AGENDA 23 SEPTEMBER 2013
Baanbrekers
Locatie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6a.
7.

8.

9.

ALGEMEEN BESTUUR

19.00 – 21.00 uur
Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk

ONDERWERP
Opening / mededelingen / ingekomen stukken
a) Termijnagenda AB
b) Verslag WWB kamer van 23 mei 2013
c) Uitspraak CRVB Buigbudget 201-2011
d) Beslissing op bezwaar IAU 2011 Waalwijk en Heusden
e) Brief DB aan WWB-kamer
f) Startersbeurs

STUKKEN

ACTIE

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering
a) Verslag AB 24 juni 2013
b) Besluitenlijst AB 24 juni 2013
c) Antwoorden op openstaande vragen 24 juni 2013

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Kennisnemen

Bestuursrapportage tweede kwartaal 2013
a) Voorlegger bestuursrapportage tweede kwartaal 2013
b) Bestuursrapportage tweede kwartaal 2013
c) Aanvalsplan oplopend uitkeringsbestand Baanbrekers

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Aanbesteding accountantsdiensten
a) Voorlegger gunning opdracht accountantsdiensten 2013-2015
b) Score wegingsfactoren accountantsdiensten 2013-2015
c) Prijsvergelijking accountantsdiensten 2013-2015

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

1ste wijziging GR Baanbrekers
a) Voorlegger 1ste wijziging GR Baanbrekers
b) Concept 1ste wijziging GR Baanbrekers en huisregels WML

Ja
Ja

Vaststellen
Instemmen

Vergoeding vergaderkosten bestuursvergaderingen
a) Voorlegger vergoeding vergaderkosten bestuursvergaderingen

Ja

Vaststellen

Evaluatie en doorstart pilot participatieladder
a) Voorlegger evaluatie en doorstart pilot participatieladder
b) SROI-analyse

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

1ste wijziging Regeling BezwarenAdviesCommissie
a) Voorlegger 1ste wijziging Regeling BezwarenAdviesCommissie
b) Concept 1ste wijziging personele- en
functiewaarderingsaangelegenheden alsmede Wsw-aangelegenheden

Stand van zaken
a) Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw
b) WML-Facilitair, samenwerking Vebego
Rondvraag en sluiting
Algemeen Bestuur Baanbrekers 23 september 2013
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VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

Donderdag 23 mei 2013
Zanddonkweg 16
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), D. Zijlmans en F. Halberstadt (FNV), de dames F.
Moayedi, A. Bakker, P. Gerris (Juvans). Namens Baanbrekers de heer J. van Dijk
De dames Th. Van der Schans en J. Baarendse, beiden met kennisgeving.

1 Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt vervolgens aan de orde.

2 Mededelingen en ingekomen stukken
- Mededelingen vanuit Baanbrekers
 De IAU-bezwaarprocedure zal naar verwachting eind juni afgerond zijn.
 De Centrale Raad van Beroep doet op 8 juli uitspraak in het geding over het Buigbudget van
2010.
 Het SET heeft de strategische notitie ‘Iedereen doet mee’ opgesteld. Deze is inmiddels aan
de raden ter behandeling toegezonden. Het document bevat een visie op hoofdlijnen met
betrekking tot de Participatiewet en een aantal conclusies die relevant zijn voor de
uitvoeringsorganisatie.
 De notitie zal voor de eerstvolgende vergadering van de WWB-kamer worden
geagendeerd.
- LCR: Brief aan Tweede Kamer m.b.t. AO Arbeidsmarktbeleid, v.k.a.
- Column LCR-voorzitter Gerrit van der Mee, v.k.a.
- VCP: Nieuwsflits ‘Aandacht voor iedereen’ v.k.a.
- Factsheet Platform CG-raad. V.k.a.
- De heer Van Dijk geeft aan dat het project Talent2work belangstellend wordt gevolgd door de
gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. Een mogelijke uitrol over deze beide gemeenten kan aan de
orde komen als het lopende project aan de verwachtingen blijkt te voldoen.
- Baanbrekers is samen met de gemeente Tilburg en andere regiogemeenten in Midden-Brabant
projectmatig gaan samenwerken met Start People en Tempo team. Totaal 90 bemiddelbare
klanten van Baanbrekers worden de komende maanden opgepakt en bemiddeld door deze
uitzendbureaus.
- Gesprekken zijn gaande over een uitrol van de startersbeurs over geheel Midden-Brabant. Op
korte termijn wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

3 Verslag vergadering 25 april 2013

Het verslag van de vergadering van 25 april wordt vastgesteld onder de opmerking dat onder het kopje
rondvraag een vraag van de voorzitter met betrekking tot de verstrekking van bijzondere bijstand op basis
van een witgoedregeling wordt toegevoegd.

4 Advies Cliëntenraad en Baanbrekers
Het advies van de WWB-kamer is in de meivergadering van het dagelijks bestuur besproken. Het bestuur
heeft kennis genomen van het advies. Afgesproken is dat de bestuursvoorzitter het initiatief neemt om de
voorzitters van de WWB- en de WSW-kamer uit te nodigen voor een gesprek rondom de adviesaanvraag
van het dagelijks bestuur.

5 Advies WWB-kamer m.b.t. ontvangsthal/frontoffice
Kennis is genomen van de brief van het DB van 26 april 2013 als reactie op het advies van de WWB-kamer
over de ontvangsthal. De kamer kan zich vinden in de eerste helft van de brief, waarin gemeld wordt dat
zowel ambtelijk en bestuurlijk wordt onderkend dat er een aantal verbeterslagen mogelijk zijn. De kamer
heeft echter moeite met het niet aanbieden van koffie- of theefaciliteiten. Bij vele dienstverlenende
instellingen is dit mogelijk. Ook op het Werkplein aan de Grotestraat was dat het geval. Dit heeft volgens
de kamer nooit tot problemen geleid. Het argument van mogelijke agressie wordt dan ook niet gedeeld.
Opgemerkt wordt dat het vaak juist heel goed is om een lastig gesprek te beginnen met een kopje koffie of
thee.

6 Participatiewet na het sociaal akkoord
Het sociaal akkoord heeft gevolgen voor de eerdere uitgangspunten van de Participatiewet. Kennis wordt
genomen van de informatie die hierover toegezonden is. Het is wel duidelijk dat een groot aantal zaken
nog uitwerking vraagt o.a. in de Werkkamer. Afgesproken wordt dat Baanbrekers de WWB-kamer
regelmatig informeert over de verdere ontwikkelingen.

7 Rondvraag en sluiting
Mevrouw Bakker vraagt of de WWB-kamer informatie kan krijgen over het project ‘elke jongere telt’. De
heer Van Dijk zegt deze info toe.

Persbericht CRvB
Gemeenten krijgen niet meer geld voor uitvoering Wet Werk en Bijstand
Utrecht , 9-7-2013
De Centrale Raad van Beroep stelt in zijn uitspraak van 8 juli 2013 vast dat de Grondwet hem verbiedt
te beoordelen of de door de wetgever vastgestelde Begrotingswet - een wet in formele zin - in strijd is
met de Wet Werk en Bijstand. Ook vindt de Centrale Raad van Beroep niet dat die Begrotingswet in
strijd is met de Europese regels.
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het
ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
In zijn uitspraak van 8 juli 2013 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de Grondwet hem als
rechter verbiedt te beoordelen of de Begrotingswet - een wet in formele zin en de basis voor de
hoeveelheid geld die de gemeente krijgt van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in strijd is met de Wet Werk en Bijstand. De Centrale Raad van Beroep vindt daarnaast niet dat die
Begrotingswet in strijd is met het “Europees Handvest voor de lokale autonomie”. Dat Handvest zegt
dat gemeenten voor de uitvoering van hun taken voldoende geld moeten krijgen.
Het gaat er in deze zaak om of een door de wetgever vastgestelde Begrotingswet in strijd is met de
Wet Werk en Bijstand. Die Begrotingswet kwam tot stand naar aanleiding van een tussen het Rijk en
de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor vier jaar gesloten bestuursakkoord. Die Begrotingswet
regelt welke financiële middelen de gemeenten per jaar krijgen voor de uitvoering van de Wet Werk en
Bijstand. De gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand vinden dat de wetgever met de
Begrotingswet € 134 miljoen te weinig aan alle Nederlandse gemeenten geeft.
De Centrale Raad van Beroep is allereerst van oordeel dat de Grondwet hem als rechter verbiedt te
beoordelen of de door de wetgever gemaakte Begrotingswet in strijd is met de Wet Werk en Bijstand.
Daarnaast vindt de Centrale Raad van Beroep dat die wet ook niet in strijd is met het Europees
Handvest voor de lokale autonomie. De Centrale Raad van Beroep vindt dat om verschillende
redenen.
Ten eerste hadden de gemeenten over de eerste twee jaren financieel voordeel bij het voor vier jaar
geldende bestuursakkoord. De gemeenten hadden dat voordeel dus kunnen gebruiken voor het
verlagen of oplossen van het in de laatste twee jaren van het akkoord ontstane tekort.
Voorts hadden de gemeenten de mogelijkheid om met ander budget meer bijstandsgerechtigden naar
werk te begeleiden. Dan zouden de gemeenten minder geld aan de bijstand hoeven uit te geven Ten
slotte kan iedere gemeente bij een ernstig financiële tekort om een aanvullende uitkering vragen.
Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Partijen kunnen tegen
deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.
Utrecht, 9 juli 2013.
----------------------------------------------------------------------------------Centrale Raad van Beroep, datum uitspraak 8 juli 2013.
Zaaknummers 12/1381 tot en met 12/1383 WWB, ECLI:NL:CRVB:2013:CA4026
De uitspraak van de rechtbank Breda (thans Rechtbank Zeeland-West-Brabant) is
Rechtbank Breda, 25 januari 2012.
Zaaknummers 11/4463 en 11/4464 (niet gepubliceerd)
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het
ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
Dit is een persbericht op basis van genoemd verzoek van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil
tussen dit persbericht en het volledige verzoek is laatstgenoemd beslissend.
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Geachte heer Van Hezewijk,

Uw referentie

Naar aanleiding van het bezwaarschrift van 5 februari 2013 en de aanvullende
gronden van 26 maart 2013 die het college van burgemeester en wethouders
(het college) van de gemeente Heusden heeft ingediend tegen de beschikking van
28 december 2012 (kenmerk: 2012-0000056398), waarbij de aanvraag voor een
incidentele aanvullende uitkering (IAU) ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB)
over 2011 is afgewezen, deel ik u hierbij het volgende mede.

Bijlagen
Verslag hoorzitting

Feiten
Het college van de gemeente Heusden, die per 1 januari 2011 43.119 inwoners
telde, heeft op 30 augustus 2012 een aanvraag voor een incidentele aanvullende
uitkering (IAU) ingediend over het jaar 2011 voor een bedrag van € 491.892.
Deze aanvraag is door de staatssecretaris op basis van een negatief advies van
de Toetsingscommissie WWB (hierna: TC) afgewezen bij beschikking van 28
december 2012. De reden voor de afwijzing was dat, hoewel er bij de gemeente
een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt aanwezig was in 2011, er op basis
van het voorliggend onderzoek van de Inspectie SZW is geconcludeerd bij de
beoordeling van de aanvraag, dat het budgettekort het gevolg is van
beleidskeuzen van, dan wel handelen door het college of de gemeenteraad van
de gemeente.
Het college heeft tegen de afwijzing op 5 februari 2013 een bezwaarschrift
ingediend, op 26 maart 2013 gevolgd door aanvullende gronden.
De hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure heeft op 16 mei 2013
plaatsgevonden. Vanwege het feit dat de gemeente Heusden in een
samenwerkingsverband zit met de gemeente Waalwijk, die eveneens bezwaar
heeft gemaakt tegen de afwijzing van de IAU-aanvraag over 2011, is de
hoorzitting op verzoek van beide gemeenten gecombineerd gehouden. Het
verslag van de hoorzitting is bijgevoegd.
Bezwaarschrift
In bezwaar voert het college kort samengevat de volgende argumenten aan:
1. Het besluit wijkt af van de conclusie van de Inspectie SZW.
2. De bestuurlijke reactie van 22 november 2012 op het rapport van de Inspectie
SZW maakt onderdeel uit van het bezwaar.
3. Het besluit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel:
de gemeente Loon op Zand, waarmee Heusden en Waalwijk in een
samenwerkingsverband zitten en waarmee een identiek beleid wordt gevormd,
heeft wel een IAU over 2011 toegekend gekregen. Bovendien is er over 2010
wel positief beslist op de IAU-aanvragen van zowel Heusden, Waalwijk als
Loon op Zand.

1 van 6

4

Juridisch kader
Artikel 69 en 74 WWB
Artikel 15, vierde lid, Regeling WWB en WIJ
Artikel 15, vierde lid, Regeling WWB en WIJ
Door de TC ontwikkefde aanvullende arbeidsmarktcriteria
Voor de eigenstandige beoordeling of er - ook al ls niet voldaan aan de
voorwaarden als vermeld in artikel 15, vierde lid, van de Regeling WWB en WIJ alsnog sprake is van een uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie
heeft de TC
aanvullend nog twee eigen criteria ontwikkeld, die de TC hanteert als vaste
gedragslijn. Op grond van deze twee criteria is in ieder geval sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt in 2010, indien:
•
de ontwikkelingen in de periode 2008 tot en met 2010 (jaargemiddelden)
van de werkloze beroepsbevolking in het COROP-gebied van die gemeente,
ten opzichte van de ontwikkeling in Nederland, meer is gestegen dan 1,0
procentpunt (arbeidsmarktcriterium
1van de Toetsingscommissie WWB),
of
•
de ontwikkelingen in de periode 2008 tot en met 2010 (jaargemiddelden)
van het aantal niet-werkende werkzoekenden in die gemeente, ten opzichte
van de ontwikkeling in Nederland, meer is gestegen dan 5,0 procentpunt
(arbeidsmarktcriterium
2 van de Toetsingscommissie WWB).
Indien de gemeente ook niet voldoet aan een van de twee door de TC
ontwikkelde arbeidsmarktcriteria,
dan betrekt de TC de door de gemeente
verstrekte analyse van de arbeidsmarkt bij haar overwegingen.
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Het advies van de TC
Het advies van de TC is niet bindend. De minister van SZW
komt tot een eigenstandig oordeel. Bij de parlementaire
behandeling van de WWB (Nota naar aanleiding van het
Verslag, nr. 28 870, nr. 13, p. 97) is aangegeven dat de
minister slechts met redenen omkleed afwijkt van het advies
van de TC.
De reden waarom de minister (in positieve of negatieve zin)
afwijkt van het advies van de TC moet gelegen zijn in een van
de volgende omstandigheden:
•

•

4

het advies van de TC is niet in overeenstemming met de
wettelijke voorwaarden voor een aanvullende uitkering tot
stand gekomen;
het advies van de TC ls weliswaar in overeenstemming met
de wettelijke voorwaarden voor een aanvullende uitkering
tot stand gekomen, maar bevat duidelijk herkenbaar een
of meer onvolkomenheden.

Dit laat onverlet dat op grond van artikel 3:9 Algemene wet
bestuursrecht de staatssecretaris zich er standaard van
vergewist of het onderzoek in het kader van de advisering op
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.
Overweqingen
1. Het besfuit wijkt af van de conclusie van de Inspectie SZW
Volgens het college wijkt het besluit af van de conclusie van de Inspectie SZW
"dat het beleid ten aanzien van instroombeperking,
inkomenswaarborg,
uitstroombevordering,
handhaving en terugvordering en verhaal goed te
noemen is en dat de gemeente in 2011 aanvullende beleidsmaatregelen heeft
genomen om het voorziene tekort te beperken."
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Ook is volgens het college in het besluit niet gemotiveerd waarom van de
conclusie van de Inspectie SZW wordt afgeweken. Aldus is ook sprake van
een onzorgvuldig besluit.
Ik stel vast dat de conclusie waarnaar het college verwijst een van de conclusies
is die de Inspectie SZW heeft betrokken bij haar eindoordeel. Het feit dat het
beleid ten aanzien van instroombeperking, inkomenswaarborg,
uitstroombevordering, handhaving en terugvordering en verhaal goed te noemen
is en dat de gemeente in 2011 aanvullende beleidsmaatregelen heeft genomen
om het voorziene tekort te beperken laat onverlet dat, zoals opgenomen als
overweging in het besluit, het college het klantenbestand relatief laat heeft
gescreend op de aanwezigheid van voorliggende voorzieningen, waardoor flinke
bedragen hadden kunnen worden bespaard en het budgettekort in 2011 minder
groot had hoeven zijn.
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Het besluit zelf is in overeenstemming met het eindoordeel. De eindconclusie van
de Inspectie SZW luidt immers "dat het budgettekort voor een deel veroorzaakt
wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de gemeente. Dit
betreft het niet tijdig volledig screenen van het WWB-bestand op voorliggende
voorzieningen" (pag. 30 van het rapport van de Inspectie SZW). Overigens heeft
de staatssecretaris bij het nemen van het besluit via het overnemen van het
advies van de TC tevens de constatering uit het Inspectierapport overgenomen
dat het budgettekort met name wordt veroorzaakt door een hogere instroom
gedurende enkele jaren en het uitblijven van voldoende uitstroom in die jaren.
Het laat zich kortom niet inzien, op welke wijze in het besluit afgeweken zou zijn
van de conclusies van de Inspectie SZW.
2.

De bestuurlijke reactie op het rapport van de Inspectie SZW maakt onderdeel
uit van het bezwaar
Het college voert aan dat de bestuurlijke reactie op het rapport van de
Inspectie SZW onderdeel uitmaakt van het bezwaar.

Ik stel vast dat de aanvullende gronden die het college per brief van 14 maart
2013 heeft ingediend voor het belangrijkste deel overeenkomen met de
bestuurlijke reactie van 22 november 2012.
Deze bestuurlijke reactie heeft de Inspectie SZW integraal opgenomen in haar
rapport en de bestuurlijke reactie is meegewogen bij haar definitieve oordeel
(pag. 31 Reactie gemeente en naschrift I-SZW). Het in bezwaar verwijzen naar
de bestuurlijke reactie levert aldus geen nieuwe feiten en/of omstandigheden op.
3.

Het besluit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel
Het college voert voorts aan dat er dit jaar positief is beslist op de aanvraag
van de gemeente Loon op Zand, waarmee de gemeente Heusden, samen met
de gemeente Waalwijk, een samenwerkingsverband vormt, en waarmee een
identiek beleid wordt gevoerd. Het besluit is om die reden in strijd met het
gelijkheidsbeginsel. Volgens het college bevreemdt dit des te meer, omdat
vorig jaar positief is besllst op de IAU-aanvragen van de gemeenten Heusden,
Waalwijk en Loon op Zand.

Voordat ik hierop inhoudelijk in ga, volgt allereerst enige achtergrondinformatie
met betrekking tot dit punt.
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Achtergrondinformatie IAU over 2011
•
De gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand hebben de uitvoering van
de WWB ondergebracht in het samenwerkingsverband ISD MiddenLangstraat, dat het beleid voor de drie gemeenten op identieke wijze uitvoert.
•
De gemeente Loon op Zand valt met ca. 23.000 inwoners in de categorie van
gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners; de gemeente Heusden (ca.
43.000 inwoners) en de gemeente Waalwijk (ca. 46.000 inwoners) valien in
de categorie van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.
•
In het jaar 2011 was er bij gemeente Loon op Zand geen sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, maar heeft de TC een positief
advies uitgebracht vanwege het gevoerde beleid en de uitvoering ervan: "De
gemeente beschrijft de extra inspanningen gericht op de beperking van de
instroom en verhoging van de uitstroom, die in tegensteliing tot de landelijke
ontwikkeling geleid hebben tot een stabilisatie van het bijstandsbestand in
2011. De commissie ziet hierin voldoende aanknopingspunten om te
constateren dat evenals in 2010 het beleid en uitvoering op orde zijn."

Postbus 90801
2509 LV Oen Haag
Anna van Ha nnoverstraat
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl
Datum

2'
Onze referentie
WBJA/JA-BBS/
2.2013.0346.001

Achtergrondinformatie IAU over 2010
•
Over het jaar 2010 is aan de gemeente Heusden en de gemeente Waalwijk
een IAU toegekend, omdat er bij deze gemeenten - vanwege het voldoen aan
respectievelijk het statistische NWW-criterium en het WWB-criterium - sprake
was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt in 2010, waarbij de
Inspectie SZW bovendien bij beide gemeenten heeft vastgesteld dat het
tekort over 2010 niet is veroorzaakt door beleid en uitvoering.
•
In het jaar 2010 was er bij gemeente Loon op Zand geen sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, maar heeft de TC een positief
advies uitgebracht vanwege het gevoerde beleid en de uitvoering ervan.
Reactie op argument col/ege
•
Op grond van de regelgeving vindt er een beoordeling plaats per individuele
gemeente, ook als gemeenten in een samenwerkingsverband opereren, met
als resultaat een beleid en een uitvoering. In beginsel laat de regelgeving
hiermee ruimte dat de uitkomsten van de beoordelingen per individuele
gemeente verschillend zijn, ook al is er sprake van een beleid en een
uitvoering.
•
Het gaat op grond van de regelgeving bij de gemeente Heusden (maar ook bij
de gemeente Waalwijk) en de gemeente Loon op Zand om ongelijke gevalien,
namelijk om twee gemeenten in de categorie met meer dan 40.000 inwoners,
namelijk de gemeente Heusden en Waalwijk, en een gemeente in de
categorie met 10.000 tot 40.000 inwoners, namelijk de gemeente Loon op
Zand.
•
Ook al voeren de gemeenten een beleid en een uitvoering, de gemeenten
verschillen op een aantal voor de beoordeling relevante criteria, zoals de
wijze waarop het budget wordt toegekend (historisch versus objectief), de
omvang van het budgettekort, de samensteliing van het klantenbestand, de
instroom en uitstroom, en de lokale arbeidsmarktsituatie .
•
Voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners, zoals Waalwijk en Heusden,
gelden op grond van de regelgeving andere beoordelingscriteria dan voor
gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners, zoals Loon op Zand. Bij de
categorie van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners is de voorwaarde
voor het recht op een IAU dat de overstijging van het budgettekort niet het
gevolg is van beleidskeuzen van, dan wel handelen door het coliege of de
gemeenteraad van de tekortgemeente (artikel 15, vierde lid, onderdeel b, sub
2, van de Regeling WWB en WIJ).
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Bij de categorie van gemeenten met meer 10.000 tot 40.000 inwoners
bestaat een dergelijke voorwaarde niet. Wel kan met betrekking tot de
categorie van gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners de TC tot het
oordeel komen dat het gevoerde gemeentelijk beleid of de uitvoering
aanleiding geeft om alsnog positief te adviseren (artikel 15, zevende lid, van
de Regeling WWB en WIJ). Dat geschiedt dan op basis van een gemeentelijke
analyse.
De TC hanteert op grond van de regelgeving bij gemeenten met meer dan
40.000 inwoners een zwaarder criterium ten aanzien van de uitvoering dan
bij gemeenfen met 10.000 tot 40.000 inwoners. Daar waar bij gemeenten
met meer dan 40.000 inwoners moet worden vastgesteld dat de overstijging
van het budgettekort niet het gevolg is van beleidskeuzen van, dan wel
handelen door het college of de gemeenteraad, is voor de TC bij gemeenten
met 10.000 tot 40.000 inwoners het op orde zijn van de uitvoering voldoende
om tot het oordeel te komen dat alsnog positief kan worden geadviseerd. De
TC heeft hierin beleidsruimte op grond van artikel van artikel 15, zevende lid,
van de Regeling WWB en WIJ.
Ook de wijze waarop de TC tot haar oordeel komt verschilt. Zoals vastgelegd
in de regelgeving wordt bij gemeenten met meer dan 40.000 inwoners de
vraag of de overstijging van het budgettekort wordt veroorzaakt door
gemeentelijk beleid of handelen beantwoord aan de hand van een grondig
onderzoek door de Inspectie SZW. Bij gemeenten met 10.000 tot 40.000
inwoners wordt de vraag of het gemeentelijk beleid of uitvoering alsnog
aanleiding geeft tot een positief advies beantwoord aan de hand van een
beoordeling door de TC van door de gemeente zelf verstrekte informatie.
Het feit dat bij de ISD Midden-Langstraat geen tijdige en volledige screening
van het WWB-bestand op voorliggende voorzieningen heeft plaatsgevonden,
is bij de beoordeling van het verzoek van de gemeente Heusden als resultaat
van het onderzoek van de Inspectie SZW boven water gekomen. Dit gegeven
heeft de TC tot het oordeel gebracht "dat het budgettekort voor een deel
veroorzaakt wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de
gemeente", op grond waarvan volgens de regelgeving geen IAU aan de
gemeente Heusden kan worden toegekend.
Het feit dat bij de ISD Midden-Langstraat als geheel geen tijdige en volledige
screening van het WWB-bestand op voorliggende voorzieningen heeft
plaatsgevonden, heeft de gemeente Loon op Zand zelf niet bij de aanvraag
vermeld en is bij de beoordeling van het verzoek van de gemeente Loon op
Zand dan ook niet boven water gekomen, vanwege het andere
beoordelingsregime dat voor een gemeente van een dergelijke grootte geldt.
Dat heeft dan ook niet in de weg gestaan dat de TC tot het oordeel is
gekomen dat beleid en uitvoering van de gemeente Loon op Zand voldoende
aanleiding geven om het verzoek van de gemeente in te willigen.
Het feit dat er vorig jaar positief is beslist op de aanvragen van alle drie
gemeenten van hetzelfde samenwerkingsverband, is irrelevant. Per
aanvraagjaar moet immers op grond van regelgeving per individuele
gemeente worden beoordeeld of er recht bestaat op een IAU.
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Conciusie
•
Het staat niet ter discussie dat er in de gemeente Heusden in 2011 sprake is
geweest van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.
•
Uit het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat het budgettekort voor een
deel veroorzaakt wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de
gemeente. Op grond van deze conciusie van de Inspectie SZW heeft de TC
terecht geadviseerd om aan de gemeente Heusden geen IAU toe te kennen.
•
Het bezwaar dat er aan de gemeente Loon op Zand wel een IAU over 2011 is
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toegekend, is in feite irrelevant, omdat het bij de gemeente Heusden en de
gemeente Loon op Zand op grond van wet- en regelgeving gaat om ongelijke
gevallen.
Ik stel vast dat het besluit om aan de gemeente Waalwijk geen IAU toe
kennen in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand is gekomen.
Ook heb ik aan de hand van hetgeen in bezwaar is aangevoerd, noch in het
rapport van de Inspectie SZW, noch in het advies van de TC
onvolkomenheden of strijdigheden ontdekt die maken dat het bestreden
besluit zou moeten worden herzien.

