

 Begroting Baan-

brekers 2016 

NTW Divisie Industrie 3.253                   3.334                         3.418                         3.503                         

NTW divisie Diensten prod. PMC's -                           0 0 0

NTW reintegratie / ADC / Detacheringen 3.843                   3.939 4.038 4.138

Totaal Rijksvergoedingen en gemeentelijke bijdrage 41.132                 41.481                       42.431                       43.492                       

TOTAAL OPBRENGSTEN EN ONTVANGSTEN 48.228                 48.755                   49.887                   51.134                   

UITGAVEN ISD 21.145                 21.674                       22.215                       22.771                       

LOONKOSTEN WSW 16.438                 16.849                       15.296                       15.140                       

LOONKOSTEN EX WiW 318                      326                            223                            198                            

LOONKOSTEN FIG (vhSBG) -                           -                                 -                                 -                                 

LOONKOSTEN PVI (vhSBI)  en  PVU (vh SBU) -                           -                                 -                                 -                                 

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW 527                      540                            652                            652                            

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WiW 8                          8                                8                                9                                

SALARISKOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 7.276                   6.766                         6.660                         6.664                         

OVERIGE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 94                        96                              99                              101                            

KAPITAALLASTEN 1.169                   1.198                         1.228                         1.259                         

PRODUCTIEKOSTEN 222                      228                            233                            239                            

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2.514                   2.577                         2.641                         2.707                         

TOTAAL KOSTEN 49.711                 50.262                   49.256                   49.740                   

Totaal incidentele baten en lasten / baten en lasten voorg. jaren 65-                        67-                              68-                              70-                              

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering 1.548-              1.574-                   562                      1.324                   

Deelnemingen en bijzondere kosten

Resultaat deelneming WML Facilitair 251                      257                            450                            500                            

Kosten ivm Reorganisatie 125-                      

Kosten ivm fusie 375-                      

Onttrekking best.res.Reorganisatie -                                 -                                 -                                 

Gemeentelijke bijdrage 461                            650                            -                                 -                                 

Korting op de Rijkssubsidie ingaande 2014 PM PM PM

RESULTAAT 1.336-                   924-                        562                        1.324                     

Totale gemeentelijke bijdrage

 Nieuwe 

begroting 

2013 

Baanbrekers 

 Begroting Baan-

brekers 2014 

 Begroting Baan-

brekers 2015 

 Begroting Baan-

brekers 2016 

Gemeentelijke bijdrage inzake apparaatskosten 4.340                   4.398                         4.508                         4.621                         

Resultaat inbesteding door gemeenten 480                      480                            480                            480                            

Resultaat "social return" 200                      200                            200                            200                            

Gemeentelijke bijdrage inzake exploitatie 461                      650                            -                                 -                                 

Totaal gemeentelijke bijdrage 5.481                   5.728 5.188 5.301

incidentele kosten ivm reorganisatie
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7. Ontwikkeling eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen is noodzakelijk voor de financiering van de organisatie en het afdekken van 
bedrijfsrisico’s (weerstandvermogen). Het minimum eigen vermogen voor de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie is bepaald op 1,2 miljoen. De volgende tabel biedt een inzicht in de geraamde 
vermogensontwikkeling indien de gemeentelijke bijdrage wordt aangehouden zoals die 
oorspronkelijk in de fusiebegroting was opgenomen. 
 
 

 Ontwikkeling eigen vermogen 2013 2014 2015 2016 

Stand per 1 januari 

Beginstand 2013 van € 1.875 is o.b.v. ‘fusiebegroting’ 
*  1.875 788 -136 426 

Begroot resultaat uit gewone bedrijfsvoering :  

INCLUSIEF bijdrage apparaatskosten ISD  *   

en EXCLUSIEF winstdeling WML Facilitair. 

-1.548 -1.574 562 1.324 

Gemeentelijke bijdrage in EV van de GR 461 650 0 0 

Extra benodigde bijdrage om te komen tot het 

afgesproken minimumniveau aan EV van € 1.200 
412 924 0 0 

Stand per 31 december 1.200 1.200 1.762 3.086 

 

Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten  *  4.340 *  4.398 *  4.508 *  4.621 

 
 
Om het minimaal noodzakelijk geachte eigen vermogen van € 1,2 miljoen in stand te houden, is op 
basis van de huidige verwachtingen een (al dan niet tijdelijke) storting in het eigen vermogen nodig 
van: 

 € 412.000 in het jaar 2013  

 € 924.000 in het jaar 2014 
Op basis van de voorliggende begroting is de verwachting dat deze stortingen deels in 2015 en deels 
in 2016 desgewenst kunnen worden teruggenomen. Uiteraard zal de definitieve bepaling van het 
jaarresultaat en daarmee van de uiteindelijke gemeentelijke bijdragen geschieden op basis van 
sluitpost op de nacalculatie aan de hand waarvan tevens de daadwerkelijke (slot)betalingen zullen 
plaatsvinden.  
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Bijlage 1: Het financieel model van een sociale dienst 
 
Het verdienmodel van een sociale dienst is als volgt:  

 Minder mensen in de uitkering dan waarvoor de gemeente budget krijgt van het Rijk  
   (I-deel); of  

 een lagere (aanvullende) uitkering per persoon als mensen een deel van hun inkomen  
   zelf verdienen met werken.  

 
Inkomsten en uitgaven van sociale diensten in 2011  
(cijfers zijn indicatief) 
 

 
 
 



 
 
 
 

Pagina 22 van 27 

De inkomsten en uitgaven van een sociale dienst zien er als volgt uit: 
 

1. De inkomsten bestaan uit middelen die een gemeente van het Rijk krijgt voor het 
verstrekken van uitkeringen (het inkomensdeel of I-deel) en voor re-integratie van mensen 
met een uitkering (het werkdeel of W-deel). 
 

2. Het I-deel wordt bepaald aan de hand van een prognose van het aantal bijstandsuitkeringen.  
Voor heel Nederland was het I-deel in 2011 ruim 4 miljard euro. Het budget wordt volgens 
een vaste verdeelsleutel toegekend aan gemeenten. Er zijn tekortgemeenten en 
overschotgemeenten.  
Gemeenten moeten tekorten zelf dekken en mogen overschotten vrij besteden.  
 

3. De grootste uitgavenpost voor sociale diensten bestaat uit uitkeringen. In 2011 waren dat er 
315.680. Per uitkering gaat het om een bedrag van gemiddeld € 14.436 per jaar.  
Gemeenten gaven in totaal zo’n € 4,8 miljard uit aan uitkeringen.  
 

4. Het W-deel bedroeg in 2011 € 1,3 miljard. Ook dit W-deel wordt volgens een vaste maatstaf 
verdeeld over de gemeenten. In 2011 gaven de gemeenten naar schatting € 1,2 miljard uit 
aan re-integratie. Door iets te reserveren bereidden ze zich voor op de aangekondigde 
verlaging van de budgetten vanaf 2012.  
Gemeenten mogen de middelen uit het W-deel alleen besteden aan re-integratieactiviteiten. 
 

5. Tot slot hebben sociale diensten ook uitvoeringskosten. Deze bedroegen in 2011 gemiddeld 
€ 2.609 per klant per jaar. Omgerekend naar het totaal aantal uitkeringen is dat € 825 
miljoen.  

 
De opgave realiseren: minder uitkeringen  
De opgave voor sociale diensten is om meer mensen regulier aan het werk te krijgen, zodat de 
uitgaven voor bijstandsuitkeringen verminderen. Maar in- en uitstroom in de bijstand zijn ook sterk 
afhankelijk van externe omstandigheden. In 2011 stroomden 89.450 mensen in en 80.400 uit.  
De instroom nam toe door de oplopende werkloosheid; 30% van de instroom bestond uit werklozen.  
 
Sociale diensten sturen op vermindering van de uitgaven aan uitkeringen: 

 Sociale diensten proberen de instroom te beperken door strenger te zijn aan de poort, 
handhaving aan de poort, het toepassen van een wachttijd en door direct te bemiddelen naar 
werk. In 2011 werd daardoor bij 31% van de aanvragen geen uitkering toegekend. 

 Sociale diensten proberen de uitstroom te versnellen, bij voorkeur naar duurzaam betaald werk 
(30% van uitstroom is uitstroom naar werk). Maar in toenemende mate krijgen ze te maken met 
de flex-WWB’ers, mensen die flexibel werk afwisselen of aanvullen met een bijstandsuitkering. In 
2011 stroomde 40% van de WWB’ers uit naar uitzendwerk en was  
38% van de instroom in de bijstand zonder WW afkomstig van uitzendwerk. 

 Minder mensen in de uitkering betekent ook minder uitvoeringskosten. Die kosten bedroegen in 
2011 gemiddeld € 2.609 per uitkering per jaar.  

 
Gemeenten kunnen de uitgaven aan uitkeringen ook beperken met lagere kosten per uitkering:  

 Mensen met een kleine baan naast hun uitkering, hoeven geen volledige uitkering te krijgen. 
Sociale diensten zien dit steeds meer als een kans om de uitgaven aan uitkeringen te beperken. 
In 2011 had 11% van de mensen met een bijstandsuitkering daarnaast een kleine baan. 
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Sociale diensten zetten het W-deel in om uitstroom te bevorderen en mensen met een uitkering te 
activeren, maar het hiervoor beschikbare bedrag neemt snel af. In 2008 was het nog € 5.829 per 
uitkering, in 2011 € 4.011 en in 2012 naar schatting € 2.171. Veel gemeenten hebben daarom 
besloten om deze middelen vooral in te zetten om mensen te begeleiden naar betaald werk (38% 
van de ingezette middelen). Omdat kansrijke klanten ook zonder re-integratietraject kunnen 
uitstromen naar betaald werk, moeten sociale diensten kritisch kijken naar de toegevoegde waarde 
van hun re-integratie-inspanningen. 
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Bijlage 2: Het financieel model van een WSW-bedrijf 
 
Het verdienmodel van een Wsw-bedrijf is als volgt: het bedrijf moet de kosten van salarissen van de 
Wsw-medewerkers en de bedrijfskosten zien te dekken met inkomsten uit de Wsw van het Rijk, een 
vast bedrag per standaardeenheid of SE, en de omzet die gegenereerd wordt uit productie, 
dienstverlening of detacheringsvergoedingen en de gemeentelijke bijdrage. 
 
Gemiddeld Wsw-bedrijf (met 1000 Wsw-medewerkers)  
(cijfers zijn indicatief) 
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In een gemiddeld Wsw-bedrijf met 1.000 Wsw-ers gaat € 35 miljoen om. Daarvan bestaat gemiddeld 
75% (ruim € 27 miljoen) uit salarissen van Wsw-medewerkers. Omdat de Wsw-ers niet volledig 
productief zijn en wel een volledig salaris ontvangen, krijgen Wsw-organisatie Wsw: in 2011 zo’n € 25 
miljoen. Er wordt dus gemiddeld € 2,1 miljoen meer aan loon betaald dan er aan Wsw ontvangen 
wordt.  Als de Wsw over zes jaar verlaagd is naar € 22.000 euro per SE, neemt dit gat toe tot ruim € 5 
miljoen voor een gemiddeld Wsw-bedrijf.  
 
De inkomsten uit bedrijfsvoering zouden dat gat moeten dichten. Gemiddeld realiseert een Wsw-
bedrijf een omzet van € 9,8 miljoen uit bedrijfsvoering. Hiermee wordt het tekort op de Wsw-
salarissen niet goedgemaakt. Want om deze omzet te maken wordt gemiddeld € 9,9 miljoen aan 
kosten gemaakt. Deze kosten bestaan voor tweederde uit personeelskosten (begeleiding en 
overhead) en een derde materiële kosten (onder andere voor huisvesting en machines). Tot slot zijn 
er de overige kosten en opbrengsten. In 2011 was het gemiddelde saldo van dit onderdeel positief. 
Maar de opbrengsten uit overige doelgroepen staan onder druk door de bezuinigingen op re-
integratie. Terwijl dat het meest beïnvloedbare onderdeel is van de bedrijfskosten. Een gemiddeld 
Wsw-bedrijf boekte in 2011 dus een verlies van € 1,5 miljoen. Dit is exclusief gemeentelijke 
bijdragen. Als er sprake is van een vooraf vastgestelde gemeentelijke bijdrage, wordt die vaak al 
meegenomen in het bedrijfsresultaat.  
 
De opgave realiseren: Wsw-ers productief aan het werk 
De opgave voor Wsw-organisatie is om Wsw-ers zo regulier mogelijk te laten werken, zodat de Wsw-
ers binnen hun mogelijkheden maximaal kunnen presteren. Wsw-organisatie doen dat op twee 
manieren: 

 door zelf zo veel mogelijk te lijken op een regulier bedrijf: het WSW-bedrijf als gewoon 
bedrijf; 

 door Wsw-ers aan het werk zetten bij reguliere bedrijven: het WSW-bedrijf als 
detacheringsbedrijf. 

Wsw-ers zoveel mogelijk naar een werkplek in het gewone bedrijfsleven brengen staat ook wel 
bekend als de beweging ‘van binnen naar buiten’. De ontwikkeling van het Wsw-bedrijf tot een 
gewoon bedrijf is een omgekeerde beweging. Sommige Wsw-organisatie zien het van binnen naar 
buiten naar buiten brengen van Wsw-ers als doel op zich, en kiezen daarom voor detachering. Het 
aandeel extern geplaatsten varieert per Wsw-bedrijf tussen circa 11% en 96%. Voor de meeste 
bedrijven zit het tussen 40% en 70%.  De ervaring leert dat Wsw-organisatie met beide strategieën 
goede financiële resultaten kunnen behalen. 
 
 
A.  Het Wsw-bedrijf als gewoon bedrijf 
Als een Wsw-bedrijf zoveel mogelijk een gewoon bedrijf wil zijn moet het:  

a. voor alle activiteiten voldoende omvang/volume hebben; 
b. ondernemerschap en vakkennis van de betreffende branche in huis hebben; 
c. de activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden van de doelgroep: (eenvoudige) productie en 

inpakactiviteiten of eenvoudige dienstverlening (schoonmaak, groen, catering); 
d. focussen op de best renderende activiteiten en durven te stoppen met onrendabele 

activiteiten; 
e. concurrerende arbeidsvoorwaarden hanteren (sector-cao toepassen, ook voor Wsw-ers). 
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Een Wsw-bedrijf met eigen producten en diensten loopt meer investeringsrisico en heeft hogere 
kosten waardoor: 

 een sterke relatie met afnemers cruciaal is; 

 er hogere opbrengsten nodig zijn; 
 
En voor de inzet van personeel betekent het: 

 dat de doelgroep wordt aangevuld met vaklui om kwaliteit te kunnen leveren; 

 dat de doelstelling van plaatsing van Wsw-ers in een regulier bedrijf (van binnen naar buiten) 
spanning oplevert met het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering. 

 
 
B.  Het Wsw-bedrijf als detacheringsbedrijf 
Een Wsw-bedrijf dat zoveel mogelijk een detacheringsbedrijf wil zijn, moet: 

a. het vak van detacheren verstaan: werk organiseren voor de doelgroep bij de inlener 
(jobcarving), de juiste match maken, de inlener ontzorgen; 

b. verschillende vormen van detachering (individueel en per groep) kunnen aanbieden; 
c. de staf toerusten voor gespecialiseerde detachering; 
d. deskundig zijn in processen die detachering ondersteunen en er automatisering voor 

hebben; 
e. een goede bezettingsgraad en marktconforme tarieven hebben, dat zijn de succesfactoren; 
f. een hechte relatie hebben met de inleners (in plaats van met afnemers); 
g. bij voorkeur geen eigen (concurrerende) productieactiviteiten hebben; 
h. plaatsing van Wsw-ers in een regulier bedrijf (van binnen naar buiten) als kernactiviteit zien. 

 
 
Resultaatverbetering 
Verbetering van het totale resultaat van een Wsw-bedrijf kan in theorie langs 2 wegen.  
 
1. Het beheersen van de loonkosten van Wsw-ers.  
De salariskosten van Wsw-ers bedragen gemiddeld zo’n 75% van de kosten van een Wsw-bedrijf. 
Deze kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden en aan de inkomstenkant is de Wsw een gegeven.  
Hoge loonkosten worden vooral verklaard door een groot aandeel Wsw-ers die vóór 1998 zijn 
ingestroomd (met oude rechten) en weinig recente instroom (die enkele jaren op minimumloon mag 
worden ingeschaald). Over enkele jaren worden deze onderlinge verschillen tussen medewerkers 
kleiner: het aandeel medewerkers met oude rechten neemt af en het loon van recent ingestroomde 
Wsw-ers neemt toe als ze niet meer in de aanloopschalen zitten.  
Daarnaast hebben Wsw-organisatie niet hetzelfde beleid gevoerd bij functie-inschalingen en het 
toekennen van periodieken. De consequenties hiervan dragen Wsw-organisatie nog lange tijd mee. 
Wsw-organisatie kunnen de loonkosten op lange termijn enigermate beïnvloeden door te sturen op 
inschaling van Wsw-ers; een demotie- en herindicatiebeleid in te zetten en een andere cao dan die 
van de Wsw te gebruiken. Daarnaast kunnen de kosten per uur omlaag door het aantal effectief 
gewerkte uren te verhogen door:  

 betere bezetting, minder leegloop; 

 minder ziekteverzuim; 

 minder faciliteiten zoals doorbetaalde pauzes of bedrijfsvervoer. 
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2. De bedrijfsvoering: het verhogen van de opbrengsten of het verlagen van de kosten.  
Op de bedrijfsvoering hebben Wsw-organisatie meer invloed, maar dat is maar een 25% van de 
omzet.  
 
Maatregelen voor opbrengstverhoging zijn: 

a. schrappen van activiteiten met relatief lage opbrengsten; 
b. investeren in (nieuwe) activiteiten met hogere opbrengsten; 
c. verhogen van de opbrengsten van bestaande activiteiten; 
d. Wsw-ers van binnen naar buiten plaatsen zodat ze meer verdienvermogen hebben  
e. voor sommige activiteiten samenwerken met bedrijven; 
f. meer gemeentelijke opdrachten binnenhalen; rechtstreeks of via social return on investment 

(SROI). 
 
Mogelijkheden om bedrijfskosten te verlagen:  

a. vaste en indirecte kosten drukken:  vaste lasten gaan zwaarder drukken als er minder omzet 
gemaakt wordt. Omdat de Wsw-doelgroep vanaf 2014 gaat krimpen, moeten Wsw-
organisatie kritisch kijken naar de vaste kosten. Bij detacheren kan er bijvoorbeeld bespaard 
worden op machines, gebouwen en indirect personeel. 

b. besparen op directe kosten;  
c. minder renderende bedrijfsonderdelen afbouwen (selectie activiteiten); 
d. de bestaande processen ‘lean’ maken: kritisch kijken naar de inzet van mensen en middelen; 
e. alleen nog gericht investeren in begeleiding en opleiding van de doelgroep. Veel Wsw-

organisatie wilden een ‘mensontwikkelbedrijf’ zijn en hebben hun investeringen in opleiding 
en ontwikkeling van de doelgroep flink opgeschroefd. Dat kan terug naar een niveau dat 
gebruikelijk is bij gewone werknemers en dat nodig is om mensen naar vermogen te laten 
werken in branches waar vraag is op de arbeidsmarkt. 
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1. INLEIDING 
 
 

Bijgaand treft u de meerjarenbegroting 2014-2017 aan voor  Baanbrekers. 

 

Deze begroting biedt enerzijds een financieel vergelijk met het  jaar 2013 en anderzijds  biedt 

deze begroting een financiële doorkijk naar de drie jaren volgend op het begrotingsjaar 2014.  

De begroting is gebaseerd op een aantal uitgangspunten waaronder de tot heden bekende 

arbeidsmarktinformatie en wet- en regelgeving. 

 

In de navolgende hoofdstukken kunt u eerst kennis nemen van de gehanteerde 

uitgangspunten en parameters. Vervolgens wordt eerst overzicht op het geheel gegeven 

door de financiële gegevens voor 2014 op hoofdlijnen te presenteren en het vergelijk met de 

oude begroting 2013 te laten zien. 

Nadat de risico’s en beïnvloedingsmogelijkheden zijn benoemd en omschreven, is een 

meerjarenperspectief opgenomen. 

 

Baanbrekers zal per product-markt-combinatie (pmc) een begroting maken. De 

meerjarenbegroting 2013-2016 zal  na goedkeuring daarvoor als basis dienen. Dit gebeurt 

via een nog op te stellen opbrengsten- en kostenverdeelstaat. 

De opstelling per pmc zal worden gehanteerd in zowel de kwartaalrapportage, die vanuit de 

bestaande rapportages van ISD en WML voor Baanbrekers opnieuw  wordt ingericht, in 

andere verantwoording en verslaglegging alsmede in de meerjarenbegroting vanaf 2015.  

Op die manier zal werkenderwijs inzicht ontstaan in de zowel de financiële als mens- en 

marktresultaten per bedrijfsonderdeel en per afdeling van Baanbrekers. 
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2. UITGANGSPUNTEN EN GEHANTEERDE PARAMETERS 2013 en 2014 
 

Onderwerp Omschrijving 

FTE WSW In 2014 is uitgegaan van een ongewijzigd aantal FTE’s ten opzichte 

van het voorafgaande jaar.  

Rijksvergoeding 

WSW 
In 2014 bedraagt de subsidie € 25.758 per SE. 
De subsidie voor de Wsw-ers daalt met ingang van 2015 met circa 

€500,- per SE per jaar: van € 25.758 in 2014 naar € 22.700 vanaf 2020 

Ontwikkeling 

Rijksvergoeding 

WSW 

Teneinde een zuiver beeld te kunnen verkrijgen van de effecten van de 

sturing van Baanbrekers, is het effect van de korting op de 

Rijkssubsidie WSW als PM-post in de begroting opgenomen. 
As basis is aangehouden de financieringsstructuur uit de  

Contourennota Participatiewet van Staatssecretaris Klijnsma van 

december 2012.  

Loonkosten  De loonkosten voor 2014 zijn berekend op basis van de loonkosten 

2012. Hier is een stijging van 2% in 2013 aangehouden en een 

éénmalige uitkering in maart 2013 en eventuele periodieken. 

Vervolgens is geïndexeerd naar 2014 met 2%.   
In verband met de hogere taakstelling is 20 FTE vermenigvuldigd met 

het minimumloon bij de loonkosten opgeteld. 

Sociale Lasten Vanaf 1-1-2013 is de  franchise WW-Awf vervallen, wat voor 

Baanbrekers als werkgever=afdrachtsplichtige leidt tot verhoging van 

het premieloon.   