Postbus 90801
2509 LV Oen Haag
Anna van Ha nnoverstraat
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie

Besluit
Ingevolge het bovenstaande verklaar ik het bezwaarschrift ongegrond. Het
bestreden besluit van 28 december 2012 blijft daarmee in stand.

WBJA/JA-BBS/
2.2013.0346.001

nam

raal Participatie en Inkomenswaarborg

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
beroep worden ingesteld door degene wiens belang rechtstreeks bij deze
beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van
verzending van deze beschikking een beroepschrift met een kopie van deze
beschikking worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank van
de woonplaats van degene die het beroep instelt. Opgemerkt wordt dat VLIJMEN
ligt binnen het rechtsgebied van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125,
5200 MA te 's-Hertogenbosch.
Een belanghebbende kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank
via de website http://loket. rechtspraak. nljbestuursrecht. Daarvoor is wel een
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde website vindt u de
precieze voorwaarden.
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet julst wordt
gevonden. Voor de behandeling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
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Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Samenvattend verslag hoorzitting

Directie Wetgeving Bestuurlijke,
en luridische Aangelegenheden
Referentie:
WBJAjJA-BBSj2.2013.0346.001
WBJAjJA-BBSj2.2013.0350.001

datum hoorzitting:
belanghebbende:

Aanwezigen:
Namens de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Waalwijk en Heusden

16 mei 2013
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk

Mevrouw D. van den Broek
De heer S. van Hezewijk
De heer J. van Dijk
Mevrouw S. Beerens

namens het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (hierna SZW):
Jurist WBJA (voorzitter)
beleidsmedewerker IVV
notulist

Mevrouw mr. L.E. Sipos
De heer J.A.M. Helderman
Mevrouw A.T.J. Meyer-Bouquet

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden heeft op 6 februari
2013 bezwaar aangetekend tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, d.d. 28 december 2012, kenmerk, 2012-0000056398, inzake een Afwijzing op
de aanvraag om een Incidentele Aanvullende Uitkering WWB over 2011;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk heeft op 5 februari
2013 bezwaar aangetekend tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, d.d. 28 december 2012, kenmerk 2012-0000056398, inzake een Afwijzing op
de aanvraag om een Incidentele Aanvullende Uitkering WWB over 2011.

Van deze hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van de verslaglegging die na
vaststelling van het verslag zal worden gewist.
Omdat beide gemeenten (tezamen met Loon op Zand) in een samenwerkingsverband zitten en de
gronden op het bewaar gelijkluidend zijn, wordt er een ge"integreerde hoorzitting gehouden waarin
beide bezwaarschriften gelijktijdig worden behandeld.
De voorzitter opent de hoorzitting die wordt gehouden naar aanleiding van de bezwaarschriften van de
gemeenten Heusden en Waalwijk, gericht tegen de afwijzing van de Incidentele Aanvullende Uitkering
WWB over 2011. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt dat bij de beslissing op bezwaar zal
worden gevoegd.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Van Hezewijk.
De heer Van Hezewijk licht toe dat er een samenwerkingsverband bestaat tussen Waalwijk, Heusden
en Loon op Zand. Loon op Zand heeft een IAU gekregen over 2011 en Waalwijk en Heusden niet,
hoewel het beleid door de inspectie binnen de drie gemeenten is goed bevonden. Weliswaar heeft het
te maken met het inwonerscriterium, maar het betreft wel een beleid. Verder is het advies van de
Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (hierna: de TC) niet in overeenstemming met de conclusies

van de Inspectie SZW. De gemeente vraagt zich af of er wel sprake is geweest van een voldoende
belangenafweging? Uit het inspectierapport valt op dat er over gemeenschappelijk beleid wordt
gesproken maar dat vervolgens toch per gemeente, de uitvoering onder de loep wordt genomen, dit,
terwijl dit alles een geheel vormt. Het verbaast de gemeente dat de inspectie van de 10 beoordeelde
punten er 9 in orde bevindt en vervolgens op het lOe punt een oordeel velt. Hij zou hierop graag een
toelichting willen hebben.
Samenvattend: de gemeenten doen hun uiterste best om binnen het samenwerkingsverband zo goed
mogelijk uitvoering te geven aan de vigerende regelgeving en het beleid steeds weer te verbeteren
(een voorbeeld hiervan is de 5-puntenscreening), maar hebben het idee dat zij van SZW geen
erkenning krijgen voor hun inspanningen.
De heer Van Dijk vraagt zich af waarom destijds door de inspectie niet meer aandacht besteed aan het
aspect van het inzetten van controle op voorliggende voorzieningen. De inspectie heeft er een vraag
over gesteld en de gemeente heeft er antwoord op gegeven. Echter, er is heel veel meer gebeurd op
het gebied van de bedrijfsvoering waar in het geheel geen aandacht aan is gewijd, ondanks dat de
gemeente dit aspect alsnog uitgebreid heeft belicht in haar bestuurlijke reactie op het conceptrapport
van de inspectie. De gemeenten leggen de lat hoog voor wat betreft de uitvoering van de WWB en het
is de gemeenten niet welgevallig dat dit aspect in een verkeerde context wordt geplaatst en de
gemeenten er vervolgens op worden afgerekend; het gaat bovendien om een aanzienlijk bedrag.
De gemeenten willen nogmaals aanvoeren dat het aspect voorliggende voorzieningen standaard
onderdeel is van de kop van het proces; elke inkomensconsulent en elke werkmakelaar binnen de
organisatie is verplicht om daar voldoende aandacht te geven en daarover te rapporteren. Hierop
wordt in alle stadia een kwaliteitscontrole toegepast. Het is een verantwoorde bedrijfsvoering; de
accountant heeft er nooit opmerkingen over gemaakt. IlIustrerend voor een goede bedrijfsvoering is
de verkiezing 'De beste sociale dienst van Nederland' waaraan is deelgenomen; de dienst kwam in de
top 5 daarvan voor. Kortom, het is vervelend dat met een onvolledige vraagstelling tijdens de
mondelinge behandeling van de aanvraag een fout in het proces is geslopen.
De heer Helderman vraagt waar de fout precies in zit.
De heer Van Dijk antwoordt dat het gaat om een onvolledige behandeling van het onderwerp bij de
toelichting op de aanvraag: "Hoe wordt omgegaan met de voorliggende voorzieningen?". Terwijl de
gemeente er wel op wordt afgerekend.
De voorzitter merkt op dat er wel bepaalde conclusies zijn verbonden aan de verkregen informatie.
De heer Van Dijk licht verder toe dat als uitvoeringsorganisatie destijds voor de bedrijfsvoering de
afweging is gemaakt of de gemeenten nog extra accenten kunnen leggen; waar is nog geld te halen
om het tekort op het I-deel zoveel mogelijk te beperken? Daar heeft men zich op toegelegd. Er is
daartoe een extern bureau ingehuurd om nog eens naar het bijstandsbestand te kijken waar precies
nog winst te behalen valt. De ingehuurde is expert op UWV-regelgeving en op het onderwerp
arbeidsongeschiktheid en herstelt de, mede door UWV zelf, gemaakte fouten zodat dit kan worden
aangewend voor het tekort op het J-deel.
De voorzitter vat samen dat de gemeente een verwijt krijgt voor haar extra inspanningen op de
controle van de voorliggende voorzieningen en daarvoor gestraft wordt terwijl als die inspanningen
niet waren gepleegd er niks aan de hand was geweest.
De heer Van Hezewijk citeert uit het inspectierapport, bladzijde 25, het volgende: "De ISD stelt dat het
vaak om ingewikkelde berekeningen gaat, daarom externe expertise heeft aangetrokken en niet
eerder in staat was om zelf het bestand te screenen op voorliggende voorzieningen". Dit is echter
pertinent onjuist.
De voorzitter vraagt of de gemeenten dit ook hebben aangegeven in hun bestuurlijke reactie. Dit blijkt
het geval.
De heer Van Dijk licht toe dat wellicht verwarrend was de reactie van iemand die aan tafel zat en die
zei dat het 'orn enkele tonnen gaat'. Dat was op dat moment een ongenuanceerde uitspraak zonder
onderbouwing. Dus is dit punt opgenomen in het bezwaarschrift om zodoende dit tot meer
realiteitswaarde terug te brengen dan wellicht in de voorbereiding van het besluit is betrokken.
De heer Helderman licht toe dat de scoop van het onderzoek is of de gemeenten beleid hebben
gevoerd of nagelaten op grond waarvan gesteld kan worden dat het budgettekort aan de gemeenten
zelf te wijten is.
De voorzitter merkt op dat de bezwaarprocedure ervoor is bedoeld om te bezien of er vreemde dingen
zitten in het inspectierapport dan wel in de werkwijze van de TC. Naar aanleiding van deze aspecten
alsmede de argumenten in het bezwaarschrift en de ter hoorzitting ingebrachte argumenten zal een
integrale heroverweging plaats vinden. In de beslissing op bezwaar kunnen ook wat zaken nader
uiteen worden gezet.
Om terug te komen op het aangevoerde argument dat er sprake is van ongelijke behandeling van de
gemeenten binnen een samenwerkingsverband deelt zij mee dat kleine gemeenten wettelijk gezien al
eenmaal in een andere systematiek vallen dan grotere gemeenten.
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De voorzitter stelt vast dat alles aan de orde gekomen is. De beslissing op bezwaar zal binnen enkele
weken, vergezeld van het verslag, worden verzonden. Zij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
sluit de hoorzitting.
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College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk
T.a.v. mevrouw J.A. Beerens
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Datum
Onderwerp

beslissing op bezwaar

Directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische
Aangelegenheden
Postbus 9 0 8 0 1
2 5 0 9 LV D e n Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 3 3 3 4 4 4 4
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
m e v r o u w mr. L.E. Sipos
T 070-333 5686
F 070-333 4056

Onze referentie
WBJA/JA-BBS/
2.2013.0350.001
Uw referentie
RSO-13-0006688

Geachte mevrouw Beerens,
Naar aanleiding van het bezwaarschrift van 5 februari 2013 en de aanvullende
gronden van 14 maart 2013 die het college van burgemeester en wethouders
(het college) van de gemeente Waalwijk heeft ingediend tegen de beschikking
van 28 december 2012 (kenmerk: 2012-0000056398), waarbij de aanvraag voor
een incidentele aanvullende uitkering (IAU) ingevolge de Wet werk en bijstand
(WWB) over 2011 is afgewezen, deel ik u hierbij het volgende mede.

Bijlagen
V e r s l a g hoorzitting

Feiten
Het college van de gemeente Waalwijk, die per 1 januari 2011 46.211 inwoners
telde, heeft op 30 augustus 2012 een aanvraag voor een incidentele aanvullende
uitkering (IAU) ingediend over het jaar 2011 voor een bedrag van C 269.004.
Deze aanvraag is door de staatssecretaris op basis van een negatief advies van
de Toetsingscommissie WWB (hierna: TC) afgewezen bij beschikking van 28
december 2012. De reden voor de afwijzing was dat, hoewel er bij de gemeente
een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt aanwezig was in 2011, er op basis
van het voorliggend onderzoek van de Inspectie SZW is geconcludeerd bij de
beoordeling van de aanvraag, dat het budgettekort het gevolg is van
beleidskeuzen van, dan wel handelen door het college of de gemeenteraad van de
gemeente.
Het college heeft tegen de afwijzing op 5 februari 2013 een bezwaarschrift
ingediend, op 14 maart 2013 gevolgd door aanvullende gronden.
De hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure heeft op 16 mei 2013
plaatsgevonden. Vanwege het feit dat de gemeente Waalwijk in één
samenwerkingsverband zit met de gemeente Heusden, die eveneens bezwaar
heeft gemaakt tegen de afwijzing van de IAU-aanvraag over 2011, is de
hoorzitting op verzoek van beide gemeenten gecombineerd gehouden. Het
verslag van de hoorzitting is bijgevoegd.
Bezwaarschrift
In bezwaar voert het college kort samengevat de volgende argumenten aan:
1. Het besluit wijkt af van de conclusie van de Inspectie SZW.
2. De bestuurlijke reactie van 22 november 2012 op het rapport van de
Inspectie SZW maakt onderdeel uit van het bezwaar.
3. Het besluit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel: de gemeente Loon op
Zand, waarmee Waalwijk en Heusden in een samenwerkingsverband zitten en
waarmee een identiek beleid wordt gevormd, heeft wel een IAU over 2011
toegekend gekregen. Bovendien is er over 2010 wel positief beslist op de
IAU-aanvragen van zowel Waalwijk, Heusden als Loon op Zand.
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Ĵuridisch kader
Artikel 69 en 74 WWB
Artikel 15, vierde lid, Regeling WWB en WIJ
Artikel 15, vierde lid, Regeling WWB en WIJ
Door de TC ontwikkelde aanvullende
arbeidsmarktcriteria
Voor de eigenstandige beoordeling of er - ook al is niet voldaan aan de
voorwaarden als vermeld in artikel 15, vierde lid, van de Regeling WWB en WIJ
alsnog sprake is van een uitzonderlijke arbeidsmarktsituatie heeft de TC
aanvullend nog twee eigen criteria ontwikkeld, die de TC hanteert als vaste
gedragslijn. Op grond van deze twee criteria is in ieder geval sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt in 2010, indien:
»
de ontwikkelingen in de periode 2008 tot en met 2010 (jaargemiddelden)
van de werkloze beroepsbevolking in het COROP-gebied van die gemeente,
ten opzichte van de ontwikkeling in Nederland, meer is gestegen dan 1,0
procentpunt (arbeidsmarktcriterium 1 van de Toetsingscommissie WWB),
of
»
de ontwikkelingen in de periode 2008 tot en met 2010 (jaargemiddelden)
van het aantal niet-werkende werkzoekenden in die gemeente, ten opzichte
van de ontwikkeling in Nederland, meer is gestegen dan 5,0 procentpunt
(arbeidsmarktcriterium 2 van de Toetsingscommissie WWB).
Indien de gemeente ook niet voldoet aan een van de twee door de TC
ontwikkelde arbeidsmarktcriteria, dan betrekt de TC de door de gemeente
verstrekte analyse van de arbeidsmarkt bij haar overwegingen.
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Het advies van de TC
Het advies van de TC is niet bindend. De minister van SZW
komt tot een eigenstandig oordeel. Bij de parlementaire
behandeling van de WWB (Nota naar aanleiding van het
Verslag, nr. 28 870, nr. 13, p. 97) is aangegeven dat de
minister slechts met redenen omkleed afwijkt van het advies
van de TC.
De reden waarom de minister (in positieve of negatieve zin)
afwijkt van het advies van de TC moet gelegen zijn in een van
de volgende omstandigheden:
«

«

het advies van de TC is niet in overeenstemming met de
wettelijke voorwaarden voor een aanvullende uitkering tot
stand gekomen;
het advies van de TC is weliswaar in overeenstemming met
de wettelijke voorwaarden voor een aanvullende uitkering
tot stand gekomen, maar bevat duidelijk herkenbaar een
of meer onvolkomenheden.

Dit laat onverlet dat op grond van artikel 3:9 Algemene wet
bestuursrecht de staatssecretaris zich er standaard van
vergewist of het onderzoek in het kader van de advisering op
zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.
Overwegingen
1. Het besluit wijkt af van de conclusie van de Inspectie
SZW
Volgens het college wijkt het besluit af van de conclusie van de Inspectie SZW
"dat het beleid ten aanzien van instroombeperking, inkomenswaarborg,
uitstroombevordering, handhaving en terugvordering en verhaal goed te
noemen is en dat de gemeente in 2011 aanvullende beleidsmaatregelen heeft
genomen om het voorziene tekort te beperken."
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Ook is volgens het college in het besluit niet gemotiveerd waarom van de
conclusie van de Inspectie SZW wordt afgeweken. Aldus is ook sprake van
een onzorgvuldig besluit.
Ik stel vast dat de conclusie waarnaar het college verwijst één van de conclusies
is die de Inspectie SZW heeft betrokken bij haar eindoordeel. Het feit dat het
beleid ten aanzien van instroombeperking, inkomenswaarborg,
uitstroombevordering, handhaving en terugvordering en verhaal goed te noemen
is en dat de gemeente in 2011 aanvullende beleidsmaatregelen heeft genomen
om het voorziene tekort te beperken laat onverlet dat, zoals opgenomen als
overweging in het besluit, het college het klantenbestand relatief laat heeft
gescreend op de aanwezigheid van voorliggende voorzieningen, waardoor flinke
bedragen hadden kunnen worden bespaard en het budgettekort in 2011 minder
groot had hoeven zijn.
Het besluit zelf is in overeenstemming met het eindoordeel. De eindconclusie van
de Inspectie SZW luidt immers "dat het budgettekort voor een deel veroorzaakt
wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de gemeente. Dit
betreft het niet tijdig volledig screenen van het WWB-bestand op voorliggende
voorzieningen" (pag. 30 van het rapport van de Inspectie SZW). Overigens heeft
de staatssecretaris bij het nemen van het besluit via het overnemen van het
advies van de TC tevens de constatering uit het Inspectierapport overgenomen
dat het budgettekort met name wordt veroorzaakt door een hogere instroom
gedurende enkele jaren en het uitblijven van voldoende uitstroom in die jaren.
Het laat zich kortom niet inzien, op welke wijze in het besluit afgeweken zou zijn
van de conclusies van de Inspectie SZW.
2.

De bestuurlijke
reactie
onderdeel uit van het
Het college voert aan dat
Inspectie SZW onderdeel
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op het rapport van de Inspectie SZW maakt
bezwaar
de bestuurlijke reactie op het rapport van de
uitmaakt van het bezwaar.

Ik stel vast dat de aanvullende gronden die het college per brief van 14 maart
2013 heeft ingediend voor het belangrijkste deel overeenkomen met de
bestuurlijke reactie van 22 november 2012. Deze bestuurlijke reactie heeft de
Inspectie SZW integraal opgenomen in haar rapport en de bestuurlijke reactie is
meegewogen bij haar definitieve oordeel (pag. 31 Reactie gemeente en naschrift
I-SZW). Het in bezwaar verwijzen naar de bestuurlijke reactie levert aldus geen
nieuwe feiten en/of omstandigheden op.
3.

Het besluit is in strijd met het
gelijkheidsbeginsel
Het college voert voorts aan dat er dit jaar positief is beslist op de aanvraag
van de gemeente Loon op Zand, waarmee de gemeente Waalwijk, samen met
de gemeente Heusden, een samenwerkingsverband vormt, en waarmee een
identiek beleid wordt gevoerd. Het besluit is om die reden in strijd met het
gelijkheidsbeginsel. Volgens het college bevreemdt dit des te meer, omdat
vorig jaar positief is beslist op de IAU-aanvragen van de gemeenten
Waalwijk, Heusden en Loon op Zand.