WML Facilitair - Met betrekking tot de loonkosten SBW-personeel gedetacheerd bij 

WML-Facilitair (daling) is rekening gehouden met de planning van 

WML-Facilitair inzake SBW personeel dat overstapt van SBW naar 

WML-Facilitair. Dit veroorzaakt de daling van de doorbelaste 

loonkosten WML-Facilitair. 
- De loonwaardebepaling is niet in deze begroting verwerkt. Hierover 

bestaan nog te grote onzekerheden in relatie tot de begroting.  
- Afdeling Beveiliging, voorheen Toezicht en Preventie (per 2012 

overgegaan naar WML-Facilitair) is verwerkt in deze begroting.  

De kosten van de managementfee vervallen. Baanbrekers heeft 

voor deze PMC geen kosten en opbrengsten meer, echter 

ontvangt de helft van het resultaat van WML-Facilitair. 
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Vervolg 

WML Facilitair 
- De doorgeboekte subsidies WSW naar WML-Facilitair stijgen  

in verband met de afdeling Beveiliging.  
- Het bedrag dat Baanbrekers ontvangt voor de DVO (diensten-

overeenkomst is gedaald van € 600.000 naar € 200.000 in 2012. 
- Het begrote resultaat WML-Facilitair voor 2014 is € 514.000 

waarvan de helft aan Baanbrekers toekomt. 

Kosten 

Reorganisatie 
 

Kosten fusie  

 

en  

 

Kosten 

Boventallig 

Als gevolg van de fusie zijn in 2013 een aantal medewerkers 

boventallig geworden. IDe salariskosten worden op de post Kosten 

Boventallig inzichtelijk gemaakt. 
 
 

Uitgangspunt is dat de kosten van reorganisatie en fusie die in 2013 

nog moeten worden gemaakt niet drukken op de exploitatie van het 

uitvoeringsorgaan. Voor 2014 is het uitgangspunt dat er geen kosten 

meer zullen zijn als gevolg van deze fusie en reorganisatie. 

Fidant en Pijler Door de fusie zullen het aantal werknemers via deze stichtingen vrijwel 

nihil zijn. Dit betroffen voortrajecten WSW van de wachtlijst en trajecten 

vanuit de ISD, betaald door de ISD en het UWV. 

Afschrijvingen De afschrijvingslasten zijn vanaf 2013 gestegen. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door: 
- de vervanging van een aantal personeelsbussen en 

transportmiddelen voor Twiddus 
- de geplande investeringen op het gebied van ICT 
- afschrijvingskosten verbouwing Gebouw 1 (door de fusie) 
- afschrijvingskosten inventaris Gebouw 1 (door de fusie) 

 

  

2015 –  

2015 –  

2017 
 

Voor het meerjarenperspectief is in principe uitgegaan van een stijging 

van zowel opbrengsten als kosten met 2,5%. Daar waar meer 

specifieke informatie of afspraken bekend zijn, zijn die aangehouden. 
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3. BEGROTING 2014 
 
 

 
 

 

In hoofdstuk 5 treft u een toelichting aan op de risico’s en beïnvloedingsfactoren op de 

posten in het bovenstaande en hierna volgende overzicht. 

Hoewel de kans en impact van deze risico’s en beïnvloedingsfactoren niet voor alle posten 

met voldoende zekerheid kan worden geduid, kan de impact op de begroting c.q. realisatie 

2014 in enkele gevallen aanzienlijk zijn. 

 
 
 

BEGROTING 2014 BAANBREKERS

OPBRENGSTEN x € 1.000 % KOSTEN x € 1.000 %

BUIG-budget 19.080           39% Uitkeringen 19.080            38%

Werkbudget 1.400             3% Geld re-integratie w.o. personeel 2.028              4%

ISD BBZ 554                1% ISD BBZ 565                 1%

Ontvangsten BBZ-leningen 287                1%

Bijdrage apparaatskosten 4.398             9% Kosten niet-gesubsidieerd personeel 6.862              14%

SW-subsidies +overige subs = 3% 15.762           32% Kosten gesubsidieerd personeel 17.723            35%

Omzet min grondstoffen en uitbesteed werk 6.593             14% Afschr.+ onderh. + rente + prod.kst. 1.426              3%

Inbesteding en social return 680                1% Overige algemene kosten 2.577              5%

Per saldo bijz.baten-lasten/voorg.jaren 67                   0%

TOTAAL 48.755           100% TOTAAL 50.329            100%

Gemeentelijke bijdrage 650                

Resultaat deelneming Facilitair 257                

TOTAAL 49.662           TOTAAL 50.329            

RESULTAAT 667-                 
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Meerjarenraming  2014 - 2017  Baanbrekers

 Begroting 

2013 

 Begroting 

2014 

NTW Divisie Industrie 3.253           3.334           

NTW divisie Diensten prod. PMC's -                   0

NTW reintegratie / ADC / Detacheringen 3.843           3.939

Totaal Rijksvergoedingen en gemeentelijke bijdrage 41.132         41.481         

TOTAAL OPBRENGSTEN EN ONTVANGSTEN 48.228         48.755         

UITGAVEN ISD 21.145         21.674         

LOONKOSTEN WSW 16.438         16.849         

LOONKOSTEN EX WiW 318              326              

LOONKOSTEN FIG (vhSBG) -                   -                   

LOONKOSTEN PVI (vhSBI)  en  PVU (vh SBU) -                   -                   

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW 527              540              

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WiW 8                  8                  

SALARISKOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 7.276           6.766           

OVERIGE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 94                96                

KAPITAALLASTEN 1.169           1.198           

PRODUCTIEKOSTEN 222              228              

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2.514           2.577           

TOTAAL KOSTEN 49.711         50.262         

Totaal incidentele baten en lasten / baten en lasten voorg. jaren 65-                67-                

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering 1.548-           1.574-           

Deelnemingen en bijzondere kosten

Resultaat deelneming WML Facilitair 251              257              

Kosten ivm Reorganisatie 125-              

Kosten ivm fusie 375-              

Onttrekking best.res.Reorganisatie -                   

Gemeentelijke bijdrage 461              650              

Korting op de Rijkssubsidie ingaande 2014 PM

RESULTAAT 1.336-           924-              
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4. INVESTERINGSPLANNING 
 
 
4.1 I&A 

 

Een investeringplanning voor Informatisering en Automatisering is nog niet gemaakt. Een en 

ander is mede afhankelijk van het Informatiseringbeleid en tevens van het 

Automatiseringsbeleid. Beide documenten worden voor de nieuwe organisatie Baanbrekers 

medio 2013 opgesteld. 

 

 

4.2 Investeringsbegroting werkbedrijf 

 

Een investeringplanning voor het Werkbedrijf is nog niet gemaakt. Een en ander is mede 

afhankelijk van het Marketingplan en tevens van de nieuwe aanpak op het gebied van 

Reintegratie & Participatie. Voor beide gebieden worden voor de nieuwe organisatie 

Baanbrekers medio 2013 beleidsnotities opgesteld. 

 

 

4.3 Investeringen gebouwen en installaties 

 

Een investeringplanning voor gebouwen en installaties is nog niet gemaakt. In de tweede 

helft van 2012 is een deel van de gebouwen ingrijpend veranderd en verbeterd. Begin 2013 

is een deel van de gebouwen verhuurd aan een van de deelnemende gemeenten. Naar 

aanleiding van deze ingrijpende wijzigingen zal in 2013 een nieuwe inventarisatie moeten 

worden opgesteld waarin zowel de stand van zaken als de (kwantiteit en kwaliteit) van de 

toekomstige huisvestingsbehoefte in kaart wordt gebracht. De investeringsplanning voor 

gebouwen en installaties wordt daaruit afgeleid. 
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5. RISICO’S EN BEINVLOEDINGSFACTOREN 
 
 
A. Risico’s in de begroting 

 

5.1 Verdere uitwerking van de Participatiewet 

 

Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. In april heeft hjet 

kabinet met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een sociaal akkoord 

afgesproken met daarin de volgende uitgangspunten voor het werkterrein van Baanbrekers.   

a. Er komen 35 regionale werkbedrijven, die de schakel zijn om mensen te verbinden 

met de banen waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven.    

b. Als werkgevers tot en met 2016 geen 11.000 extra banen realiseren voor mensen 

met een arbeidsbeperking treedt een quotum in werking.  

c. De Wajong staat alleen open voor mensen die nooit zullen kunnen werken. Mensen 

die al in in de Wajong zitten, worden herkeurd. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

jongeren vallen vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

d. De instroom in de sociale werkvoorziening stopt met ingang van 2015, Wie al in de 

Wsw werkt houdt zijn wettelijke rechten en plichten. 

e. Er komen 30.000 beschut-werkplekken beschikbaar. Belong vindt plaats conform 

loonkostensubsidie en sluit aan de bij de CAO van de werkgever (regulier of 

gemeente).  

f. De overheid vult het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon aan met een 

loonkostensubsidie van maximaal 70% van het minimumloon.  

g. De subsidie voor de  Wsw-ers daalt met ingang van 2015 met circa €500,- per SE per 

jaar: van € 25.758 in 2014 naar € 22.700 vanaf 2020. 

  

Het regeerakkoord en het sociaal akkoord worden nog op meerdere onderdelen uitgewerkt.  

Mogelijk dat dit nog een heroriëntatie op verschillende beleidsterreinen met zich mee brengt  

die consequenties voor deze begroting heeft. Daarnaast zullen de gemeenten in de 

Langstraat nog strategische beleidskaders stellen die relevant zijn voor de uitvoering door 

Baanbrekers.  

 

In de onderstaande tabel  wordt  een indruk gegeven van de effecten die de verlaging van de 

Wsw-subsidie per fte gaat hebben op de begroting van Baanbrekers. In de staffel is rekening 

gehouden met een instroom van Nul, en is de uitstroom op basis van natuurlijke fatoren 

geschat op 5%. Rekening is gehouden met de huidige afbouw en nog niet met de afbouw 

zoals deze in het sociaal akkoord is opgenomen. De hier gepresenteerde bedragen kunnen 

daarom op onderdelen nog wijzigen.  

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bedrag p.Se* 25.758 25.200 24.700 24.200 23.700 23.200 22.700 

Geschat aantal Se’s * 593 560 535 505 480 455 430 

Indicatie Rijks-subsidie SW 15.274.500 14.112.000 13.214.500 12.221.000 11.376.000 10.556.000 9.761.000 

Indicatie afname subs. SW  1.162.5200 897.500 993.500 845.000 820.000 795.000 

Indicatie afname bij  

± 600 SE ‘vast’  * 
 330.894 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

* Bedrag en aantallen zijn afgerond 
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Hoewel door de afname van het aantal SW-ers ook de loonkosten zullen dalen, is nog geen 

rekening gehouden met een daling van kosten van begeleidend personeel, huisvesting etc. 

 

 

De nieuwe systematiek brengt een financieel risico met zich mee. Bij een afnemende 

subsidie blijven de bestaande CAO-bepalingn voor het zittende bestand van toepassing, 

terwijl onduidelijk is welke CAO-afspraken voor de nieuwe beschutte werkplekken gelden. 

Als  een pesoon met een arbeidsbeperking volledig in de uitkering blijft, kost dat gemiddeld 

zo’n  € 14.000 . Werkaanvaarding lijkt in de  huidige systematiek van het inkomensdeel niet 

te lonen, omdat een vermindering van het totaal aantal mensen in de uitkering leidt tot een 

lager macro-inkomensdeel. Maar voor een individuele gemeente loont het zeker wel om 

deze ontwikkeling vóór te blijven door meer mensen uit de uitkering aan het werk te krijgen. 

Voor Baanbrekers blijft de noodzaak om de omzet te verhogen en/of de kosten te verlagen 

ook onder de Participatiewet urgent.  

 

 

 

5.2 BUIG (grotere instroom) 

 

Het macrobudget voor 2014 zal pas in september 2013 bekend zijn en wordt gebaseerd op 

basis van de op dat moment geraamde ontwikkelingen en uitgaande van het prijspeil van het 

jaar t-1. Ten aanzien van het budget 2013 bestaan ook nog grote onzekerheden. Het 

voorlopige budget 2013 kan nog bijgesteld worden vanwege de loon- en prijsongevoeligheid 

(LPO), effecten rijksbeleid (voor zover nog niet bekend bij de bekendmaking van de 

voorlopige budgetten), gemeentelijke realisaties en conjuncturele ontwikkelingen. De 

realiteitswaarde van het thans bekende budget is onzeker, met name doordat onder invloed 

van de economische ontwikkelingen het bijstandsvolume blijft toenemen.    

 

Voor een zuivere bepaling van het exploitatieresultaat zijn het budget en de uitgaven BUIG 

afzonderlijk doch budgettair neutraal gepresenteerd in de begroting 2014 en de jaren daarna.   

Naast de ontvangsten zijn ook de uitgaven onzeker. Op basis van ramingen van het CPB 

van maart 2013 is een groei van het gemiddelde bijstandsvolume in 2013 te verwachten van 

330.000 in 2012 naar 355.000 in 2013 en 380.000 in 2014.  

De evenredige vertaling hiervan naar de Langstraat is in de volgende tabel verwerkt.   

 

 Stand 31-12 
Gemiddeld 

jaarvolume 
Uitgaven op 

jaarbasis 
Definitieve 

financiering 

2013 1.469 1.417    € 20.128.5001 n.n.b. 

2014 1.572 1.517 €  21.541.400 n.n.b. 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 SZW: gemiddelde uitkering 2013 = € 14.200  
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5.3 Discussies m.b.t. WML Facilitair 

 

De joint venture WML Facilitair is per 1 juli 2010 van start gegaan. De contractuele 

overeenkomst met Vebego die ten grondslag heeft gelegen aan de inrichting en het 

business-model voor de joint venturen WML Facilitair, kent een behoorlijke omvang. Hoewel 

de verwachting was dat daarmee ‘alles’ vooraf was doorgenomen en duidelijk afgesproken, 

blijkt de praktijk weerbarstig.  

Het aantal discussies dat wordt gevoerd over al dan niet dagelijkse, operationele 

onderwerpen, is inmiddels behoorlijk toegenomen. 

 

Daarnaast is door Baanbrekers/het voormalige WML inmiddels op forse wijze bijgedragen 

aan het realiseren van het oorspronkelijk beoogde financieel resultaat van WML Facilitair: de 

vergoeding voor de overeengekomen dienstverlening, die initieel € 1.200.000 bedroeg, is 

inmiddels tweemaal naar beneden bijgesteld en bedraagt met ingang van 2012 € 200.000. 

Daarnaast is de exploitatie van Toezicht & Preventie in 2012 overgedragen; het 

exploitatieresultaat daarvan bedroeg globaal € 130.000 op jaarbasis. Momenteel lopen er 

een aantal andere discussies. De uitkomsten van deze discussie(s) kunnen een behoorlijke 

impact hebben op de begroting van Baanbrekers, waarvan de omvang alsmede het tijdstip 

van voordoen echter niet c.q. niet goed kan worden geduid. 

 

 

5.4 BTW (deels niet meer aftrekbaar ivm % onbelaste activiteiten) 

 

Vóór de fusie van WML en ISD tot Baanbrekers, vielen beide helften onder een ander btw-

regime.  

WML werd voor de btw gezien als onderneming die 100% belaste activiteiten verrichtte. Dat 

betekende dat de btw die werd betaald over alle goederen en diensten die extern werden 

ingekocht, aftrekbaar was. 

De ISD viel onder het gemeentelijk btw-regime: als gemeenten en provincies diensten of 

goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij 

die btw niet terugvorderen van de Belastingdienst. Echter kunnen gemeenten sinds 2003 de 

btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk bij het compensatiefonds. 

 

Nu door de fusie beide btw-regimes onder één juridisch dak zijn verenigd, is Baanbrekers 

met de Belastingdienst in overleg  hoe te handelen in het kader van de btw. 

De uitkomsten van dit overleg zijn niet voorspelbaar en kunnen bovendien enige tijd op zich 

laten wachten: immers, ook de Belastingdienst zal op dit punt nog veel van het ‘wiel’ moeten 

uitvinden. 
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5.5 Markt 

 

Op 13 maart heeft het CPB het Centraal Economisch Plan 2013 gepubliceerd. Het CPB 

houdt voor 2013 rekening met een krimp van de Nederlandse economie met 0,5%, wat zich 

vertaalt in afnemende werkgelegenheid en oplopende werkeloosheid.  

De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op en stijgt in 2014 nog iets verder door 

naar 6½% van de beroepsbevolking. 

De consumptie staat onder druk door matige koopkrachtontwikkelingen en dalende 

huizenprijzen. In 2013 daalt de koopkracht voor het vierde achtereenvolgende jaar.  

Het overheidstekort neemt naar verwachting iets af, hetgeen tot stand komt door 

omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen. 

 

Samengevat kan worden gesteld dat de marktomstandigheden een serieus risico vormen om 

de beoogde omzet en resultaat in industriële diensten,detacheringen en andere verdien-

activiteiten te realiseren. Een voorbeeld is Twiddus, het kringloopbedrijf van Baanbrekers. 

Hoewel Twiddus in 2012 een voortreffelijk jaar kende (omzet-realisatie € 604.766 t.o.v. 

begroot € 570.000), is vanwege de economische crisis een reële kans aanwezig dat de 

geplande toename in volume van kleding en verkoop winkel onder druk komt te staan. Dit 

mede omdat eind 2012 een toename van het aantal inzamelpunten bij de WGR-gemeentes 

is waargenomen. Hiertegen dient te worden opgetreden (handhaving Openbare Orde/ 

Vergunning verlening) voor zover de mogelijkheden daartoe strekken. Het roept bovendien 

de vraag op of de gewenste exclusiviteit die Baanbrekers nastreeft het gewenste effect 

(=resultaatverbetering) gaat opleveren. Het geschat risico bedraagt 25% van de begrote 

omzet (€ 660.000) van Twiddus. 

 

De afdeling Participatie & Re-integratie zal daarom echt de ‘spil’ van Baanbrekers blijken te 

zijn. Voor het realiseren van een zo hoog mogelijke participatie is het van belang dat er 

enerzijds voldoende werk is voor personen die nu nog aan de kant staan en anderzijds 

voldoende passend werk is voor  onze wsw-ers. Om dit te realiseren is een intensivering van 

de samenwerking met ondernemers noodzakelijk. Met ondernemers zullen we 

partnerschappen aangaan en hen uitnodigen mee te denken en doen om meer personen uit 

onze doelgroepen te laten participeren. Intern is het noodzakelijk dat we gaan werken met 

o.a. dezelfde informatie- en registratiesystemen, marktbewerkingsplannen, 

accountbenadering en een eenduidige werkgeversbenadering.  

We zoeken hiervoor afstemming met Midden-Brabant. 

 

 

5.6 Realiseren dekking interne kosten uit W-deel 

 

Het W-deelbudget van het Rijk is bedoeld om de klant te helpen te re-integreren. Het is 

geoormerkt geld: het mag dus niet worden besteed aan andere doeleinden dan aan re-

integratieactiviteiten. 

Onze werkmakelaars zijn voor een groot deel van hun werk bezig met re-integratie-

activiteiten voor de klant. Daarnaast besteden zij tijd aan taken die samenhangen met het feit 

dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor uitkeringen en re-integratie wettelijk is 

vastgelegd: het gaat dan om een (kort) poortgesprek en diagnosegesprek. 
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Activiteiten in het kader van re-integratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken. Deze kunnen 

door een re-integratiebedrijf worden uitgevoerd, maar ook door de werkmakelaar. Door het 

toenemend accent op de inbesteding van deze activiteiten, zijn de werkzaamheden van 

werkmakelaars steeds meer niet-wettelijk geworden. De kosten van deze activiteiten van het 

interne apparaat kunnen ten laste worden gebracht van het w-deel. 

De accountant ziet toe op de rechtmatige naleving van deze regeling. Met de accountant zijn 

in het verleden afspraken gemaakt over welke activiteiten niet-wettelijk zijn, over de 

vastlegging in administraties van de bestede uren aan deze activiteiten, en over de tarieven 

die per uur kunnen worden gerekend. Deze afspraken worden  met de accountant 

geactualiseerd.  

 

 

5.7 Inbesteding en social return (bruto/netto  en wel/niet via Facilitair) 

 

Een zo hoog mogelijk participatie kan uitsluitend worden gerealiseerd als gemeenten een 

beleid voeren én uitdragen waarbij de uitvoeringsorganisatie een bevoorrechte positie 

inneemt bij het verstrekken van werkopdrachten. Dit kan worden geëffectueerd door mee te 

werken aan social return en in de openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken op te 

nemen dat mensen uit de doelgroepen van Baanbrekers ingezet  worden bij uitvoering van 

(ook aan andere ondernemers) gegunde werkzaamheden. Het SET vervultdaarin een 

randvoorwaardelijke rol. Voor Baanbrekers  geldt dat  inbesteding en social return een 

(financieel) fundament vormen voor onze organisatie. 

 

  



 

14 

 

 
 
 
B. Beïnvloedingsmogelijkheden 

 

5.8 Formatie inkomensconsulenten, grote instroom klanten 

 

De kosten van de formatie van inkomensconsulenten zijn in deze begroting 2013 ev niet 

verhoogd ten opzichte van de kosten van de formatie in 2012.  Begin 2013 echter is het 

aantal bijstandsklanten veel groter dan de circa 850 waar we in 2009 bij de vaststelling van 

de formatie vanuit gingen:  op 18 maart 2013 waren er 1.397 klanten. 

 

Inkomensconsulenten verrichten een wettelijke taak: het vaststellen van het recht op een 

uitkering en de hoogte ervan. Onlosmakelijk daaraan verbonden zijn taken als handhaving, 

terugvordering, signaalonderzoeken, het bepalen van recht op bijzondere bijstand, (bijv. 

langdurigheids)toeslagen, kinderopvang. Het niet uitvoeren van de wettelijke taak leidt tot 

grote risico’s. Klanten kunnen niet binnen de wettelijke termijnen geholpen worden (o.a. 

risico op wettelijke rente), er wordt niet voldoende gelet op signalen en handhaving is 

onvoldoende (onrechtmatig en teveel verstrekte uitkeringen), etc.  

 

Baanbrekers neemt daarom interne efficiencymaatregelen. Door de vacaturestop in verband 

met de fusie en reorganisatie zijn vacatures voor inkomensconsulenten opgevuld door 

inhuurkrachten. Deze zijn iets duurder dan eigen personeel. Door de fusie is het mogelijk 

medewerkers via de stichting (SBW) aan te nemen, en daarmee duurdere inhuurconstructies 

te voorkomen. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om de inrichting van werkprocessen 

alsook de benodigde formatie aan inkomensconsulenten nog efficiënter in te richten teneinde 

de inzet van inhuurkrachten tot een minimum te beperken.  

 

Het aantal klanten is echter tussen 2009 en 2013 dermate sterk gegroeid (ruim 70% !), dat 

met alleen deze interne maatregelen de hiervoor genoemde risico’s werkelijkheid zouden 

kunnen worden. Daartegenover staat dat Baanbrekers ook een financiële opdracht heeft om 

haar tekorten binnen 3 jaar weg te werken en ‘zwarte cijfers’ te schrijven.  