Voordat ik hierop inhoudelijk in ga, volgt allereerst enige achtergrondinformatie
met betrekking tot dit punt.
Achtergrondinformatie
IAU over 2011
»
De gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben de uitvoering van
de WWB ondergebracht in het samenwerkingsverband ISD MiddenLangstraat, dat het beleid voor de drie gemeenten op identieke wijze uitvoert.
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»

»

De gemeente Loon op Zand valt met ca. 23.000 inwoners in de categorie van
gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners; de gemeente Waalwijk (ca.
46.000 inwoners) en de gemeente Heusden (ca. 43.000 inwoners) vallen in
de categorie van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.
In het jaar 2011 was er bij gemeente Loon op Zand geen sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, maar heeft de TC een positief
advies uitgebracht vanwege het gevoerde beleid en de uitvoering ervan: "De
gemeente beschrijft de extra inspanningen gericht op de beperking van de
instroom en verhoging van de uitstroom, die in tegenstelling tot de landelijke
ontwikkeling geleid hebben tot een stabilisatie van het bijstandsbestand in
2011. De commissie ziet hierin voldoende aanknopingspunten om te
constateren dat evenals in 2010 het beleid en uitvoering op orde zijn."
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Achtergrondinformatie
IAU over 2010
»
Over het jaar 2010 is aan de gemeente Waalwijk en de gemeente Heusden
een IAU toegekend, omdat er bij deze gemeenten - vanwege het voldoen aan
respectievelijk het statistische NWW-criterium en het WWB-criterium - sprake
was van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt in 2010, waarbij de
Inspectie SZW bovendien bij beide gemeenten heeft vastgesteld dat het
tekort over 2010 niet is veroorzaakt door beleid en uitvoering.
»
In het jaar 2010 was er bij gemeente Loon op Zand geen sprake van een
uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt, maar heeft de TC een positief
advies uitgebracht vanwege het gevoerde beleid en de uitvoering ervan.
Reactie op argument college
»
Op grond van de regelgeving vindt er een beoordeling plaats per individuele
gemeente, ook als gemeenten in een samenwerkingsverband opereren, met
als resultaat één beleid en één uitvoering. In beginsel laat de regelgeving
hiermee ruimte dat de uitkomsten van de beoordelingen per individuele
gemeente verschillend zijn, ook al is er sprake van één beleid en één
uitvoering.
»
Het gaat op grond van de regelgeving bij de gemeente Waalwijk (maar ook
bij de gemeente Heusden) en de gemeente Loon op Zand om ongelijke
gevallen, namelijk om twee gemeenten in de categorie met meer dan 40.000
inwoners, namelijk de gemeente Waalwijk en Heusden, en een gemeente in
de categorie met 10.000 tot 40.000 inwoners, namelijk de gemeente Loon op
Zand.
»
Ook al voeren de gemeenten één beleid en één uitvoering, de gemeenten
verschillen op een aantal voor de beoordeling relevante criteria, zoals de
wijze waarop het budget wordt toegekend (historisch versus objectief), de
omvang van het budgettekort, de samenstelling van het klantenbestand, de
instroom en uitstroom, en de lokale arbeidsmarktsituatie .
» Voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners, zoals Waalwijk en Heusden,
gelden op grond van de regelgeving andere beoordelingscriteria dan voor
gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners, zoals Loon op Zand. Bij de
categorie van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners is de voorwaarde
voor het recht op een IAU dat de overstijging van het budgettekort niet het
gevolg is van beleidskeuzen van, dan wel handelen door het college of de
gemeenteraad van de tekortgemeente (artikel 15, vierde lid, onderdeel b, sub
2, van de Regeling WWB en WIJ).
Bij de categorie van gemeenten met meer 10.000 tot 40.000 inwoners
bestaat een dergelijke voorwaarde niet. Wel kan met betrekking tot de
categorie van gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners de TC tot het
oordeel komen dat het gevoerde gemeentelijk beleid of de uitvoering
aanleiding geeft om alsnog positief te adviseren (artikel 15, zevende lid, van
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de Regeling WWB en WIJ). Dat geschiedt dan op basis van een gemeentelijke
analyse.
De TC hanteert op grond van de regelgeving bij gemeenten met meer dan
40.000 inwoners een zwaarder criterium ten aanzien van de uitvoering dan
bij gemeenten met 10.000 tot 40.000 inwoners. Daar waar bij gemeenten
met meer dan 40.000 inwoners moet worden vastgesteld dat de overstijging
van het budgettekort niet het gevolg is van beleidskeuzen van, dan wel
handelen door het college of de gemeenteraad, is voor de TC bij gemeenten
met 10.000 tot 40.000 inwoners het op orde zijn van de uitvoering voldoende
om tot het oordeel te komen dat alsnog positief kan worden geadviseerd. De
TC heeft hierin beleidsruimte op grond van artikel van artikel 15, zevende lid,
van de Regeling WWB en WIJ.
Ook de wijze waarop de TC tot haar oordeel komt verschilt. Zoals vastgelegd
in de regelgeving wordt bij gemeenten met meer dan 40.000 inwoners de
vraag of de overstijging van het budgettekort wordt veroorzaakt door
gemeentelijk beleid of handelen beantwoord aan de hand van een grondig
onderzoek door de Inspectie SZW. Bij gemeenten met 10.000 tot 40.000
inwoners wordt de vraag of het gemeentelijk beleid of uitvoering alsnog
aanleiding geeft tot een positief advies, beantwoord aan de hand van een
beoordeling door de TC van door de gemeente zelf verstrekte informatie.
Het feit dat bij de ISD Midden-Langstraat geen tijdige en volledige screening
van het WWB-bestand op voorliggende voorzieningen heeft plaatsgevonden,
is bij de beoordeling van het verzoek van de gemeente Waalwijk als resultaat
van het onderzoek van de Inspectie SZW boven water gekomen. Dit gegeven
heeft de TC tot het oordeel gebracht "dat het budgettekort voor een deel
veroorzaakt wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de
gemeente", op grond waarvan volgens de regelgeving geen IAU aan de
gemeente Waalwijk kan worden toegekend.
Het feit dat bij de ISD Midden-Langstraat als geheel geen tijdige en volledige
screening van het WWB-bestand op voorliggende voorzieningen heeft
plaatsgevonden, heeft de gemeente Loon op Zand zelf niet bij de aanvraag
vermeld, en is bij de beoordeling van het verzoek van de gemeente Loon op
Zand dan ook niet boven water gekomen, vanwege het andere
beoordelingsregime dat voor een gemeente van een dergelijke grootte geldt.
Dat heeft dan ook niet in de weg gestaan dat de TC tot het oordeel is
gekomen dat beleid en uitvoering van de gemeente Loon op Zand voldoende
aanleiding geven om het verzoek van de gemeente in te willigen.
Het feit dat er vorig jaar positief is beslist op de aanvragen van alle drie
gemeenten van hetzelfde samenwerkingsverband, is irrelevant. Per
aanvraagjaar moet immers op grond van regelgeving per individuele
gemeente worden beoordeeld of er recht bestaat op een IAU.
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Conclusie
9 Het staat niet ter discussie dat er in de gemeente Waalwijk in 2011 sprake is
geweest van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt.
»
Uit het rapport van de Inspectie SZW blijkt dat het budgettekort voor een
deel veroorzaakt wordt door beleid en uitvoering dan wel het handelen van de
gemeente. Op grond van deze conclusie van de Inspectie SZW heeft de TC
terecht geadviseerd om aan de gemeente Waalwijk geen IAU toe te kennen.
«
Het bezwaar dat er aan de gemeente Loon op Zand wel een IAU over 2011 is
toegekend, is in feite irrelevant, omdat het bij de gemeente Waalwijk en de
gemeente Loon op Zand op grond van wet- en regelgeving gaat om ongelijke
gevallen.
»
Ik stel vast dat het besluit om aan de gemeente Waalwijk geen IAU toe
kennen in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand is gekomen.
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Ì.

Ook heb ik aan de hand van hetgeen in bezwaar is aangevoerd, noch in het
rapport van de Inspectie S Z W , noch in het advies van de TC
onvolkomenheden of strijdigheden ontdekt die maken dat het bestreden
besluit zou moeten worden herzien.

Besluit
Ingevolge het bovenstaande verklaar ik het bezwaarschrift ongegrond. Het
bestreden besluit van 28 december 2012 blijft daarmee in stand.
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Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namaris Vieze,

dr. B
directe

ĩraal Participatie

en

2.2013.0350.001

Inkomenswaarborg

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking
beroep worden ingesteld door degene wiens belang rechtstreeks bij deze
beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van
verzending van deze beschikking een beroepschrift met een kopie van deze
beschikking worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank van
de woonplaats van degene die het beroep instelt. Opgemerkt wordt dat Waalwijk
ligt binnen het rechtsgebied van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus
90006, 4800 PA te Breda.
Een belanghebbende kan ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank
via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel een
elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde website vindt u de
precieze voorwaarden.
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze
beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt
gevonden. V oor de behandeling van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
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Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Samenvattend verslag hoorzitting

Directie Wetgeving Bestuurlijke,
en Juridische Aangelegenheden
Referentie:
WBJA/JA-BBS/2.2013.0346.001
(Heusden)
WBJA/JA-BBS/2.2013.0350.001
(Waalwijk)

datum hoorzitting:
belanghebbende:

16 mei 2013
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk

Aanwezigen:
Namens de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Waalwijk en Heusden

Mevrouw D. van den Broek
De heer S. van Hezewijk
De heer J. van Dijk
Mevrouw S. Beerens

namens het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (hierna SZW):
Jurist WBJA (voorzitter)
beleidsmedewerker IVV
notulist

Mevrouw mr. L.E. Sipos
De heer J.A.M. Helderman
Mevrouw A.T.J. Meyer-Bouquet

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden heeft op 6 februari
2013 bezwaar aangetekend tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, d.d. 28 december 2012, kenmerk, 2012-0000056398, inzake een Afwijzing op
de aanvraag om een Incidentele Aanvullende Uitkering WWB over 2011;
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk heeft op 5 februari
2013 bezwaar aangetekend tegen de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, d.d. 28 december 2012, kenmerk 2012-0000056398, inzake een Afwijzing op
de aanvraag om een Incidentele Aanvullende Uitkering WWB over 2011.

Van deze hoorzitting wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van de verslaglegging die na
vaststelling van het verslag zal worden gewist.
Omdat beide gemeenten (tezamen met Loon op Zand) in één samenwerkingsverband zitten en de
gronden op het bewaar gelijkluidend zijn, wordt er een geïntegreerde hoorzitting gehouden waarin
beide bezwaarschriften gelijktijdig worden behandeld.
De voorzitter opent de hoorzitting die wordt gehouden naar aanleiding van de bezwaarschriften van de
gemeenten Heusden en Waalwijk, gericht tegen de afwijzing van de Incidentele Aanvullende Uitkering
WWB over 2011. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt dat bij de beslissing op bezwaar zal
worden gevoegd.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Van Hezewijk.
De heer Van Hezewijk licht toe dat er een samenwerkingsverband bestaat tussen Waalwijk, Heusden
en Loon op Zand. Loon op Zand heeft een IAU gekregen over 2011 en Waalwijk en Heusden niet,
hoewel het beleid door de inspectie binnen de drie gemeenten is goed bevonden. Weliswaar heeft het
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te maken met het inwonerscriterium, maar het betreft wel één beleid. Verder is het advies van de
Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (hierna: de TC) niet in overeenstemming met de conclusies
van de Inspectie SZW. De gemeente vraagt zich af of er wel sprake is geweest van een voldoende
belangenafweging? Uit het inspectierapport valt op dat er over gemeenschappelijk beleid wordt
gesproken maar dat vervolgens toch per gemeente, de uitvoering onder de loep wordt genomen, dit,
terwijl dit alles één geheel vormt. Het verbaast de gemeente dat de inspectie van de 10 beoordeelde
punten er 9 in orde bevindt en vervolgens op het 10 punt een oordeel velt. Hij zou hierop graag een
toelichting willen hebben.
Samenvattend: de gemeenten doen hun uiterste best om binnen het samenwerkingsverband zo goed
mogelijk uitvoering te geven aan de vigerende regelgeving en het beleid steeds weer te verbeteren
(een voorbeeld hiervan is de 5-puntenscreening), maar hebben het idee dat zij van SZW geen
erkenning krijgen voor hun inspanningen.
e

De heer Van Dijk vraagt zich af waarom destijds door de inspectie niet méér aandacht besteed aan het
aspect van het inzetten van controle op voorliggende voorzieningen. De inspectie heeft er een vraag
over gesteld en de gemeente heeft er antwoord op gegeven. Echter, er is heel veel meer gebeurd op
het gebied van de bedrijfsvoering waar in het geheel geen aandacht aan is gewijd, ondanks dat de
gemeente dit aspect alsnog uitgebreid heeft belicht in haar bestuurlijke reactie op het conceptrapport
van de inspectie. De gemeenten leggen de lat hoog voor wat betreft de uitvoering van de WWB en het
is de gemeenten niet welgevallig dat dit aspect in een verkeerde context wordt geplaatst en de
gemeenten er vervolgens op worden afgerekend; het gaat bovendien om een aanzienlijk bedrag.
De gemeenten willen nogmaals aanvoeren dat het aspect voorliggende voorzieningen standaard
onderdeel is van de kop van het proces; elke inkomensconsulent en elke werkmakelaar binnen de
organisatie is verplicht om daar voldoende aandacht te geven en daarover te rapporteren. Hierop
wordt in alle stadia een kwaliteitscontrole toegepast. Het is een verantwoorde bedrijfsvoering; de
accountant heeft er nooit opmerkingen over gemaakt. Illustrerend voor een goede bedrijfsvoering is
de verkiezing 'De beste sociale dienst van Nederland' waaraan is deelgenomen; de dienst kwam in de
top 5 daarvan voor. Kortom, het is vervelend dat met een onvolledige vraagstelling tijdens de
mondelinge behandeling van de aanvraag een fout in het proces is geslopen.
De heer Helderman vraagt waar de fout precies in zit.
De heer Van Dijk antwoordt dat het gaat om een onvolledige behandeling van het onderwerp bij de
toelichting op de aanvraag: "Hoe wordt omgegaan met de voorliggende voorzieningen?". Terwijl de
gemeente er wel op wordt afgerekend.
De voorzitter merkt op dat er wel bepaalde conclusies zijn verbonden aan de verkregen informatie.
De heer Van Dijk licht verder toe dat als uitvoeringsorganisatie destijds voor de bedrijfsvoering de
afweging is gemaakt of de gemeenten nog extra accenten kunnen leggen; waar is nog geld te halen
om het tekort op het I-deel zoveel mogelijk te beperken?. Daar heeft men zich op toegelegd. Er is
daartoe een extern bureau ingehuurd om nog eens naar het bijstandsbestand te kijken waar precies
nog winst te behalen valt. De ingehuurde is expert op UWV-regelgeving en op het onderwerp
arbeidsongeschiktheid en herstelt de, mede door UWV zelf, gemaakte fouten zodat dit kan worden
aangewend voor het tekort op het I-deel.
De voorzitter vat samen dat de gemeente een verwijt krijgt voor haar extra inspanningen op de
controle van de voorliggende voorzieningen en daarvoor gestraft wordt terwijl als die inspanningen
niet waren gepleegd er niks aan de hand was geweest.
De heer Van Hezewiik citeert uit het inspectierapport, bladzijde 25, het volgende: "De ISD stelt dat het
vaak om ingewikkelde berekeningen gaat, daarom externe expertise heeft aangetrokken en niet
eerder in staat was om zelf het bestand te screenen op voorliggende voorzieningen". Dit is echter
pertinent onjuist.
De voorzitter vraagt of de gemeenten dit ook hebben aangegeven in hun bestuurlijke reactie. Dit blijkt
het geval.
De heer Van Diįk licht toe dat wellicht verwarrend was de reactie van iemand die aan tafel zat en die
zei dat het 'om enkele tonnen gaat'. Dat was op dat moment een ongenuanceerde uitspraak zonder
onderbouwing. Dus is dit punt opgenomen in het bezwaarschrift om zodoende dit tot meer
realiteitswaarde terug te brengen dan wellicht in de voorbereiding van het besluit is betrokken.
De heer Helderman licht toe dat de scoop van het onderzoek is of de gemeenten beleid hebben
gevoerd of nagelaten op grond waarvan gesteld kan worden dat het budgettekort aan de gemeenten
zelf te wijten is.
De voorzitter merkt op dat de bezwaarprocedure ervoor is bedoeld om te bezien of er vreemde dingen
zitten in het inspectierapport dan wel in de werkwijze van de TC. Naar aanleiding van deze aspecten
alsmede de argumenten in het bezwaarschrift en de ter hoorzitting ingebrachte argumenten zal een
integrale heroverweging plaats vinden. In de beslissing op bezwaar kunnen ook wat zaken nader
uiteen worden gezet.
Om terug te komen op het aangevoerde argument dat er sprake is van ongelijke behandeling van de
gemeenten binnen één samenwerkingsverband deelt zij mee dat kleine gemeenten wettelijk gezien al
eenmaal in een andere systematiek vallen dan grotere gemeenten.
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De voorzitter stelt vast dat alles aan de orde gekomen is. De beslissing op bezwaar zal binnen enkele
weken, vergezeld van het verslag, worden verzonden. Zij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
sluit de hoorzitting.
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Referentie uw brief van 28 februari 2013
Behandeld door M. van Limpt
Betreft inrichting frontoffice
Datum 26 april 2013

Geachte Leden van de WWB-kamer,
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw brief van 28 februari 2013. In uw
brief geeft u aan dat de frontoffice van Baanbrekers een nog te klinische uitstraling kent en
dat de inrichting zodanig aangepast kan worden dat de klant duidelijker dan nu ervaart dat
het bij Baanbrekers vooral om ‘werk en participatie’ gaat.
Uw verzoek is een bevestiging van wat zowel bestuurlijk als ambtelijk leeft. Er kan een
verbeterslag worden gemaakt. Op dit moment zijn een aantal acties uitgezet om hieraan
vorm te geven. Zo zal op korte termijn het vacatureaanbod met betrekking tot werk en
participatie op een laagdrempelige wijze worden gepresenteerd. Volledige toegang tot
internet met een printmogelijkheid is inmiddels mogelijk gemaakt, zodat ook de digitale
snelweg benut kan worden bij het zoeken naar relevante informatie. In dat kader
onderzoeken wij ook de wenselijkheid van het inzetten van sociale media. Ook willen wij in
het verlengde van onze werkgeversbenadering werkgevers de mogelijkheid bieden om hun
bedrijf te presenteren door bijvoorbeeld onze audiovisuele middelen in de frontoffice te
gebruiken.
Uw suggestie om koffie- en theefaciliteiten te bieden begrijpen wij. Daarover is ook
uitgebreid gesproken in het kader van de inrichting van de wachtruimte. Met het oog op
mogelijke agressie, die helaas niet voorkomen kan worden, is destijds besloten om in het
belang van klanten en medewerkers de drankfaciliteit te beperken tot water. Ook nu blijven
wij deze opvatting toegedaan.
Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Daarbij gaan wij er vanuit
dat uw periodiek overleg met de directie voedingsbodem zal zijn en blijven voor een goede
en eigentijdse dienstverlening.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Baanbrekers

Mevrouw A.E.W. van Limpt
secretaris
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Concept Verslag 24 juni 2013
Aanwezig:

Notulist:
Gasten:

Afwezig:

1)

Algemeen Bestuur Baanbrekers

Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, voorzitter
Mevrouw A.E.W. van Limpt, secretaris
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk
De heer W.J.J. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op ZAnd
De heer M. v.d. Poel, wethouder gemeente Heusden
De heer H. van Komen, wethouder gemeente Loon op Zand
De heer R. van Dongen, wethouder gemeente Waalwijk
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden
Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand
De heer K. Grootswagers, raadslid gemeente Loon op Zand
De heer F. den Braven, raadslid gemeente Waalwijk
De heer J. van Well, raadslid gemeente Waalwijk
Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk
Mevrouw E. van Schijndel- Weel
De heer D Zijlmans, Ernst & Young (agendapunt 3)
De heer A. Schutgens Deloitte (agendapunt 3)
De heer D. Meeuwissen Deloitte (agendapunt 3)
Mevrouw MTh Dubbeldam, interimmanager Bedrijfsvoering & Control (agendapunt 3
t/m 6 en 8)
De heer J. van Dijk, beleidsmedewerker Baanbrekers

Opening/mededelingen/ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij richt een speciaal
woord van welkom aan de heer v.d. Poel. De heer v.d. Poel woont als opvolger van de heer
M. Buijs, voor de eerste keer de vergadering van het algemeen bestuur bij.
De heer Flohr en de heer Grootswagers delen mede dat zij de vergadering eerder verlaten
i.v.m. andere verplichtingen. Mevrouw C. de Bruijn zal gedurende de afwezigheid van de heer
Van Well een deel van de vergadering bijwonen. De heer Van Well zal later aansluiten.
De heer Grootswagers geeft aan dat hij graag een nadere toelichting wenst i.v.m. de
ontvangen stukken inzake de bestuursvergaderingen van Stichting SBW en Stichting Fidant.
De directeur licht toe dat het bestuur van de Stichting SBW en het bestuur van Stichting
Fidant voor de fusie gevormd, bestonden uit de leden van het algemeen bestuur van WML.
Het algemeen bestuur van de rechtsopvolger van WML, het algemeen bestuur van
Baanbrekers, neemt die rol over. Stichting Fidant is destijds in het leven geroepen t.b.v.
tijdelijke contracten inzake re-integratie. In de Stichting SBW zijn de contracten van niet
gesubsidieerde medewerkers (niet zijnde ambtelijke medewerkers) ondergebracht.
Daarnaast is er nog Stichting Pijler. Hier zijn de dienstverbanden Wiw ondergebracht. Het
voornemen bestaat om deze stichting na de zomervakantie te liquideren. Het bestuur van de
deze Stichting bestaat uit drie externe personen. De vergaderingen van de Stichtingen zijn
niet openbaar, maar uit praktisch oogpunt direct aan de AB vergadering van Baanbrekers
gekoppeld. Het is nog niet geheel duidelijk of het voltallige AB de bestuursvergadering van
de stichtingen geacht wordt bij te wonen. Dit wordt nagegaan.
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a) Termijnagenda
De heer Musters wijst op de eerste technische wijziging GR. Het algemeen bestuur zou deze
ontvangen. De directeur deelt mede dat het onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenten valt om de GR te evalueren en vast te stellen en om deze ter informatie door te
geleiden naar het algemeen bestuur van Baanbrekers. Deze werkwijze is ook met het SET
afgesproken. De heer Musters zou de gewijzigde GR graag in concept vóór vaststelling
ontvangen om vanuit zijn bestuursverantwoordelijkheid te kunnen adviseren. De voorzitter
merkt op dat de besluitvorming bij de gemeenteraden ligt. Zij sluit zich aan bij de opmerking
van de heer Musters dat het een goed voorstel is om het algemeen bestuur van Baanbrekers
vooraf in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te geven. Conform het voorstel besluit
het algemeen bestuur de eerste technische wijziging GR in de termijnagenda op te nemen.
b) Aanpak fraude bespaart miljoen
De voorzitter deelt mede dat het artikel ter informatie is verstrekt. Een knipselkrant met
nieuwsberichten over Baanbrekers wordt ter vergadering aan de leden verstrekt. De
voorzitter licht toe dat het de bedoeling is dat de AB leden voortaan nieuwsberichten over
Baanbrekers digitaal ter informatie ontvangen.
c) Verslagen WWB kamer van 10 januari 2013, 28 februari 2013, 28 maart 2013 en 25 april
2013
Het verslag van 28 maart 2013 wordt ter vergadering verstrekt. N.a.v. het verslag van 10
januari 2013 deelt de heer Grootswagers mede dat hier een bericht opgenomen is over de
front office. In april is er namens het dagelijks bestuur een brief aan de WWB kamer
verstrekt. De heer Grootswagers vraagt of het algemeen bestuur hier kennis van kan nemen.
De voorzitter deelt mede dat de leden de brief ter kennisname tegemoet kunnen zien.
Het algemeen bestuur neemt kennis van de verslagen van de WWB kamer. In de volgende
vergadering kunnen eventuele opmerkingen over het verslag van de vergadering van de
WWB kamer van 28 maart jl. bekend worden gemaakt.
2.

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering
a) Verslag AB vergadering 25 februari 2013
b) Besluitenlijst AB vergadering 25 februari 2013
Het verslag en de besluitenlijst van de AB- vergadering van 25 februari 2013 worden
vastgesteld.

3.

Jaarverslag en jaarrekening ISD-WML 2012
a) Voorlegger jaarverslagen en jaarrekening
b) Jaarverslag ISD 2012
c) Jaarrekening ISD 2012
d) Verslag van bevindingen ISD 2012
e) Jaarrekening WML 2012
f) Verslag van bevindingen WML 2012
Bij de behandeling van de jaarrekening ISD 2012 en het verslag van bevindingen ISD 2012 is
de heer D. Zijlmans van Ernst & Young aanwezig.
De heer Zijlmans wijst op de bijzondere situatie dat er een jaarrekening op basis van
liquidatie is samengesteld. De jaarrekening bevat geen bijzonderheden v.w.b. de
Sisaregelingen. De jaarrekening is overzichtelijk en voldoet aan de eisen.
Vervolgens bespreekt het algemeen bestuur de jaarrekening ISD en het verslag van
bevindingen.
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Jaarverslag ISD 2012
De heer Musters informeert naar het IAU bezwaar.
De directeur deelt mede dat de gemeente Loon op Zand de IAU uitkering ontvangen heeft.
De andere 2 gemeenten niet en die hebben bezwaar ingediend. Het wachten is nog op de
uitspraak. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard ontvangen de gemeenten de IAUuitkering. Dit bedrag zal conform het afspraak direct worden doorgestort naar Baanbrekers.
De gemeente Loon op Zand heeft ook op deze wijze gehandeld.
N.a.v. pag 21 tabel 3 wijst de heer Grootswagers op de stijging van het aantal maatregelen
inzake dienstverlenend handhaven. De directeur deelt mede dat er een intensiveringsslag op
handhaving geleverd is en het aantal bijstandsklanten is gestegen.
N.a.v. pag 22 wordt gewezen op de behandeltermijn bezwaarschriften. Het is niet duidelijk of
de periode 8 weken of 6 weken is voor de afronding van een bezwaar. Er wordt na gegaan
wat de termijn is.
Mevrouw Couwenberg geeft aan graag te vernemen wat de reden is in het geval ISD in het
ongelijk is gesteld.
Jaarrekening ISD 2012 en verslag
N.a.v. pag 8 4.1.2. vorderingen wijst de heer Grootswagers op het opmerkelijk verschil 2011
en 2012. De directeur deelt mede dat zij dit zal laten nagaan en zal hier schriftelijk op
reageren.
N.a.v. pag 20 inzake de opmerking formatie van de heer Grootswagers licht de directeur toe
dat ISD in 2012 geen uitbreidingsmogelijkheid in de formatie had. De inhuur is nagenoeg
volledig toe te schrijven aan inkomensconsulenten. Nu worden mensen (goedkoper) via een
SBW-contract voor tijdelijk aangenomen. Ook is het voornemen om eigen medewerkers op
te leiden.
De heer Musters wijst in de voorlegger naar pag 2 op de reacties van de raden m.b.t.
eventuele financiële overschotten. Hij merkt op dat in de GR een en ander anders is weer
gegeven. De directeur geeft aan dat een en ander opnieuw bekeken zal worden.

-

Jaarrekening WML 2012
Bij de behandeling van de jaarrekening WML 2012 en het verslag van bevindingen WML 2012
zijn de heer A. Schutgens en de heer D. Meeuwissen van Deloitte aanwezig.
De heer Schutgens licht toe dat er een goedkeurende verklaring zowel op getrouwheid en
rechtmatigheid is afgegeven.
De heer Schutgens deelt mede dat WML t/m 2012 nog een eigen vermogen 1.2 mln kent.
Van belang is hoe de financiële ontwikkelingen de komende jaren gaan lopen.
Belangrijkste thema’s uit het verslag van bevindingen
De jaarverslaggeving voldoet aan de gestelde eisen. Het negatieve resultaat is in mindering
gebracht op het eigen vermogen. Het komende jaar is een tekort voorzien dat gedekt kan
worden uit het eigen vermogen.
Aangaande rechtmatigheid en getrouwheid is een bedrag als fout meegenomen over de
overdracht van de afdeling T&P naar WML Facilitair. Dit is nog niet formeel bekrachtigd
De heer Grootswagers vraagt hoe het resultaat zich verhoudt tot andere Sw bedrijven. De
heer Schutgens deelt mede dat het resultaat van WML het afgelopen jaar belast was met de
incidentele lasten t.g.v. de fusie. Dit is een bijzondere situatie die andere bedrijven niet
kennen. Algemeen kan gezegd worden dat het voor Sw bedrijven moeilijk is om een positief
resultaat te behalen. De vermogenspositie van Sw bedrijven is vaak slecht, hebben vaak geen
weerstandsvermogen.
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V.w.b. de liquiditeit pleit de heer Grootswagers er voor om de vinger aan de pols te houden.
Mevrouw Dubbeldam merkt op dat getracht wordt om dat in een maandelijkse cyclus in
beeld te krijgen en daar licht nu de grootste prioriteit om daarop sturing te kunnen geven.
Mevrouw Couwenberg vraagt hoe lastig het is om gelden aan te trekken. Mevrouw
Dubbeldam deelt mede dat het op dit moment geen probleem is om vreemd vermogen aan
te trekken.
De heer Meeuwissen licht toe dat dat het geen vuistregel in de Sw sector is om de
solvabiliteitsratio te specificeren.
De heer Musters merkt op dat er geen rechtmatigheidsfouten ontdekt zijn. Hij vraagt hoe die
geconstateerd worden en of WML Facilitair meegenomen is.
De heer Meeuwissen licht toe dat gekeken wordt wat de belangrijkste geldstromen zijn, wat
de regelgeving is. Het hele palet wordt in kaart gebracht en bekeken of de organisatie aan de
regels voldoet. Daarnaast is er nog een uitgebreide specifieke rechtmatigheidscontrole op de
Wsw gedaan.
WML Facilitair is niet in deze stukken opgenomen. WML Facilitair maakt een eigen
jaarrekening en een eigen controle daar op.

-

4.

Verslag van bevindingen WML 2012
N.a.v. pag 7 vraagt de heer Grootswagers of de voortgang van de financiële realisatie 2013 en
2014 strak te monitoren t.o.v. de gestelde doelen, terug te vinden is in de
bestuursrapportage. Mevrouw Dubbeldam merkt op dat intern per afdeling een maandelijkse
monitoring wordt gedaan. Die wordt vervolgens herleid tot een bestuursrapportage per
kwartaal.
Het algemeen bestuur besluit
Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeenteraden en het standpunt van de WWBkamer ten aanzien van jaarverslag en jaarrekening.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ISD Midden-Langstraat vast te stellen
overeenkomstig de concepten.
Het jaarverslag van de WML vast te stellen overeenkomstig het concept.
De jaarrekeningen 2012 voor 15 juli a.s. aanbieden aan Gedeputeerde Staten. De
jaarrekening WML ter informatie aan te bieden aan de colleges en raden van Heusden,
Loon op Zand en Waalwijk.
Jaarplan en begroting Baanbrekers 2013
a) Voorlegger jaarplan en begroting Baanbrekers
b) Jaarplan Baanbrekers 2013
c) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2013 – 2016
d) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2014 - 2017
T.a.v. pag 22 het organogram deelt de directeur mede dat met ingang van 19 maart jl. alle
personen geplaatst zijn. De bezwaarschriftenprocedure is afgerond. Op Marketing &
Strategie is een tijdelijke manager geplaatst voor 2 dagen per week. Deze positie zal op
termijn vervallen. De MT functies worden op dit moment ingevuld. De heer Van Agt is
manager werk & inkomen, de heer Springer is manager werkbedrijf, met ingang van 01
augustus start de heer F. Pijnenburg als manager Re-integratie & Participatie, met ingang van
01 september start de heer E. Hendrich als manager Bedrijfsvoering & Control.
De heer v.d. Poel geeft aan dat de zienswijzen per gemeente verschillend zijn.
De voorzitter deelt mede dat vanuit het SET het streven is om raadsbesluiten eensluidend te
laten zijn, om misverstanden te voorkomen.
Inzake de communicatie tussen Baanbrekers en de gemeente pleit de voorzitter er voor om
dat via het SET te laten lopen. De directeur merkt op dat de informatie omtrent de
startersbeurs via het SET op de gemeentepagina’s wordt gecommuniceerd.
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V.w.b. de meerjarenbegroting 2014 - 2017 wordt gewezen op het verschil in aantallen.
De directeur licht toe dat de cijfers van de meerjarenbegroting niet helemaal kan aansluiten
bij de actualiteit. De heer Den Braven geeft aan dat het aantal Wsw-ers verschilt. Het zijn
andere getallen dan waar in de raad over gesproken is en dat heeft behoorlijke financiële
consequenties. De directeur geeft aan dat na gegaan zal worden waar het in zit.
Het algemeen bestuur besluit
- Het jaarplan 2013 en de meerjarenbegrotingen 2013-2016 en 2014-2017 overeenkomstig
de concepten vast te stellen en voor 15 juli a.s. toe te zenden aan GS.
- Overeenkomstig het standpunt van de gemeente Loon op Zand ultimo 2013 de begroting
2014 te actualiseren.
De heren Flohr en Grootswagers verlaten de vergadering wegens verplichtingen elders.
5.

Financiële kaders
a) Voorlegger financiële kaders
b) Financiële verordening
c) Controleverordening
d) Controleprotocol
Mevrouw Dubbeldam licht toe dat een en ander is opgesteld op basis van de bestaande
stukken van zowel ISD als WML, en beoordeeld is door zowel de Interne Controle als de
externe accountant met vigerende interne stukken en externe regelgeving Er is geen sprake
van grote inhoudelijke verschillen.
Het algemeen bestuur
- Stelt de financiële verordening voor Baanbrekers vast
- Stelt de controleverordening voor Baanbrekers vast
- Stelt het controleprotocol voor Baanbrekers vast

6.

Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
a) Voorlegger bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
b) Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
De directeur licht toe dat het MT, DB en AB ieder een eigen versie gaan krijgen van de Berap
vanuit verschillende perspectieven belicht. De rapportage betreft een eerste concept.
De heer Musters merkt op dat social return en inbesteding niet zijn ingeboekt. De directeur
deelt mede dat de opbrengst uit Social return en inbesteding (ten opzichte van begroting)
een van de grote risico’s voor de resultaten van dit jaar zijn. Ze geeft aan dit zorgelijk te
vinden. Er zijn verschillen tussen de gemeenten. Er wordt samen met gemeente gekeken
naar verbetermogelijkheden.
Er wordt geïnformeerd naar de liquiditeit van de organisatie. Mevrouw Dubbeldam licht toe
dat Baanbrekers de financiële verplichtingen nog kan nakomen. Baanbrekers de liquiditeit in
de komende maanden nader volgen (liquiditeitsplanning). Op pagina 4 in het overzicht wordt
het bedrag in de kolom verschil 62.75 aangepast. Voor wat betreft de wachtlijst Wsw licht
mevrouw Dubbeldam toe dat gedurende de eerste maanden van het jaar extra inspanningen
gepleegd zijn om aan de taakstelling te voldoen. Er worden daarnaast nog steeds personen
op de wachtlijst Wsw geplaatst.
De heer Musters wijst op het ziekteverzuimpercentage niet gesubsidieerde medewerkers. De
Het algemeen bestuur neemt kennis van de eerste bestuursrapportage van Baanbrekers 1e
kwartaal 2013.
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7.

Reglement vergaderingen en vergoeding bestuur.
a) Voorlegger reglement vergaderingen en vergoeding bestuur
b) Reglement van orde DB
c) Reglement van orde AB
Behandeling van dit agendapunt vindt direct na de opening plaats in verband met het
vroegtijdige vertrek van de heer Grootswagers en de heer Flohr.
Bespreking beslispunt b volgens de voorlegger inzake het opstellen van een regeling tot het
verstrekken van vergoedingen aan leden van het algemeen bestuur.
De voorzitter deelt mede dat er een aanpassing is wat betreft dit agendapunt. Het in de
voorlegger opgenomen beslispunt b (aangaande het opstellen van een regeling tot het
verstrekken van een vergoeding aan leden van het algemeen bestuur) wordt van de agenda
gehaald.
Het betreffende onderwerp zal op een later tijdstip opnieuw geagendeerd worden.
De voorzitter deelt mede dat er een weeffout gemaakt is. Een afspraak over het verstrekken
van een vergoeding is niet in de fusie meegenomen. Dit punt verdient meer voorbereiding.
De heer Flohr sluit zich aan bij het voorstel om dit op een ander moment te agenderen met
een gedegen onderbouwing. Een extra commissie vindt hij niet nodig.
De voorzitter licht toe dat het dagelijks bestuur met een voorstel aangaande het opstellen
van een regeling tot het verstrekken van een vergoeding aan AB leden zal komen.
Het nieuwe voorstel zal op een landelijke regeling gestoeld zijn. De heer Flohr geeft aan dat
ook een benchmark met andere gemeenten mogelijk is.
Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel dit onderwerp op een later tijdstip
opnieuw te agenderen. Het dagelijks bestuur zal t.b.v. het algemeen bestuur met een
nieuw onderbouwd voorstel komen.
Het algemeen bestuur besluit
a. kennis te nemen van het reglement van orde van het dagelijks bestuur.
Het reglement van orde van het algemeen bestuur vast te stellen.
c. De manager re-integratie en participatie aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris
van het algemeen bestuur.

8.

Aanbesteding accountantsdiensten
a) Voorlegger proces accountantsdiensten
b) Aanbestedingsdocumenten en programma van eisen
c) Tijdschema selectietraject en werkzaamheden
d) Gunningscriteria en wegingsfactoren
e) Aanwijzing AB leden aanbestedingstraject
Het algemeen bestuur
- stemt in met de procesinrichting (deze memo) inz. selectie van de accountant
- stemt in met PvE en tijdplanning voor de selectie van de accountant
- stemt in met selectiefactoren en weging waarop de gunning wordt verleend
- stemt in met het voorstel t.a.v. offertes opvragen
- vaardigt de heer C. Grootswagers en mevrouw C. Couwenberg af namens het AB in de
selectiecommissie alsmede de selectiecommissie volmacht te geven de selectie cf. 3
bovengenoemd uit te voeren.
- stemt in met het voorstel de presentaties van de aanbieders van de offerte plaats te laten
vinden op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2013.
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9.

Klachtenregeling alfacheque
a) Voorlegger klachtenregeling alfacheque
b) Voorstel DB aan AB naamswijziging klachtregeling Alfacheque
c) Aanwijziging behandelaar klachtenregeling Alfacheque
d) Klachtenregeling alfacheque
De heer Musters wil aangaande dit agendapunt een proceduretechnische opmerking maken.
Een en ander is 22 april jl. niet formeel in de AB vergadering aan de orde gesteld. De
voorzitter bevestigt dit en geeft aan dat volgens de procedure dit wel had moeten gebeuren.
Het algemeen bestuur stelt formeel de klachtenregeling alfacheques overeenkomstig het
vastgesteld ontwerp door het dagelijks bestuur vast.

10.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften
a) Voorlegger verordening adviescommissie bezwaarschriften
b) Verordening adviescommissie bezwaarschriften
De heer Van Dongen informeert op welke wijze de doorstroom geregeld is om te voorkomen
dat leden niet voor onbepaalde tijd zitting hebben in de adviescommissie.
De directeur licht toe dat het voorstel gedaan wordt om de kwaliteit van de commissie te
verhogen en de objectiviteit te waarborgen. Het algemeen bestuur kan zich vinden in een
eenmalige herbenoeming.
Het algemeen bestuur stelt de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften
overeenkomstig het concept met de bemerking dat een eenmalige herbenoeming mogelijk
is, vast.
Mevrouw De Bruijn verlaat de vergadering. De heer Van Well sluit aan.

11.

Stand van zaken
a) Organisatie-inrichting
De directeur deelt mede dat er een aantal gesprekken met Vebego over de Joint Venture
plaats hebben gevonden. De overeenkomst loopt tot medio 2015. Het dagelijks bestuur heeft
op maandag 12 augustus een evaluatiebijeenkomst met een vertegenwoordiging van Vebego
b) Jaarrekeningen Stichting Fidant, Stichting SBW en Stichting Pijler
De jaarrekeningen worden voor kennisgeving aangenomen.

12.

Rondvraag en sluiting
Hier wenst niemand van de aanwezigen gebruik van te maken.
Wanneer niemand van de aanwezigen nog het woord wenst, sluit de voorzitter onder
dankzegging van de aanwezigen de vergadering.
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

24 juni 2013

Agendapunt Onderwerp
1.
Mededelingen/ingekomen stukken

Het AB besluit
-Het is nog niet geheel duidelijk of het voltallige AB de bestuursvergadering van de
stichtingen geacht wordt bij te wonen. Dit wordt nagegaan.
-Conform het voorstel besluit het algemeen bestuur de eerste technische wijziging GR in de
termijnagenda op te nemen.
-De voorzitter deelt mede dat de leden de brief (frontoffice) ter kennisname tegemoet
kunnen zien. Het algemeen bestuur neemt kennis van de verslagen van de WWB kamer. In
de volgende vergadering kunnen eventuele opmerkingen over het verslag van de
vergadering van de WWB kamer van 28 maart jl. bekend worden gemaakt

2.

Verslag en besluitenlijst vorige vergadering

3.

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

-Het verslag en de besluitenlijst van de AB- vergadering van 25 februari 2013 worden
vastgesteld.
-Jaarverslag ISD; n.a.v. pag 22 wordt gewezen op de behandeltermijn bezwaarschriften. Het
is niet duidelijk of de periode 8 weken of 6 weken is voor de afronding van een bezwaar. Er
wordt na gegaan wat de termijn is.
-Jaarrekening ISD; h.a.v. pag 8 4.1.2. vorderingen wijst de heer Grootswagers op het
opmerkelijk verschil 2011 en 2012. De directeur deelt mede dat zij dit zal laten nagaan en
zal hier schriftelijk op reageren.
-De heer Musters wijst in de voorlegger naar pag 2 op de reacties van de raden m.b.t.
eventuele financiële overschotten. Hij merkt op dat in de GR een en ander anders is weer
gegeven. De directeur geeft aan dat een en ander opnieuw bekeken zal worden.
Het algemeen bestuur besluit
- Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeenteraden en het standpunt van de
WWB-kamer ten aanzien van jaarverslag en jaarrekening.
- Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ISD Midden-Langstraat vast te stellen
overeenkomstig de concepten.
- Het jaarverslag van de WML vast te stellen overeenkomstig het concept.
- De jaarrekeningen 2012 voor 15 juli a.s. aanbieden aan Gedeputeerde Staten. De
jaarrekening WML ter informatie aan te bieden aan de colleges en raden van
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
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Agendapunt Onderwerp
4.
Jaarplan en begroting Baanbrekers 2013
a) Voorlegger jaarplan en begroting Baanbrekers
b) Jaarplan Baanbrekers 2013
c) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2013 – 2016
d) Meerjarenbegroting Baanbrekers 2014 - 2017

5.

6.

7.

Financiële kaders
a) Voorlegger financiële kaders
b) Financiële verordening
c) Controleverordening
d) Controleprotocol
Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
a) Voorlegger bestuursrapportage 1e kwartaal
2013
b) Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
Reglement vergaderingen en vergoeding bestuur.
a) Voorlegger reglement vergaderingen en
vergoeding bestuur
b) Reglement van orde DB
c) Reglement van orde AB
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Het AB besluit
-N.a.v. de meerjarenbegroting 2013-2016 wordt aangegeven dat het aantal Wsw-ers
verschilt. Het zijn andere getallen dan waar in de raad over gesproken is en dat heeft
behoorlijke financiële consequenties. De directeur geeft aan dat na gegaan zal worden waar
het in zit. Het algemeen bestuur besluit
- Het jaarplan 2013 en de meerjarenbegrotingen 2013-2016 en 2014-2017 overeenkomstig
de concepten vast te stellen en voor 15 juli a.s. toe te zenden aan GS.
- Overeenkomstig het standpunt van de gemeente Loon op Zand ultimo 2013 de begroting
2014 te actualiseren.
Het algemeen bestuur

-

Stelt de financiële verordening voor Baanbrekers vast

-

Stelt de controleverordening voor Baanbrekers vast
Stelt het controleprotocol voor Baanbrekers vast

-Het algemeen bestuur neemt kennis van de eerste bestuursrapportage van Baanbrekers 1e
kwartaal 2013.

Het algemeen bestuur gaat akkoord met het voorstel dit onderwerp op een later tijdstip
opnieuw te agenderen. Het dagelijks bestuur zal t.b.v. het algemeen bestuur met een nieuw
onderbouwd voorstel komen.
Het algemeen bestuur besluit
a. kennis te nemen van het reglement van orde van het dagelijks bestuur.
b.Het reglement van orde van het algemeen bestuur vast te stellen.
c. De manager re-integratie en participatie aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van
het algemeen bestuur.
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
Agendapunt Onderwerp
8.
Aanbesteding accountantsdiensten
a) Voorlegger proces accountantsdiensten
b) Aanbestedingsdocumenten en programma van
eisen
c) Tijdschema selectietraject en werkzaamheden
d) Gunningscriteria en wegingsfactoren

e) Aanwijzing AB leden aanbestedingstraject

9.

10

11.

Klachtenregeling alfacheque
a) Voorlegger klachtenregeling alfacheque
b) Voorstel DB aan AB naamswijziging
klachtregeling Alfacheque
c) Aanwijzing behandelaar klachtenregeling
Alfacheque
d) Klachtenregeling alfacheque
Verordening adviescommissie bezwaarschriften
a) Voorlegger verordening adviescommissie
bezwaarschriften
b) Verordening adviescommissie
bezwaarschriften
b) Jaarrekeningen Stichting Fidant, Stichting SBW
en Stichting Pijler

24 juni 2013
Het AB besluit
Het algemeen bestuur
- stemt in met de procesinrichting (deze memo) inz. selectie van de accountant
- stemt in met PvE en tijdplanning voor de selectie van de accountant
-- stemt in met selectiefactoren en weging waarop de gunning wordt verleend
- stemt in met het voorstel t.a.v. offertes opvragen
- vaardigt de heer C. Grootswagers en mevrouw C. Couwenberg af namens het AB in de
selectiecommissie alsmede de selectiecommissie volmacht te geven de selectie cf. 3
bovengenoemd uit te voeren.
- stemt in met het voorstel de presentaties van de aanbieders van de offerte plaats te laten
vinden op woensdag 14 en donderdag 15 augustus 2013.
Het algemeen bestuur stelt formeel de klachtenregeling alfacheques overeenkomstig het
vastgesteld ontwerp door het dagelijks bestuur vast.

Het algemeen bestuur stelt de Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften
overeenkomstig het concept met de bemerking dat een eenmalige herbenoeming mogelijk
is, vast.

De jaarrekeningen worden voor kennisgeving aangenomen.

Voor akkoord 23 september 2013,

------------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
Secretaris
Algemeen bestuur 24 juni 2013

--------------------------------------------Drs. M. Mulder
Voorzitter
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Onderwerp: Bestuursrapportage tweede kwartaal 2013

Voorgeschiedenis:
Met de start van Baanbrekers is ingezet op het ontwikkelen van een kwartaalrapportage ten
behoeve van het bestuur. De bestuursrapportage wordt onder verantwoordelijkheid van de
directie opgesteld door de manager Bedrijfsvoering & Control in samenwerking met de overige
MT-leden. De rapportage is een format in ontwikkeling en kan dus nog niet gezien als het
gewenste definitieve format.

Huidige situatie
Ten opzichte van de rapportage over het eerste kwartaal biedt die van het tweede kwartaal meer
inzicht in de liquiditeitspositie en een bijgestelde verwachting per ultimo van het jaar.
Uit de berap blijkt verder dat het uitkeringsbestand harder dan begroot groeit. Om deze reden
heeft het MT een ‘aanvalsplan WWB’ opgesteld dat tot strekking heeft een hogere uitstroom te
realiseren. Via reguliere uitstroom, het verstrekken van loonkostensubsidies en het detacheren
van WWB-ers wordt ingezet op een extra uitstroom van 100 personen, waarmee de druk op de
uitgaven wordt verminderd. De uitvoering van het plan loopt mee in de marktaanpak
Talent2Work.
Uit de bestuursrapportage blijkt verder dat de voorgenomen realisaties in het kader van social
return en inbesteding niet conform de cijfers in de begroting worden gerealiseerd. Baanbrekers
heeft deze ontwikkeling geanalyseerd en vastgesteld dat het invulling geven aan SR/inbesteding
binnen de huidige economische omstandigheden bijzonder lastig is. Er is ook gewenning en
overgangstijd nodig voor de effectuering van de uitvoeringspraktijk. En de definities m.b.t. SR en
inbesteding die ten grondslag liggen aan de begroting zijn nog onvoldoende helder.
De genomen maatregelen moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.
De berap is zoals gebruikelijk ambtelijk besproken met vertegenwoordigers van de drie
gemeenten. Correcties en gemaakte opmerkingen zijn in de berap verwerkt.

Wat willen we bereiken?
Inzicht in de resultaten uit bedrijfsvoering van Baanbrekers.

Voorstel:
U wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van de ontwikkelingen over het tweede kwartaal 2013.
 De bestuursrapportage over het tweede kwartaal 2013 vast te stellen.
 Kennis te nemen van en in te stemmen met het WWB-aanvalsplan 2013.

Dagtekening, 6 september 2013
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1.