Zonder voorafgaande additionele dekking op de afgesproken apparaatskosten is het 

onmogelijk beide (tegengestelde) doelstellingen tegelijkertijd te realiseren.    

 

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het feit dat bij een eventuele aanvraag van een 

incidenteel aanvullende uitkering (IAU) aangetoond moet worden dat voldoende inspaningen 

zijn geleverd op het voorkomen van instroom, het bevorderen van nuitstroom en andere 

elementen van een effectieve bedrijfsvoering die bijdragen aan het beperken van een 

mogelijk tekort op het Buigbudget 

 

 

5.9 Overige personele kosten 

 

In 2013 worden de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd.  Met 

tertiaire arbeidsvoorwaarden bedoelen we de arbeids-voorwaarden die niet in de CAO’s zijn 

vastgelegd, maar in aanvullende locale regelingen.  

Bij deze uniformering zal ook rekening worden gehouden met de fiscalisering van 

arbeidsvoorwaarden in het kader van de werkkostenregeling. Het begrotingstekort van 

Baanbrekers en de algemene economische omstandigheden maken het noodzakelijk de 

kosten van de extra arbeidsvoorwaarden te kwantificeren en te overwegen of deze (op 

onderdelen) nog acceptabel zijn.  
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5.10 Opleiding en ontwikkeling  

 

Gedurende het jaar 2012 is (binnen WML) fors bezuinigd op opleiding en ontwikkeling. 

Echter, in het koersdocument voor Baanbrekers staat geformuleerd (beknopte weergave): 

- missie: “een zo hoog mogelijke participatie” 

- visie: “zoveel mogelijk mensen met een achterstand aan een reguliere baan helpen” 

- doelgroep: “medewerkers worden via maatwerk naar regulier werk geleid” 

- arbeidsgedrag: “sturing op prestatie en ontwikkeling”. 

 

Hieruit mag worden geconcludeerd dat opleiding en ontwikkeling een niet weg te denken en 

niet weg te bezuinigen aspect binnen Baanbrekers is. Teneinde de kosten die hieraan 

verbonden zijn te beheersen, zal zoveel als mogelijk worden ingezet op opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden die in aanmerking komen voor subsidie en/of 

afdrachtvermindering.  

Op basis van ResultaatGerichteAfspraken (RGA’s) voor afdelingen die worden doorvertaald 

naar RGA’s voor medewerkers, zal voor de medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan 

worden opgesteld waarvan scholing nadrukkelijk onderdeel uitmaakt. Op basis daarvan zal 

het scholingsbudget zo nodig worden herzien. 

De verwachting is dat de investering in scholing en ontwikkeling op termijn zichzelf zal 

terugbetalen in de vorm van (versnelde) uitstroom, efficiënter en effectievere werkwijzen 

alsmede het zijn van een aantrekkelijke werkgever. 

 

 

 

5.12 Ontvangst middelen incidenteel aanvullende uitkeringen (IAU) 

 

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om uit te komen met het door het Rijk beschikbaar 

gestelde Buig-budget. Wanneer er bij een gemeente grote tekorten zijn ontstaan op het Buig-

budget, dan kan het Rijk voor het deel van het tekort dat groter is dan 10% van het budget, 

een IAU toekennen.  Dit gebeurt nadat aan door het Rijk gestelde voorwaarden wordt 

voldaan: rechtmatigheid, gevoerd beleid en de arbeidsmarkt. 

 

Over 2011  is voor alle 3 Midden-Langstraatgemeenten een IAU-aanvraag ingediend. Per 20 

december 2012 is voor Loon op Zand positief beschikt, maar voor Heusden en Waalwijk (per 

28 december 2012) negatief. Tegen deze beslissing is bezwaar gemaakt, waarbij het gaat 

om een bedrag van € 491.892 + € 269.004 = € 760.896. Medio 2013 wordt de beslisisng op 

bezwaar verwacht.  

 

 

IAU 2011 

Waalwijk  € 269.004 

Heusden  € 491.892 

Loon op Zand  € 316.474 

Totaal € 1.077.370 
  

Bedragen zijn bedragen uit beschikkingen;  
de verdeling van het totaal van de IAU 2010 zijn verdeeld conform bekende verdeelsleutel. 
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5.13 Voormalige WiW- en ID-banen  

 

In 2011 is besloten tot definitieve afbouw in 2012 van deze voormalige subsidieregelingen 

voor langdurig werklozen. In 2013 zijn de  bestaande WiW-dienstbetrekkingen meegenomen: 

zij worden vooralsnog ook in 2014 gefinancierd  uit de reguliere middelen. 

Bij het inrichten van de financiële sturing per pmc, zal blijken of de continuering van deze 

dienstbetrekkingen rendabel is of niet, en zo nee, welk prijskaartje is gemoeid met de 

instandhouding ervan en of  dit acceptabel is of niet.  

 

 

5.14 BTW-compensatiefonds 

 

Voor de uitvoering van de re-integratietaken trad de voormalige ISD-ML op als btw-

ondernemer, waarbij echter vanwege de zogenaamde ‘koepelvrijstelling’2 ISD-ML voor deze 

activiteiten geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. Voor zover ISD-ML kosten heeft 

gemaakt waarop btw drukt, kan deze btw echter worden ‘doorgeschoven’ naar de 

deelnemende gemeenten,  

 

In een recente uitspraak van Gerechtshof Den Haag wordt onder meer ingegaan op de 

compensatie van btw op kosten van re-integratie. Het Hof oordeelt dat gemeenten bij de 

uitvoering van de Wwb, waarbij gehandeld wordt als overheid, prestaties verrichten ten 

behoeve van een collectiviteit van inwoners en niet aan individuele derden. Dat betekent dat 

de btw op kosten van re-integratietrajecten volledig voor een bijdrage uit het BCF in 

aanmerking komt.  

Omdat sprake is van ‘nieuwe jurisprudentie’, heeft Deloitte voor de voormalige ISD een 

exercitie voor de deelnemende gemeenten voor het jaar 2007 uitgevoerd waaruit blijkt dat 

ISD-ML een claim kan indienen bij het Ministerie van Financiën. 

De verwachting is dat deze claim wordt gehonoreerd. In vervolg hierop zal dan een claim 

worden voorbereid voor de jaren 2008 tot en met 2012. De verwachting is dat mogelijk een 

bedrag van circa  € 1 miljoen teveel is betaald aan BTW c.q. niet besteed is kunnen worden 

aan de doelgroep.  Indien blijkt dat over de genoemde jaren door ISD-ML ten onrechte 

omzetbelasting is afgedragen over de gelden die waren bestemd voor de doelgroep, geldt 

het principe dat de ten onrechte betaalde belasting bij terugbetaling door het Ministerie van 

Financiën ten goede komt aan de doelgroep: ofwel wordt toegevoegd aan het w-deel.  

 

 

5.15 Externe additionele middelen / subsidies 

 

Naast de eerdergenoemde structurele financieringsbronnen kan ten behoeve van de 

uitvoering van re-integratie en activeringsinspanningen en de uitvoering van concrete 

projecten een beroep worden gedaan op externe financiering.  Zo is in het verleden gewerkt 

met ESF-, landelijke en of provinciale subsidies. Door de sterk oplopende werkloosheid 

hebben rijk en provincie recent aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen voor  

een projectmatige ondersteuning ter terugdringing van de negatieve effecten van de 

economie op de arbeidsmarkt. Voor de aanpak van jongerenwerkloosheid stelt het rijk € 25 

miljoen beschikbaar die wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. De provincie Noord-

Brabant gaat € 5 miljoen crisisgelden beschikbaar stellen. Via de arbeidsregio Midden-

Brabant zijn hiervoor inmiddels projectvoorstellen ingediend. Bij het opstellen van deze 

begroting is met deze projectgelden geen rekening gehouden.   

                                                 
2
 Wet Omzetbelasting, artikel 11, lid 1 onderdeel u. 
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6. MEERJARENBEGROTING 2014 - 2017 
 

 
  

Meerjarenraming  2014 - 2017  Baanbrekers

 Begroting 

2013 

 Begroting 

2014 
 Begroting 

2015 

 Begroting 

2016 

 Begroting 

2017 

NTW Divisie Industrie 3.253           3.334           3.418           3.503           3.591           

NTW divisie Diensten prod. PMC's -                   0 0 0 0

NTW reintegratie / ADC / Detacheringen 3.843           3.939 4.038 4.138 4.242

Totaal Rijksvergoedingen en gemeentelijke bijdrage 41.132         41.481         42.431         43.492         44.579         

TOTAAL OPBRENGSTEN EN ONTVANGSTEN 48.228         48.755         49.887         51.134         52.412         

UITGAVEN ISD 21.145         21.674         22.215         22.771         23.340         

LOONKOSTEN WSW 16.438         16.849         15.296         15.140         15.138         

LOONKOSTEN EX WiW 318              326              223              198              198              

LOONKOSTEN FIG (vhSBG) -                   -                   -                   -                  -                  

LOONKOSTEN PVI (vhSBI)  en  PVU (vh SBU) -                   -                   -                   -                  -                  

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WSW 527              540              652              652              664              

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN WiW 8                  8                  8                  9                  9                  

SALARISKOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 7.276           6.766           6.660           6.664           6.720           

OVERIGE KOSTEN NIET-GESUBSIDIEERD PERSONEEL 94                96                99                101              104              

KAPITAALLASTEN 1.169           1.198           1.228           1.259           1.290           

PRODUCTIEKOSTEN 222              228              233              239              245              

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2.514           2.577           2.641           2.707           2.775           

TOTAAL KOSTEN 49.711         50.262         49.256         49.740         50.483         

Totaal incidentele baten en lasten / baten en lasten voorg. jaren 65-                67-                68-                70-                72-                

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering 1.548-           1.574-           562              1.324           1.858           

Deelnemingen en bijzondere kosten

Resultaat deelneming WML Facilitair 251              257              450              500              500              

Kosten ivm Reorganisatie 125-              

Kosten ivm fusie 375-              

Onttrekking best.res.Reorganisatie -                   -                   -                  -                  
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7. ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN 

 

Het eigen vermogen is noodzakelijk voor de financiering van de organisatie en het afdekken 

van bedrijfsrisico’s (weerstandvermogen). Het minimum eigen vermogen voor de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie is bepaald op 1,2 miljoen. De volgende tabel biedt een inzicht in de 

geraamde vermogensontwikkeling indien de gemeentelijke bijdrage wordt aangehouden 

zoals die oorspronkelijk in de fusiebegroting was opgenomen. 

 

 

 Ontwikkeling eigen vermogen 2013 2014 2015 2016 2017 

Stand per 1 januari 
*  

1.875 
788 -136 426 1.750 

Begroot resultaat uit gewone bedrijfsvoering :  

INCLUSIEF bijdrage apparaatskosten ISD  *   

en EXCLUSIEF winstdeling WML Facilitair 
en EXCLUSIEF kosten reorganisatie/fusie. 

-1.548 -1.574 562 1.324 1.858 

Gemeentelijke bijdrage in EV van de GR  *    461 *    650 0 0 0 

Stand per 31 december 788 -136 426 1.750 3.608 

 

Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten  *4.340 *4.398 *4.508 *4.621 *4.736 

 

*  Ten behoeve van zuivere vergelijking  zijn deze bedragen ongewijzigd opgenomen ten opzichte van de ‘fusiebegroting’ 

 

Om het minimaal noodzakelijk geachte eigen vermogen van € 1,2 miljoen in stand te 

houden, is op basis van de huidige verwachtingen een (al dan niet tijdelijke) storting in het 

eigen vermogen nodig van: 

 

€ 412.000 in het jaar 2013  

€ 924.000 in het jaar 2014.  

 

Op basis van de voorliggende begroting is de verwachting dat deze stortingen in deels 2015 

en deels in 2016 desgewenst kunnen worden teruggenomen. 

 

 

Uiteraard zal de definitieve bepaling van het jaarresultaat en daarmee van de uiteindelijke 

gemeentelijke bijdragen geschieden op basis van sluitpost op de nacalculatie, aan de hand 

waarvan tevens de daadwerkelijke (slot-)betalingen zullen plaatsvinden. 

 



 

  1/1 

 

  

Behandeling in:   AB van maandag 24 juni 2013       

Onderwerp:  Financiële kaders 

Steller:   M.Th. Dubbeldam-Ooms 

 

Toelichting: De bijgaande stukken zijn opgesteld op basis van de bestaande stukken van zowel ISD als 

WML, en afgestemd door zowel de Interne Controle als de externe accountant met 

vigerende interne stukken en externe regelgeving. 

 

Voorstel: 

 

1. Vaststellen van de financiële verordening voor Baanbrekers 

2. Vaststellen van de controleverordening voor Baanbrekers 

3. Vaststellen van het controleprotocol voor Baanbrekers 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB van 24 juni 2013   

 

 

A.E.W. van Limpt MCM               drs. M. Mulder 

secretaris                                        voorzitter            

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Colleges en raden       

              

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van 

toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X communicatiemedewerker       

Colleges / raden               

Gemeentepagina X communicatiemedewerker       

Gemeente(n) :     

Website X communicatiemedewerker       

Nieuwsbrief 

klanten 

X communicatiemedewerker       

Intranet  X             

O.R. / G.O              

Anders:  KvK Directeur / controller       

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    

 

 



 

 

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel     
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers (verordening  
ex artikel 212 Gemeentewet). 
 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 
gelet op: 
 artikel 212 van de Gemeentewet; 
 de  gemeenschappelijke regeling Baanbrekers;  
 het Treasurybesluit en;   
 de nota Waardering en afschrijving   
 
besluit vast te stellen: 
 
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financeel    
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers. 
 
 
Artikel  1. Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
 

a.       Baanbrekers De organisatie welke op 1 januari 2013 is ontstaan door sa-
menvoeging van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Mid-
den-Langstraat en de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde 
arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat; 

b.        bedrijfsonderdeel iedere organisatorische eenheid binnen de organisatie van 
Baanbrekers; 

c.        administratie 
 

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en ver-
strekken van informatie ten behoeve van het besturen, het 
functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de or-
ganisatie van Baanbrekers en ten behoeve van de verant-
woording die daarover moet worden afgelegd; 

d.        financiële  
           administratie 

 

het onderdeel van de administratie dat omvat het systema-
tisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de 
financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van 
Baanbrekers, teneinde te komen tot een goed inzicht in: 

1. de financieel-economische positie; 
2. het financiële beheer; 
3. de uitvoering van de begroting; 
4. het afwikkelen van vorderingen en schulden; 
5. alsmede tot het afleggen van rekening en    

verantwoording daarover; 
e.        administratieve  
            organisatie: 
 

het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het 
tot stand brengen en het in stand houden van de goede wer-
king van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging 
ten behoeve van de verantwoordelijke leiding; 



 

 

 

f.        financieel beheer 
 

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer 
van middelen en het uitoefenen van rechten van Baan-
brekers; 

g.        rechtmatigheid 
 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regel-
geving; 

h. doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo  
beperkt mogelijke inzet van middelen en 

i.        doeltreffendheid 
 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van 
het beleid daadwerkelijk worden behaald. 

 

 

Titel 1. Begroting en verantwoording 
 
 
Kaderstellen 
 
Artikel 2. Begroting 
1. Het algemeen bestuur stelt - uiterlijk 1 juli - de begroting voor het volgende jaar vast. 
2. Het algemeen bestuur stelt per kalenderjaar op basis van de begroting en de financië-

le meerjarenraming en de bevindingen van de uitvoering daarvan de jaarrekening ui-
terlijk 1 juli vast. 

 
Artikel 3. Kaders begroting 
Het dagelijks bestuur biedt uiterlijk 1 april van het begrotingsjaar het algemeen bestuur een 
financiële meerjarenraming aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie 
opvolgende jaren. In deze raming worden de bevindingen betrokken uit de rapportage van de 
begrotingsuitvoering bedoeld in artikel 6 en de jaarstukken bedoeld in artikel 7. 
 
 
Uitvoering 
 
Artikel 4. Uitvoering begroting 
1. Het dagelijks bestuur kan regels stellen die waarborgen dat de uitvoering van de be-

groting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 
2. Het dagelijks bestuur draagt ten aanzien van de raming er zorg voor dat: 
 a.  de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toege-

wezen; 
 b.  de budgetten en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals 

geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie; 
 c.  de lasten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere pro-

ducten binnen hetzelfde begrotingsonderdeel onder druk komt. 



 

 

Beheersing en Interne controle 
 
Artikel 5. Interne controle 
1. Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatig-

heid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid 
van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij 
afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een periodieke toetsing op juistheid, volledig-
heid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van 
beheershandelingen en besluiten van Baanbrekers.  

3. Het dagelijks bestuur zorgt op basis van de resultaten van de toets bedoeld in het 
tweede lid indien nodig voor een plan van verbetering met concrete maatregelen. 

4. De resultaten van de toets en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan 
het algemeen bestuur aangeboden. 
 

 
Rapportage en Verantwoording 
 
Artikel 6. Tussentijdse rapportage en informatie 
1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse 

rapportages over de realisatie van de begroting van de regeling over de eerste drie 
maanden, de eerste zes maanden en de eerste negen maanden van het lopende 
boekjaar. 

2. De tussenrapportages worden aan het algemeen bestuur aangeboden uiterlijk twee 
maanden na afloop van een kwartaal. 

3. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indelingssystematiek van 
de begroting. 

4. In de rapportages wordt in elk geval aandacht besteed aan afwijkingen van: 
a. realisatie op begrote subsidieverwachtingen; 
b. de gemeentelijke bijdrage; 
c. het exploitatieresultaat; 
d. de bezettingstaakstelling. 

5. Het dagelijks bestuur informeert in ieder geval vooraf het algemeen bestuur en 
neemt pas een besluit, nadat het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen voor zover 
het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake: 
a. investeringen groter dan € 50.000,00; 
b. aankoop van goederen en diensten groter dan € 50.000,00; 
c. verkoop van goederen en diensten groter dan € 50.000,00; 
d. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000,00;  
e. Overschrijdingen van de jaarlijkse begrotingsonderdelen van meer dan 10% voor 

zover deze overschrijding een bedrag van € 25.000,00 te boven gaat.  
6. Het dagelijks bestuur informeert vooraf het algemeen bestuur en neemt pas een be-

sluit nadat het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en beden-
kingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen indien het dagelijks bestuur 
nieuwe meerjarige verplichtingen aangaat waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan 
€ 45.000,00. 

 



 

 

Artikel 7. Jaarstukken 
Het dagelijks bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting en het 
financiële meerjarenplan. In de verantwoording geeft het dagelijks bestuur aan: 
a. wat is bereikt; 
b. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen. 
 

 

Titel 2. Financiële positie 
 
Kaderstellen 
 
Artikel 8. Financiële positie 
a. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe het algemeen be-

stuur heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenra-
mingen is opgenomen. 

b. Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen worden bij de uiteenzetting 
van de financiële positie expliciet vermeld. 

 
 
Artikel 9. Waardering & afschrijving vaste activa 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de nota waardering & afschrijving 
vaste activa. 
 
 
Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen 
Voor vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een 
beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. 
 
 
Artikel 11. Reserves en voorzieningen 
1. Het dagelijks bestuur biedt in ieder geval eens per drie jaar gelijktijdig met de finan-

ciële meerjarenraming een nota reserves en voorzieningen aan. 
2. De nota behandelt: 

a. De vorming en besteding van reserves; 
b. De vorming en besteding voorzieningen in relatie tot de nota weerstandsver-

mogen bedoeld in artikel 14. 
3. Het algemeen bestuur stelt deze nota uiterlijk 15 juli vast. 

 
 

Artikel 12.  Financieringsfunctie  
Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de uit-
voering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut. 
 
 



 

 

Artikel 13.  Registratie bezittingen, activa en vermogen 
1. Het dagelijks bestuur draagt zorgt voor een actuele en volledige registratie van bezit-

tingen.  
2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de 

bezittingen en het vermogen van de regeling systematisch worden gecontroleerd, 
met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de 
(debiteuren)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteu-
ren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmidde-
len tenminste eenmaal in de drie jaar. 

3.  Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het dagelijks bestuur maatrege-
len voor herstel van de tekortkomingen met een boekwaarde groter dan € 10.000,-. 
De resultaten van de controle en eventuele plannen van verbetering worden ter ken-
nisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.  

 
 

Titel 3. Paragrafen 
 
Artikel 14.  Weerstandsvermogen en risicomanagement 
1.     Het dagelijks bestuur biedt tenminste eenmaal in de drie jaar een (bijgestelde) nota 

reserves en voorzieningen aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanage-
ment, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstands-
vermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewenste weerstandscapaciteit 
bepaald. Het algemeen bestuur stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota 
is aangeboden. 

2.     Het dagelijks bestuur geeft aan in de risicoparagraaf weerstandsvermogen van de be-
groting en van de jaarstukken de risico’s van materieel belang en een inschatting van 
de kans dat deze risico’s zich voordoen. Het dagelijks bestuur brengt hierbij in elk ge-
val de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s genoemd in de nota bedoeld in het 
eerste lid. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan: 

 a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;  
 b. een inventarisatie van de risico’s;  
 c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 d. lopende en te verwachten claims van derden;  
 e. dreigend faillissement van verbonden partijen;  
 f. dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of 

vorderingen uitstaan. 
 
Het dagelijks bestuur geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en 
van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg 
van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevan-
gen. 
 
Artikel 15. Onderhoud kapitaalgoederen 
Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks voor 1 oktober een nota onderhoud gebouwen aan ter 
behandeling en vaststelling door het algemeen bestuur. De nota bevat de voorstellen voor 
het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gebouwen en eveneens de 
normkosten-systematiek en het meerjarig budgettair beslag. Het algemeen bestuur stelt de 
nota onderhoud gebouwen voor 1 november vast.  



 

 

Artikel 16. Financiering 
Bij de begroting en de jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering in 
ieder geval verslag van: 
a. De kasgeldlimiet; 
b. De renterisiconorm; 
c. De rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. 
 
Artikel 17. Bedrijfsvoering 
1. Het dagelijks bestuur stelt tenminste eenmaal in de 3 jaar een strategische nota (on-

dernemingsplan) vast. De nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 
2. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de financiële meerjarenraming wordt ingegaan op 

de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoerings-
paragraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde 
onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen.  

 
 

Titel 4. Financiële organisatie en administratie 
 
Artikel 18. Administratie 
De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de regeling als geheel en 

in de diensten; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met 

economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schul-
den, enzovoorts; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kosten-
calculaties; 

d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 
het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter za-
ke geldende wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 
de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 
informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. 

 
Artikel 19. Financiële administratie 
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat: 
a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en 
regelgeving; 

b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, 
alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleg-
gen aan gemeenten. 