Algemeen

Voor u ligt de rapportage tot en met het 2e kwartaal 2013, bedoeld om u te informeren omtrent
bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Baanbrekers.
Vergelijking realisatie met begroting
Bij de presentatie van de cijfers tot en met juni is ten aanzien van de begrotingscijfers grotendeels
uitgegaan van 6/12e van de begroting.
Bij de begrotingscijfers van de uitkeringsregelingen (BUIG) is wel rekening gehouden met incidenteel
hogere uitgaven als gevolg van betaling vakantiegeld (betaald in juni). Ook zijn vakantiegeld en
eindejaarsuitkeringen van werknemers wel verwerkt, deze worden maandelijks als reservering opgeboekt.
Voor het overige is nog geen rekening gehouden met eventuele seizoensinvloeden, met name van
toepassing voor het werkbedrijf, en incidenteel hogere uitgaven van bijvoorbeeld de eenmalige uitkeringen
WSW. Dit gaan we bij het opstellen van de begroting 2014 verder uitwerken/invoeren.
Vergelijking realisatie met voorgaand jaar
Waar mogelijk presenteren we een vergelijking met het voorgaande jaar (m.n. bij de afdelingen
Inkomensondersteuning en Werkbedrijf). Voor de overige afdelingen kunnen we nog geen goede
vergelijking 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.
Eerste stapjes naar ‘film’
Deze bestuursrapportage van Baanbrekers bevat nog veel informatie in enkelvoudige vorm, een ‘foto’ per
ultimo van het 2e kwartaal. Daar waar beschikbaar en zinvol, zijn ook de gegevens van het 1e kwartaal
gepresenteerd, waardoor langzaam maar zeker een ‘filmpje’ ontstaat en de ontwikkelrichting van het
betreffende verantwoordingsaspect zichtbaar wordt.
Aandachtspunt bij deze rapportage is m.n. “oude bezetting”
T/m 19 maart was de personele bezetting formeel ingedeeld op basis van de oude organisatieonderdelen
van WML en ISD. Vanuit pragmatische overwegingen is gekozen de gewijzigde personeelsbezetting te laten
ingaan per 1 april, ook al omdat met name ADP dit in het salarissysteem moest verwerken en dat niet
eerder lukte. Derhalve zijn de cijfers vanaf 1 april congruent met de nieuwe organisatiestructuur en
werkelijke bezetting. Dit betekent echter wel, dat de vergelijking met het 1e kwartaal qua aantallen per
afdeling verschillen laat zien, zowel in aantallen fte/mensen als bedragen (begroting vs. realisatie)
Volledigheid
Helaas is nog niet alle informatie beschikbaar om de bestuursrapportage volledig inzicht te bieden op alle
gebieden van de balanced scorecard. De nog ontbrekende informatie wordt in de komende rapportages in
stappen toegevoegd. Sommige informatie kan echter pas beschikbaar komen nadat een geïntegreerd
financieel systeem is ingericht: 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 de betreffende periode. Stip = over het 1e kwartaal 2014.
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Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie zal in de komende tijd 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 onderdeel van Baanbrekers te
geven. Indien de samenstellers van mening zijn dat gegevens leiden tot onbetrouwbare informatie, wordt
die informatie niet opgenomen.
Proces 2e kwartaaL
Bij de samenstelling van de Berap over het 2e kwartaal is gebleken dat mensen die in de organisatie
verantwoordelijk zijn voor aanlevering van de informatie over hun bedrijfsonderdeel, hun rol en
verantwoordelijkheid ten aanzien van aanlevering en onderbouwing nog onvoldoende ‘pakken’: de
taakvolwassenheid op dit punt moet groeien.
Met ingang van de voorbereiding c.q. het opstarten van de 3e Berap zal hier nadrukkelijk aandacht aan
worden gegeven.
Begrotingswijziging 2013
Indien daar aanleiding toe is, worden gedurende het jaar begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze
voorstellen worden in principe gelijktijdig met de bestuursrapportages aan het Bestuur voorgelegd.
Afdelingsplannen en voorbereiding begroting 2014
De afdelingsplannen (A3-plannen) van Baanbrekers naderen hun afronding. Op basis hiervan worden
Resultaat Gerichte Afspraken (RGA’s) gemaakt met de managers gemaakt en de succesfactoren en
bijbehorende prestatie-indicatoren bepaald. In het 3e kwartaal worden deze A3-plannen ver5der
uitgewerkt naar projectmatige activiteitenplanningen, op basis waarvan de benodigde inzet aan mensen,
tijd, informatie en middelen kan worden bepaald. Op deze wijze kan een goed gefundeerde
geactualiseerde begroting voor 2014 worden opgesteld.
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.

1.2

Situatie op de arbeidsmarkt

De situatie op de arbeidsmarkt ontwikkelt zich slechter dan geprognosticeerd door CPB. In juli was de
toename van geregistreerde werkzoekenden 19.000 meer dan in juni. De totale werkeloosheid komt
daarmee op 694.000 waarvan er ruim 338.000 WWB uitkeringen worden verstrekt. Het CBS merkt daarbij
op dat het aantal mannen dat bijstand aanvraagt twee maal zo hoog is als het aantal vrouwen, en dat de
stijging onder de groep tot 27 jaar – de jongeren – met 4% de grootste is.
Midden Brabant heeft momenteel ruim 16.000 werkzoekenden, waarbij de stijging van werkzoekende
jongeren buiten Tilburg om met ruim 100% ten aanzien van dezelfde tijd vorig jaar opvallend en
onrustbarend is. Baanbrekers heeft momenteel 1500 werkzoekenden in de bijstand, waarbij opgemerkt
moet worden dat zich dagelijks nieuwe mensen melden. Door scherpe controle aan de poort worden al
veel aanvragen niet gehonoreerd omdat deze niet rechtmatig zijn. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven
waardoor wekelijks ook meerdere WWB gerechtigden uitstromen naar betaald werk.
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1.3

Social Return en inbesteding

De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Het hebben van werk is daarvan een belangrijk onderdeel. Voor de gemeenten is Social Return (SR) en
inbesteding een politiek en bestuurlijk gewenst instrument om werkgelegenheid te stimuleren én te
bezuinigen op de uitkeringen. Bij SR nemen de gemeenten voorwaarden op in de aanbesteding,
bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer een percentage (meestal 5%) van de opdrachtwaarde moet inzetten
op het creëren van stage- en leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel
is het bevorderen van de uitstroom van deze mensen naar regulier werk.
Voor Baanbrekers is de taakstelling SR/inbesteding opgenomen als surplus op het resultaat van 2012.

De praktijk blijkt echter weerbarstig:
- de definities (en daarmee de managementinformatie) m.b.t. SR/inbesteding die ten
grondslag liggen aan de Begroting, zijn nog onvoldoende helder;
- invulling geven aan SR/inbesteding is binnen de huidige economische omstandigheden
bijzonder lastig;
- er blijkt ook overgangstijd en gewenning nodig voor de effectuering van de
uitvoeringspraktijk.
Afstemming
Door intensief samen te werken tussen gemeenten, opdrachtnemers en Baanbrekers, kan een
voor alle partijen praktische en realistische invulling worden gerealiseerd.
De belangrijkste slag die moet worden gemaakt, is de vertaling naar resultaten en effecten,
waarmee het rendement en de meerwaarde te gelde kan worden gemaakt.
Dat betekent ook dat er met een bedrijfskundige blik naar de interventies moet worden gekeken,
met nadrukkelijk rekenschap voor de verbinding tussen de exploitatie van de gemeenten en
Baanbrekers.
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2.

Financieel

REALISATIE T/M JUNI 2013
In de begroting 2013 werd t/m juni een negatief resultaat begroot van € 668.000.
Het gerealiseerde resultaat t/m juni bedraagt € 1.001.853 negatief, ofwel € 333.853 slechter.
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.

Exploitatie

Realisatie IN

Realisatie IN Realisatie T/M
2e kwartaal

Begroot T/M

Verschil T/M

2e kwartaal

2e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

4.371.585

6.041.272

10.412.857

10.412.857

0

BBZ-budget

41.876

-19.228

22.648

270.000

247.352

1

BBZ ontvangsten

36.589

29.684

66.273

140.000

73.727

1

1.488.716

1.488.374

2.977.090

3.208.000

230.910

2

0

0

0

340.000

340.000

3

SW en overige subsidies

3.852.561

3.876.607

7.729.168

7.689.000

40.168

Bijdrage gem.apparaatskst.

BATEN
BUIG-budget

Omzet-grondst.+uitbesteding
Inbesteding en social return

1.085.000

1.085.000

2.170.000

2.170.000

0

Deelneming Facilitair

0

350.000

350.000

125.500

224.500

4

Bijdrage gem. exploitatie

0

0

0

230.500

230.500

5

10.876.327

12.851.709

23.728.036

24.585.857

857.821

4.682.409

5.718.943

10.401.352

10.412.857

11.505

-947

78.930

77.983

275.500

197.517

1

Kst. gesubs. personeel

4.326.721

4.085.513

8.412.234

8.645.500

233.266

6

Kst. niet gesubs. personeel

7

Totaal baten
LASTEN
BUIG-uitgaven incl. ontv. deb.
BBZ- uitgaven

1.876.740

1.925.852

3.802.592

3.685.000

117.592

Afschr+onderh.+rente+prod.kst.

331.177

308.303

639.480

695.500

56.020

Overige algemene kosten

580.235

643.485

1.223.720

1.257.000

33.280

7.739

32.021

39.760

32.500

7.260

57.594

75.174

132.768

250.000

117.232

Totaal lasten

11.861.668

12.868.221

24.729.889

25.253.857

523.968

Resultaat

-985.341

-16.512

-1.001.853

-668.000

333.853

Incidentele baten en lasten
Kosten fusie en reorganisatie

0
Niet vrij besteedbare middelen

Realisatie IN

Realisatie IN Realisatie T/M
2e kwartaal

Werkbudget

1e kwartaal
494.805

LASTEN Werkbudget

BATEN

Resultaat werkbudget

Begroot T/M

Verschil T/M

494.843

2e kwartaal
989.648

2e kwartaal
989.648

2e kwartaal

259.447

240.857

500.304

989.648

489.344

235.358

253.986

489.344

0

489.344

0
8
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Toelichting bij de verschillen tussen realisatie en begroting:
Bij de begrotingscijfers t/m juni is meestal uitgegaan van 6/12e van de jaarbegroting, uitgezonderd de
begrootte BUIG-uitgaven, hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld-uitkering in juni.
Oorzaken van deze afwijking:
1-Lagere baten BBZ (budget en ontvangsten).
Deze leveren in combinatie met de lagere uitgaven BBZ een negatief saldo op van € 123.562.
De BBZ is een lastig te begroten regeling. Het gaat om kleine aantallen klanten, met soms grote verschillen
in bedragen. Zo kan een lening voor bedrijfskrediet worden verstrekt van € 200.000, maar ook komen
relatief kleine leningen, bijv. € 10.000 voor. Ook de aantallen verschillen per jaar, vandaar dat we er bij het
inschatten van deze begrotingspost nogal eens naast kunnen zitten.
2-Lagere toegevoegde waarde, een bedrag van € 230.910,
De lager toegevoegde waarde (omzet min kosten van inkoop van grondstoffen en min kosten van
uitbesteding) kent 2 hoofdoorzaken:
a. bij het werkbedrijf is de toegevoegde waarde ruim € 99.000 lager dan begroot, de belangrijkste
oorzaak is te vonden in de lagere omzet van ruim € 77.000 (zie hoofdstuk 6);
b. vanuit het WML-verleden is € 570.000 omzet aan re-integratieactiviteiten opgenomen, welke opbrengst over het 1e halfjaar nog moet worden verwerkt middels doorbelasting van kosten van reintegratie-activiteiten naar het W-deel (zie hoofdstuk 5).
3-Lagere realisatie op de post social return en inbesteding, € 340.000,
Over deze post ‘social return en inbesteding’, afkomstig uit de zg. fusie-begroting, moet discussie worden
gevoerd hoe gemeenten dit concreet kunnen invullen en hoe de registratie bij Baanbrekers moet
plaatsvinden. Zie ook de uitgebreide toelichting op pagina 6.
4-Hogere baten uit deelneming WML Facilitair , € 224.500,
WML Facilitair heeft een interim-dividend uitkering van € 250.000 heeft gedaan in het 2e kwartaal 2012,
vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekeningen over 2011 en over 2012.
5-Niets ontvangen op de gemeentelijke bijdrage inzake exploitatie € 230.500,
Dit betreft de eerder voorziene bijstorting op de reservepositie waarop nog geen betalingen zijn gedaan.
6-De kosten van gesubsidieerd personeel vallen lager uit dan begroot, € 233.266.
Met name de pensioenen zijn te hoog begroot. Bij het samenstellen van de begroting was nog niet bekend
hoe hoog de percentages zouden zijn. Er is toen, gezien alle ontwikkelingen in pensioenland, een te hoge
stijging begroot. Daarnaast wordt het budget voor opleidingskosten nog niet optimaal benut, waarop
overigens mer subsidie op wordt ontvangen dan begroot. Verder is de kerstpakkettenreservering te hoog
ingeschat, omdat bij het begroten nog niet bekend dat WML-Facilitair dit zelf zou gaan regelen voor 2013.
7-Hogere uitgaven niet gesubsidieerd personeel, € 117.592.
De overschrijding van de kosten van niet-gesubsidieerd personeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat meer inhuur dan begroot noodzakelijk blijkt op de afdeling Inkomensondersteuning, veroorzaakt door
een veel grotere instroom c.q. klantenbestand dan verwacht. Zie hoofdstuk 4.
8-Lagere kosten ten laste van fusie en reorganisatie, € 117.232.
Dit budget zal in het 2e halfjaar worden benut door o.a. projecten op gebied van ICT.
Overige: Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere afwijkingen, waardoor het resultaat tot en met het 2e
kwartaal 2013 uiteindelijk € 333.853 lager uitvalt dan begroot.
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BIJGESTELDE FINANCIELE PROGNOSE TOTAAL 2013
Nu het 2e kwartaal achter de rug is, kan een bijgestelde verwachting c.q. prognose voor ultimo het jaar
worden gegeven. Vanwege de vele vakanties tijdens het opstellen van deze cijfers, is deze prognose
gebaseerd op een extrapolatie vanuit afdeling B&C, uitgezonderd de afdeling Inkomensondersteuning.
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
2013

Bijgestelde
verwachting
2013

Verschil

BATEN
BUIG-budget
BUIG-ontvangsten debiteuren
BBZ-budget
BBZ ontvangsten
Omzet–grondstoffen en uitbesteed werk
Inbesteding en social return
SW en overige subsidies
Bijdrage gemeenten apparaatskosten
Deelneming Facilitair
Bijdrage gemeenten inzake exploitatie
Totaal baten

20.425.714
400.000
540.000
280.000
6.416.000
680.000
15.378.000
4.340.000
251.000
461.000
49.171.714

19.871.864
243.500
45.296
132.500
5.956.000
0
15.378.000
4.340.000
351.000
0
46.318.160

553.850
156.500
494.704
147.500
460.000
680.000
0
0
100.000
461.000
2.853.554

LASTEN
BUIG-uitgaven (incl. ontvangsten debiteuren)
BBZ- uitgaven
Kosten gesubsidieerd personeel
Kosten niet gesubsidieerd personeel
Afschrijving,onderhoud,rente+produktiekst
Overige algemene kosten
Incidentele baten en lasten
Kosten fusie en reorganisatie
Totaal lasten

20.825.714
551.000
17.291.000
7.370.000
1.391.000
2.514.000
65.000
500.000
50.507.714

20.578.500
150.796
16.746.000
7.370.000
1.341.000
2.382.000
65.000
500.000
49.133.296

247.214
395.034
545.000
0
50.000
132.000
0
0
1.374.418

Resultaat

-1.336.000

-2.815.136

1.479.136

Begroot
2013
1.979.296
1.979.296

Prognose
2013
1.979.296
1.979.296

0

0

Niet vrij besteedbare middelen
BATEN Werkbudget
LASTEN Werkbudget
Resultaat werkbudget

Verschil
0
0
0
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CONCLUSIE
Uit de Berap tot en met het 2e kwartaal 2013 mogen we concluderen dat de verwachting is dat
Baanbrekers voor het gehele jaar 2013 qua realisatie van het resultaat gaat afwijken van de begroting.
De voorlopige cijfers t/m juni zijn daartoe geëxtrapoleerd naar een geheel jaar, rekening houdend met de
thans bekende ontwikkelingen. De verwachte afwijking kent 3 hoofdoorzaken:
verwachte

Afwijking van
realisatie
t/m juni

Verwachte
afwijking
geheel 2013

afwijking

A. Stuurbaar door Baanbrekers:
Lagere omzet (na aftrek van grondstoffen en uitbesteding)
Lagere kosten gesubsidieerd personeel incl. subsidies
Hogere interim-dividenduitkering Facilitair dan begroot
Lagere kosten onderhoud + lagere overige algemene kosten
Totaal A (afgerond)

- € 231.000
€ 273.000
€ 224.500
€ 93.500
+ € 360.000

€ 460.000
€ 545.000
€ 100.000
€ 187.000
+ € 372.000

zacht

B. Niet stuurbaar door Baanbrekers:
- Resultaat uit social return / inbesteding (nog niet geboekt):
- Begrote gemeentelijke bijdragen inz. exploitatie
Totaal B

- € 340.000
- € 230.500
- € 570.000

-€ 680.000
-€ 461.000
- € 1.141.000

-€
123.500
(50%=) € 10.412.857
- € 10.401.352
- € 111.995

- € 247.000
€ 19.871.864
- € 20.335.000
- € 710.136

C. BUIG en BBZ
- Saldo op BBZ (budget + ontvangsten – uitgaven)
- Budget BUIG incl. verhoging
Uitgaven BUIG (t/m juni is incl. vakantiegeld)
Totaal C
TOTAAL A + B + C
Oorspronkelijk begroot resultaat 2013
Bijgesteld verwacht resultaat 2013
*

hard of
zacht? *

vrij stevig
hard
vrij stevig

hard

zacht
hard
vrij stevig

- € 1.479.136
- € 1.336.000
- € 2.815.136

Voor wat betreft de ‘zachtere’ posten geldt:

* t.a.v. de omzet worden alle zeilen bijgezet, er zijn serieuze verwachtingen dat we enkele nieuwe klanten op verschillende
activiteiten kunnen binnenhalen, garanties kunnen we echter in de huidige markt niet geven.
* t.a.v. het budget BUIG en BBZ zit er altijd onzekerheid in de ontvangsten en uitgaven, dit blijft een zeer lastig te voorspellen post,
met name qua instroom in de BUIG en de ontvangsten van debiteuren.

Bijgestelde verwachting inzake ontwikkeling Eigen Vermogen (|EV)
EV ISD-ML per 31-12-2012 cf. vastgestelde jaarrekening 2012
EV WML per 31-12-2012 cf. vastgestelde jaarrekening 2012
Beginstand op 01-01-2013 EV Baanbrekers
Oorspronkelijk begroot resultaat Baanbrekers 2013
Verwachte afwijking van de begroting Baanbrekers 2013
Verwachte stand van het EV Baanbrekers per 31-12-2013
In de GR bepaalde minimale omvang van het EV voor Baanbrekers
Verwachte benodigde aanvulling door deelnemende gemeenten
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€ 1.231.022
€ 1.520.000
€ 2.751.022
- € 1.336.000
- € 1.479.136
- € 64.114
€ 1.200.000
€ 1.264.114
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Kostenverdeling 2013
Omdat in de bestaande financiële administraties geen registratie is ingericht naar afdelingen en/of
productmarktcombinaties (pmc’s), is een handmatige kostenverdeelstaat opgesteld voor zowel de
begroting alsook voor de realisatie over het eerste halfjaar van 2013.
Inmiddels is een grote slag gemaakt om in de diverse bestaande administraties kostenplaatsen aan te
maken conform de nieuwe organisatie. Mensen zijn per 01-04-2013 op de juiste afdelingen geplaatst.
De per 01-01-2014 nieuw te implementeren financiële administratie wordt naar deze pmc’s ingericht.
De kostenverdeling is gemaakt aan de hand van de verdeelsleutels “fte’s” of “m2” voor die posten
waarvoor dit een betrouwbare toerekening vormt naar de verschillende afdelingen.
Voor de volgende posten geldt een andere indeling:
Personeelskosten:
zijn verdeeld op basis van de nieuwe functie-indeling. Aanpassing naar de nieuwe situatie vond plaats
in het e kwartaal (juni), met terugwerkende kracht tot 1 april 2013.
Huisvestingskosten:
hierbij is uitgegaan van het aantal m2 per afdeling.
Productiekosten:
deze zijn alleen ten laste van het werkbedrijf geboekt.
Automatiseringskosten, algemene benodigdheden, incidentele baten en lasten
deze kosten zijn verdeeld op basis van de aantallen ambtelijke en SBW fte.
Voormalig ISD:
hier zijn de eigen huisvestingskosten (m.n. afrekeningen voorgaand jaar) en automatiseringskosten
(lopend jaar) ten laste van de afdelingen IO en R&P geboekt.
Kosten fusie en re-organisatie:
dit betreft de kosten van onder andere:
o belettering van gebouw en drukwerk (enveloppen, visitekaartjes, schrijfblokken ed);
o kosten van de plaatsingscommissie;
o kosten van adviseurs (o.a. PeeZet) en advocaten (o.a. inz. beëindigingovereenkomsten);
o kosten van advies aan de OR
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Overzicht/prognose liquiditeit 2013
In het 3e kwartaal zal de realisatie van het liquiditeitsverloop over de maanden januari t/m juni worden
toegevoegd aan de prognose tot aan het einde van het jaar. Dit jaaroverzicht realisatie+prognose kan
vervolgens worden vergeleken met de oorspronkelijke begroting.
Liquiditeitsoverzicht
Baanbrekers
omschrijving

(afgerond op € 1.000)

jan t.m
mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

ONTVANGSTEN
uitkering BUIG budget
BBZ budget

10.413

1.457

1.457

1.724

1.724

1.724

1.724

1.724

23

4

4

4

4

4

4

4

825

165

165

165

165

165

165

165

3.400

707

680

680

680

680

680

680

320

48

48

48

48

48

48

48

subsidie

7.729

1.249

1.249

1.249

1.249

1.249

1.249

1.249

bijdrage gemeenten/facilitair

2.170

250

0

0

1.085

0

0

1.085

25.113

3.880

3.603

3.870

4.955

3.870

3.870

4.955

10.401

2.329

1.622

1.648

1.674

1.700

1.727

1.754

4.884

916

916

916

916

916

916

1.042

Overige pers.kosten

666

70

70

70

70

70

70

70

Participatiebudget

422

78

78

78

78

78

78

78

3.500

672

700

700

700

700

700

700

505

101

101

101

101

101

101

101

participatiebudget
debiteuren
omzet Twiddus

UITGAVEN
Uitkeringen
Salarissen

Crediteuren
Te betalen subsidie
ABP/IZA

175

35

35

35

35

35

35

35

2.340

880

584

410

410

584

410

410

Pensioenpremie WSW/WIW

800

160

160

160

160

160

160

160

Aflossing/rente leningen

180

310

471

0

0

0

0

0

Apparaatskosten

494

60

100

100

110

170

165

165

24.367

5.611

4.837

4.218

4.254

4.514

4.362

4.515

746

-1.731

-1.234

-348

701

-644

-492

440

167

-1.564

-2.798

-3.146

-2.445

-3.089

-3.581

-1.564

-2.798

-3.146

-2.445

-3.089

-3.581

-3.141

Belastingen (OB/LB)

totaal uitgaven

SALDO
Beginsaldo Bank/Giro
Restsaldo einde maand

Conclusie uit bovenstaande liquiditeitsplanning:
Het toegestane debetsaldo bij de BNG bedraagt:
€ 3.100.000
Begin augustus ontstaat er een liquiditeitsprobleem.
Aanvullende middelen kunnen door Baanbrekers worden aangetrokken door:
1. een verzoek aan de gemeenten om betaling van een voorschot op het exploitatietekort;
2. het afsluiten van een kort- of langlopende financiering bij een financiële instelling.
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3.

Interne processen

3.1

Personeel

A.

Ziekteverzuim Baanbrekers

Het totale ziekteverzuimcijfer tot en met juni bedraagt gemiddeld 10,2%.
Opgemerkt wordt dat over het 1e kwartaal geen vergelijkbare cijfers per afdeling zijn te geven, omdat de
benoemingen van personeel pas per 19 maart plaatsgevonden. De cijfers t/m het 1e kwartaal zijn nog
bijgehouden op basis van de oude organisatie-inrichting. Ingaande april zijn deze cijfers wel gebaseerd op
de nieuwe organisatie-inrichting en worden hieronder vermeldt.
Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer van Baanbrekers totaal over het 1e kwartaal bedroeg 11,2%.
Over het gehele 2e kwartaal bedraagt dit 9,2%.
Het ziekteverzuim bedroeg over de maand april 9,9%, over de maand mei was dit 9,3% en over de maand
juni 8,5%.
Conclusie is dat het ziekteverzuim een dalende lijn vertoont.