 
 



 

 

Artikel 20. Financiële organisatie 
Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast: 
a. een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de taken 

aan de bedrijfsonderdelen of de deelnemende gemeenten; 
b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de 
verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 
laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

d. de regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen tussen be-
drijfsonderdelen van de regeling of aan de deelnemende gemeenten. 

e. de te maken afspraken met de diensten over de te leveren prestaties, de daarvoor 
beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang 
van de activiteiten en uitputting van middelen; 

f. de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de diensten. 
 
Artikel 21. Aanbesteding en inkoop 
Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels voor de 
inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehan-
deld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie. 
 
 

Titel 5. Slotbepalingen 
 
Artikel 22. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2013, met dien verstande dat de begroting, 
meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en 
de daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar 
2013      voldoen aan de bepalingen van deze verordening. 
 
Artikel 23. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: 
“Financiële verordening Baanbrekers” 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van  24 juni 2013 . 
 
 
Het algemeen bestuur  voornoemd, 
 
de secretaris,   de voorzitter, 
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Controleverordening  Baanbrekers  
(volgens artikel 213 Gemeentewet) 
 
 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 

gelet op Artikel 213 van de Gemeentewet; de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  en het 

Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado));  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2013; 
 
vast te stellen: 
 
 
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële  
organisatie van Baanbrekers. 
 
 
Artikel 1.  Definities 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a.     accountant 
 een door het algemeen bestuur benoemde: 

 registeraccountant of accountant-administratieconsulent  zoals ingeschreven in het re-
gister en bedoeld in artikel 41 Wet ophet accountantberoep, uitgegeven 21 december 
2012 met terugwerkende kracht geldend  vanaf 1 januari 2011, of 

 organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken,  
belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. 

b. accountantscontrole 
 de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd door 

de door het algemeen bestuur benoemde accountant van: 

 het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 
grootte en samenstelling van het vermogen; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 

 het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarreke-
ning met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels be-
doeld in artikel 186 Gemeentewet; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de 
vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 
 waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden ge-

steld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet inzake reikwijdte van en de 
verslagleggingomtrent de accountantscontrole, in acht worden genomen.  

c. rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole 
 het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de 

vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit ac-
countantscontrole decentrale overheden. 
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d. deelverantwoording 
 een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestel-

de verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van 
de dienst, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening. 

e. Baanbrekers 
De organisatie welke op 1 januari 2013 is ontstaan door samenvoeging van de    
Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat en de Dienst Werkbedrijf voor ge-     
subsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat. 
 
 

Artikel 2.  Opdrachtverlening accountantscontrole 
1. De accountantscontrole  wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoe-

men accountant.  
2. Het dagelijks bestuur bereidt de aanbesteding van de accountantscontrole voor. 
3. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het pro-

gramma van eisen één maal per jaar vast in het controleprotocol.   
4. Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen, dat het algemeen be-

stuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vast-
stelt de posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten 
en de organisatieonderdelen van de dienst, waaraan de accountant bij zijn controle speci-
fiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te han-
teren. 

 
 
Artikel 3.  Informatieverstrekking door dagelijks bestuur  
1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening con-

form de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accoun-
tant voor controle. 

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggen-
de verordeningen, nota’s, dagelijks bestuur besluiten, deelverantwoordingen, administra-
ties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en 
goed toegankelijk zijn. 

3. Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle 
hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is ver-
strekt. 

4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountants-
verklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk twee weken voordat het algemeen be-
stuur deze vaststelt. 

5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de 
jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld 
dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen be-
stuur en de accountant gemeld. 
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Artikel 4.  Inrichting accountantscontrole 
1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de 

accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij be-
horende werkzaamheden. 

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de 
uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder vooraf-
gaande kennisgeving uitvoeren. 

3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt perio-
diek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) 
het algemeen bestuur en de controller. 

 
 
Artikel 5.  Toegang tot informatie 
1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorra-

den en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige be-
scheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks 
bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerk-
zaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werk-
plaatsen, terreinen en informatiedragers van de dienst. 

2. De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke inlich-
tingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt 
nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende 
werknemers hieraan hun medewerking verlenen. 

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de dienst 
zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich 
een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van ba-
ten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de 
daarover verstrekte informatie. 

 
 
Artikel 6.  Overige controles en opdrachten 
1. Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht 

geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatig-
heid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de  
accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het  
algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten. 

2. Het dagelijks bestuur  draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de 
specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het  
dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke  
uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het  
algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de dienst is. 

3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belasting-
dienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-
eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een  
accountant, is het dagelijks bestuur  bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een 
andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het  
belang van de dienst is. 
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Artikel 7.  Rapportering 
1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afge-

ven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen 
bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur. 

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accoun-
tant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van 
niet van bestuurlijk belang aan de directeur en de controller. 

3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het 
algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de moge-
lijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren. 

4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door het 
algemeen bestuur het verslag van bevindingen in de vergadering van het dagelijks bestuur.  

 
 
Artikel 8.  Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van  
toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen)  
van het verslagjaar 2013 en later. 
 
 
Artikel 9.  Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: 
“Controleverordening Baanbrekers”. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 24 juni 2013 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris,   de voorzitter, 
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CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN BAANBREKERS 
 

 

1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van 
controle is de jaarrekening 2013 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2013 en 
verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers . Voor het 
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de 
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door 
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te 
maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar  plaats 
aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.          
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening. Zowel de verordening als het 
normenkader , het controleprotocol en het controleplan worden voor onbepaalde tijd vastgesteld. 
Dat wil zeggen totdat de dynamische situatie een aanscherping of wijziging vereist.  
 
1.1 Doelstelling 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te 
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2013 van 
Baanbrekers . 
 
1.2 Wettelijk kader 
De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2013. 
 
1.3 Procedure 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur, de controller van Baanbrekers en 
eventueel  (een vertegenwoordiging uit) het bestuur. 
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de  
 activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder interne verordeningen; 

-  de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

-  het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW (Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
- Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen  
               kunnen hebben voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW (in het Besluit  begroting en verantwoording  Provincies en 
Gemeenten, 1 februari 2003, publicatie Staatsblad 2003-27) alsmede de  per 1 januari 2013 in 
werking getreden Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants ( NBA als opvolger van de 
Richtlijnen voor de Accountantscontrole (NIVRA)), bepalend zijn voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het voormalige  Besluit 
Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG, thans vervangen door het Bado):                     
dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn 
gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde 
wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. 
Het algemeen bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte van de accountantscontrole op 
rechtmatigheid vast binnen de geldende wettelijke kaders zoals opgenomen in de GW en het Bado. 
 

Het begrotingscriterium 
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet 
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid 
vastgelegd zijn ten aanzien van: 

• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen, 
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau, 
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma, 
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van 
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en 
• het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts. 

Volgens de (model)verordening mogen de lasten van producten niet dusdanig worden overschreden 
dat de realisatie van andere producten binnen het zelfde programma onder druk 
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komt te staan. De post onvoorzien is niet nader onderverdeeld in programma ‘s en kan worden 
verbruikt om alle soorten tegenvallers op te vangen. Hiermee zijn overschrijdingen op 
programmaniveau mogelijk tot het niveau van de post onvoorzien. Extra overschrijding is 
ook niet mogelijk indien hier voldoende baten tegenover staan. 
 
Het M&O-criterium  
Door het Algemeen Bestuur is in verschillende verordeningen en besluiten een M&O beleid 
vastgesteld. Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen 
ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is vooronderstelling 
gerechtvaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn 
getroffen ter waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het Algemeen Bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant 
in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is 
dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet 
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast. 
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materiaal zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording.  In het Bado  zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Het algemeen bestuur mag de 
goedkeuringstoleranties scherper maar niet soepeler vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet 
dan wel worden toegelicht in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te 
hanteren goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals 
ook in de nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid 
door de accountant gekozen, rekeninghoudend met de soort huishouding en de activiteiten van de 
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De omvangsbasis voor gemeenten en 
provincies is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk de 
gemeente. (De definitie van de omvangsbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit 
Accountantscontrole Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV’95) van 
toepassing waren). De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de 
begrotings- en verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en 
verantwoording (BBV). De commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen1 
van het BBV, ondermeer door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid (laatst gewijzigd in 
2012). 

                                                      
1
 Voor een verdere toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 

provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de Rechtmatigheid 
2012, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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De in het Bado vastgelegde minimum-eisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van 
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) 
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

Voor tekortkomingen in de uitvoering van het WWB participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt 
een verantwoordingsplicht naar het ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen 
de norm van 1%. 

Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen 
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden 
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden 
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de 
goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals  € 100.000. 

                                                      
2
 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde 

goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan 
deelwaarnemingen worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal 
deelwaarnemingen worden beperkt.  
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De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het algemeen 
bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld, met inachtneming van 
bovengenoemde minimumeisen. Het algemeen bestuur kiest er voor om de goedkeuringstolerantie 
niet scherper vast te stellen maar aan te sluiten bij de gestelde minimumeisen.  De accountant richt 
de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle 
gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van 
bevindingen worden opgenomen.  

Op basis van de begroting 2013 en verder van Baanbrekers kunnen de genoemde minimale 
percentages worden doorgerekend naar een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening en een 
totaal van onzekerheden welke de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen 
aantasten. 

4. Reikwijdte Sisa, specifieke uitkering en accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing 2013  

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid  worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Het normenkader is overeenkomstig de Single Audit en Single 
Information (SISA).   Een doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke 
uitkeringen is het verminderen van de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en 
provincies en hun samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder 
verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder 
diepgaande accountantscontrole op regelingniveau. SiSa gaat uit van de reguliere 
jaarrekening (inclusief controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door 
de koppeling aan de jaarrekening(controle) zijn de afzonderlijke verantwoordingen per 
specifieke uitkering en de controle daarop (met bijbehorende controleprotocollen) niet nodig. 
Om uniformiteit in de jaarrekening te waarborgen over specifieke uitkeringen   is een zogenaamde 
Nota Verwachtingen Accountantscontrole vervaardigd (laatste versie 7 januari 2013, geldend vanaf 
2012). Door de verantwoording van en de controle op de specifieke uitkeringen onderdeel 
te maken van de jaarrekeningcontrole, verminderen de verantwoording s- en controle lasten voor 
gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. 
 
Indien en ondanks alle  hiervoor genoemde  besluiten met bijbehorende kaders  er bij de 
accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige handelingen worden geconstateerd worden 
deze in de rapportage betrokken mits en voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen 
vastgestelde (financiële) regels of door hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.  
 
5. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort  

weergegeven als volgt: 

 
Interim-controles 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle 
uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt 
een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden — op grond van de overeengekomen 
rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 
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Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan het algemeen bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële 
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. 
 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controleprotocol overschrijden, worden gerapporteerd in het verslag van bevindingen. De 
accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
de continuïteit van de door de Baanbrekers  gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging. 

 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur, zodat deze de door 
het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  

 

 

 

 

 

 
Dit protocol kan worden aangehaald onder de naam: 
“Controleprotocol Baanbrekers 2013” 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van  24 juni 2013 . 
 
 
Het algemeen bestuur  voornoemd, 
 
de secretaris,   de voorzitter, 
 
 
 



 

  1/2 

 

  

Behandeling in:   MT van                          X   DB van  vrijdag 17 mei 2013         X   AB van maandag 24 juni 2013       

Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 - 1 

Steller: M.Th. Dubbeldam-Ooms 

 

Voorstel: 

 

Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage van baanbrekers: 1
e
 kwartaal 2013 

Inhoud besluit: 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB van 24 juni 2013   

 

 

A.E.W. van Limpt MCM                drs. M. Mulder        

secretaris                                        voorzitter            

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  MT  13 mei 2013 

  DB 17 mei 2013 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Colleges en raden       

  Controllers gemeenten 15 mei 2013 

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht   communicatiemedewerker       

Colleges / raden               

Gemeentepagina  communicatiemedewerker       

Gemeente(n) :     

Website  communicatiemedewerker       

Nieuwsbrief klanten  communicatiemedewerker       

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:   Directeur / controller  

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Bestuursrapportage 2013 – 1 
 
Bijgaand treft u aan de éérste Bestuursrapportage (berap) van Baanbrekers: de rapportage voor het Algemeen 

Bestuur over het 1
e
 kwartaal 2013. 

 

Deze eerste rapportage beantwoordt nog niet volledig aan de wensen van hoe de Berap er uiteindelijk uit moet 

komen te zien: een uitgebreidere toelichting daarop vindt u in de paragraaf “Inleiding”. 

 

Aanvullend op de aspecten die in de inleiding worden belicht, kan worden opgemerkt dat de volgende berap, 

over het 2
e
 kwartaal 2013, in elk geval wordt uitgebreid met: 

- Een paragraaf met conclusie of de (financiële) ontwikkelingen leiden tot aanpassingen qua oorspronkelijk 

begroot financieel beslag c.q. effecten op het geplande resultaat en eigen vermogen (begrotingswijziging); 

- een risicoparagraaf; 

- de (bijgestelde) verwachting per ultimo van het jaar 2013. 

 

Dagtekening, 14 juni 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSRAPPORTAGE AB 
1e kwartaal 2013 
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1. Inleiding 
 

Algemeen 
Voor u ligt de rapportage over de periode januari tot en met maart 2013.  

Conform afspraak wordt deze rapportage per kwartaal samengesteld om u te informeren omtrent 

bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Baanbrekers. 

De in deze rapportage gebruikte begrotingscijfers komen uit de voorgestelde begroting welke op 

24 juni 2013 nog moet worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. 

 

Vergelijking realisatie met begroting 

Bij de presentatie van de cijfers over het kwartaal is ten aanzien van de begrotingscijfers uitgegaan 

van ¼ van de begroting. Dat wil zeggen dat eventuele seizoensinvloeden, met name van toepassing 

voor het werkbedrijf, en incidenteel hogere uitgaven ten aanzien van bijvoorbeeld de eenmalige 

uitkeringen WSW en de vakantiegeldbetaling bij de afdeling Inkomensvoorziening, hierin niet zijn 

meegenomen. Het is de bedoeling dit in de volgende kwartaalrapportage verder uit te werken. 

Vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen van werknemers zijn wél verwerkt, deze worden 

maandelijks als reservering opgeboekt. 

 

Vergelijking realisatie met voorgaand jaar 

Daar waar mogelijk wordt een vergelijking met het voorgaande jaar gepresenteerd (m.n. bij de 

afdelingen Inkomensondersteuning en Werkbedrijf). Voor de overige afdelingen kan thans nog 

geen goede vergelijking worden gegeven, aangezien registraties in het verleden zó verschillend 

waren ingericht dat bewerking tot vergelijkbare cijfers té arbeidsintensief is en bovendien tot 

onvoldoende betrouwbare gegevens leidt.  

 

‘Foto’?    Liever ‘film’ 

Deze eerste bestuursrapportage van Baanbrekers bevat nog veel informatie in enkelvoudige vorm, 

een ‘foto’ van de gegevens per ultimo van het 1e kwartaal. In de komende rapportages worden 

daar de gegevens van de volgende kwartalen aan toegevoegd, waardoor een ‘filmpje’ ontstaat en 

de ontwikkelrichting van het betreffende verantwoordingsaspect zichtbaar wordt. 

Daar waar beschikbaar en zinvol, worden de gegevens van de eerste drie maanden gepresenteerd.  

 

Aandachtspunten bij het 1e kwartaal 

Tot en met 19 maart was de personele bezetting formeel nog ingedeeld op basis van de oude 

organisatieonderdelen van WML en ISD. Hoewel zoveel als mogelijk al wordt gerapporteerd op 

basis van de nieuwe organisatiestructuur, is voor deze rapportage is vanuit pragmatische 

overwegingen gekozen de nieuwe, gewijzigde personeelsbezetting te laten ingaan vanaf het 2e 

kwartaal. Structuur en bezetting sluiten over het 1e kwartaal dus niet altijd op elkaar aan. 

Voor de voortgangsrapportages van de verschillende afdelingen geldt dat die conform planning 

gereed zullen zijn in juni. Dat wil zeggen dat de thans nog ontbrekende voortgangsrapportages met 

ingang van het 2e kwartaal worden opgenomen. 

 

Leeswijzer 

In deze rapportage staat de informatie op totaalniveau van Baanbrekers opgenomen, ingedeeld op 

basis van de balanced scorecard: financieel, interne processen, klant, markt  en eventueel overige 

aspecten. Daarnaast zijn enkele specifieke relevante onderwerpen vanuit de afdelingen 

opgenomen.  
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Volledigheid 

Helaas is nog niet alle informatie beschikbaar om de bestuursrapportage volledig inzicht te bieden 

op alle gebieden van de balanced scorecard van elke afdeling. De nog ontbrekende informatie 

wordt in de komende bestuursrapportages in stappen toegevoegd. Sommige informatie zal echter 

pas beschikbaar kunnen komen nadat een geïntegreerd financieel systeem is ingericht: derhalve 

niet eerder dan over het 1e kwartaal 2014. 

Feedback van het MT en het Bestuur met betrekking tot prioritering in toevoeging van nog 

ontbrekende informatie is van harte welkom. 

 

Tijdigheid 

Omdat de gegevens die ten grondslag liggen aan deze rapportage, voorlopig nog uit verschillende 

systemen bijeen moet worden gebracht en handmatig moet worden bewerkt alvorens de 

gewenste informatie beschikbaar is, is deze rapportage nog niet op het optimale moment 

beschikbaar. In de komende kwartalen wordt er in stappen naar toe gewerkt dat de rapportage 

beschikbaar zal zijn maximaal 3 weken na afloop van het betreffende kwartaal. 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie zal in de komende kwartalen toenemen 

naarmate minder handmatige bewerking nodig is c.q. informatie rechtstreeks kan worden 

opgehaald uit de registratiesystemen. De getoonde informatie is naar mening van de samenstellers 

ruim voldoende betrouwbaar om conclusies uit te trekken en sturing aan het betreffende aspect 

van Baanbrekers te geven. 

Indien de samenstellers van mening zijn dat de gegevens leiden tot onbetrouwbare informatie, 

wordt die informatie niet opgenomen. 

 

Begrotingswijzigingen  

Indien daar aanleiding toe is, worden gedurende het begrotingsjaar begrotingswijzigingen 

voorgesteld. Deze voorstellen worden in principe gelijktijdig met de bestuursrapportages aan het 

Bestuur voorgelegd. 
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2. Financieel 
 

Een verschil met een negatief effect t.o.v. de begroting staat in rode cijfers genoteerd;  een verschil 

met positief effect   t.o.v. de begroting staat in zwarte cijfers genoteerd. 

 

 

 

Begroot t/m  

1e kwartaal 

Werkelijk t/m  

1e kwartaal 

Verschil 

BATEN    

BUIG-budget 

BBZ-budget 

BBZ ontvangsten 

Omzet–grondstoffen en uitbesteed werk 

Inbesteding en social return 

 4.653.750 

   135.000 

   70.000 

1.604.000 

 170.000 

 4.371.585 

   41.876 

   36.589 

 1.488.716 

  0 

- 282.165 

  - 93.124 

   - 33.411 

- 115.284 

- 170.000 

SW en overige subsidies  3.844.500  3.852.561   8.061 

Bijdrage gemeenten apparaatskosten  1.085.000  1.085.000   0 

Deelneming Facilitair   62.750   0 - 

62.75

0 

Bijdrage gemeenten inzake exploitatie   115.250 0 - 115.250 

               Totaal baten   11.740.250 10.876.327   - 863.923 

    

LASTEN    

BUIG-uitgaven 

BBZ- uitgaven  

 4.653.750 

  137.750    

 4.682.409 

     - 947 

   - 28.659 

    138.697 

Kosten gesubsideerd personeel 

Kosten niet gesubsidieerd personeel 

 4.322.750 

 1.842.500 

 4.326.721 

 1.876.740 

  - 3.971 

    - 34.240 

Afschrijving,onderhoud,rente+produktiekst.    347.750    331.177    16.573 

Overige algemene kosten    628.500   580.235     48.265 

Incidentele baten en lasten 

Kosten fusie en reorganisatie 

   16.250 

  125.000 

   7.739 

   57.594    

    8.511 

   67.406 

         Totaal lasten   12.074.250 11.861.668   212.582 

    

   Resultaat     -334.000   - 985.341    - 651.341 

 

Niet vrij besteedbare middelen Begroot t/m 

1e kwartaal 

Werkelijk t/m 

1e kwartaal 

Verschil  

 

BATEN     Werkbudget  

LASTEN    Werkbudget 

 494.750 

 494.750 

  494.805 

  259.447 

   0 

253.358 

    Resultaat werkbudget       0    235.358   253.358 
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Toelichting bij de verschillen tussen realisatie en begroting: 

Bij de begrotingscijfers over het 1e kwartaal is uitgegaan van ¼ van de jaarbegroting. 

Voor de baten op het BUIG budget geeft dit een wat vertekend beeld, zie ook de toelichting bij 

afdeling Inkomensondersteuning in hoofdstuk 4 (-€ 282.165). 

Daarnaast zijn bij de behaalde omzet van het Werkbedrijf seizoensinvloeden niet meegenomen, dit 

wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6 (-€ 115.284). 

Zowel op de post Inbesteding en Social Return (-€ 170.000) als de post kosten Fusie en 

Reorganisatie (+€ 67.406) is nog niets geboekt. Het betreft posten die nieuw zijn opgenomen in 

begroting 2013. 

Ook op de post deelneming WML Facilitair is nog niets geboekt: over 2011 en 2012 hebben de 

vennoten van Facilitair nog geen besluit genomen t.a.v. de dividenduitkering (-€ 62.750)..  

Tot slot is van de gemeenten nog geen (voorlopige) bijdrage in de exploitatie ontvangen  

(-€115.250). 

 

“Gezuiverd” resultaat” 

Rekening houden met bovenstaande opmerkingen betekent dat het ‘gezuiverde’ resultaat over het 

1ekwartaal uitkomt op (- € 985.341 + € 282.165 + € 115.284 + € 170.000 - € 67.406 + € 62.750 + 

€ 115.250 = ) - € 307.298.  

 

De grafische weergave over de eerste drie maanden laat zien dat in elke maand zowel de 

gerealiseerde uitgaven als de gerealiseerde inkomsten lager liggen dan begroot. 

Het totale negatief effect aan de inkomstenkant is echter groter dan het totale positief effect aan 

de kostenkant, waardoor het resultaat negatiever is dan begroot. 
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Kostenverdeelstaten 2013 
 

Omdat in de bestaande financiële administraties geen registratie plaatsvindt naar afdelingen en/of 

productmarktcombinaties (pmc’s), is een kostenverdeelstaat opgesteld voor zowel de begroting als 

de realisatie over het 1e kwartaal 2013. Deze methodiek wordt ook in de resterende kwartalen 

2013 gebruikt om inzicht te kunnen geven in de financiën per afdeling zodat de directie per 

afdeling c.q. per manager kan sturen. Met ingang van 2014 zal de (nieuwe) financiële administratie 

op basis van deze pmc’s worden ingericht. 

 

Voor de meeste posten geldt dat op basis van de verdeelsleutels “fte’s”  of  “m2” een betrouwbare 

toerekening kon worden gemaakt naar de verschillende afdelingen.  

 

 Voor de personeelskosten geldt dat deze kosten zijn verdeeld op basis van de oude functie-

indeling, dus vóórdat de formele plaatsing van het personeel per 19 maart 2013 plaatsvond. 

Aanpassing van de verschillende administraties naar de nieuwe situatie vindt plaats in het  

2e kwartaal, met terugwerkende kracht tot 1 april 2013. 

 

 Bij de huisvestingskosten is uitgegaan van het aantal m2 per afdeling. 

 

 De productiekosten zijn alleen ten laste van het werkbedrijf geboekt. 

 

 -De automatiseringskosten, algemene benodigdheden, incidentele baten en lasten zijn 

verdeeld op basis van fte.  

Er zijn geen automatiseringskosten toebedeeld aan de afdeling Werkbedrijf:  daar werken wel 

de meeste mensen en wordt het grootste aantal m2 gebruikt, maar dat betreft een groep 

WSW-ers die in verhouding nauwelijks gebruik maken van (werkplek-)automatisering. Dit in 

tegenstelling tot de andere afdeling waar vrijwel iedere fte de beschikking heeft over een PC.  

 

 Bij de voormalige ISD zijn de nog in de eigen administratie geboekte huisvestingskosten (met 

name afrekeningen voorgaand jaar) en automatiseringskosten (lopend jaar) volledig ten laste 

van afdeling inkomensondersteuning geboekt. 
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3. Interne processen 
 

3.1 Personeel 

 

A. Ziekteverzuim Baanbrekers  

Het totale ziekteverzuimcijfer tot en met maart bedraagt 11,2% 

Hierbij wordt opgemerkt dat over het 1e kwartaal geen betrouwbaar cijfer per afdeling is te geven, 

omdat de administratie nog niet is ingericht naar de nieuwe organisatie. Benoemingen hebben pas 

per 19 maart plaatsgevonden.  Wel zijn er cijfers bijgehouden op basis van de oude organisatie-

inrichting, daar waar dat kan zullen deze worden vermeld, maar dit is dus niet helemaal zuiver. 

Met ingang van de rapportage over het 2e kwartaal 2013 zal bij de registratie van het ziekteverzuim  

onderscheid gemaakt worden naar de diverse afdelingen van de nieuwe organisatiestructuur. 

 

B. Bezetting personeel 

 

Stand 31 maart 2013   

Afdeling Personen Aantal FTE 

Boventallig 3 3,00 

Directie, Markt en Strategie 7 6,65 

Bedrijfsvoering 25 20,73 

Inkomensondersteuning 39 32,52 

Re-integratie en participatie 16 13,69 

Werkbedrijf 531 513,10 

Totaal 621 589,69 

 

 

 

3.2 Klanten 
 

A. Taakstelling aantallen WSW uitgedrukt in SE (FTE x factor handicap) 

Hierbij geldt dat SE staat voor het aantal personen x factor handicap. 

Factor handicap is bij matig 1, bij ernstig 1,25.     

 

Gemeente Taakstelling Realisatie Verschil 

 SE SE SE 

Heusden 201,84 200,37 -1,47 

Loon op Zand 134,62 133,94 -0,68 

Waalwijk 285,10 287,26 2,16 

Totaal 621,56 621,57 0,01 

 

B. Stand van de Wachtlijst WSW per 31-03-2013 

BW staat voor indicatie begeleid werken. 

 

Gemeente Matig Ernstig Totaal  SE BW 

Heusden 12 1 13  13,25 6 

Loon op Zand 19  19  19,00 13 

Waalwijk 11 2 13  13,50 8 

Totaal 42 3 45  45,75 27 
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4. Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz)   
 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven 4.681.462 1.638.384 758.254 2.284.824 

Prognose uitgaven restant jaar 15.102.023 5.286.007 2.448.314 7.367.703 

Totaal verwachte uitgaven (A) 20.575.800 7.201.708 3.334.988 10.039.104 

Budget lopend jaar (B) 18.214.931 6.730.187 2.614.949 8.869.795 

Resultaat lopend jaar (A-B) -2.360.869 -471.521 -720.039 -1.169.309 

 

 
 
 

4.1 Toelichting uitkeringsregelingen BUIG (WWB/IOAW/IOAZ) en BBZ 

 

Bij de begrotingscijfers over het 1e kwartaal is gemakshalve uitgegaan van ¼ van de jaarbegroting. 

Dit geeft een wat vertekend beeld ten aanzien van onder andere de baten op het BUIG budget.  

Het ministerie keert dit namelijk niet in gelijke delen uit. In de maand mei is het maandbedrag een 

stuk hoger omdat dan het vakantiegeld over de uitkeringen betaald moet worden, vandaar dat het 

nu lijkt alsof € 282.165 minder is ontvangen dan in de begroting is weergegeven. 

Ten aanzien van het resultaat op de BUIG geldt dat, rekening houdend met de bovenstaande,  een  

tekort wordt gerealiseerd over het 1e kwartaal van (€ 4.682.409 - € 4.371.585) € 310.824. 

 

Het Ministerie van SZW stelt voor de diverse uitkeringsregelingen een gebundeld budget 

beschikbaar, de BUIG. Hieruit moeten de kosten worden gefinancierd van de Wet Werk en Bijstand 

(WWB), de Inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), de Inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ) en gedeeltelijk voor de Bbz, te weten de uitkeringen levensonderhoud voor WWB klanten 

die als zelfstandige aan de slag willen , zogeheten pre-starters. 

 

De bijstand voor gevestigde zelfstandigen (BBZ) is niet meegenomen in het gebundeld budget.  

Het Ministerie hanteert voor deze regeling de navolgende financieringsmethode: 75% van de 

kosten (uitgaven min ontvangsten) wordt door het Rijk vergoed op declaratiebasis, daarnaast 

ontvangen we een vast budget.  

Met ingang van 2013 wordt ook een normbudget ingevoerd voor ontvangsten. Presteer je als 

gemeente beter dan dat normbudget dan mag je dat verschil houden, presteer je minder dan het 

normbudget dan is dat voor eigen rekening. 

Uit het vaste budget moeten de kosten die niet worden vergoed bekostigd worden. 

Door het Ministerie is het Buig-budget voor 2013 voorlopig vastgesteld op € 18,2 miljoen.  

Het budget voor BBZ is voorlopig vastgesteld op € 45 duizend. 
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De uitgaven voor 2013 komen bij gelijkblijvende bestandsontwikkeling uit op ca. € 20,6 miljoen. 

Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld uitkeringsbestand van 1.449 klanten en een uitkeringslast 

van € 14.200 per persoon. Het gemiddelde aantal klanten t/m het 1e kwartaal bedraagt 1.398. 

 

De inkomsten zullen naar verwachting niet voldoende zijn om de uitgaven af te dekken.  

Verwachte uitgaven zijn (zie hiervoor) € 20,6 miljoen, het budget bedraagt € 18,2 miljoen. 

Daarnaast wordt aan ontvangsten debiteuren (zie 3.2.1) gerekend met € 680.000. 

Het tekort lijkt dan uit te komen op ca € 1,7 miljoen. Dit gezien de toename van het aantal mensen 

dat een beroep op een uitkering moet doen en de afname van werkgelegenheid. Vooralsnog zijn er 

nog geen tekenen die wijzen op verbetering van de werkgelegenheid. 

De stijging van klanten zien we ook sneller toenemen dan over 2012 het geval was. 

 

Om dit zichtbaar te maken zijn onderstaand een aantal grafieken opgenomen.  

Als het definitieve Buig-budget door het Ministerie niet naar boven wordt bijgesteld, kan het nu 

verwachtte/hogere tekort slechts gedeeltelijk vanuit de reserve Buig worden gecompenseerd. Voor 

het dan nog resterende tekort zal een bijdrage nodig zijn vanuit de gemeenten. 
 

        
 

 

In 2012 was er een continue stijging van aantal klanten te zien (alleen tussen week 15 en 26 was 

een constant aantal klanten te zien). De totale stijging in 2012 was 12,7%. Echter, het 4e kwartaal 

2012 kende de grootste stijging: 5 %. De stijging in de eerste 17 weken van 2012 was 4,1 %, maar in 

de eerste 17 weken van 2103 is stijging al 6,4 %! Conclusie: de stijging zet niet alleen door, maar 

wordt nog steeds sterker! 
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De instroom in2012 was 501 = per week ± 9,6 klanten. De uitstroom 2012 was 371 = per week ± 7,1 

klanten. De uitstroom naar werk in 2012 was 95: per week ± 1,8 klanten. 

In 2013 is de instroom in de eerste 17 weken 220 = bijna 13 per week (in 2012 na 17 weken 149 

instromers). Conclusie: over de eerste 17 weken van 2013 zijn er 48% meer instromers dan in 

dezelfde periode van 2012! 

 

 

In 2013 is de uitstroom in de eerste 17 weken 

133, ofwel ± 7,8 per week (in 2012 na 17 weken 

108 uitstromers. 

Conclusie: over de eerste 17 weken van 2013 zijn 

er ± 23% meer mensen uitgestroomd dan in 

2012). 

 

De uitstroom naar werk in 2013 is de eerste 17 

weken zelfs met 61% toegenomen t.o.v. vorig 

jaar (21 om 13). 

Conclusie: ondanks hogere uitstroomcijfers in 

2013 dan in 2012, stijgt het aantal klanten harder 

dan in 2012, als gevolg van een hogere instroom in 2013. 
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4.2  Uitkeringsdebiteuren 

 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

BUIG     

Gerealiseerde ontvangsten BUIG 57.125 19.702 5.922 31.501 

Prognose ontvangsten restant jaar 342.875 95.298 104.078 143.499 

Totaal verwachte ontvangsten (A) 400.000 115.000 110.000 175.000 

BBZ     

Gerealiseerde ontvangsten BBZ 36.589 21.699 4.064 10.826 

Prognose ontvangsten restant jaar 280.000 138.301 58.936 46.174 

Totaal verwachte ontvangsten (A) 280.000 160.000 63.000 57.000 

 

 

 

               
 

 

Toelichting uitkeringsdebiteuren 

 

In de begroting van de uitgaven BUIG en BBZ is rekening gehouden met BUIG (WWB, IOAW, IOAZ) 

ontvangsten van € 400.000, ofwel met € 100.000 per kwartaal. Dit is gebaseerd op ontvangsten 

over eerdere jaren en met een bedrag van € 280.000 aan ontvangsten BBZ. 

 

Het blijft altijd moeilijk in te schatten omdat er regelmatig grotere incidentele ontvangsten 

plaatsvinden (aflossing krediethypotheek cq lening bij verkoop huis). 

De ontvangsten debiteuren over het 1e kwartaal 2013 bedroegen € 93.714. Ter vergelijking: over 

het 1e kwartaal 2012 bedroegen de ontvangsten € 103.972. 

 
 

4.3 Bijzondere bijstand 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven 368.291 144.199 57.331 166.761 

Prognose uitgaven restant jaar 776.709 317.801 157.669 301.239 

Totaal verwachte uitgaven (A) 1.145.000 462.000 215.000 468.000 
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Toelichting bijzondere bijstand 

De kosten voor deze bijstand worden volledig betaald uit het gemeentefonds. Afrekening vindt op 

declaratiebasis plaats met de deelnemende gemeenten. De uitgaven bijzondere bijstand kwamen 

over het jaar 2012 uit op afgerond € 993.000 Dit bedrag is als norm aangehouden voor de uitgaven 

2013.  

De gerealiseerde uitgaven over het 1e kwartaal 2013 bedragen € 368.291. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er in het 1e kwartaal altijd hogere uitgaven te zien zijn omdat 

het 1e kwartaal veel (ambtshalve) betalingen langdurigheidstoeslag plaatsvinden. 

Uitgaande van bovenstaand verloop lijken de uitgaven dit jaar hoger uit te gaan komen, te weten 

op ca € 1.145.000.  
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5. Klanten Inkomensondersteuning 
 

 

5.1  Aantallen klanten uitkeringsregelingen 

 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

Aantal cliënten begin dienstjaar 1374 468 214 692 

Instroom t/m deze berap 159 51 27 81 

Uitstroom t/m deze berap 109 37 11 61 

Aantal cliënten deze berap (A) 1424 482 230 712 

     

Geraamd aantal cliënten einde dienstjaar (B) 1524 517 244 763 

Nog te realiseren (A-B) 100 35 14 51 
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5.2  Aantallen aanvragen bijzondere bijstand 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

aanvragen t/m deze berap 661 222 130 309 

Geraamd aantal aanvragen dienstjaar  1600 550 280 770 

Nog te realiseren (A-B) 939 328 150 461 

 

 

 
 

 

 

5.3 Doorlooptijden  

 

A. Aanvragen uitkeringsregelingen: 

Deze aanvragen  dienen allen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (56 kalenderdagen) te 

worden afgehandeld.   Die doelstelling is niet gerealiseerd. 

In het 1e kwartaal 2013 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 28 dagen. 

 

Resultaat 1
e
 kwartaal 2013 :    Norm Realisatie 

<6 weken   80 % van de aanvragen 72 % van de aanvragen 

<8 weken 100 % van de aanvragen 88 % van de aanvragen 

>8 weken     0 % van de aanvragen 12 % van de aanvragen 

   

 

B. Aanvragen Bijzondere Bijstand 

De wettelijke afhandelingstermijn voor aanvragen Bijzondere Bijstand bedraagt 8 weken.  

Hert beoogde resultaat is niet behaald.  

De afhandelingtermijn over het 1e kwartaal 2013 bedraagt gemiddeld 40 dagen.  

 

Resultaat 1
e
 kwartaal 2013 :    Norm Realisatie 

<6 weken   80 % van de aanvragen 46 % van de aanvragen 

<8 weken 100 % van de aanvragen 73 % van de aanvragen 

>8 weken     0 % van de aanvragen 27 % van de aanvragen 

 
Opmerking: hier zitten ook een groot aantal ambtshalve aanvragen bij.  
Als we die niet meerekenen bedraagt de overschrijding van de termijn van 8 weken 18%. 
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5.4 Aantallen ingediende bezwaarschriften 

 

Over het 1e kwartaal 2013 zijn 39 bezwaarschriften opgestart.  

Het totaal aantal over 2012 opgestarte bezwaarschriften kwam uit op 172.  

 

Over het 1e kwartaal zijn 23 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan 1 gegrond is verklaard, ofwel 

4,3%.  

Over het jaar 2012 zijn 163 bezwaarschriften behandeld, waarvan 10 gegrond zijn verklaard, ofwel 

6,1%. 

 

Afgehandelde bezwaarschriften t/m 31 maart 

 Aantal percentage 

gedeeltelijk gegrond 4 17,4% 

gegrond 1 4,3% 

ingetrokken 5 21,7% 

niet ontvankelijk 2 8,7% 

ongegrond 11 47,8% 

Eindtotaal 23 100,0% 
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6. Klanten Re-integratie 
 

6.1 Indeling klanten op de participatieladder 

 

Alle personen met een uitkering (inclusief de inburgeraars met uitkering) zijn door de werkcoaches 

op de participatieladder geplaatst aan de hand van de bij hen bekende gegevens. 

Deze indeling op de participatieladder geeft alleen de ingeschatte mate van deelname aan de 

maatschappij aan, variërend van geïsoleerd leven tot betaald werken. Voor het maken van 

(beleids-)keuzes ten behoeve van de inzet van instrumenten en interventies, zijn meer 

klantkenmerken nodig. De kenmerken variëren van sterke punten en belemmeringen, wel/geen 

startkwalificatie, laaggeletterdheid tot inburgeringsplichtig-behoeftig.  

Het geheel bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt en de keuze voor de in te zetten instrumenten. 

 

Omschrijving Trede Totaal Waal-

wijk 

Loon op 

Zand 

Heus-

den 

1a–Geisoleerd zonder groeipotentieel 80 48 15 17 

1b-Geisoleerd met groeipotentieel 13 6 1 6 

2a-Soc.contacten buiten de deur zonder groeipotentieel 469 216 76 177 

2b-Soc.contacten buiten de deur met groeipotentieel 245 119 40 86 

3a-Deelname georganiseerde act zonder groeipotentieel 96 48 23 25 

3b-Deelname georganiseerde act zonder groeipotentieel 99 49 14 36 

4a-Onbetaald werk zonder groeipotentieel 82 44 9 29 

4b-Onbetaald werk met groeipotentieel 66 35 12 19 

5a-Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel 65 35 9 21 

5b-Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel 77 41 12 24 

6a-Betaald werk regulier 19 12 5 2 

   -Trede nog niet bepaald/ingevuld 113 59 14 40 

TOTAAL KLANTEN 1424 712 230 482 

 

 
 

 

6.2 Mutaties participatieladder  

Elk kwartaal worden de mutaties op de participatieladder gemeten. We willen daarmee de 

dynamiek in beeld brengen, en bewegingen tussen de treden van de ladder in beeld brengen.  

In het 1e kwartaal zijn 59 klanten op een andere trede van de participatieladder ingedeeld. 

In 33 gevallen ging het om een stijging op de ladder, in 26 gevallen om een daling. 

In 2012 bedroeg het totaal aantal mutaties op de participatieladder 170, waarvan 69 stijgers en 

101 dalers. 
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7. Omzet werkbedrijf 
 

Bij het werkbedrijf is aan de inkomstenkant met name de omzet bepalend voor enerzijds het 

resultaat, anderzijds ook voor de werkgelegenheid. 

In het 1e kwartaal 2013 is de omzet van het werkbedrijf ruim  € 115.000 achtergebleven bij de 

begroting, ofwel circa 7%. 
Kijken we naar de verschillende product-markt-combinaties, dan zien we dat de verschillen in 
omzetontwikkeling tussen de pmc’s groot zijn.  
De omzet is achtergebleven bij WOL (werken op locatie), de Cleanroom, Twiddus, Wasserij en de 
doorbelasting (van loonkosten) naar WML-Facilitair. 
 

WOL 

Binnen het Werkbedrijf is de doorstroom naar de afdeling WOL gestagneert. Er is in 2012 bijna 

geen instroom geweest van SW-medewerkers en ook de instroom vanuit de WWB is beperkt. De 

SW-medewerkers die in het 1e kwartaal 2013 instroomden, moeten nog worden opgeleid met 

betrekking tot algemene werknemersvaardigheden. Dat betekent dat de financiële effecten van 

deze instroom bij WOL pas in de loop van 2013 zichtbaar worden. Het voorgaande geeft tevens aan 

waarom binnen WOL nog niet het beoogd aantal FTE’s werkt waarmee de beoogde begroting van 

2013 kan worden gerealiseerd.  

Naast het kwalitatieve en kwantitatieve bezettingsvraagstuk, blijkt ook het acquireren van 

passende WOL-projecten tegen passende prijzen moeizaam. De focus blijft gericht op het 

acquireren van WOL-projecten teneinde zoveel mogelijk mensen buiten te kunnen plaatsen.  Naast 

de directie is een focusteam ingericht zodat acquisitie ruim de aandacht heeft. . 

 

Cleanroom 

De omzet van de Cleanroom blijft 2% achter op de begroting. Deze achterstand wordt veroorzaakt 

door het uitblijven en uitstellen van daadwerkelijke orders door nieuwe klanten, o.a. omdat 

proeftesten nog niet goedgekeurd zijn. Dat betekent dat de werkbezetting tot die tijd onder druk 

staan: in het 1e kwartaal is die bezetting blijven steken op 63%. De verwachting is dat de begroting 

2013 wél wordt gerealiseerd. 

 

Broikes 

De omzet van Broikes ligt 2% boven de begroting. Broikes heeft de afzet van lunchpakketten 

kunnen uitbreiden bij bestaande klanten. In 2013 blijft de commerciële inzet groot om bij 

bestaande en nieuwe klanten te acquireren.  

 

Twiddus 

De omzet van Twiddus ligt 12% achter op begroting. De winkelverkopen zijn ongeveer gelijk aan 

2012, maar de verkoop van resttextiel loopt terug. Dit wordt veroorzaakt doordat het 

inzamelvolume/ de aanlevering van kleding terugloopt. Baanbrekers heeft het alleenrecht van 

kledinginzameling in de gemeente geclaimd. Doch deze afspraak is nog niet geëffectueerd. Er 

bestaan tientallen "derde" inzamelpunten bij de WGR gemeenten. Baanbrekers is van menig dat 

hiertegen zou moeten worden opgetreden (handhaving Openbare Order/ Vergunning verlening).  
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Verpakken  

De omzet van Verpakken ligt 8% boven de begroting. In het eerste kwartaal heeft  Baanbrekers veel 

werk binnen kunnen halen voor Verpakken. Dit was mede mogelijk omdat de afdeling WOL en 

Cleanroom qua werk onderbezet zijn. Deze mensen hebben extra werkzaamheden kunnen 

verrichten voor Verpakken waardoor we ook meer omzet realiseerden ten gunste van Verpakken. 

Door deze uitruil van werk en medewerkers van Verpakken, valt het omzetverlies van Cleanroom 

en Wasserij t.o.v. de begroting weg. 

 

Wasserij 

De omzet van Wasserij blijft 10% achter, oa. Omdat de vraag van de verzorgingshuizen afneemt.  

In het 1e kwartaal hebben we een nieuw factureringssysteem aangeschaft zodat we op individuele 

niveau kunnen factureren. De vraag naar individualisering van de was neemt toe maar zal nog 

beter gestalte moeten krijgen. 
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Behandeling in:               AB van  24 juni 2013                

Onderwerp:                         Reglement van Orde AB en DB   

Steller:                              Conny Kleijssen, bedrijfsjurist, Jef van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

a.  Kennis nemen van het reglement van orde van het dagelijks bestuur. 
              Het reglement van orde van het algemeen bestuur vaststellen. 

b.  Niet overgaan tot het opstellen van een regeling tot het verstrekken van 
vergoedingen aan leden van het algemeen bestuur.  

c.    De manager re-integratie en participatie aanwijzen als plaatsvervangend 
secretaris van het algemeen dagelijks bestuur. 
  

 

Inhoud besluit: 

 

 

      

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB 24 juni 2013  

   

 

A.E.W. van Limpt,                       M. Mulder, 

secretaris                                     voorzitter    

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Controllers, beleidsmedewerkers, raadscommissies  

    

WWB-kamer:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

ISD Actueel X   

Intranet  X   

O.R.     