Ziekteverzuim 2013 per maand
Directie,
Markt&Strategie

Bedrijfsvoering Werkbedrijf
& Control

Re-integratie

Inkomens

en participatie ondersteuning

Gedetacheerd

Totaal

bij WML
facilitair

t/m
maart

11,2%

april

12,8%

3,9%

12,0%

9,2%

2,8%

8,0%

9,9%

mei

16,4%

2,6%

11,1%

4,6%

0,6%

10,0%

9,3%

Juni

4,7%

3,6%

10,6%

4,0%

1,0%

8,5%

8,5%

Ziekteverzuim 2013 cumulatief
Directie,
Markt&Strategie

Bedrijfsvoering Werkbedrijf
& Control

Re-integratie

Inkomens

en participatie ondersteuning

Gedetacheerd

Totaal

bij WML
facilitair

t/m
maart

11,2%

april

6,2%

3,0%

12,2%

10,1%

3,8%

11,1%

10,9%

mei

9,2%

2,9%

11,9%

9,0%

3,1%

10,9%

10,6%

juni

8,2%

3,0%

11,7%

8,3%

2,7%

10,4%

10,2%
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B.

Bezetting personeel

Personeelsbezetting Baanbrekers in FTE op 30 juni 2013
WSW
Directie Markt & Strategie
Bedrijfsvoering & Control
Inkomensondersteuning
Re-integratie & Participatie
Werkbedrijf
Boventallig
Gedetacheerd bij WML Facilitair
TOTAAL JUNI 2013

7,63
3,72
53,55
309,64
174,83
549,36

Ambt.
5,65
7,47
29,38
11,34
7,40
3,00
6,40
70,64

31-03-2013
SBW
4,60
7,60
5,17
2,36
25,28

WIW

10,89
55,89

3,28
10,06

1,89
2,00
2,89

Totaal
10,25
24,58
38,27
69,25
345,21
3,00
195,39
685,94

FTE
6,65
20,73
32,52
74,50
371,78
3,00
199,31
708,49

OPMERKINGEN:
De indirecte fte’s van het Werkbedrijf (technische dienst, bedrijfsvoering) worden als volgt toegerekend:
Cleanroom-10%, Broikes-10%, Twiddus-20%, Verpakken en vervoer-20%, Wasserij-10%, WOL-30%.

3.2

Klanten

A.

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

SE staat voor het aantal personen x factor handicap: deze is bij matige handicap 1, bij ernstig 1,25.
Gemeente
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
Totaal

Taakstelling
SE
201,84
134,62
285,10
621,56

Realisatie
SE
200,84
133,20
285,69
619,73

Verschil
SE
-1,00
-1,42
0,59
-1,83

Iedere maand is er een plaatsingscommissie waarin per gemeente de stand van zaken besproken wordt.
Afhankelijk van de situatie wordt actie ondernomen. Wat gemeente Waalwijk betreft is de overrealisatie
inmiddels gezakt naar 0,19. Voor Heusden en Loon op Zand benadert de wachtlijstbeheerder een aantal
personen : hij nodigt hen uit voor een intakegesprek om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.
Het streven is om eind van het jaar per gemeente zo dicht mogelijk bij de nul uit te komen.

B.

Stand van de Wachtlijst WSW

BW staat voor indicatie begeleid werken.

Gemeente
Heusden
Loon op Zand
Waalwijk
Totaal

14

Matig
13
18
21
52

Ernstig
1
3
4

Totaal
14
18
24
56

SE
14,25
18,00
24,75
57,00

BW
6
13
16
35
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4.

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz)

Klanten aantallen
Bij het opstellen van de begroting 2013 is er van uit gegaan dat er aan circa 1.300 klanten gemiddeld over
2013 wettelijke dienstverlening zou moeten plaatsvinden (vanuit rechtmatigheid. Het aantal klanten is
echter intussen gegroeid tot 1.500 (per 20 augustus). Ook voor het gemiddeld aantal klanten in 2013
verwacht Baanbrekers dat circa 1.500 nu realistisch is.
Dit heeft directe gevolgen voor met name voor de formatie van Inkomensconsulenten,de
kwaliteitstoetsers hiervan, de uitkeringsadministratie, bezwaar en beroep, archief en reintegratieconsulenten. De taken die Baanbrekers in het kader van Inkomensondersteuning uitvoert, zijn
vanuit rechtmatigheid vastgesteld, achterwege laten van (een deel van) de werkzaamheden is niet
mogelijk. Extra inzet van personeel op deze taken is noodzakelijk om aan eisen van rechtmatigheid te
kunnen blijven voldoen.
Bijstelling prognose BUIG
Indien we op basis van de huidige aantallen een bijgestelde prognose voor de BUIG maken, wil dat zeggen
dat we een groei van circa 70 klanten in de rest van het jaar 2013 kunnen verwachten, zulks bij de reguliere
uitstroom zoals we die nu hebben geregeld. Echter, we zijn met het Aanvalsplan WWB aan de slag (zie
verderop in hoofdstuk 6) waarbij medio september alle direct bemiddelbare klanten in beeld zijn, we
verloning via Fidant kunnen inzetten en daarnaast intensief inzetten op bemiddeling. Ook gaan we per
direct de instroom aan de poort aanscherpen waar dat nog mogelijk is, waardoor we wellicht enige
instroom buiten de deur kunnen houden. Baanbrekers wil de uitdaging aangaan het bestand eind 2013
rond 1500 te kunnen stabiliseren. Dit is echter een zeer ambitieuze doelstelling waarbij bovendien de
randvoorwaarde geldt dat er zich geen onvoorziene externe omstandigheden voordoen in de regio in het
kader van faillissementen ed. Vanaf 2014 moet Baanbrekers een helder doel voor ogen hebben voor wat
betreft BUIG, consequenties uitstroom en voorkomen instroom.

Omschrijving
Gerealiseerde uitgaven
Prognose uitgaven restant jaar
Totaal verwachte uitgaven (A)
Budget lopend jaar (B)
Resultaat lopend jaar (A-B)

Totaal
10.401.352
9.933.648
20.335.000
19.871.864
-463.136

Heusden
3.629.360
3.470.640
7.100.000
7.343.350
243.350

Loon op Zand
1.700.079
1.619.921
3.320.000
2.850.624
-469.376

Waalwijk
5.071.913
4.843.087
9.915.000
9.677.890
-237.110

bedrag miljoenen €

Uitgaven uitkeringsregelingen tlv gebundeld budget
cumulatief
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
jan

feb mrt apr mei jun

jul

maand

aug sep okt nov dec
Uitgaven
Norm
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4.1

Toelichting uitkeringsregelingen BUIG (WWB/IOAW/IOAZ) en BBZ

Voor het resultaat op de BUIG geldt dat een klein overschot wordt gerealiseerd t/m juni van € 11.505.
Dit resultaat is beter dan vorig kwartaal nog begroot werd. Dat wordt veroorzaakt doordat het ministerie
de budgetten voor de BUIG op 28 juni naar boven heeft bijgesteld. Voor Baanbrekers betekende dat een
verhoging van het oorspronkelijke budget met een bedrag van € 1.656.833 naar € 19.871.864.
Het Ministerie van SZW stelt voor de diverse uitkeringsregelingen een gebundeld budget beschikbaar, de
BUIG. Hieruit moeten we de kosten financieren 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
de Bbz, te weten de uitkeringen levensonderhoud voor WWB klanten die als zelfstandige aan de slag
willen , de zg. pré-starters.
De bijstand voor gevestigde zelfstandigen (BBZ) is niet meegenomen in het gebundeld budget.
Het Ministerie hanteert hiervoor de volgende financieringsmethode: 75% van de kosten (uitgaven min
ontvangsten) wordt door het Rijk vergoed op declaratiebasis, daarnaast ontvang je een vast budget.
Ingaande 2013 is een normbudget ingevoerd voor ontvangsten. Presteer je als gemeente beter dan dat
normbudget, mag je dat verschil houden. Presteer je minder, 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 op 28 juni j.l. verhoogd naar € 19,8 miljoen.
Het budget voor BBZ is voorlopig vastgesteld op € 45 duizend.
Het verwachte resultaat op de BBZ is, op basis van uitgaven en ontvangsten tot en met juni, ca € 21.000.
De uitgaven BUIG voor 2013 komen bij gelijkblijvende bestandsontwikkeling uit op ca. € 20,5 miljoen,
hierbij is uitgegaan van een gemiddeld uitkeringsbestand van 1.470 klanten.
Het gemiddelde aantal klanten t/m juni bedraagt 1.437.
De inkomsten zullen naar verwachting niet voldoende zijn om de uitgaven af te dekken. De verwachte
uitgaven zijn (zie hiervoor) € 20,5 miljoen. Het budget bedraagt € 19,8 miljoen na een voorlopige bijstelling
door het ministerie op 28 juni 2013 met ca € 1,6 miljoen . Daarnaast wordt aan ontvangsten debiteuren
(zie 3.2.1) gerekend met € 243.500. Dit brengt het totaal beschikbare budget op € 20 miljoen.
Het tekort lijkt dan uit te komen op ca € 0,5 miljoen. Dit gezien de toename van het aantal mensen dat een
beroep op een uitkering moet doen en de afname van werkgelegenheid, alsmede de tegenvallende
resultaten op debiteuren ontvangsten.
Vooralsnog zijn er nog geen tekenen die wijzen op verbetering van de werkgelegenheid. De stijging van
klanten zien we nog steeds sneller toenemen dan over 2012 het geval was. Om dit zichtbaar te maken zijn
onderstaand een aantal grafieken opgenomen.
aantallen klanten 2012

1380

aantallen klanten 2013
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1.350
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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 het eerste halfjaar van 2012 was 3,5 %, maar in het eerste halfjaar
van 2103 is de stijging al 8,4 %!
Conclusie:
De stijging zet door, en is bovendien hoger dan in 2012. De toename lijkt de laatste weken iets af te vlakken.

in-/uitstroom 2013

in-/uitstroom 2012
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De instroom in 2012 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 het eerste halfjaar 320 = ca. 12 per week (in 2012 na 6 maanden 225 instromers).
Conclusie: over het eerste halfjaar van 2013 zijn er 38% meer instromers dan in dezelfde periode van 2012.
De uitstroom is in het 1e halfjaar 2013 205 = ± 7,8 per week (in 2012 na een halfjaar 183 uitstromers).
Conclusie: over de eerste 6 maanden van 2013 zijn er ± 14% meer mensen uitgestroomd dan in 2012.
De uitstroom naar werk is het 1e halfjaar 2013 met 53% toegenomen t.o.v. vorig jaar (52 om 34).
Per saldo: ondanks hogere uitstroomcijfers in 2013 dan in 2012, stijgt het aantal klanten harder dan in
2012, als gevolg van een hogere instroom in 2013.

4.2

Uitkeringsdebiteuren

Omschrijving
BUIG
Gerealiseerde ontvangsten BUIG
Prognose ontvangsten restant jaar
Totaal verwachte ontvangsten (A)
BBZ
Gerealiseerde ontvangsten BBZ
Prognose ontvangsten restant jaar
Totaal verwachte ontvangsten (A)

Totaal

Heusden

Loon op Z.

Waalwijk

141.124
102.376
243.500

64.292
37.308
101.600

13.349
11.351
24.700

63.483
53.717
117.200

81.996
43.504
125.500

41.404
23.596
65.000

22.706
5.794
28.500

17.886
14.114
32.000
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Ontvangsten debiteuren BUIG per maand

Ontvangsten debiteuren BBZ per maand
30,0

Duizenden

40,0
30,0
20,0

20,0

10,0
10,0
0,0
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

bedrag

bedrag

Duizenden
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0,0
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Ontvangsten
Norm
maand

werkelijk
norm

maand

Toelichting uitkeringsdebiteuren
In de begroting van de uitgaven BUIG (WWB, IOAW, IOAZ) is gerekend met BUIG ontvangsten van
€ 400.000 = € 100.000 per kwartaal, daarnaast met een bedrag van € 280.000 aan ontvangsten BBZ.
Dit is gebaseerd op ervaringen over eerdere jaren, doch blijft moeilijk in te schatten omdat regelmatig
grote incidentele ontvangsten plaatsvinden (aflossing krediethypotheek cq lening bij verkoop huis).
De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ t/m juni bedroegen € 223.120 en zijn lager dan begroot.
De ontvangsten over dezelfde periode van 2012 bedroegen € 272.836.

4.3

Bijzondere bijstand

Omschrijving
Gerealiseerde uitgaven
Prognose uitgaven restant jaar
Totaal verwachte uitgaven (A)

Totaal
589.903
512.307
1.102.210

Heusden
222.903
206.583
429.486

Loon op Z.
101.610
93.794
195.404

Waalwijk
265.390
211.930
477.320

bedrag duizenden €

Uitgaven WWB bijz. bijstand per maand
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norm

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 tot en met juni 2013 bedragen € 589.903.
Overigens zijn er in het 1e kwartaal altijd hogere uitgaven te zien omdat dan veel (ambtshalve) betalingen
langdurigheidstoeslag plaatsvinden. Uitgaande van bovenstaand verloop lijken de uitgaven dit jaar hoger
uit te gaan komen dan in 2012, te weten op ca € 1.102.210.
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5.

Klanten Inkomensondersteuning

5.1

Aantallen klanten uitkeringsregelingen

Omschrijving
Aantal cliënten begin dienstjaar
Instroom t/m deze berap
Uitstroom t/m deze berap
Aantal cliënten deze marap (A)
Geraamd aantal cliënten einde dienstjaar (B)
Nog te realiseren (A-B)

Aantal toegekende aanvragen cumulatief
uitkeringsregelingen 2013

283

Loon op Z.
214
47
28
233

Waalwijk
692
162
111
743

1557
68

541
28

242
9

774
31

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

320

225
158
96

jan feb mrt apr mei jun

maand

Aantal besloten beëindigingen
uitkeringsregelingen cumulatief 2013

196

48

77

107

128

161

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

jul aug sep okt nov dec
Aantal

maand

Norm

Aantal
Norm

aantal actieve uitkeringen per maand
1500
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1400

aantal

57

Heusden
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111
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aantal

aantal
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1374
320
205
1489
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maand

Lopende uitkeringen
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5.2

Aantallen aanvragen bijzondere bijstand

Omschrijving
aanvragen t/m deze marap
Geraamd aantal aanvragen dienstjaar
Nog te realiseren (A-B)

Totaal
1021
1600
579

Heusden
357
550
193

Loon op Z.
204
280
76

Waalwijk
460
770
310

aantal

Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand cumulatief 2013
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0
0
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0
0
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Aantal

5.3 Doorlooptijden
A.
Aanvragen uitkeringsregelingen:
Deze aanvragen dienen allen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (56 kalenderdagen) te worden
afgehandeld. Hoewel een duidelijke verbetering zichtbaar over het 2e kwartaal, is de doelstelling is niet
gerealiseerd. Tot en met juni 2013 komt de gemiddelde doorlooptijd uit op 25 dagen.
e

Resultaat 1 kwartaal 2013 :
<6 weken
<8 weken
>8 weken
e
Resultaat 2 kwartaal 2013 :
<6 weken
<8 weken
>8 weken

Norm
80 % van de aanvragen
100 % van de aanvragen
0 % van de aanvragen
Norm
80 % van de aanvragen
100 % van de aanvragen
0 % van de aanvragen

Realisatie
76 % van de aanvragen
91 % van de aanvragen
9 % van de aanvragen
Realisatie
82 % van de aanvragen
95 % van de aanvragen
5 % van de aanvragen

B.
Aanvragen Bijzondere Bijstand
De wettelijke afhandelingstermijn voor aanvragen Bijzondere Bijstand bedraagt 8 weken.
Het beoogde resultaat is niet behaald. De afhandelingtermijn t/m juni 2013 bedraagt gemiddeld 39 dagen.
e

Resultaat 1 kwartaal 2013 :
<6 weken
<8 weken
>8 weken
e
Resultaat 2 kwartaal 2013:
<6 weken
<8 weken
>8 weken

Norm
80 % van de aanvragen
100 % van de aanvragen
0 % van de aanvragen
Norm
80 % van de aanvragen
100 % van de aanvragen
0 % van de aanvragen

Realisatie
48 % van de aanvragen
73 % van de aanvragen
27 % van de aanvragen
Realisatie
53% van de aanvragen
76 % van de aanvragen
24 % 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 16%.
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Gemiddelde doorlooptijd aanvragen Bijzondere
Bijstand 2013

49
42
35

aantal dagen

aantal dagen

Gemiddelde doorlooptijd aanvragen 2013
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Realisatie
maand

28
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7
0

jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec

Norm

5.4

maand

Werkelijk
Lineair (Norm)

Aantallen ingediende bezwaarschriften

Tot en met juni 2013 zijn 65 bezwaarschriften opgestart.
Het totaal aantal over 2012 opgestarte bezwaarschriften kwam uit op 172.
Tot en met juni zijn 73 bezwaarschriften afgehandeld, waarvan 6 gegrond zijn verklaard, ofwel 8,2%.
Over het jaar 2012 zijn 163 bezwaarschriften behandeld, waarvan 10 gegrond zijn verklaard, ofwel 6,1%.

Afgehandelde bezwaarschriften t/m 30 juni
Aantal
gedeeltelijk gegrond
13
gegrond
6
ingetrokken
10
niet ontvankelijk
8
ongegrond
36
Eindtotaal
73
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percentage
17,8 %
8,2 %
13,7 %
11,0 %
49,3 %
100,0 %
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6.

Klanten Re-integratie

Aanvalsplan WWB:
Het Bijstandsbestand groeit gestaag met gemiddeld enkele personen per week. Wekelijks melden zich 1015 nieuwe mensen, maar een deel van hen wordt direct geholpen aan werk of doet onrechtmatig een
beroep op WWB en wordt afgewezen. Daarnaast worden ook uit het zittend bestand wekelijks enkele
mensen bemiddeld naar werk zodat de netto instroom tot enkele personen per week beperkt blijft.
Deze groei is evenwel hoger dan waarop bij Baanbrekers begroot is. Juist om die reden heeft Baanbrekers
het Aanvalsplan WWB Langstraat opgepakt. We doen een extra investering in accountmanagers en
matchers en brengen een werkpool van snel bemiddelbare kandidaten in beeld. Baanbrekers wil nog in
2013 een (in kosten beperkt) matchingssysteem aanschaffen om het koppelen van vraag en aanbod verder
te ondersteunen. Hiermee willen we binnen 6 maanden vanaf september 100 WWB-ers laten uitstromen
naar betaald werk.

T2W:
Met de methodische aanpak van Talent2Work (T2W) ligt Baanbrekers op spoor. De taakstelling voor dit
jaar zal conform plan worden gerealiseerd. Bij het schrijven van deze rapportage zijn inmiddels 122 mensen
gestart met werken bij werkgevers in en om Heusden. Hoewel niet altijd exact is aan te geven wat is toe te
schrijven aan T2W, gaan we ervan uit dat zeker 40 van deze plaatsingen additioneel zijn op de reguliere
taakstelling.
In Loon op Zand en Waalwijk zijn inmiddels presentaties gegeven over T2W en deze zijn positief ontvangen.
Beide gemeentes gaan waarschijnlijk aanhaken bij de methodiek. Hierop vooruitlopend heeft Baanbrekers
al een activiteitenkalender opgezet voor de drie gemeentes in de Langstraat zodat we bij definitieve
goedkeuring direct in de startbokken staan.

6.1

Uitgaven re-integratiebudget (W-deel)

Baanbrekers heeft Beschikking op claim belastingdienst (teruggave BTW over re-integratie-inkoop 2007)
nog niet ontvangen; wel de onderbouwde prognose van Deloitte.
In de onderstaande gegevens is nog geen rekening gehouden met deze teruggaaf.
Omschrijving
Gerealiseerde uitgaven (inclusief
doorbelaste uren werkmakelaars)
Prognose uitgaven restant jaar
Totaal verwachte uitgaven (A)

Totaal

Heusden

Loon op Z.

Waalwijk

421.933
1.557.363
1.979.296

156.315
601.557
757.872

72.824
332.536
405.360

192.794
623.270
816.064

Budget lopend jaar
Resultaat lopend jaar (A-B)

1.979.296
0

729.342
-28.530

231.023
-174.337

1.018.931
202.867
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6.2

Indeling klanten op de participatieladder

Alle personen met een uitkering (incl. inburgeraars met uitkering) zijn door de werkcoaches op de
participatieladder geplaatst aan de hand van de bij hen bekende gegevens. Dit geeft alleen de ingeschatte
mate van deelname aan de maatschappij aan, variërend van geïsoleerd leven tot betaald werken. Voor het
maken van (beleids)keuzes qua inzet van instrumenten en interventies, zijn meer klantkenmerken nodig.
Die 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.

Indeling op de participatieladder per 30-6-2013:
Omschrijving Trede

1a–Geisoleerd zonder groeipotentieel
1b-Geisoleerd met groeipotentieel
2a-Soc.contacten buiten de deur zonder groeipotentieel
2b-Soc.contacten buiten de deur met groeipotentieel
3a-Deelname georganiseerde act zonder groeipotentieel
3b-Deelname georganiseerde act zonder groeipotentieel
4a-Onbetaald werk zonder groeipotentieel
4b-Onbetaald werk met groeipotentieel
5a-Betaald werk met ondersteuning zonder groeipotentieel
5b-Betaald werk met ondersteuning met groeipotentieel
6a-Betaald werk regulier
-Trede nog niet bepaald/ingevuld
TOTAAL KLANTEN

Totaal

Heusden

94
13
466
267
97
100
83
81
64
86
28
110
1489

28
6
179
91
22
36
30
25
20
29
6
41
513

Loon
op
Zand
12
2
72
37
24
15
10
13
9
13
7
19
233

Waalwijk
54
5
215
139
51
49
43
43
35
44
15
50
743

Indeling op de participatieladder per 30-6-2013
500
400
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5b
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leeg

6.3
Mutaties participatieladder
Ook 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.
Tot en met juni zijn 91 klanten op een andere trede van de participatieladder ingedeeld.
In 61 gevallen ging het om een stijging op de ladder, in 30 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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6.4

Waar staan we nu met Re-integratie en participatie?

We geven een kort weer op welke hoofdlijnen van Re-integratie en Participatie Baanbrekers gaat inzetten
de komende tijd:
Aanvalsplan WWB: dit plan heeft als doel om met extra investering in accountmanagers en
matchers en het bemiddelbare bestand scherp in beeld, binnen nu en 6 maanden 100 mensen te
laten uitstromen uit de bijstand.
Per 1 augustus is voor de afdeling een nieuwe manager aangenomen, Frank Pijnenburg. Hij is
gecommitteerd aan stroomlijnen van de werkprocessen om de doelstellingen op het buigdeel te
realiseren en de fusie op de werkvloer verder te begeleiden
Nieuw product bij werkbedrijf tbv plaatsing wwb-ers (Wisselwerk)
De stroomlijning van de werkprocessen hebben een helder kader waarvan de gehele afdeling op de
hoogte is. Zonder dit plan en detail te beschrijven, gaat het op hoofdlijnen ervan uit dat
Baanbrekers inzet op quicks-wins. We zetten aan de poort en op de direct bemiddelbare klanten
een sterk bemiddelingsteam dat direct boter bij de vis doet. Klanten die niet direct bemiddelbaar
zijn laten we echter niet in de kou, integendeel. Zij krijgen een ontwikkeltraject met duidelijke
leerdoelen zodat ze zich zo snel mogelijk ontwikkelen tot hun maximale verdiencapaciteit en ook
bemiddeld kunnen worden naar betaald werk. De inzet van leerwerkbanen is in dit leerproces een
onontbeerlijk onderdeel. Het primaire werkproces zet dus op korte termijn in op resultaten, zonder
op de middellange en lange termijn het ontwikkelen van klanten met een grotere afstand tot werk
uit het oog te verliezen.
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7.

Werkbedrijf

7.1

Omzet

Bij het werkbedrijf is de omzet bepalend voor het resultaat én de werkgelegenheid.
T/m juni 2013 bleef de omzet van het werkbedrijf € 72.760 achter bij de begroting, ofwel ca 4%.
Daarmee is de achterstand ten opzichte van de begroting kleiner geworden dan t/m het 1e kwartaal
(t/m Q1 was € 115.000 resp. 7%): er is dus in het 2e kwartaal op de achterstand ingelopen.
De verschillen in omzetontwikkeling tussen de verschillende PMC’s zijn groot: de omzet is achtergebleven
bij WOL (werken op locatie), de Cleanroom, Twiddus en Wasserij.