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:    Reglement van orde AB en DB 

 

A. Voorgeschiedenis 

In de GR Baanbrekers is in de artikelen 16, lid 6 respectievelijk artikel 11, lid 1 een verwijzing gemaakt dat het 

dagelijks bestuur respectievelijk het algemeen bestuur een reglement van orde opstelt voor zijn vergaderingen. 

Op dit moment gelden de reglementen van orde die het bestuur van WML in 1989 voor het dagelijks bestuur 

en in 1995 voor het algemeen bestuur vastgesteld heeft. 

 

In de voorliggende reglementen van orde wordt met name de voorbereiding, orde en openbaarheid van de 

vergaderingen geregeld, waarbij rekening is gehouden met het hierover bepaalde in de gemeenschappelijke 

regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, de Gemeentewet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

 

B. Voorgeschiedenis van voorstel verstrekking vergoedingen: 

De vraag is gesteld door het algemeen bestuur d.d. 28 januari 2013 tot het verstrekken van een vergoeding aan 

leden van het algemeen bestuur Baanbrekers. 

 

 

Ad A. Reglement van orde 

 

Wat willen we bereiken? 

Vaststelling van een actueel reglement van orde voor het algemeen bestuur van Baanbrekers, waarin de 

voorbereiding, orde en openbaarheid van vergaderingen zijn vastgelegd en waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van de voorzitter, secretaris en de leden zijn vastgelegd. Het concept vindt u 

bijgevoegd. Eveneens vindt u bijgevoegd het reglement van orde voor het dagelijks bestuur, dat dit bestuur 

inmiddels heeft vastgesteld en wat u ter kennisneming wordt aangeboden op basis van artikel 16, zesde lid van 

de regeling.   

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het huidige reglement van orde van het algemeen bestuur van WML laten vervallen en vervangen door het  

geactualiseerde reglement overeenkomstig het voorgestelde en bijgevoegde concept.  

Het reglement leidt niet tot kosten.   

 

De directeur functioneert als secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. Omwille van de continuïteit is 

het belangrijk dat de plaatsvervanging van de directeur als secretaris van het bestuur is geregeld. Deze 

plaatsvervanging behoort tot de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur stelt u 

voor om de manager re-integratie als participatie als zodanig aan te wijzen.  Daarmee is dan in het gestelde 

onder artikel 5, tweede lid van het reglement van orde van het algemeen bestuur voorzien.  

 

 

Ad B. Vraag vergoeding leden algemeen bestuur 

 

Wat willen we bereiken? 

Een antwoord op de gestelde vraag.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Een aantal redenen aangeven op basis waarvan de voorgaande vraag kan worden beantwoord namelijk dat: 

 de huidige twee externe bestuursleden, die zitting hebben in het dagelijks bestuur van Baanbrekers, deze 

taak om niet vervullen, dit terwijl de frequentie van vergaderen veel hoger ligt, namelijk één keer per 

maand; 

 de gemeente Waalwijk in overleg met de fractievoorzitters heeft besloten dat er geen extra vergoedingen 

worden verstrekt in verband met deelname aan commissies door raadsleden; 

 de eventuele deelname aan het algemeen bestuur wordt gezien als een regulier onderdeel van het 

raadslidmaatschap; 

 de Gemeenschappelijke Regeling van voormalig WML een dergelijke vergoeding aan bestuursleden niet 
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kende en dat ook in deze gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers de grondslag ontbreekt 

om een dergelijke vergoeding aan leden van het algemene bestuur toe te kennen. 

 

Voorstel: 

a.  Kennis nemen van het reglement van orde van het dagelijks bestuur. 

 Het reglement van orde van het algemeen bestuur vaststellen.  

b.  Niet overgaan tot het opstellen van een regeling tot het verstrekken van vergoedingen aan leden van 

het algemeen bestuur.  

c.  De manager re-integratie en participatie aanwijzen als plaatsvervangend secretaris van het algemeen 

dagelijks bestuur.  

 

 Dagtekening, 12 juni 2013  
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Behandeling in:   MT van                          X   DB van  vrijdag 17 mei 2013         X   AB van maandag 24 juni 2013       

Onderwerp: Selectie accountant Baanbrekers  

Steller: M.Th. Dubbeldam-Ooms 

 

Voorstel: 

 

1. Instemmen met de procesinrichting (deze memo) inz. selectie van de accountant. 

2. Instemmen met PvE en tijdplanning voor de accountant 

3. Instemmen met selectiefactoren en weging waarop de gunning wordt verleend. 

4. Instemmen met het voorstel t.a.v. offertes opvragen 

5. Afvaardigen van 2 leden van het Algemeen Bestuur in de selectiecommissie alsmede 

de selectiecommissie volmacht te geven de selectie cf. 3 bovengenoemd uit te voeren. 

6. Instemmen met het voorstel de presentaties van de aanbieders van de offerte plaats 

te laten vinden op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2013. 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

DB  van 17 mei 2013  

 

 

 

A.E.W. van Limpt MCM                drs. M. Mulder   

secretaris                                        voorzitter            

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Colleges en raden       

              

Klantenparticipatie:    

 

Communicatie: (indien van toepassing) Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X communicatiemedewerker       

Colleges / raden               

Gemeentepagina X communicatiemedewerker       

Gemeente(n) :     

Website X communicatiemedewerker       

Nieuwsbrief klanten X communicatiemedewerker       

Intranet  X             

O.R. / G.O              

Anders:  KvK Directeur / controller       

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Selectie accountant Baanbrekers 

 
 
Aanleiding 
De afgelopen jaren werd de accountantscontrole bij de ISD Midden-Langstraat verricht door Ernst & 
Young Accountants LLP. De accountantscontrole bij het sociale werkbedrijf WML werd uitgevoerd 
door Deloitte Accountants B.V.  
Beide accountantscontrole over het boekjaar 2012 zijn inmiddels afgerond. 
 
Per 1 januari 2013 zijn de ISD Midden-Langstraat en het sociaal werkbedrijf WML gefuseerd tot één 
nieuwe organisatie: Baanbrekers. 
Voor de controle van de jaarstukken 2013 moeten we derhalve een nieuw contract afsluiten. 
Baanbrekers is nog doende met het opstellen van een aantal beleidsstukken, waaronder het 
inkoopbeleid. Dat wil zeggen dat het inkoopbeleid van rechtsvoorganger WML nog van kracht is, 
waarbij we rekening willen houden met eventueel striktere beleidsbepalingen bij voormalig ISD. 
 
 
Procesinrichting 
Het proces om een accountant voor Baanbrekers te benoemen bestaat uit 6 stappen: 
1.  Toetsing aan het inkoopbeleid, aanbestedingsplicht en begroting 2013. 
2.  Vastleggen van het programma van eisen en tijdplanning voor de accountant 
3.  Vaststellen van selectiecriteria met wegingsfactoren in een aanbestedingsnotitie. 
4.  Offertes opvragen 
5.  Instellen en inrichten van de selectiecommissie  
6.  Presentaties van offertes door de aanbieders en selectie  
7.  Benoeming van de accountant en start werkzaamheden. 
We stellen voor akkoord te gaan met de voorgestelde inrichting van dit proces. 
 
 
1. Inkoopbeleid etc. 
Volgens het inkoopbeleid van de ISD Midden-Langstraat dienden we bij aanbestedingen boven 
€ 35.000 minimaal 3 offertes ondershands op te vragen. Volgens het inkoopbeleid van WML dienden 
we bij investeringen boven € 2.000 minimaal 2 offertes op te vragen (voor kosten hanteerde WML de 
wettelijke aanbestedingsregels).  
Europees aanbesteden is niet nodig, omdat het bedrag waarbij dat verplicht wordt gesteld (met 
ingang van 1 april 2013 voor aan besteding van diensten door decentrale overheden gesteld op € 
200.000) niet wordt bereikt. 
Gezien de omvang van de geraamde kosten (voor álle accountantsdiensten, incl. adviezen e.d. is 
totaal € 77.000 begroot in 2013) willen we minimaal 3 offertes opvragen. 
 
 
2 en 3. PvE, tijdplanning en selectiecriteria met wegingsfactoren 
In het document ‘Aanbestedingsdocument accountantsdiensten’ staat omschreven wat we 
verwachten van de partijen die we gaan aangeschreven met het verzoek een offerte uit te brengen. 
Daarnaast zijn een aantal selectiecriteria benoemd waarvan de weging is gedifferentieerd. Aan de 
hand van deze criteria en weging kunnen we de beoordeling van de aanbiedingen zoveel als mogelijk 
objectiveren. 
Voor zowel de tijdplanning van het selectietraject als de uitvoering van werkzaamheden door de 
accountant, is één (gezamenlijke) tijdplanning opgesteld. 
We stellen voor met de inhoud van deze documenten in te stemmen. 
 
  



 

  3/3 

 
4. Offertes 
Baanbrekers wil offertes opvragen bij 4 accountantskantoren, te weten: 
1. Deloitte Accountants BV,  
2. Ernst & Young Accountants LLP,  
3. PricewaterhouseCoopers Accountants en  
4. KPMG.  
 
Dit zijn de 4 grootste en meest ervaren spelers op de Nederlandse (overheids-)markt. De offertes van 
deze accountantsbureaus dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen: zie hiervoor het 
aanbestedingsdocument (pagina 7 ev.). 
We stellen voor akkoord te gaan met het opvragen van offertes conform de daaraan te stellen eisen 
bij deze 4 accountantskantoren  
 
 
5. Selectiecommissie 
Na ontvangst van de offertes moet een selectiecommissie bepalen welke aanbieder we selecteren. 
We stellen voor om de selectiecommissie in te stellen en deze te laten bestaan uit” 
-  de directeur van Baanbrekers,  
-  de controller/manager B&C, 
-  en 2 leden vanuit het Algemeen Bestuur. 
 
Wij verzoeken het AB 2 leden te selecteren die in de commissie zitting nemen. 
 
Wij verzoeken het AB de commissie volmacht te verlenen de selectie uit te voeren (e.e.a. conform de 
voorgestelde criteria en wegingsfactoren). 
 
 
6. Presentaties 
Na het uitbrengen van de offerte worden de aanbieders in de gelegenheid gesteld hun offertes toe te 
lichten in een presentatie aan de selectiecommissie.  
We stellen voor  
deze presentaties te laten plaatsvinden op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2013. 
 
 
7. Benoeming van de accountant en start werkzaamheden. 
Benoeming van de accountant door het Bestuur kan vervolgens geschieden in de eerstvolgende 
vergadering ná de presentaties. 
De gekozen c.q. benoemde accountant heeft dan nog voldoende tijd zijn werkzaamheden voor te 
bereiden en tijdig te starten met de uitvoering van zijn werkzaamheden in het kader van de (interim-) 
controle 2013. 
 
Dagtekening, 14 juni 2013 
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Aanbestedingsdocument  Accountantsdiensten 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 
1.  DOELSTELLING 
1.1.  Doel 
1.2.  Overeenkomst 
1.3.  Europese aanbesteding 
1.4.  Overeenkomst 
 
 
2.  ALGEMENE INFORMATIE 
2.1.  Algemene gegevens Baanbrekers 
2.2.  Kerngegevens Baanbrekers 
2.3.  Organisatorische gegevens 
 
 
3.  PROCEDURE 
3.1.  Algemeen 
3.2.  Wijze van aanbieden van offertes 
3.3.  Presentatie 
3.4. Wijze van beoordelen 
3.5.  Gunning 
 
 
4.  PROGRAMMA VAN EISEN 

(vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 juli 2008) 
4.1.  Algemene eisen 
4.2. Technische bekwaanheid 
4.3.  Controle eisen 
4.4. Algemene inkoopvoorwaarden 
4.5. Offerte 
 
 
Als bijlagen ontvangt u van Baanbrekers: 
1)  Tijdschema accountantswerkzaamheden Baanbrekers rekeningjaren 2013, 2014 en 2015. 
2)  Begroting 2013 Baanbrekers 
3)  Controleverordening Baanbrekers 
4)  Algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers 
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1. DOELSTELLING 
 
1.1 Doel 
Baanbrekers wil op transparante wijze een bewuste keuze maken voor de inhuur van deskundigheid 
op het gebied van de accountantscontrole en daaraan gerelateerde advisering voor de komende 
drie jaren met mogelijke verlenging van tweemaal één jaar.  
Het doel is een accountantskantoor te kiezen dat qua profiel en functievervulling goed past 
Baanbrekers. 
 
 
1.2 Overeenkomst 
De Baanbrekers wil een overeenkomst sluiten met een accountantskantoor voor het verrichten van 
controlewerkzaamheden gericht op: 
 

 het verstrekken van een Accountantsverslag en accountantsoordeel bij de jaarrekening van 
Baanbrekers  (de algemene certificerende functie); 

 het verstrekken van een Management Letter naar aanleiding van de procesgerichte interim-
controle 

 het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie en 

 de bestuurlijke ondersteuning. 
 
De overeenkomst betreft de controle van de boekjaren 2013, 2014 en 2015, met optie tot verlenging 
naar 2016 en 2017. 
 
 
1.3 Europese aanbesteding 
Gezien de omvang van de opdracht is conform de vigerende Aanbestedingswet het Europees 
aanbesteden niet van toepassing: de drempel voor aanbesteding van diensten door niet-centrale 
overheden ligt bij € 200.000,--.  
De aanbesteding geschiedt conform de interne  richtlijnen van Baanbrekers c.q. haar 
rechtsvoorganger WML in geval dat interne richtlijnen voor Baanbrekers nog niet zijn opgesteld en 
vastgesteld. 
 
 
1.4 Overeenkomst 
Dit programma van eisen is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. 
De overeenkomst wordt namens Baanbrekers afgesloten door de Voorzitter van het Algemeen 
Bestuur. 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 
 
2.1. Algemene gegevens Baanbrekers  
 
Officiële naam en postadres: 
Baanbrekers 
T.a.v. Mevrouw M. van Limpt 
Postbus 15 
5140 AA  WAALWIJK 
 
Inlichtingen: 
Baanbrekers 
Mevrouw M.Th. Dubbeldam-Ooms MRE 
Zanddonkweg 14, 
5144 NX  WAALWIJK 
Tel. 0416-671000 
e-mail: marie-theresedubbeldam@baanbrekers.org 
 
 
2.2. Kerngegevens Baanbrekers 
Baanbrekers is een publieke onderneming op het gebied van werk en inkomen die dienstverlening 
aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt namens de deelnemende 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
Het aantal inwoners van deze gemeenten gezamenlijk bedraagt  ongeveer 112.000.  
Bij Baanbrekers werken per 1 januari 2013 ongeveer 850 mensen, het aantal fte bedraagt ongeveer 
750. Daarvan betreft het ongeveer 725 mensen / 625 fte in gesubsidieerde banen. Daarnaast biedt 
Baanbrekers aan ruim 1.400 mensen inkomensondersteuning. 
 
 
2.3. Organisatorische gegevens 
De organisatie bestaat onder een eenhoofdige directie uit 5 afdelingen, te weten  
- het Werkbedrijf 
- Re-integratie & Participatie 
- Inkomensondersteuning 
- Markt & Strategie 
- Bedrijfsvoering & Control 
 
De afdelingen staan onder leiding van managers die samen met de directeur het ManagementTeam 
vormen. Het afdelingsmanager B&C draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot planning en 
control. 
 

marie-theresedubbeldam@baanbrekers.org
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3. PROCEDURE 
 
3.1. Algemeen 
Het in behandeling nemen van deze offerteaanvraag houdt in dat de aanbieder met de bepalingen 
van deze offerteprocedure instemt. De aanbieder mag de gegevens die de opdrachtgever in verband 
met deze offerteaanvraag ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt. Uw offerte moet in de Nederlandse taal gesteld te zijn en een geldigheidsduur hebben van 
minimaal drie maanden. Gedurende deze periode is de offerte onvoorwaardelijk en bindend. 
Formele vragen naar aanleiding van de offerteaanvraag kunt u schriftelijk stellen, bij voorkeur per e-
mail aan de manager B&C, mevrouw M.Th. Dubbeldam-Ooms. Haar e-mailadres is : 
Marie-ThereseDubbeldam@baanbrekers.org 
Correspondentie en ontvangen aanbiedingen zullen wij  na afloop niet aan u retourneren. 
 
 
3.2 Wijze van aanbieden van offertes 
Wij nemen uitsluitend offertes in behandeling waarvan alle voor de beoordeling benodigde gegevens 
aangeleverd zijn. De opdrachtgever vergoed geen kosten voor het uitbrengen van de offerte.  
De offerte moet rechtsgeldig ondertekend zijn en moet in 3-voud worden ingezonden.  
Uw offerte moet uiterlijk op maandag 5 augustus 2013 om 09.00 uur in het bezit van Mw. 
Dubbeldam van Baanbrekers zijn. 
 Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de offerte tijdig in ons bezit is.  
De offerte enveloppe moet u gesloten indienen, op de enveloppe moet u vermelden:  
“Vertrouwelijk. Niet openen.” 
 
 
3.3 Presentatie 
De aanbieders krijgen de gelegenheid zich te presenteren bij de selectiecommissie van Baanbrekers. 
De presentatie wordt gegeven door de medewerker(s) van de aanbieder die ook de beoogde 
contactper-so(o)n(en) zijn. Tijdens deze presentatie heeft u de mogelijkheid om uw offerte toe te 
lichten. De data voor de presentaties zijn gepland op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2013. 
 
 
3.4 Wijze van beoordelen 
Beoordeling geschiedt aan de hand van de selectiecriteria met wegingsfactoren. Indien een offerte 
onduidelijkheden bevat, kan de opdrachtgever schriftelijk aanvullende informatie opvragen bij de 
aanbieder. Deze aanvullende informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en zal deel uitmaken 
van de offerte. 
 
 
3.5 Gunning 
In eerste instantie beoordeelt de selectiecommissie van Baanbrekers of de aanbieder aan het 
programma van eisen voldoet. Indien dit het geval is wordt de opdracht verleend aan beste 
aanbieding waarbij de volgende factoren meegewogen worden: 
 
• aansluiting bij de doelstelling van de Baanbrekers, 
• de mate van overeenstemming met het programma van eisen, 
• de visie van de accountant, 
• maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, 
• de presentatie van de accountant, 
• de geoffreerde prijs. 
 

Marie-ThereseDubbeldam@baanbrekers.org
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De gunning van de opdracht maakt Baanbrekers schriftelijk kenbaar. De opdrachtverlening vindt 
plaats na de gunning, die eind augustus 2013 is gepland. Als u gedurende deze periode problemen 
verwacht met de vervulling van de opdracht, verzoeken wij u dit aan te geven. 
 
Vanzelfsprekend maakt Baanbrekers pas gebruik van de overeenkomst nadat de overeenkomst door 
beide partijen rechtsgeldig is ondertekend. 
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4. PROGRAMMA VAN EISEN 
 
4.1. Algemene eisen 
De accountant moet voldoen aan de gedragscode en beroepsregels registeraccountants. Daarnaast 
moet de accountant conform wet- en regelgeving, de gemeentewet, de BBV, de geldende 
gemeentelijke verordeningen en ministeriële controleprotocollen werken. 
 
 
4.2. Technische bekwaamheid 
 
4.2.1 Beroepskwalificaties 
Het accountantskantoor moet duidelijk inzicht geven in het kwaliteitsniveau van de functionarissen 
die zij inzetten bij de uitvoering van het controlewerk Baanbrekers. Dit geldt met name voor de 
kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn voor de verschillende 
organisatieonderdelen van Baanbrekers.  
Verder moet het accountantskantoor inzicht geven in de kwaliteit van het management van het 
accountantskantoor. Zij moeten in ieder geval deel uit maken van de beroepsgroep der accountants 
als bedoeld in artikel 393, 1e lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De aanbieder moet 
hieromtrent nadere gegevens verstrekken. 
 
4.2.2 Kwalificaties backoffice 
Naast de specifieke accountantsdeskundigheid is het in relatie tot de accountantscontrole van belang 
dat kundigheden op het gebied van fiscaliteit, diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, 
bedrijfswaarderingen, EDP-audit, I&A, treasury, juridische vraagstukken, organisatorische aspecten 
aanwezig zijn binnen het accountantskantoor, voor zover toegestaan. 
 
4.2.3 Ervaring met accountantsdiensten voor sociale diensten 
Het accountantskantoor moet ervaring hebben met de controle van sociale diensten en sociale 
werkbedrijven en moet tevens goed op de hoogte te zijn van de specifieke gemeentelijke 
kenmerken. Dit moet onder meer blijken uit het feit dat de aanbieder tenminste 6 andere sociale 
diensten en/of sociale werkbedrijven als referentie opgeeft. 
Deze referenties mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. 
 
4.2.4 Continuïteitswaarborgen personeel 
Het accountantskantoor moet waarborgen dat medewerkers van het accountantskantoor tijdens de 
contractperiode langdurig worden ingezet bij de controlewerkzaamheden van de Baanbrekers. Het 
aantal personeelswisselingen moet tot een minimum beperkt worden. De medewerkers hebben 
ruime kennis van en ervaring met de uitvoering van de werkzaamheden bij sociale diensten en 
sociale werkbedrijven. 
 
4.2.5 Goed geïnformeerd 
Het is van belang dat het accountantskantoor goed op de hoogte is van de voor de gemeente, sociale 
diensten en sociale werkbedrijven relevante ontwikkelingen en dat zij Baanbrekers hierin kan onder-
steunen en adviseren. 
Het accountantskantoor moet vroegtijdig op de hoogte zijn van veranderingen op het gebied van 
wet- en regelgeving en een dusdanige relatie met de rijksoverheid en/of andere instanties dat deze 
informatie daadwerkelijk vroegtijdig bekend is. Daarnaast is de accountant op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, automatisering, fiscaliteiten, etcetera. 
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4.2.6 Reactiesnelheid 
Het accountantskantoor moet snel en adequaat kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen binnen 
Baanbrekers. Het accountantskantoor moet duidelijk aangeven of zij dit kan garanderen en hoe zij dit 
organiseert. 
 
4.2.7 Klachtenprocedure 
Het accountantskantoor moet een procedure voor de afhandeling van klachten van Baanbrekers 
hebben en zij moet inzicht te geven in deze klachtenprocedure. 
 
 
4.3. Controle eisen 
 
4.3.1. Algemene eisen en begrippen 
De controle van de in de Gemeentewet bedoelde jaarrekening, uitgevoerd door de accountant, dient 
te bevatten: 
 het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte  

en samenstelling van het vermogen; 
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 
 het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels als bedoeld in de Gemeentewet; 
 bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie 

een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken alsmede overonrechtmatigheden 
in de jaarrekening. 

 
4.3.2. De goedkeuringstoleranties 
De goedkeuringstolerantie is conform het BAPG op basis van de totale lasten van Baanbrekers 
vastgesteld op een maximaal aanvaardbare fout van 1%. Voor onzekerheden hanteert Baanbrekers 
overeenkomstig het BAPG 3%. Op de controle op de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zal 
Baanbrekers de daarbij behorende bedragen vaststellen op basis van de werkelijke rekeningcijfers. 
 
De accountantscontrole is toegespitst op de certificerende functie. Het betreft de werkzaamheden 
die beschreven zijn in artikel 213 van de Gemeentewet: 
o u voert het onderzoek naar de jaarstukken uit en geeft terzake een oordeel in de vorm van een 

accountantsverklaring, alsmede een verslag van bevindingen.  
o u stelt vast in hoeverre de jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de baten en lasten 

en de balansmutaties en in welke mate het BBV en het BAPG zijn nageleefd.  
o de jaarlijkse en incidentele verantwoordingen waarvoor een accountantscontrole in de 

regelgeving is voorgeschreven. In deze opdracht zijn deze verantwoordingen nader 
gespecificeerd. Omtrent de uitkomsten van het onderzoek geeft u een accountantsverklaring af, 
rekening houdend met de bepalingen van de specifieke regelgeving. 

 
 



  Pagina 9 van 10   

 
U rapporteert in het verslag van bevindingen de bij de controle van de jaarrekening geconstateerde 
en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden aan het Algemeen Bestuur. 
Bij de rapportering neemt u een rapporteringstolerantie in acht die bepalend is voor het al dan niet 
rapporteren van een fout of onzekerheid. Op grond van het BAPG vloeien de bedragen voor de 
rapporteringstolerantie die u hanteert ten behoeve van de rapportering in het verslag van 
bevindingen voort uit de goedkeuringstoleranties. 
Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft de bevoegdheid een lagere rapporteringstolerantie 
voor te schrijven dan aangegeven in het BAPG. Dit heeft geen gevolgen op de omvang van de 
controlewerkzaamheden, maar wel voor de door u te rapporteren geconstateerde en niet 
gecorrigeerde fouten. 
 
 
4.3.3. Overige taken  
Naast de certificerende functie hebt u als controlerend accountant ook een natuurlijke adviesfunctie. 
Deze krijgt vorm via een managementletter die u naar aanleiding van interim-controle moet 
uitbrengen. Onderwerpen die dan aan de orde kunnen komen zijn onder meer : 
 
- administratieve organisatie 
- interne controle 
- bedrijfsvoering 
- fiscale aangelegenheden 
- verslaggeving 
- risicoanalyse 
 
 
4.3.4. Vereiste resultaten 
De resultaten van de controlerende werkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie moeten per 
kalenderjaar uitmonden in een accountantsverklaring, een verslag van bevindingen en een 
managementletter.  
 
 
4.3.5. Uitvoering 
 
A. Tijdschema. 

Voor de uitvoering van de controlewerkzaamheden hanteert Baanbrekers het  bijgevoegd 
tijdschema (bijlage 1). U neemt de in het tijdschema genoemde data strikt in acht.  

 
B. Rapportages.   

U stelt minimaal drie soorten rapportages op: 
1. Accountantsverklaring:  

U stelt deze verklaring op na afronding van de controle op de jaarstukken; 
2. Verslag van bevindingen:  

U stelt dit verslag op na afronding van de controle op de jaarrekening. Daarin is opgenomen 
een verslag van de resterende dan wel geconstateerde fouten, onzekerheden of mogelijke 
verbeteringen op het gebied van de verslaglegging. Uw opmerkingen zijn van dien aard dat 
ze nimmer afbreuk doen aan de strekking van de accountantsverklaring.  

3. Managementletter:  
Hierin beschrijft u, naar aanleiding van de interim-controle, de mogelijke risico's, verbeter- 
en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur) en 
overige, in het kader van voor de bedrijfsvoering van belang zijnde onderwerpen. 
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C. Controleteam 

Uitgangspunt is dat het team dat bij Baanbrekers de controlerende werkzaamheden uitvoert, 
bestaat uit professionals met ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke overheden en 
voor deze sector(en) relevante onderwerpen om de doelstellingen van deze opdracht te kunnen 
realiseren. De eindverantwoordelijke heeft minimaal de kwalificatie van registeraccountant (RA), 
hetgeen blijkt uit inschrijving in het daartoe bestemd register. 

D. Communicatie 
U voert met ons overleg en wel na afronding van de controle op de jaarrekening en de interim-
controle. U verstrekt ongevraagd alle verslagen of rapporten, anders dan de 
accountantsverklaring, het rapport van bevindingen en de managementletter, die u over 
Baanbrekers uitbrengt. 

 
4.3.6. Randvoorwaarden 
Wij gaan met u een overeenkomst aan voor bepaalde tijd en wel gedurende een periode van drie 
jaren, te weten over de boekjaren 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 met een optie tot 
tweemaal een verlenging van één jaar.  
De controles hebben dus betrekking op de rekeningjaren 2013, 2014 en 2015. 
 
 
4.4 Algemene inkoopvoorwaarden  
In de bijgesloten bijlage zijn de eenmalig geldende “Algemene voorwaarden van Baanbrekers voor 
het inkopen van diensten” ingevoegd.  
 
 
4.5 Offerte 
 
Opbouw offerte 
In uw offerte geeft u aan welke visie u hebt op het gebied van de certificerende functie, welke 
ervaringen uw organisatie heeft op het gebied van controlewerkzaamheden bij gemeentelijke 
overheden en sociale diensten en u vermeldt zes referentie sociale diensten en/of sociale 
werkbedrijven waarmee u minimaal 3 jaren recente ervaring heeft. 
Uw offerte is gebaseerd op vaste aanneemsommen (excl. BTW). Hier moet u een splitsing 
aanbrengen in de reguliere accountantswerkzaamheden en een bedrag per specifieke vorm van 
dienstverlening. U neemt reis- en verblijfkosten als vaste post op in uw offerte. Deze kunnen nimmer 
overschreden worden. 
 
Uitbrengen offerte 
U brengt op basis van dit programma van eisen uiterlijk maandag 5 augustus 2013 voor 09.00 uur 
een schriftelijke offerte uit. Wij nemen geen offertes in behandeling die te laat zijn ontvangen. 
U richt uw offerte aan het Dagelijks Bestuur Baanbrekers, t.a.v. Mevr. M. van Limpt, directeur, 
Postbus 15, 5140 AA  Waalwijk. 
 
Goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van  17 mei 2013; 
 
De directeur,      De voorzitter, 
 
 
 
Mw. M. van Limpt     Mw. M. Mulder 



 

Tijdschema selectie en accountantswerkzaamheden Baanbrekers rekeningjaren 2013, 2014 en 2015 

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

Aanvang controle jaarstukken jaar t-1             

Rapportage bevindingen t-1 en accountantsverklaring     30*         

Bespreken accountantsrapport      15        

Opstellen proces en documenten selectie accountant    30         

Vaststellen proces en documenten selectie accountant DB     17        

Vaststellen proces en documenten selectie accountant AB      24       

Opvragen offertes      24       

Ontvangen offertes        5     

Beoordelen offertes en besluit gunning        16     

Opdrachtverstrekking        19     

Aanvang interim-controle jaar t             

Rapportage interim-controle jaar t          31   

Bespreking Managementletter           15  

 
* De getallen geven de uiterste dag/datum in de betreffende maand aan 



 
 
 
 
 
 
Selectiecriteria met wegingsfactoren nieuwe accountant 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de selectiecriteria die zullen 
worden gehanteerd bij de gunning en de weging van deze factoren. 
Bij elk van de factoren zijn een aantal elementen opgenomen aan de hand waarvan de 
aansluiting met het Programma van Eisen kan worden bepaald. 
 
 

Selectiecriterium Specificatie 
Wegings-

factor 

 
1. Aansluiting bij  
    Baanbrekers 

 
1.1 Aansluiting bij de doelstelling van  
          Baanbrekers 
1.2 MVO en duurzaamheid 
 

1 

 
2. Prijsstelling 

 
2.1 Certificerende functie 
          (controle jaarstukken en interimcontrole) 
2.2 Aanvullend advieswerk 
 

2 
 

 
3. Visie en  
    controleaanpak 

 
3.1 Controlefilosofie 
3.2 Plan van aanpak 
3.3 Inspelen op auditfunctie Licom 
3.4 Inrichting rapportage RvC/RvB 
 

1 

 
4. Continuïteit en  
    flexibiliteit 

 
4.1 Wisselingen in het team 
4.2 Flexibiliteit  

1 

 
5. Deskundigheid 

 
5.1 Samenstelling controleteam 
5.2 Natuurlijke adviesfunctie 
5.3 Beschikbaarheid specialismen 

 Accountancy 
 Fiscaliteiten 
 Management consultancy 
 Subsidies 
 EDP audit 

 

3 

 
6. Ervaring in de SW en 
    SD  
    - van kantoor en  
    - van team/partner. 

 
6.1 Referenties SW en SD bedrijven 
6.2 Betrokkenheid wet en regelgeving 
6.3 Publicaties etc. 
6.4 Contacten Ministeries etc. 
 

2 

 
 
Voorgesteld wordt om per selectiecriterium aan elk bureau punten toe te kennen : 
4 punten voor het best scorende kantoor, en vervolgens dalend naar 1 punt voor het minst 
scorende kantoor. 
 
Daarna wordt de score per criterium vermenigvuldigd met de wegingsfactor. De optelling van 
de uitkomsten hiervan leidt tot de totaalscore per kantoor.   
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Behandeling in:       MT van                            DB van     5-4-2013               AB van 22-4-2013 

Onderwerp:           klachtenregeling Alfacheques  

Steller:                     C. Kleijssen, bedrijfsjurist 

 

 
Voorstel: 
 

 
Vaststellen van klachtenregeling alfacheques 

 
Inhoud besluit: 
 

 
      

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB 22-4-2013  
   
 
 
A.E.W. van Limpt  MCM                     Drs. M. Mulder 
secretaris                                              voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Bedrijfsjurict en projectleider alfacheques 8-3-2013 

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

WWB-kamer:              

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie 
verplicht  

             

Colleges / raden               

Gemeentepagina  Communicatie adviseur/Bedrijfsjurist Voor 15 mei 2013 

Gemeente(n) :               

Website  Communicatie adviseur/Bedrijfsjurist 15 mei 2013 

Nieuwsbrief 
klanten 

             

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:               

Terinzagelegging:  bedrijfsjurist 12 weken 

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie 
uit 

   

Anders    
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Onderwerp:   Klachtenregeling Team Alfacheque Langstraat 

 
 
Samenvatting: 
Als gevolg van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, en 
het ontstaan van een nieuwe organisatie Baanbrekers per 01 januari 2013, waardoor ook de 
naamgeving WML, oftewel de dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid activering en trajecten 
Midden-Langstraat  is gewijzigd in Baanbrekers dient de Klachtenregeling WML Team Alfacheque 
Langstraat qua naamgeving te worden gewijzigd. 
 
 
Voorstel: 
Bijgaand treft u het concept van de Klachtenregeling Team Alfacheque Langstraat aan. Ik verzoek u 
deze regeling  vast te stellen.  
   

Dagtekening, 5 april 2013 



 

 

 

 

Aan het algemeen bestuur  

 

Ons kenmerk: DB/MM/CK/MvL/05042013 

Betreft: voorstel tot wijziging  

naamgeving  Klachtenregeling Alfacheque 

 

Geacht bestuur, 

Als gevolg van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, en 
het ontstaan van een nieuwe organisatie Baanbrekers per 01 januari 2013, waardoor ook de 
naamgeving WML, oftewel de dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid activering en trajecten 
Midden-Langstraat  is gewijzigd in Baanbrekers dient de Klachtenregeling WML Team Alfacheque 
Langstraat qua naamgeving te worden gewijzigd.  

Voorstel: 

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande – voor zover onze bevoegdheid reikt – de  
Klachtenregeling Team Alfacheque Langstraat”  vastgesteld en stellen u voor deze regeling – voor 
zover uw bevoegdheid reikt – overeenkomstig bijgaand door ons vastgesteld ontwerp vast te stellen. 

Waalwijk, 05 april 2013,      

   

het dagelijks bestuur, 

 

de secretaris,      de voorzitter, 

 

A. E. W. van Limpt         Drs. M. Mulder 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aan het dagelijks bestuur van WML 

 

ons kenmerk: DIR/MvL/CK/29032013 

betreft: voorstel                

 

Waalwijk, 02 april 2013 

 

Geacht bestuur, 

 

In het kader van de klachtenregeling Alfacheque Langstraat kan een klacht over de ondersteunende 

service activiteiten verleend door Team Alfacheque Langstraat worden ingediend bij de 

klachtencoördinator van Team Alfacheque Langstraat. De klachtencoördinator stelt in overleg met de 

behandelaar binnen 4 weken na ontvangst een reactie op. 

De behandelaar is conform de vast te stellen klachtenregeling een door het dagelijks bestuur 
aangewezen persoon die eindverantwoordelijkheid draagt voor de service activiteiten van het 
project Alfa Cheque. 
 
Hierbij stel ik voor om de manager participatie & re-integratie als eindverantwoordelijke voor het 
project Alfa Cheque aan te wijzen, zodat besluitvorming over klachten m.b.t. het team Alfacheque 
Langstraat door deze functionaris kunnen worden genomen. Dit in verband met de gekozen 
positionering van deze activiteiten binnen de afdeling participatie & re-integratie van Baanbrekers.  
 
Tegelijkertijd verzoek ik u om intrekking de eerder afgegeven aanwijzing in uw vergadering d.d. 02 
november 2012, waarin de manager centrale staf is aangewezen als behandelaar van dergelijke 
klachten. 
 

Hoogachtend, 

De algemeen directeur, 

 

A.E.W. van Limpt 

  



 

 

 

 

Aanwijzing: 

 

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers heeft in haar vergadering van 05 april 2013 besloten de 

manager participatie & re-integratie aan te wijzen als behandelaar van klachten ingediend door 

klanten die gebruik maken van de Alfacheque inzake ondersteunende serviceverlening verleend door 

het team. Dit onder gelijktijdige intrekking van haar aanwijzing afgegeven in de vergadering d.d. 02 

november 2012. 

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers, 

 

Secretaris      Voorzitter, 

 

A.E.W. van Limpt,     Drs. M. Mulder 
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> Artikel 1 - Begripsbepalingen 
Deze klachtenregeling verstaat onder: 
 

Aangeklaagde: 
Team Alfacheque Langstraat. 
 
Klacht: 
Elke uiting van ontevredenheid die voortvloeit uit de ondersteunende service verleend door 
Team Alfacheque Langstraat aan de alfahulp en/of de klant. 
 
Klager: 
De alfahulp en/of de klant. 
 
Alfahulp: 
Een natuurlijk persoon die huishoudelijke werkzaamheden verricht bij een klant die gebruik 
maakt van de Alfacheque en in dat kader een overeenkomst heeft met de klant. 
 
Klant: 
Een natuurlijk persoon die voor zijn huishoudelijke zorg gebruik maakt van de Alfacheque en 
in dat kader een overeenkomst heeft met de alfahulp. 
 
Klachtencoördinator: 
De persoon die verantwoordelijk is voor de registratie van de klacht, alsmede voor de 
coördinatie van de behandeling en afhandeling van de klacht. 
 
Behandelaar: 
De door het dagelijks bestuur aangewezen persoon die eindverantwoordelijkheid draagt voor 
de service activiteiten van het project Alfa Cheque door Team Alfacheque Langstraat. Het 
dagelijks bestuur wijst een andere behandelaar aan indien de klacht betrekking heeft op deze 
eindverantwoordelijke. 
 
Team Alfacheque Langstraat: 
De organisatie die voor de gemeente(n) de ondersteunende service activiteiten met 
betrekking tot de Alfacheque uitvoert. 

 
> Artikel 2 - Doelstelling 
Doelstelling van deze klachtenregeling is een adequate afhandeling van een klacht van de alfahulp 
en/of de klant, die is ontstaan bij de ondersteunende service verleend door Team Alfacheque 
Langstraat en waarvoor Team Alfacheque Langstraat verantwoordelijk is. 
 
> Artikel – 3 Indiening en registratie van de klacht 
1. De klacht wordt gemeld door klager bij de klachtencoördinator van Team Alfacheque Langstraat. 
2. De melding van de klacht kan telefonisch of schriftelijk. 
3. Indien de klacht schriftelijk wordt gemeld, moet het schrijven ondertekend zijn, naam, adres en 

woonplaats van klager bevatten en dient in het schrijven te worden aangegeven op welke 
ondersteunende serviceactiviteit(en), namelijk de bemiddeling, de administratie of 
helpdeskfunctie van Team Alfacheque Langstraat, de klacht betrekking heeft. 

4. De klachtencoördinator draagt zorg voor de registratie van de klacht. 
 



> Klachtenregeling  
Team Alfacheque Langstraat 

 

> Klachtenregeling WML Team Alfacheque Langstraat 
Pagina 2 van 3 

> Artikel 4 - Afhandeling klacht 
1. Van de ontvangst van een klacht wordt door de klachtencoördinator binnen 7 dagen na 

ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging naar de klager gezonden.  
2. Na bestudering van de klacht, en overige relevante informatie, stelt de klachtencoördinator in 

overleg met de behandelaar binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een reactie op in ieder 
geval inhoudende: 

 Een korte omschrijving van de klacht; 

 een korte weergave van relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de klacht; 

 een gemotiveerd oordeel omtrent de klacht  inhoudende de gegrond of ongegrond bevinding 
van de klacht; 

 indien de klacht gegrond wordt bevonden, de eventueel uit te voeren maatregelen om een 
dergelijke klacht in het vervolg te voorkomen. 

3. De reactie op de klacht wordt binnen 4 weken aan de klager toegezonden. Indien blijkt dat de  
reactie niet binnen genoemde termijn van 4 weken aan klager kan worden toegezonden, zal de 
Klachtencoördinator de Klager hiervan schriftelijk in kennis stellen. Daarbij zal de 
Klachtencoördinator tevens vermelden binnen welke termijn de schriftelijke reactie alsdan aan 

de Klager zal worden toegezonden. 
 
> Artikel 5 – Geen behandeling van de klacht 
Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien: 
1. reeds meer dan 6 weken zijn verstreken tussen het moment van de verrichte serviceactiviteit 

waarop de klacht betrekking heeft en het indienen van de klacht; 
2. de klacht door klager wordt ingetrokken, dan wel indien klager na bemiddeling en/of overleg 

afziet van verdere behandeling van de klacht; 
3. de klacht niet voldoet aan hetgeen is vermeld in artikel 3 lid 3 van deze regeling. 
 
> Artikel 6 - Slotbepalingen 
1. Persoonlijke gegevens over de klager worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en 

geregistreerd, zulks conform het in de geldende privacywetgeving ter zake bepaalde. 
2. De Klachtenregeling WML Team Alfacheque Langstraat vastgesteld door het dagelijks bestuur 

d.d. 12 oktober 2012 wordt ingetrokken. 
3. De klachtenregeling Team Alfacheque Langstraat treedt in werking op 15 mei 2013. 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen  bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van 22  april 2013. 
 
 
De secretaris,       De voorzitter, 

 
 

 
 
A.E.W. van Limpt      Drs. M. Mulder 

 



> Klachtenregeling  
Team Alfacheque Langstraat 

 

> Klachtenregeling WML Team Alfacheque Langstraat 
Pagina 3 van 3 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van 22 april 

2013. 
 
 
De secretaris,       De voorzitter, 

 
 

 
 
A.E.W. van Limpt      Drs. M. Mulder 
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Behandeling in:          DB van  17 mei 2013        AB van 24 juni 2013 

 
Onderwerp:  Herziening Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften 

Steller:            J. van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

De Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften vaststellen overeenkomstig het 

bijgevoegde concept.   

 
Inhoud besluit: 
 

 
      
 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB 24 juni 2013 
   
 
 
A.E.W. van Limpt  MCM          drs. M. Mulder 
secretaris                                   voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Medewerkers bezwaar en beroep, 
afdelingsmanager 

 

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  Leden commissie bezwaar en beroep  

              

Klantenparticipatie    

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie j/n  x beleidsmedewerker  

Colleges / raden     

Gemeentepagina x communicatiemedewerker  

Gemeente(n) :     

Website x communicatiemedewerker  

ISD Actueel         

Intranet  x applicatiemedewerker  

O.R.               

Anders:               

Terinzagelegging: x Beleidsmedewerker/gemeenten  

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief  Medewerker zakelijk archief  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Herziening Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften 

 
 
Samenvatting: 
Op 28 januari 2013 is de toenmalige verordening van de ISD Midden-Langstraat Baanbrekersproof gemaakt.   
Op verzoek van de adviescommissie zijn afspraken gemaakt over een andere werkwijze van de commissie.  
Essentiële uitgangspunten zijn daarbij het bevorderen van een meer objectieve werkwijze door aanpassing 
van de rol van de medewerkers die het secretariaat vormen en een versnelling van het afdoeningsproces.  
 
 
Voorgeschiedenis: 
Voor de behandeling van bezwaarschriften werkt Baanbrekers met een adviescommissie bestaande uit 
extern deskundigen.  Samenstelling, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in de Verordening 
Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers. De toenmalige ISD-verordening is op 28 januari 2013 
Baanbrekersproof gemaakt.  
 
 
Huidige situatie 
Het Baanbrekersproof maken van de verordening vond plaats vooruitlopend op een ingrijpendere 
herziening van de verordening als gevolg van veranderingen in de samenstelling en werkwijze van de 
commissie en het secretariaat dat de commissie ondersteunt.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
1.  Afstemming van de verordening op de beoogde werkwijze van de adviescommissie bezwaarschriften.  
2.  Komen tot een snellere afdoening van bezwaarschriften. Hoorzitting en vergadering over het advies 

van de commissie vinden in beginsel op dezelfde datum plaats. Een groter aantal leden maakt het 
verder mogelijk frequenter bij elkaar te komen.   

3   Een werkwijze die kostenneutraal verloopt. De nieuwe werkwijze leidt niet tot meerkosten.  
5. Tekstueel wenselijke aanpassingen c.q. verbeteringen.   
 
Met de commissie zijn afspraken gemaakt om te komen tot een meer geobjectiveerde behandeling van het 
bezwaarschrift.  De medewerker bezwaar en beroep is tot op heden naast de secretariële ondersteuning 
van de commissie belast met het verdedigen van het primaire besluit en  het maken van het proces verbaal 
van de hoorzitting.  Hierdoor kan de schijn ontstaan dat er sprake is van een belangenverstrengeling. 
Daarom is nu gekozen  voor een verdediging van het primaire besluit door degene die het primaire besluit 
heeft genomen en niet door de medewerker bezwaar en beroep. Hierdoor wordt de rol van de 
secretariaatsmedewerker geobjectiveerd.  Deze uitwerking van het werkproces behoeft niet te worden 
vastgelegd in de verordening.  
 