Omzet

Vervoer

WOL

Cleanroom

Jan t/m juni

Broikes

Twiddus

Verpakken

Wasserij

TOTAAL
BEDRAG

Realisatie

79.724

417.882

407.154

75.810

324.835

319.737

107.315

1.732.457

Begroting

70.436

495.653

430.434

70.434

344.347

273.913

120.000

1.805.217

9.288

-77.771

-23.280

5.376

-19.512

45.824

-12.685

-72.760

13%

-16%

-5%

8%

-6%

16%

-11%

-4%

135.000

880.000

825.000

150.000

650.000

645.000

230.000

3.515.000

Verschil
Verschil in %
Bijgestelde
Prognose 2013

WOL
De omzet van WOL blijft in het 1e halfjaar 16% achter op de begroting.
De SW-medewerkers die in het 1e kwartaal 2013 instroomden, worden eerst opgeleid met betrekking tot
algemene werknemersvaardigheden, waardoor de financiële effecten van deze instroom bij WOL pas later
in 2013 zichtbaar worden. Om dezelfde reden werkt WOL nog niet met het beoogd aantal FTE’s, waardoor
de begroting niet kan worden gerealiseerd. In mei is een “doorstroomdag” gehouden waarbij alle
medewerkers opnieuw zijn gescreend. Daaruit bleek dat 8 personen geschikt geacht worden voor WOL.
Tevens zijn 3 medewerkers uit WOL doorgestroomd naar WML Facilitair.
Ook het acquireren van passende WOL-projecten tegen passende prijzen verloopt moeizaam. Er zijn
minder goede WOL objecten dan gedacht: in het 1e halfjaar is de werkbezetting daardoor 75% i.p.v. de
beoogde 80%. Sinds medio 2013 neemt het aanbod van werk licht toe. Medewerkers WOL waar geen werk
voor is, zetten we in om extra omzet bij de afdeling Verpakken te genereren. De focus blijft gericht op
verwerven van WOL-projecten om zoveel mogelijk mensen buiten te plaatsen. Daarvoor is naast de directie
een specifiek focusteam actief op het gebied van acquisitie.
Cleanroom
De omzet van de Cleanroom blijft 5% achter op de begroting.
Dat komt door het uitblijven en uitstellen van orders door nieuwe en bestaande klanten. Daardoor stond
ook de werkbezetting onder druk: t/m juni is die bezetting 64% i.p.v. de beoogde 80%.
De bezetting trekt in juli aan, het resultaat daarvan zal eind 3e kwartaal zichtbaar worden. Op basis van
huidige inzichten m.b.t. commerciële mogelijkheden, verwachten we dat we de begroting 2013 realiseren.
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Broikes
De omzet van Broikes ligt 8% boven de begroting. Broikes heeft een aantal nieuwe klanten kunnen
verwerven en de afzet bij bestaande klanten kunnen uitbreiden. In 2013 blijft de inzet gericht op
verwerven van meer omzet bij bestaande en nieuwe klanten.
Twiddus
De omzet van Twiddus ligt 6% achter op begroting.
In het 2e kwartaal is de achterstand kleiner geworden door prijseffecten en extra verkoop acties.
Voor het 2e halfjaar verwachten we een verdere terugval in de kledingverkoop door verminderde aanvoer:
t/m juni is in Heusden en Waalwijk 26.000 kg minder kleding opgehaald. Loon op Zand heeft dit slechts met
12.000 kg kunnen compenseren. Op basis hiervan verwachten we dat het risico 10% van de begrote omzet
(€ 660.000) bedraagt.
Verpakken en vervoer
De omzet van Verpakken ligt 17% boven de begroting. Dit komt mede doordat mensen van de afdeling
Cleanroom en WOL ingezet zijn bij de afdeling Verpakken.
Wasserij
De omzet van Wasserij blijft 11% achter, o.a. omdat de vraag van de verzorgingshuizen afneemt.
De vooruitzichten blijven positief: in september komt er een nieuw verzorgingshuis bij en ook in oktober
komt er een nieuwe klant bij.
In 2013 is een nieuw factureringssysteem aangeschaft zodat we in de 2e helft van 2013 op individueel
niveau kunnen gaan factureren. Het is de verwachting dat de begroting wordt gerealiseerd.

7.2

Risico’s omzet werkbedrijf

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 het vanwege de economische crisis de
verwachting 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. Hier tegen 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. Als de
gemeente ervoor kiest niet te willen handhaven, schat baanbrekers het effect daarvan in t.a.v. het risico
voor de begrote omzet van Twiddus op 10% (€ 660.000).
Een ander voorbeeld is WOL. Door het gebrek aan WOL objecten zijn medewerkers genoodzaakt om
binnen te werk gesteld te worden. Acquisitie naar nieuwe WOL objecten is essentieel voor het behalen van
de omzet van WOL voor 2013. Als er geen nieuwe WOL objecten worden gerealiseerd bedraagt het risico
5% van de begrote omzet (€ 950.000) van WOL.
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Aanvalsplan
oplopend uitkeringsbestand WWB

V21082013
Afdeling Markt & Strategie
1

Relevante ontwikkelingen
De volgende overwegingen hebben tot de overtuiging geleid bij het MT van Baanbrekers dat er een
aanvalsplan nodig is om het oplopen van het WWB-bestand te verminderen:
Oplopend bestand: In heel Nederland is sprake van een oplopende werkloosheid in 2013. Als
gevolg van de economische crisis zijn er inmiddels ruim 630.000 werkzoekenden. Voor
Baanbrekers betekent dit dat het aantal bijstandsklanten met een WWB de afgelopen maanden
flink toeneemt (20 %), ondanks het feit dat circa 30% wordt tegengehouden aan de poort. Door
de toename aan WWB-ers dreigt een fors tekort op het Buig-budget te ontstaan voor 2013.
Weinig vacatures: De arbeidsmarkt is op dit moment erg ruim hetgeen het moeilijker maakt om
werkzoekenden succesvol te re-integreren. Waren er voorheen nog tekorten aan technisch-,
bouw- en logistiek personeel, op dit moment hebben werkgevers door de crisis veel minder
vacatures. Door bezuinigingen van de Rijksoverheid zien we voor het eerst in jaren ook een
krimp ontstaan in de zorg en welzijnssector.
Meer tijd nodig om de markt te bewerken: Mede dankzij bemiddelingsactiviteiten en projecten
als Talent2Work waarbij het netwerk van gemeenten wordt aangesproken, lukt het Baanbrekers
om een aantal werkzoekenden succesvol aan werk te helpen. Maar het vergt een veel
tijdsintensievere werkgeversbenadering om dit doel te bereiken. Ook is het maken van een
goede match met een geschikte werkzoekende cruciaal omdat de werkgever graag een passende
kandidaat krijgt voorgesteld.
Loonwaardebepaling: de Rijksoverheid heeft een nieuwe Participatiewet in de maak die op 1
januari 2015 moet ingaan. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat doelgroepen die nu nog in de
Wajong en SW zouden komen, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen,
naast de huidige WWB-populatie. Die kan haar doelgroepen1 plaatsen bij werkgevers met behulp
van een loonkostensubsidie van max. 70% van het minimumloon op basis van een jaarlijks
terugkomende loonwaardebepaling. Het is mogelijk om, voortbordurend op eerdere ervaringen
van Baanbrekers met detacheringsconstructies, hier alvast op kleine schaal mee te starten.
Bestedingsplan W-deel: De besteding van het W-deel waarover Baanbrekers beschikt is nog niet
100% vastgelegd. Bovendien lijkt er vrijwel zeker een meevaller te ontstaan door een teruggave
van teveel betaalde BTW, geschat op 600.000 euro (bandbreedte ligt tussen 100.000 – 1.000.000
euro). Er zijn dus nog middelen voorhanden om dit aanvalsplan te financieren.
Versterken MKB: Uit contacten met het MKB blijkt dat bedrijven met groeiplannen het moeilijk
hebben om aan voldoende financiering te komen terwijl zij de motor zijn van onze economie.
Baanbrekers kan hen tegenmoet komen door hen in deze moeilijke tijden te voorzien van extra
handen die hen op weg helpen hun plannen toch te verwezenlijken. Win-win is als daarmee
werkzoekenden werkervaring op doen en mogelijk daarna door gecreëerde omzetgroei kunnen
blijven.

1

Daarnaast blijft er voorziening Beschut werken in de vorm van een werkbedrijf bestaan voor de zwakste
doelgroepen. Bestaande SW-ers behouden bovendien hun rechten.
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Doelstelling
Doelstelling van dit aanvalsplan is in de tweede helft van 2013 een extra uitstroom te genereren van
100 extra plaatsingen op werk2.

Opties
De volgende opties zijn mogelijk om verdere inkleuring te geven aan dit aanvalsplan:
Vergroten acquisitiekracht: op dit moment zijn er 2,6 fte accountmanagers actief bezig met de
werkgeversbenadering voor Baanbrekers, waarbij ongeveer 1 fte beschikbaar is voor specifiek de
WWB-doelgroep. De samenwerking met collega’s in heel Midden-Brabant staat nog in de
kinderschoenen. Voorstel is deze formatie uit te breiden met 1,5 fte. Legitimatie daarvoor is:
o de verslechterde markt waardoor meer inspanningen nodig zijn om plaatsingsresultaten
te bereiken.
o het zoeken naar geschikte opdrachten bij werkgevers t.b.v. van individuele en groepsdetachering van primair WWB-ers in dit aanvalsplan, aangevuld met SW-ers.
o Het genereren van extra uitstroom bovenop de huidige taakstelling.
o De extra capaciteit die nodig is om de werkwijze vanTalent2Work uit te rollen.
Gebruikmaken faciliteiten van Baanbrekers: door de fusie is het gemakkelijker geworden om alle
faciliteiten voor SW en WWB-doelgroepen te delen. Vanuit SW-zijde is veel kennis en ervaring
beschikbaar rondom het te werk stellen van haar medewerkers, zowel intern als extern bij
werkgevers op locatie. Plan is om een soort ‘vertrekhal’ in te richten waar WWB-ers te werk
kunnen gaan in afwachting van (regulier) betaald werk. Het betreft een virtueel concept.
Concreet zou dit vorm gegeven kunnen worden door een groepsdetachering van SW en WWBmedewerkers te organiseren naar 1 of enkele productielocaties bij werkgevers in de regio.
Aansluiten bij de vraag van het MKB: veel bedrijven hebben op dit moment moeilijk. Door WWBers tijdelijk te plaatsen bij hen op basis van een detachering of plaatsing met loonkostensubsidie
ontvangen zij van Baanbrekers een steuntje in de rug bij hun groeiplannen, waar
kredietverstrekkers het op dit moment laten afweten. Voor Baanbrekers en de werkzoekende is
het belang werkervaring op te doen en mogelijk door te kunnen stromen naar regulier werk.
Experimenteren met loonwaarde: Baanbrekers kan werken met een loonwaardebepaling van de
medewerker en basis hiervan een loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever. Als de
werkgever niet wil verlonen, kan een werknemer ook gedetacheerd worden op offertebasis.
Inzetten van een matchingsysteem: snel een goede match maken met de juiste kandidaat voor
de werkgever is belangrijk daar deze op dit moment keuzes te over heeft en dus kritisch is. Dit
matchen gebeurt nu bij Baanbrekers veelal nog na veelvuldig onderling overleg maar het biedt
vele voordelen dit proces te ondersteunen door een digitaal matchingsysteem. Door profielen
met CV’s aan te laten maken door clienten zelf, ondersteund door de werkmakelaars van
Baanbrekers, komt sneller een selectie tot stand als zich kansrijke vacatures voordoen.
Door voor bovenstaande opties te kiezen, maakt Baanbrekers optimaal gebruik van de
synergievoordelen die de fusie tussen ISD en WSW-bedrijf biedt. Bovendien maakt het de organisatie
marktgericht en klaar voor de toekomst.

2

Dit is naast de taakstelling van 165 WWB-ers volledig uit de uitkering en 70 WWB-ers gedeeltelijk uit de
uitkering.
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Concrete uitwerking3
Beschikbaar budget
Er is W-deel beschikbaar vanuit het reguliere budget voor 2013. Evt. wordt dit later aangevuld met
de verwachte BTW-teruggave. Een deel van het W-deel mag meegenomen worden naar 2014, 2013
en 2014 zijn daarbij communicerende vaten.
Uitgaven
Baanbrekers stelt tijdelijk 2 fte extra accountmanagement aan (1,5 fte aanvalsplan WWB en 0,5
fte WOL vanuit de SW-kant). Deze accountmanagers gaan deel uit maken van het bestaande
team bij de afdeling Markt & Strategie. Dit team krijgt tot taak om zo snel mogelijk
detacheringsconstructies op te zetten bij werkgevers, zowel groepsgewijze (WOL) als bij
individuele bedrijven. Op deze plekken kunnen zowel SW- als WWB-klanten instromen.
Daarnaast krijgen zij het verzoek om baanopeningen te creëren voor reguliere plaatsingen en
plaatsingen met loonkostensubsidie vanuit de WWB-populatie.
Baanbrekers zet een twintigtal detacheringsplekken op bij werkgevers via een WOL-aanpak. De
plaatsing vindt plaats op basis van minimumloon voor de kandidaten. De werkgever draagt bij op
offertebasis.
Daarnaast worden ongeveer vijfendertig WWB-klanten geplaatst op basis van een loonwaarde
van gemiddeld 50% bij een reguliere MKB-werkgever (kan ook via een groepsgewijze project). De
loonwaardebepaling kan het werkbedrijf doen (dit gebeurt in pilots in den lande al) waarna een
loonkostensubsidie zal worden verstrekt. Belangrijk is wel dat er meer effort nodig zal zijn om
een werkgever bereid te vinden de klanten in dienst te nemen. Evt. kan nog een uitzendbureau
optreden als intermediair voor de payrolling (hier kan een koppeling worden gelegd met het
ABU-project).
Verder is het doel dat de accountmanagers vijfenveertig extra reguliere plaatsingen realiseren.
Er wordt een matcher aangesteld vanuit de afdeling Participatie & Reintegratie die zorgdraagt
voor selectie uit de bestanden en de kandidaten uitplaatst op de gevonden (detacherings-)banen
en er tevens d.m.v. begeleiding voor zorgdraagt dat de plaatsingen succesvol verlopen. Bij WOL
zal tevens een projectbegeleider ter plaatste worden ingezet door het werkbedrijf.
Er wordt een matchingssysteem aangekocht en z.s.m. geïmplementeerd. Doel is daarbij minimaal
400 klanten in beeld te brengen.
Besparing Buig-budget
Dit aanvalsplan biedt een besparing op het Buig-budget op:
Bij de detacheringsbanen wordt de financiering van de uitkering overgenomen door salariskosten
betaald vanuit het W-deel, evt. aangevuld met inkomsten vanuit de opdrachten die worden
uitgevoerd op locatie.
Bij het werken met een loonskostensubsidie ontstaat ook een besparing, omdat de werkgever in
feite meebetaalt aan de arbeidsplaats. Tevens is de werkzoekende niet langer afhankelijk van
Baanbrekers maar onder de hoede van een werkgever. Er ontstaat in feite een hefboom: voor
elke kandidaat waaraan de werkgever ‘meebetaalt’, kan een tweede worden uitgeplaatst. Deze
constructie loopt reeds vooruit op de nieuwe Participatiewet.
Een reguliere plaatsing levert direct een stopzetting van de uitkering op en blijft dus het meest
optimaal.

3

Onderliggende begroting is apart van deze notitie opgesteld en goedgekeurd door het MT Baanbrekers.
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Risico-analyse
De voor dit project spelende risico’s en kansen worden als volgt ingeschat:
Risico’s

Kans dat
het zich
voordoet
L

Impact op
project

Evt maatregelen/acties om risico
te verkleinen

XL

Het duurt te lang voordat
besluitvorming en invoering van
project plaatsvindt
Benodigde competenties voor de
medewerkers worden onvoldoende
meegewogen bij de aftrap

L

L

M

XXL

Er is te weinig managementcapaciteit beschikbaar om het
project begeleiden

L

M

Er kunnen onvoldoende potentiele
kandidaten gevonden worden

XL

XL

Er komen te weinig plekken
beschikbaar bij werkgevers

m

XXL

Vanaf het begin betrokkenheid
organiseren; veel communiceren;
investeren op kwaliteit van de
uitvoering
Realistisch plannen, strak
monitoren en sturen op basis van
de planning
Van te voren selectiegesprekken
voeren, evt. coaching-on-the-job
invoeren, halverwege aanvalsplan
resultaten screenen
Voldoende begeleiding zetten op
dit proces; MT betrekken bij de
uitvoering door voortdurende
terugkoppeling te geven
- Verschillende
screeningsmethoden inzetten
(o.a. matchingstool)
- Instrumenten inzetten als
voorbereiding op een
detachering (opstapjes)
- Taakstelling bijstellen
- Zo snel mogelijk breed gaan
acquireren
- Evt. forse kortingen
verstrekken
- Strak monitoren en bij
mogelijke problemen tijdig
achtervang organiseren in het
werkbedrijf
Veel sturing hierop zetten; evt.
wekelijkse besprekingen invoeren
Monitoren effecten gekozen
detachering- en
verloningsconstructie
Second Opinion inbouwen door
nader te benoemen personen op
dossierniveau; ruimte inbouwen
om gaande de rit het project bij te
stellen en op basis van
steekhoudende argumenten de
taakstelling naar beneden te
brengen en/of meer tijd in te
bouwen

Het project wordt niet gedragen
door de medewerkers

Het bedrijfsleven werkt onvoldoende L
mee (bijv. ze wijzen teveel klanten
af; kwaliteit van het werk is onder
de maat)

L

Uitvoering van het project leidt tot
onvoldoende kandidaten voor
instroom in detacherings- en
verloningsbanen

XXL

M
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Risico’s

Samenwerking tussen de afdelingen
komt niet goed van de grond

Kans dat
het zich
voordoet
M

Impact op
project

Evt maatregelen/acties om risico
te verkleinen

XL

Projectteam samenstellen uit de 3
afdelingen die aanvalsplan trekt

Activiteitenplan
Er zal in snel tempo een groot aantal acties worden uitgezet, waarbij tevens acties zijn meegenomen
om bovenstaande risico’s te voorkomen:
Voorbereidingsfase (28 juni 2013 – 15 augustus 2013)
1. Benoemen extra personeel t.b.v. aanvalsplan
Er vindt een (interne) werving plaats van alle medewerkers die het plan gaan uitvoeren en het
plan wordt bekend gemaakt in de richting van de organisatie.
2. Aanleggen van klantenlijsten met klanten die zullen worden opgeroepen voor detachering
De werkmakelaars doen z.s.m. een voorselectie. Deze klanten krijgen vooraf reeds een
functiebeschrijving en intakeformulier toegestuurd.
3. Maken van werkafspraken met de verschillende afdelingen
Helder wordt welk specialisme elke afdeling in huis heeft en hoe die ingezet kunnen worden.
Rollen en taken worden verder verdeeld. Het werkbedrijf bereidt de loonwaardebepaling voor.
Re-integratie en Participatie koopt een matchingsysteem in. Etc.
4. Bepalen stappenplan implementatie
De vervolgstappen worden verder uitgewerkt in een stappenplan met tijdspad. Daarbij worden
ook andere ontwikkelingen (tijdspad T2W en interne organisatie-verplichtingen) betrokken en
meegenomen.
5. Verantwoording W-deel
Er zal precies worden bepaald hoe de verantwoording van het in te zetten W-deel moet
plaatsvinden zodat deze goedgekeurd wordt door de accountant. Belangrijk is de verdeling van
kosten over klanten en de jaren 2013 en 2014.
6. Vaststellen planning
Alle voorgaande stappen worden vastgelegd in een planning welke wordt vastgesteld in het MT.
7. Aansturing
Het betreft een samenwerking tussen 3 afdelingen: werkbedrijf, Markt & Strategie en
Werkbedrijf. Er zal een projectgroep worden opgezet die het aanvalsplan gaat aansturen.
Uitvoeringsfase (1 augustus – 1 april 2013)
8. Klantenlijsten screenen en uitnodigen
De door de werkmakelaars aangeleverde klantenlijsten en behorende dossiers worden
gescreend en de klanten krijgen een uitnodiging voor een gesprek. Functiebeschrijving en
intakeformulier zijn toegevoegd bij de brief.
9. Gesprekken met klanten
Met elke klant vindt een gesprek plaats door een werkmakelaar. Van dit gesprek wordt een
verslag opgesteld.
10. Nader onderzoek klanten
Klanten voor wie nader onderzoek nodig is zoals een loonwaardebepaling, worden met spoed
naar de instrumenten hiervoor doorverwezen, direct waarna een 2e gesprek met een
werkmakelaar wordt gepland.
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11. Plaatsing klant op detacheringsbaan
De accountmanagers, daarbij geholpen door het werkbedrijf, zoekt naar werkgevers die open
staan voor detachering of plaatsing met loonkostensubsidie. Het werkbedrijf zorgt voor backup
door middel van werkzaamheden die evt. tijdelijk in de werkplaatsen kunnen worden uitgevoerd.
12. Begeleiding klant op een detacheringsbaan
Noodzakelijke regelingen worden getroffen. Bij calamiteiten tijdens het traject vinden extra
gesprekken plaats met werkgever en/of klant.
13. Implementatie matchingsysteem
De afdeling Reintegratie en Participatie neemt de implementatie van het matchingssysteem en
de bijbehorende werkprocessen ter hand. Dit hoeft niet helemaal synchroon te lopen met de
selecties t.b.v. de detacheringen gelet op de tijdsdruk die op deze selectie staat.
14. Administratieve afhandeling
Van alle klanten worden gegevens verzameld en middels dossier en klantvolgsysteem
bijgehouden.
15. Extra acquisitie
De accountmanagers werven nog eens 50 plekken extra voor de WWB-klanten van de ISD.

Marktverkenning
Een eerste marktverkenning voor het vinden van geschikte baanopeningen bij werkgevers levert het
volgende beeld op:
-

In deze regio is van oorsprong veel schoenenindustrie en logistiek. De schoenenindustrie is
nagenoeg verdwenen. Logistiek is in de breedste zin aanwezig (op – en overslag, groothandels,
warehouses). Denk aan de Spar, Xenos, Syncreon , Doc Data, Van Haren.

-

In het kleinbedrijf is relatief veel horeca/ leisure te vinden. Dit heeft mede te maken met het
toerisme rondom de Efteling (Loon op Zand). Het werk is seizoensgebonden en vraagt
flexibiliteit.

-

De maakindustrie is een belangrijke partner. Dit is van oorsprong een interessante markt voor
het werkbedrijf maar biedt daarnaast een goede uitstroomkans voor de
bijstandsdoelgroep. Denk aan Daelmans, Bakkersland, Vendinova, Uniekaas, Vero, Fine Press,
SAPA, Foldypac, DMG.

-

In de techniek en metaal liggen kansen voor specialisten. Dit biedt op korte termijn weinig
kansen, maar dit zijn belangrijke partners voor de lange termijn.

-

In de zorg liggen vraag en aanbod vaak te ver uit elkaar qua niveau. De zorg is m.n. interessant
voor de wasserij (werkbedrijf) en thuiszorgservices. Deze laatste markt is sterk in beweging door
bezuinigingen op de WMO maar door de vergrijzing zal de vraag wel toenemen en zullen
ouderen zelf meer moeten gaan betalen voor huishoudelijke hulp.