     
De veranderingen 
De veranderingen in de voorliggende conceptverordening  worden artikelsgewijs aangegeven en waar 

nodig  toegelicht in de volgende matrix.   
 
Dagtekening, 14 juni 2013 
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Plaats in 

verordening 

Huidige situatie Voorgestelde wijziging 

1.  Algemeen Elk hoofdstuk is gekoppeld aan een artikel. Hoofdstukken worden gekoppeld  aan de 

inhoud van de daaropvolgende artikelen.  

2.  Aanhef - 

overweging 

Tekst:  

Gelet op de wenselijkheid over te gaan tot 

instelling van een Adviescommissie 

bezwaarschriften.  

Nieuwe tekst: 

 Overwegende dat het gewenst is te komen tot 

een andere werkwijze met betrekking tot de 

behandeling van bezwaarschriften.  

3.  Artikel 1 Begrippen college en raad zijn beschreven Begripsomschrijvingen zijn verwijderd. Komen 

namelijk niet terug in de volgende artikelen. 

3. Artikel 1  Omschrijving commissie:  

de Adviescommissie Bezwaarschriften die gelet 

op de samenstelling dient te voldoen aan de 

eisen van artikel 7:13 Algemene wet 

bestuursrecht ter zake het zijn 

adviescommissie voor de behandeling van 

bezwaren.  

Nieuwe tekst:  

de Adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 

Algemene wet bestuursrecht.  

4. Artikel 2 Tekst:  

De commissie bestaat uit een voorzitter en vier 

leden.  

Nieuwe tekst:  

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten 

minste drie en maximaal zes leden. 

5. Artikel 2, lid 2 Tekst:  

De commissie bestaat uit 2 afgevaardigden uit 

de gemeente Waalwijk, 2 afgevaardigden uit 

de gemeente Heusden en 1 afgevaardigde uit 

de gemeente Loon op Zand.  

Wijziging 

Lid 2 is verwijderd. Relevant is de kwaliteit van 

de leden. Daarvoor is  het woonplaatsbeginsel 

niet van belang.   

6. Artikel 2 lid 3 Tekst:  

De voorzitter en de leden worden benoemd 

door het DB. Van de voorzitter en de leden 

wordt een bijdrage tot de werkzaamheden van 

de commissie verwacht, vanuit hun kennis van 

of ervaring in de bevordering van het 

maatschappelijk welzijn.  

Tekst nieuw lid 2 

 De voorzitter en de leden worden benoemd 

door het DB.  

Tweede volzin verwijderd.  

7. Artikel 2 lid 4   Wordt lid 3 

8. Artikel 2 lid 5   Wordt lid 4 

9. Artikel 3 lid 1  Tekst: 

1.   Elke vier jaren treden alle leden van de 

commissie af en wel volgens een namens 

het DB  op te maken schema van aftreden, 

dat zodanig wordt opgesteld dat jaarlijks bij 

toerbeurt niet meer dan maximaal een lid 

van de commissie aftreedt.  

Nieuwe tekst: 

1. De zittingduur van het lidmaatschap van 

de commissie bedraagt, behoudens het 

bepaalde in het achtste lid,  vier jaar 

gerekend vanaf de eerste januari van het 

kalenderjaar volgend op de benoeming.   

2. De leden treden af  volgens een door de 

directeur op te maken schema van 

aftreden, dat zodanig wordt opgesteld dat 

jaarlijks bij toerbeurt niet meer dan 

maximaal drie leden van de commissie 

aftreden.  

 

10.  Artikel 3 lid 4 Tekst: 

Een lid, dat ter voorziening in een tussentijdse 

vacature is benoemd, heeft zitting gedurende 

vier jaren gerekend vanaf het moment waarop 

in de tussentijdse vacature werd voorzien. Zo 

nodig stelt de commissie in verband hiermee 

het in lid 1 bedoelde rooster bij.  

Nieuwe tekst:  

Een lid, dat ter voorziening in een tussentijdse 

vacature is benoemd, heeft zitting gedurende 

vier jaren gerekend vanaf de eerste januari van 

het kalenderjaar volgend op het moment 

waarop in de tussentijdse vacature werd 

voorzien.  Zo nodig wordt het in lid 1 bedoelde 

rooster bjigesteld. 

11.  Artikel 4  Tekst: 

1. Het DB stelt de benoemde binnen twee 

Nieuwe tekst:  

1. Het DB stelt de benoemde binnen twee    
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weken schriftelijk op de hoogte van zijn of 

haar benoeming, zulks onder de 

mededeling, dat de benoemde binnen tien 

dagen na verzending van het 

benoemingsbericht van de aanvaarding 

mededeling moet doen. 

2. De benoemde laat binnen tien dagen na 

verzending van het benoemingsbericht aan 

het DB  weten of de benoeming wordt 

aangenomen.  Indien binnen de gestelde 

termijn geen bericht is ontvangen, wordt 

de benoeming geacht niet te zijn aanvaard. 

3. Ingeval de benoeming niet is aangenomen 

dient een hernieuwde voordracht plaats te 

vinden. 

weken schriftelijk op de hoogte van zijn of 

haar benoeming.  

2. Ingeval de benoeming niet is aangenomen 

dient een hernieuwde voordracht plaats te 

vinden. 

 

Toelichting: 

Gekozen is voor een eenvoudigere procedure. 

De benoemde hoeft de benoeming niet langer 

uitdrukkelijk te aanvaarden.  

12. Artikel 6 Tekst:  

1. De voorzitter en de leden van de 

commissie genieten een door het DB 

vastgestelde vergoeding voor het bijwonen 

van hoorzitting of vergadering. 

2. Teneinde iedere schijn van ongewenste 

vermenging van belangen te vermijden, 

aanvaarden zij geen gift, beloning, provisie 

of enig voordeel hoe ook genaamd en in 

welke vorm ook, ter zake van handelingen 

waarbij de commissie is betrokken, zulks 

met uitzondering van de door het college 

vastgestelde vergoeding, vermeerderd met 

een reiskostenvergoeding die zij genieten 

voor het bijwonen van de vergadering.  

Nieuwe tekst:  

1. De voorzitter en de leden van de commissie  

genieten een door het DB vastgestelde 

vergoeding voor het bijwonen van 

hoorzitting en/of vergadering. 

2. Teneinde iedere schijn van ongewenste 

vermenging van belangen te vermijden, 

aanvaarden zij geen gift, beloning, provisie 

of enig voordeel hoe ook genaamd en in 

welke vorm ook, ter zake van handelingen 

waarbij de commissie is betrokken. 

13. Artikel 7 Tekst: 

1. Als secretaris van de commissie treedt op  

de directeur of een door hem aan te wijzen 

vervanger.  

De secretaris is de commissie behulpzaam 

bij alles wat tot de competentie van de 

commissie behoort. Al hetgeen in dat 

verband ter overweging en advisering in de 

vergadering van de commissie dient te 

worden gebracht, wordt door de secretaris 

behoorlijk voorbereid. 

2.    De secretaris is de commissie behulpzaam 

bij alles wat tot de competentie van de 

commissie behoort. Al hetgeen in dat 

verband ter overweging en advisering in de 

vergadering van de commissie dient te 

worden gebracht wordt door de secretaris 

behoorlijk voorbereid   

 

Nieuwe tekst:  

1.  Het secretariaat van de commissie is in 

handen van  door de directeur aangewezen 

medewerker(s).  

2. Het secretariaat is de commissie behulpzaam 

bij alles wat tot de competentie van de 

commissie behoort. Al hetgeen in dat 

verband ter overweging en advisering in de 

vergadering van de commissie dient te 

worden gebracht, wordt door het 

secretariaat behoorlijk voorbereid. 

3. De voorzitter kan het secretariaat machtigen 

uitgaande correspondentie namens hem te 

ondertekenen.  

 

Toelichting: 

De secretarisrol wordt vervuld door de beide 

medewerkers bezwaar en beroep.  

14.  Artikel 8 leden 

2, 3 en lid 5  

Tekst: 

2.      Het DB vraagt in ieder geval advies 

omtrent   ingekomen bezwaarschriften. In 

een bijlage is opgenomen ingevolge welke 

wet en beleidsregelingen advies wordt 

gevraagd.  

3. Het horen vindt plaats door een 

hoorcommissie, zijnde de voorzitter of een 

door hem aangewezen lid van de 

Nieuwe tekst: 

2.  Het DB  vraagt in ieder geval advies omtrent 

ingekomen bezwaarschriften.   

3. Het horen vindt plaats door een 

hoorcommissie. De secretaris verzorgt de 

verslaglegging. 

5.  De notulen van de commissie worden na 

akkoordbevinding van de leden ondertekend 

door de voorzitter en secretaris. 
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adviescommissie.  De secretaris verzorgt de 

verslaglegging. 

5. De van de commissie uitgaande stukken 

worden steeds bij eerstvolgende plenaire 

vergadering ondertekend door de 

voorzitter en secretaris. 

Toelichting: De bijlage uit lid 1 is vervallen. De 

GR bepaalt welke wetten worden uitgevoerd 

door Baanbrekers. Besluiten in het kader van 

die wetten behoren tot de competentie van de 

adviescommissie.  

 

De samenstelling van de hoorcommissie is 

opgenomen in artikel 12.  

15.  Artikel 12 Tekst:  

 1.    De voorzitter van de commissie bepaalt 

plaats en tijdstip van de zitting waarin de 

belanghebbenden in de gelegenheid 

worden gesteld zich door de commissie te 

laten horen.  

2.     De voorzitter beslist over de toepassing 

van artikel 7:3 van Algemene wet 

bestuursrecht.  

3.    Indien de voorzitter op grond van het 

tweede lid, onder b,  besluit af te zien van 

het horen, doet hij daarvan mededeling 

aan de belanghebbenden. 

 

Nieuwe tekst:  

1.  De bezwaarmaker wordt in de gelegenheid  

gesteld om het bezwaarschrift in een niet 

openbare hoorzitting mondeling toe te 

lichten. 

2. De voorzitter van de commissie bepaalt 

plaats en tijdstip van de zitting waarin de 

belanghebbenden in de gelegenheid 

worden gesteld zich door de commissie te 

laten horen en nodigt de belanghebbenden 

ten minste één week voor de hoorzitting 

schriftelijk uit.  

3. Ten minste twee en maximaal drie leden 

van de adviescommissie zijn 

vertegenwoordigd bij de hoorzitting. 

4. Van het besprokene wordt een proces-

verbaal opgesteld.  

5. De voorzitter beslist over de toepassing van 

artikel 7:3 van Algemene wet 

bestuursrecht. 

6. Indien de voorzitter op grond van het in het 

vorige lid genoemde artikel besluit af te zen 

van het horen, doet hij daarvan mededeling 

aan de belanghebbenden.  

 

 

16. Artikel 13 Tekst:  

1.     De voorzitter nodigt de belanghebbenden     

tenminste een week voor de hoorzitting 

schriftelijk uit.  

2.     De hoorzittingen zijn niet openbaar.  

Artikel is verwijderd onder vernummering van 

de daaropvolgende artikelen.  In het nieuwe 

artikel 12 zijn de procedurevoorschriften uit 

het huidige artikel 13 opgenomen.   

17.  Artikel 14 lid 4 Tenzij de voorzitter anders bepaalt, worden de 

vergaderingen van de commissie  gehouden 

ten kantore van de afdeling.  

Dit artikellid 4 is niet relevant en daarom  

verwijderd.  

18. Artikel 15 1. Voor het houden van de vergadering is de 

aanwezigheid van meer dan de helft van de 

in de commissie zitting hebbende personen 

vereist, onder wie in elk geval de voorzitter 

dan wel zijn plaatsvervanger.  Het advies 

komt tot stand met een gewone 

meerderheid van stemmen.   

2. De leden van de commissie nemen niet 

deel aan beraadslagingen en stemmingen 

over aangelegenheden die hen rechtstreeks 

of middellijk aangaan, of waarbij zij als 

gemachtigde zijn betrokken. 

3. De vergaderingen van de commissie zijn 

niet openbaar. 

Wordt artikel 14 

1. Voor het houden van de vergadering is de 

aanwezigheid van minimaal drie van de in 

de commissie zitting hebbende personen 

vereist, onder wie in elk geval de voorzitter 

dan wel zijn plaatsvervanger.  Het 

schriftelijk vast te leggen advies komt tot 

stand met een gewone meerderheid van 

stemmen en wordt aangeboden aan het 

dagelijks bestuur.   

2. De leden van de commissie nemen niet 

deel aan beraadslagingen en stemmingen 

over aangelegenheden die hen rechtstreeks 

of middellijk aangaan, of waarbij zij als 
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4.    De commissie oefent haar bevoegdheden 

uit met inachtneming van de geldende 

regelgeving en overeenkomstig de 

richtlijnen van het DB. 

 

 

gemachtigde zijn betrokken. 

3. De vergaderingen van de commissie zijn 

niet openbaar. 

4. De commissie oefent haar bevoegdheden 

uit met inachtneming van de geldende 

regelgeving en overeenkomstig de 

richtlijnen van het DB. 

5.     De commissie legt haar werkzaamheden en 

bevindingen jaarlijks vast in een jaarverslag. 

 

Toelichting: 

De commissieleden zijn bij toerbeurt aanwezig 

bij hoorzitting en vergadering. Niet alle leden 

worden dus verwacht. Dit is vanuit 

kostenoverwegingen niet wenselijk Met een 

aanwezigheid van minimaal drie leden is de 

kwaliteit van de advisering geborgd.  

 

19. Artikel 16  Wordt artikel 15 

20. Artikel 17  Wordt artikel 16 

21.  Artikel 18  

Tekst:: 

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 

2013.  

Wordt artikel 17 

Nieuwe tekst:  

Deze verordening treedt in werking op de 

eerste dag na publicatie. 

 
 
 
 
 
Voorstel:  
De Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften vaststellen overeenkomstig het bijgevoegde concept.   
 
 
Dagtekening, 17  mei 2013 
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2 Verordening adviescommissie bezwaarschriften   

 

Inhoudsopgave 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ............................................................... 3 

HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE ................................................................................. 3 

HOOFDSTUK 3 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN ................................................. 6 

HOOFDSTUK 17   SLOTBEPALINGEN ............................................................................ 8 

HOOFDSTUK 18   INWERKINGTREDING ....................................................................... 8 

 

 

  



 
 
 

3 Verordening adviescommissie bezwaarschriften   

 

Het algemeen bestuur van Baanbrekers gevestigd te Waalwijk; 

Overwegende dat het wenselijk is te komen tot een andere werkwijze met betrekking 

tot de behandeling van bezwaarschriften; Gelet op de artikelen 84 en 165 Gemeentewet 

en artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht; 

 

b e s l u i t : 

De Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers, zoals vastgesteld door 

het algemeen bestuur van Baanbrekers op 28 januari 2013, te herzien, zodat deze komt 

te luiden als volgt:  

 

'VERORDENING ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN BAANBREKERS' 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

ARTIKEL 1  BEGRIPSOMSCHRIJVNGEN 

het DB   het dagelijks bestuur van Baanbrekers 

het AB   het algemeen bestuur van Baanbrekers 

commissie de Adviescommissie bezwaarschriften als bedoeld in  artikel 7:13 

Algemene wet bestuursrecht  

voorzitter  de voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften  

lid   een lid van de Adviescommissie bezwaarschriften  

de directeur  de directeur van Baanbrekers  

bezwaarschrift een op schrift gesteld bezwaar als bedoeld in de Algemene wet 

bestuursrecht. 

  

 
 
HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE 

ARTIKEL 2 SAMENSTELLING  

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste drie en maximaal zes  

leden. 

2. De voorzitter en de  leden worden benoemd door het DB. Het DB benoemt de 

voorzitter en de commissie wijst uit haar midden een plaatsvervanger aan. 



 
 
 

4 Verordening adviescommissie bezwaarschriften   

 

3. De voorzitter van de commissie is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid 

van het DB en het AB zulks conform artikel 7:13 eerste lid sub b van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

ARTIKEL 3 ZITTINGSDUUR 

1. De zittingduur van het lidmaatschap van de commissie bedraagt voor de 

voorzitter en de leden, behoudens het bepaalde in het achtste lid,  vier jaar 

gerekend vanaf de eerste januari van het kalenderjaar volgend op de 

benoeming.   

2. De leden treden af  volgens een door de directeur op te maken schema van 

aftreden, dat zodanig wordt opgesteld dat jaarlijks bij toerbeurt niet meer dan 

maximaal drie leden van de commissie aftreden. 

3. Het in het vorige lid bedoelde periodieke aftreden vindt plaats op de eerste 

januari van enig kalenderjaar. 

4. Een lid, dat ter voorziening in een tussentijdse vacature is benoemd, heeft 

zitting gedurende vier jaren gerekend vanaf de eerste januari van het 

kalenderjaar volgend op het moment waarop in de tussentijdse vacature werd 

voorzien. Zo nodig wordt het in lid 1 bedoelde rooster bijgesteld. 

5. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag 

nemen. 

6. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun 

functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. 

7. Elke vacature deelt de commissie binnen veertien dagen na het ontstaan van die 

vacature, mede aan het DB. 

8. De voorzitter en de leden kunnen na de zittingsperiode van vier jaar worden 

herbenoemd. 

 
 

ARTIKEL 4 BENOEMING 

1. Het DB stelt de benoemde binnen twee weken schriftelijk op de hoogte van zijn 

of haar benoeming. 

2. Ingeval de benoeming niet is aangenomen dient een hernieuwde voordracht 

plaats te vinden. 

 

 

 



 
 
 

5 Verordening adviescommissie bezwaarschriften   

 

ARTIKEL 5 ONTSLAG 

Het DB is bevoegd aan de leden van de commissie ongevraagd ontslag te verlenen. Het 

daartoe strekkende besluit wordt bekendgemaakt aan het betrokken lid en in afschrift 

aan de commissie medegedeeld.  

 
 

ARTIKEL 6 VERGOEDING 

1. De voorzitter en de leden van de commissie genieten een door het DB 

vastgestelde vergoeding voor het bijwonen van hoorzitting en / of vergadering. 

2. Teneinde iedere schijn van ongewenste vermenging van belangen te vermijden, 

aanvaarden zij geen gift, beloning, provisie of enig voordeel hoe ook genaamd 

en in welke vorm ook, ter zake van handelingen waarbij de commissie is 

betrokken. 

 

 

ARTIKEL 7 SECRETARIAAT 

1. Het secretariaat van de commissie is handen van  door de directeur aangewezen 

medewerker(s).  

2. Het secretariaat  is de commissie behulpzaam bij alles wat tot de competentie 

van de commissie behoort. Al hetgeen in dat verband ter overweging en 

advisering in de vergadering van de commissie dient te worden gebracht, wordt 

door het secretariaat behoorlijk voorbereid. 

3. De voorzitter kan het secretariaat machtigen uitgaande correspondentie 

namens hem te ondertekenen.   

 

 

ARTIKEL 8 BEVOEGDHEDEN 

1. De commissie adviseert het DB desgevraagd omtrent de toepassing van de wet 

en de beleidsregelingen. 

2. Het DB  vraagt in ieder geval advies omtrent ingekomen bezwaarschriften.   

3. Het horen vindt plaats door een hoorcommissie. De secretaris verzorgt de 

verslaglegging. 

4. De adviezen van de commissie worden schriftelijk uitgebracht en wel zo spoedig 

mogelijk. 

5. De notulen van de commissie worden na akkoordbevinding van de leden  

ondertekend door de voorzitter en secretaris. 
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HOOFDSTUK 3 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN 

ARTIKEL 9 ONTVANGST 

1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 

2. Het bezwaarschrift met het uitgebracht ambtelijk advies wordt zo spoedig 

mogelijk in de handen van de commissie gesteld. 

 
 

ARTIKEL 10 BEVOEGDHEDEN VOORZITTER 

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet 

bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de 

voorzitter van de commissie; 

a. artikel 2:1, tweede lid; 

b. artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn; 

c. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de 

behandeling door de commissie; 

d. artikel 7:4, tweede lid. 

 

 

ARTIKEL 11 VOORONDERZOEK 

1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste 

inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen. 

2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij 

deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe 

op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf 

machtiging van het DB vereist. 

 

 

ARTIKEL 12 HOORZITTING 

1. De bezwaarmaker wordt in de gelegenheid gesteld om het bezwaarschrift in een 

niet openbare hoorzitting mondeling toe te lichten. 

2. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin 

de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie 

te laten horen en nodigt de belanghebbenden ten minste één week voor de 

hoorzitting schriftelijk uit.  

3. Ten minste twee en maximaal drie leden van de adviescommissie zijn 

vertegenwoordigd bij de hoorzitting. 
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4. Van het besprokene wordt een proces-verbaal opgesteld.  

5. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

6. Indien de voorzitter op grond van het in het vorige lid genoemde artikel besluit 

af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden. 

 

 

ARTIKEL 13 VERGADERING 

1. De commissie vergadert zo vaak als door de voorzitter wordt nodig geoordeeld. 

2. De vergaderingen worden belegd door de voorzitter, die zorgt dat ieder lid 

spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste tweemaal 24 uur voor het 

houden van de vergadering schriftelijk wordt opgeroepen. 

3. De stukken, op een uitgeschreven vergadering betrekking hebbende, worden 

tenminste tweemaal 24 uur voor het tijdstip van vergaderingen aan de leden 

toegezonden. 

 

 

ARTIKEL 14 VERGADERQUORUM EN BESLUITVOMING 

1. Voor het houden van de vergadering is de aanwezigheid van in ieder geval drie  

van de in de commissie zitting hebbende personen vereist, onder wie in elk 

geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger.  Het schriftelijk vast te leggen  

advies komt tot stand met een gewone meerderheid van stemmen en wordt 

aangeboden aan het dagelijks bestuur.   

2. De leden van de commissie nemen niet deel aan beraadslagingen en 

stemmingen over aangelegenheden die hen rechtstreeks of middellijk aangaan, 

of waarbij zij als gemachtigde zijn betrokken. 

3. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 

4. De commissie oefent haar bevoegdheden uit met inachtneming van de geldende 

regelgeving en overeenkomstig de richtlijnen van het DB. 

5. De commissie legt haar werkzaamheden en bevindingen jaarlijks vast in een 

jaarverslag.  

 
 

ARTIKEL 15 GEHEIMHOUDING 

De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen als 

zodanig ter kennis komt. 
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HOOFDSTUK 17   SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 16 CITEERARTIKEL 

De verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening Adviescommissie 

bezwaarschriften’.  

 

 
 
HOOFDSTUK 18   INWERKINGTREDING 

ARTIKEL 17 INWERKINGTREDING 

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.  

 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 24 juni 2013                     

de secretaris,    de voorzitter, 

 

 

 

 

mevrouw A.E.W. van Limpt  mevrouw M. Mulder 

 

 