-

Er is een nauwe samenwerking met de woningbouwvereniging Casade. Gezamenlijk lopen er
diverse projecten waaronder het SROI-project en het opleidingstraject voor energievoorlichters.
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Begroting
Begroting aanvalsplan oplopend uitkeringsbestand WWB - 100 klanten
Budget
Bedrag
Bedrag 2013 Bedrag 2014
Restant W-deel in te zetten in 2013 (totaal nog 875.000 euro beschikbaar)
€
512.292
Restant W-deel in te zetten in 2014 (max 25% v budget mee te nemen= 475.000)
€
332.708
Totaal
€ 845.000
512.292
332.708

Start
Einde
1-jul-13 31-dec-13
1-jan-14 31-dec-14

Uitgaven (prognose)
Accountmanagement extra 1 jaar

Per persoon Aantal Bedrag
Bedrag 2013 Bedrag 2014
€
65.000
1,5 €
97.500 €
36.563 €
60.938

Extra matcher
Loonkosten en begeleiding detachering 6 mnd

€
€

65.000
14.000

1,0 €
20 €

65.000 €
280.000 €

32.500 €
186.667 €

Loonwaardebepaling (door Werkbedrijf)
Plaatsing met loonkostensubsidie gem. 50% loonwaarde

€
€

1.000
7.000

40 €
35 €

40.000 €
245.000 €

40.000
122.500 €

122.500

1-aug-13 1-nov-13
1-okt-13 1-apr-14

Extra projectleiding Werken op locatie (WOL)

€

75.000

0,5 €

37.500 €

14.063 €

23.438

15-aug-13 15-aug-14

Implementatie matchingssysteem
Totaal

€

100

400 €
€

80.000 €
845.000 €

80.000
512.292 €

Uitgaven per klant
Bedrag per klant uit W-deel: detachering per 1 sept.
Bedrag per klant uit W-deel: loonkostensubsidie per 1 okt.
Bedrag per klant uit W-deel: reguliere plaatsing
Bedrag per klant uit W-deel: gemiddeld
Prognose besparing Buig-budget 2013 (afh. van planning)
20 klanten detachering per 1 sept.
35 klanten geplaatst met loonkostensubsidie per 1 okt.
50 reg. plaatsingen klanten door extra accountmanagers
Totaal

32.500
93.333

1-jul-13
1-sep-13

1-jul-13
1-mrt-14

1-sep-13 31-dec-13
332.708

Bedrag
16.425
9.425
2.425
8.450

Bedrag 2013
€
10.950
€
4.713
€
2.425

Bedrag 2014
€
5.475 €
€
4.713 €
€
2.425 €
€

Per persoon Aantal Bedrag
€
14.000
20
140.000
€
14.000
35
245.000
€
14.000
45
262.500
100
647.500

Bedrag 2013
€
93.333
€
122.500
€
87.500
€
303.333

Bedrag 2014
€
46.667
€
122.500
€
175.000
€
344.167

20
35
45
100

Start
Einde
15-aug-13 15-aug-14

TOTAAL
328.500
329.875
109.125
845.000
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Onderwerp: Gunning opdracht accountantsdiensten
Samenvatting:
Voor 2013 werd de accountantscontrole bij de ISD Midden-Langstraat verricht door Ernst & Young
Accountants LLP, terwijl deze bij WML werd uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V. Per 1 januari
2013 zijn de ISD Midden-Langstraat en WML gefuseerd tot Baanbrekers en moet voor de controle
van de jaarstukken 2013een nieuw contract worden afgesloten. Op 24 juni heeft het AB hiervoor de
uitgangspunten vastgesteld, waarna een selectiecommissie offertes heeft beoordeeld van ernst &
Young (E&Y), PWC en Deloitte. De commissie adviseert de opdracht tot uitvoering van
accountantsdiensten te gunnen aan Deloitte.

Voorgeschiedenis:
In de AB vergadering van 24 juni is de selectieprocedure voor de inkoop van accountantsdiensten
voor de jaren 2013 tot en met 2015 opgestart. Twee AB-leden zijn afgevaardigd om zitting te nemen
in de commissie die ingesteld is om het AB te adviseren over het benoemen van de nieuwe
accountant voor Baanbrekers. De commissie bestaat naast deze twee AB-leden uit de directeur, de
(interim-)controller en de manager Inkomensondersteuning (voorheen controller ISD).
Het advies c.q. de beoordeling van de accountants door de commissie vindt plaats op basis van
wegingsfactoren die in het AB van 24 juni zijn vastgesteld.
Wat willen we bereiken?
Gunning van de opdracht uitvoering accountantsdiensten voor de boekjaren 2013 tot en met 2015.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een gunning, gebaseerd op het advies van de selectiecommissie. De heer C. Grootswagers en
mevrouw C. Couwenberg hebben namens het AB inbreng gehad in de totstandkoming van het advies
van de selectiecommissie.
Uitgenodigde accountants
Vier accountantskantoren zijn uitgenodigd een offerte te sturen: Ernst&Young (EY), Deloitte,
PriceWaterhouseCoopers (PWC) en KPMG. KPMG heeft niet op de uitnodiging gereageerd, de
andere drie partijen zijn uitgenodigd hun offerte toe te lichten op 14 augustus 2013.
Offerte accountants
De drie kantoren hebben hun offerte tijdig uitgebracht, zowel op papier als digitaal in pdf.
Bij EY ontbrak bijlage 3, zowel in de papieren als in de digitale versie.
Presentatie accountants
De presentatie was vormvrij, en daardoor verschillend. Deloitte gaf een ‘echte’ presentatie die vooraf
op stick werd toegestuurd en voorzien van handouts. EY en PWC hanteerden handouts.
Beoordeling
De inhoudelijke beoordeling door de commissie is samengevat in bijlage 1. Daarbij viel op dat er geen
‘slechte’ keus was, elk van de drie is prima in staat om datgene te doen wat ze móeten doen; d.w.z.
dat de échte beoordeling respectievelijk advieskeuze in de nuances zit.
Conclusie inhoudelijke beoordeling: De voorkeur gaat uit naar Deloitte.
In bijlage 2 is (zo goed als dat gaat) een vergelijking gemaakt van de kosten over de gehele beoogde
benoemingsperiode van 3 jaar.
Conclusie financieel: Deloitte doet de goedkoopste aanbieding, ook als we rekening houden met de
extra kosten die zij rekenen voor een extra ‘module’, namelijk de risicoscan/risk-reporting.
EY zit dicht boven de prijs van Deloitte (+4%), PWC zit er ver boven (+20%).
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Eindconclusie
De commissie adviseert Deloitte te benoemen als accountant voor de jaren 2013-2014-2015.
Wat gaat het kosten?
De geraamde kosten liggen voor de periode 2013 tot en met 2015 op € 111.000 (incl. CBS-index
financiële dienstverlening).
Adviezen in- en extern
Selectiecommissie
Voorstel:
 Kennis nemen van het advies van de selectiecommissie.
 De opdracht tot uitvoering van accountantsdiensten over de periode 2013 tot en met 2015
gunnen aan Deloitte.

Bijlagen:
1. Overzicht score wegingsfactoren
2. Prijsvergelijking offertes voor de periode 2013 tot en met 2015.

Dagtekening, 6 september 2013
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Bijlage 1

4/4

Selectiecriteria
1. Aansluiting bij Baanbrekers

Fac
tor

1

Deloitte (‘zittend’ accountant van WML)
-

- Aansluiting bij doelstelling BB
- MVO en duurzaamheid
score

Offerte zakelijk en gestructureerd, ‘nivo’verschil WML en ISD is herkend.
MVO lijkt geen standaard-onderdeel van
offerte te zijn, tijdens doorvragen matig
voorstel.

EY (‘zittend’ accountant van ISD)
-

Offerte blijft relatief oppervlakkig, zeker
gezien kennis van ISD: kan bijna na
vervangen van de naam van elk ander SDSW bedrijf zijn|: aansluiting op Baanbrekers
niet geconcretiseerd.

PWC
-

-

1
2
1

2. Prijsstelling
3. Visie en controleaanpak
- Controlefilosofie
- Plan van aanpak
- Inspelen op auditfunctie BB
- Rapportage Dir./DB/AB

score
1

4. Continuïteit en flexibiliteit
- Wisselingen in het team
- Flexibiliteit

score
3
5. Deskundigheid
- Samenstelling controleteam
- Natuurlijke adviesfunctie
- Specialismen:
Accountancy, Fiscaliteiten (oa.
BTW+PB+LB), EDP,
Consultancy, Subsidies
score
2
6. Ervaring in SW+SD
(kantoor+team)
- Referenties SW en SD
- Betrokkenheid wet en
regelgeving, Publicaties etc.
- Contacten Ministeries etc.
score
Totaal-score

Zie bijlage 2
- Vóóraf afstemming met DB, AB en IC is
vanzelfsprekend, nadrukkelijk aanvullend
aan IC, maximalisatie rol IC van BB.
- Agenda obv risicoanalyse obv gesprekken
met bestuur, directie en management.
- Min. 4x p.jr. klankborden beide partners met
directie; uitvoerende RA tijdens controleperiodes frequent contact.
- Steken nadrukkelijk in op extra aandacht
ivm bijzondere tijd voor Baanbrekers.
- Separate ‘boardletter’ met hoofdpunten.
3
- Geven aan dat wisselingen in team zonder
problemen mogelijk zijn, i.v.m. dat ‘klik’
belangrijk is i.v.m. sparring-rol.
- Hebben veel back-up mogelijkheden ,
wisselen gemakkelijk van partner of
controleleide, zijn marktleider en dus veel
gekwalificeerde mensen in huis met kennis
van SD+SW+gemeenten.
3
- Team van 3 RA’s, waarvan 2 partners,
waarvan 1 = voorzitter landelijke
branchegroep en tevens voorz. Kennisteam
NL.. Allen aanwezig.
- Natuurlijke adviesfunctie zeer herkenbaar
bij 1 partner en bij controleleider.
- Hoge kwaliteit toegevoegde specialisten
(obv ervaring bij WML én ISD)
- Specialismen geinstrumentaliseerd
3 (x3)
- Marktleider bij SW, SD en gemeenten
- Voorzitter landelijke branchegroep is tevens
voorzitter kennisteam NL in team, zit
ongeveer “bij de Minister op schoot”.
- Nieuwsbrieven, publicaties,
actualiteitensessies
3 (x2)
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1
-

-

-

-

-

Willen coachende rol pakken, stellen concreet
voor dat Baanbrekers en EY samen hebben
bereikt dat Baanbrekers in 2016 op orde is.
Het ‘hoe’ blijft echter wat vaag.
Benoemen aandachtspunten aan kant SW
(niet aan kant SD).
ISO-gecertificeerd t.a.v. accountancy
Hanteren praktische insteek
Gedigitaliseerde rapportages
Planning ambitieuzer dan gevraagd (sluit aan
op ex-ISD, nog niet haalbaar voor WML)
1
Partner en uitvoerend controleleider niet
aanwezig bij presentatie; senoir manager
komt alleen, hij presenteert zich bijzonder
goed: compliment voor deze man.
Ook ervaring in verleden dat partner niet
aanwezig is terwijl dit wel wordt verwacht.
Willen personeelswisselingen minimaliseren
1
Team van 2x RA 1x BSc. (bachelor)
Partner is lid (zeer recent voorz) van landelijke
sector publiek bestuur.
Natuurlijke adviesfunctie aanwezig bij partner
en senior manager
Toegevoegde specialisten aanwezig, zeer
hoge kwaliteit bij 1 ervan (Anton Revenboer)

-

-

-

-

1 (x3)
-

Partner en senior zeer ervaren, mn in SD en
gemeenten.
Controleleider mocht iets meer ervaring in Sw
hebben

2 (x2)

10

-

Offerte sluit zeer goed aan bij Baanbrekers,
PWC heeft zich zeer goed ingelezen en
voorbereid: een compliment waard.
Offerte zeer gestructureerd en
gespecificeerd: erg duidelijk
MVO mager, ook na doorvragen.
2
Voor aanvang overleg over welke issues
spelen
Veel informele contacten\
Teamleden wonen in de regio en zijn
zonodig snel aanwezig
Rapportage o.b.v. reguliere stukken
(managemenletter en controlerapport)
Managementmeeting als alternatief voor
managementletter
Specifieke aandacht dat Baanbrekers een
organisatie in transformatie is (hoe dan?)
2
Willen geen wisselingen in het team, maar
zijn niet écht helder over eventuele ‘back-up’
in geval van noodzaak
Bieden vast team aan, vervangingsmogelijkheden lijken echter beperkt

2
Team dat volledig uit RA’s bestaat.
Controleleider niet adviesgericht? ‘Vindt’ erg
veel in plaats van dat hij luistert.
Partner en controleleider zijn lid van
landelijke sectorgroep
in team zit 1 specialist in Sw-bedrijven
én 1 specialist in Sd-bedrijven: in 1e jaar zijn
beiden aanspreekpunt en zorgen mede voor
de verbinding naar 1 jaarrekening BB.
2 (x3)
3 Sw-bedrijven en 3 SD
Partner heeft regelmatig oevrleg met
ministeries.
Onafhankelijk in relatie tot het verleden
(geen zittend accountant bij een van beide
helften van Baanbrekers).
2 (x2)
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Bijlage 2 Prijsvergelijking over 3 jaar.
Vergelijking prijsstelling offertes accountantscontrole 2013 - 2014 - 2015
Jaar

Omschrijving

2013

basis Baanbrekers

2014

2015

Deloitte

Ernst & Young
34.500

32.500

Sisa

incl

incl

reis- en verblijf etc

incl

incl / excl *

SBW + Fidant + RueLong

nvt

Meerprijs

nvt

Optie

Risk-reporting

basis Baanbrekers

PWC
31.500
5.500
5%

2.113

Per uur (MD:3x8uur)

6.000 3x € 1.750

5.250

oa. ivm nieuwe organisatie

7.000 nvt

7.500

34.500

32.500

31.500

Sisa

incl

incl

reis- en verblijf etc

incl

incl / excl *

5%

2.113

Overige entiteiten

nvt

incl

3x € 1.750

5.250

basis Baanbrekers

34.500

5.500

32.500

31.500

Sisa

incl

incl

reis- en verblijf etc

incl

incl / excl *

5%

2.113

Overige entiteiten

nvt

incl

3x € 1.750

5.250

Meerprijs

nvt

ivm Participatiewet

Totaal over drie jaar
indexatie

111.000
cf. CBS-index financiele dienstverlening

prijs incl. ICT-workshop twv. € 2.000

5.500

5.000 nvt

115.500

geen indexatie aangegeven
*onkosten naar zeggen EY inclusief; in
alg.vw.8.3 staat geschreven exclusief !

133.088
Cf. prijsindex zakelijk dienstbetoon
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Onderwerp: Eerste wijziging van: Regeling BezwarenAdviesCommissie (BAC) personele- en
functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden van: Baanbrekers

Voorgeschiedenis Regeling BAC :
De BAC regeling stelt ambtelijke en Wsw-medewerkers in de gelegenheid om tegen een door het algemeen of
dagelijks bestuur genomen besluit in bezwaar te gaan. Het betreft bezwaren tegen besluiten inzake personele
aangelegenheden van rechtspositionele aard en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wswaangelegenheden.
Zowel de voormalige ISD als de voormalige WML kenden de regeling BezwarenAdviesCommissie (BAC). Met de
liquidatie van de gemeenschappelijke regeling ISD is tegelijkertijd de BAC regeling van de ISD komen te
vervallen en is de BAC regeling van WML, vanwege de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling van de
voormalige WML, blijven voortbestaan.

Wat willen we bereiken?
Een actuele regeling BezwarenAdviesCommissie personele en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede
Wsw-aangelegenheden. Omdat WML en ISD per 01 januari jl. zijn gefuseerd en vanaf 01 januari 2013 deze
gefuseerde organisatie de tenaamstelling van Baanbrekers hanteert, wordt hierbij voorgesteld om de eerste
wijziging van de bestaande Regeling BezwarenAdviesCommissie (BAC-regeling) vast te stellen. Dit betreft enkel
een naamswijziging.

Wat gaan we daarvoor doen?
Een eerste wijziging aanbrengen in de huidige regeling BezwarenAdviesCommissie personele en
functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden.
Het voorstel is om:
1. de regeling aan te halen als: “Regeling BezwarenAdviesCommissie personele en
functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden van: Baanbrekers”;
2. daar waar in de tekst van de regeling wordt gesproken over “WML”, dit te vervangen door
“Baanbrekers”. Dit betekent concreet in de tekst de volgende wijzigingen aan te brengen:
a. Pagina 1: benaming van de regeling vervangen door de Regeling BezwarenAdviesCommissie
personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden van:
Baanbrekers;
b. pagina 2: aanhef van de regeling vervangen door het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van
Baanbrekers;
c. pagina 2: artikel 1 lid 3 van de regeling vervangen door: “Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers”;
d. pagina 7: artikel 1 toelichting van de regeling laatste regel vervangen door “dit betreft bij Baanbrekers
in principe……”;
e. pagina 9: artikel 8 toelichting van de regeling twee regel vervangen door “dat geldt zowel intern bij
Baanbrekers-………..”; zevende regel vervangen door “deze kosten komen ten last van de begroting van
Baanbrekers”;
f. deze eerste wijziging van de BAC-regeling in werking te laten treden de eerste dag na bekendmaking
van deze eerste wijziging.

Wat gaat het kosten?
N.v.t.

Adviezen in- en extern

Bedrijfsjurist, Conny Kleijssen.
Inmiddels heeft de OR en het DB van Baanbrekers ingestemd met de eerste wijziging van deze BACregeling.
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Voorstel:
 Vaststellen van de eerste wijziging van de regeling BezwarenAdviesCommissie personele en
functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden en deze in werking laten
treden de eerste dag na bekendmaking van deze wijziging.

Dagtekening, 19 juli 2013
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Regeling BezwarenAdviesCommissie
personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden
van: Baanbrekers

1

Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk;
gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet
besluiten – ieder voor zover zijn bevoegdheid reikt - vast te stellen de volgende :
Regeling Bezwaren Advies Commissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede
Wsw-aangelegenheden
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1.
Verwerend orgaan: bestuursorgaan, dat het bestreden besluit heeft genomen;
2.
Commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften inzake personele– en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden;
3.
Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.
Artikel 2 Inleidende bepaling commissie
1.

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur inzake personele aangelegenheden van rechtspositionele aard en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden.
De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten anders dan onder het eerste lid vermelde zaken.

2.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie
1.

De commissie wordt samengesteld als volgt:
twee leden op voordracht van de vakorganisaties van overheidspersoneel, zoals deze zijn
vertegenwoordigd in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;
b.
twee gewone leden, waarvan één tevens plaatsvervangend voorzitter;
c.
een lid, tevens voorzitter.
2.
De onder 1a. en 1b. genoemde leden hebben ieder afzonderlijk een verregaande expertise
op gebied van personele aangelegenheden van rechtspositionele aard en/of functiewaarderings- en/of Wsw-aangelegenheden.
3.
Per zitting bepaalt de (plv.) voorzitter van de commissie in overleg met de secretaris de paritaire samenstelling van de commissie nl. één lid namens de vakorganisaties, één gewoon lid
en de voorzitter of de plv. voorzitter, mede afhankelijk van het onderwerp van het ingediende bezwaar in relatie tot de deskundigheid van de benoemde leden.
4.
De (plv.) voorzitter en de leden worden door het dagelijks bestuur mede namens het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
5.
De (plv.) voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van BAANBREKERS.
a.

Artikel 4 Secretaris
1.
2.

De secretaris van de commissie is een door het bestuursorgaan aangewezen functionaris.
Het betrokken bestuursorgaan wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris
aan.
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Artikel 5 Zittingsduur
1.

2.
3.
4.

De voorzitter, de plv. voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag dat de
landelijke gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De voorzitter, de plv. voorzitter en de
leden kunnen worden herbenoemd.
De voorzitter, de plv. voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.
De aftredende voorzitter, de aftredende plv. voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.
Indien tussentijds aftreden dat noodzakelijk maakt, kan het dagelijks bestuur voorzien in tijdelijke invulling van de betreffende vacature.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift
1.
2.

Op het ingediende bezwaarschrift wordt namens het bestuursorgaan de datum van ontvangst aangetekend.
Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken, en de overige op de zaak betrekking
hebbende stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden
De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de (plv.) voorzitter van de
commissie:
1.
artikel 2:1, tweede lid;
2.
artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;
3.
artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de
commissie;
4.
artikel 7:4, tweede lid;
5.
artikel 7:6, vierde lid.
Artikel 8 Vooronderzoek
1.
2.

De (plv.) voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te
winnen of te laten inwinnen.
De (plv.) 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 betrokken bestuursorgaan vereist.

Artikel 9 Hoorzitting
1.

2.
3.

De (plv.) voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de
commissie te laten horen.
De (plv.) voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 Awb.
Indien de (plv.) voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet
hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.
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Artikel 10 Uitnodiging zitting
1.
2.

3.
4.

De (plv.) voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee
weken voor de zitting schriftelijk uit.
Binnen drie werkdagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend
orgaan onder opgaaf van redenen de (plv.) voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te
wijzigen.
De beslissing van de (plv.) voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip
van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.
De (plv.) voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te
staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 11 Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist dat twee leden, onder wie in elk geval de voorzitter of
diens plaatsvervanger, aanwezig zijn.
Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling
De (plv.) voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Artikel 13 Openbaarheid zitting
De zitting van de commissie is niet openbaar.
Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging
1.
2.
3.
4.
5.

Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun
hoedanigheid.
Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder
ter zitting is voorgevallen.
Indien de belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.
Het verslag wordt ondertekend door de (plv.) voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek
1.

2.
3.

4.

Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek
wenselijk blijkt te zijn, kan de (plv.) voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.
De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de
commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen
een week na verzending van de nadere informatie aan de (plv.) voorzitter van de commissie
een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De (plv.) voorzitter beslist
op zo'n verzoek.
Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de
hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 16 Raadkamer en advies
1

De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.
a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de (plv.) voorzitter.
c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid
dat verlangt.
2.
Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.
3.
Het advies wordt door de (plv.) voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.
Artikel 17 Uitbrengen advies en verdaging
1.

2.

3.

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel
door de commissie ontvangen nadere informatie en een nader verslag, tijdig uitgebracht aan
het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.
Indien naar het oordeel van de (plv.) voorzitter van de commissie de termijn als bedoeld in
de Awb ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen
van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.
Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 18 Intrekking oude regeling
De Verordening bezwaarschriftenprocedure WML vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 2 november 1993 en het algemeen bestuur d.d. 29 november 1993 wordt ingetrokken.
Artikel 19 Overgangsbepaling
1. Deze regeling is van toepassing op bezwaarschriften welke worden ingediend na het van kracht
worden daarvan.
2. Indien de bezwaarmaker daarmee instemt, kan deze regeling van overeenkomstige toepassing
worden verklaard.
Artikel 20 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 01 december 2011.
Artikel 21 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bezwaren Advies Commissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 09 september 2011.
De secretaris,

de voorzitter,

W.J.J. Ligtenberg

mr. S.C.C.M. Potters
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Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 11 november 2011.
De secretaris,

de voorzitter,

W.J.J. Ligtenberg

mr. S.C.C.M. Potters
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Toelichting
Toelichting op de regeling Bezwaren Advies Commissie personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wsw-aangelegenheden.
Algemeen
Besluiten omtrent personele- en functiewaarderingsaangelegenheden, alsmede Wswaangelegenheden vallen onder de bevoegdheid van het betrokken bestuursorgaan c.q. het orgaan
door wie bezwaarmakend personeelslid is aangesteld of het orgaan door wie ten aanzien van een
Wsw-geindiceerde een besluit is genomen. Met deze regeling regelt het betrokken bestuursorgaan
de behandeling van bezwaarschriften gericht op deze bevoegdheden.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit artikel zijn slechts die begripsbepalingen opgenomen die niet in de Awb voorkomen. Zo ontbreekt er een omschrijving van het begrip “bestuursorgaan” hoewel dat op meerdere plaatsen in de
regeling voorkomt. Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt in de regeling aangeduid als “verwerend orgaan”. Dit betreft bij Baanbrekers in principe het betrokken bestuursorgaan van dagelijks bestuur, in de situatie dat de algemeen directeur ambtenaar is betreft het
het algemeen bestuur.
Artikel 2 Inleidende bepaling commissie
In deze inleidende bepaling wordt de commissie als zodanig geïntroduceerd. In artikel 1:5 van de
Awb is omschreven wat onder het maken van bezwaar dient te worden verstaan.
Artikel 3 Samenstelling van de commissie
In dit artikel is de paritaire samenstelling van de commissie geregeld.
De werving vindt plaats middels het doen van voordrachten vanuit de vakorganisaties van overheidspersoneel, zoals deze zijn vertegenwoordigd in de Commissie voor Georganiseerd Overleg en andere
voordrachten vanuit de betrokken bestuursorganen.
Artikel 4 Secretaris
Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat een commissie en haar kamers beschikken over een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de werkzaamheden. Blijkens de jurisprudentie is de secretaris voor de uitoefening van zijn functie slechts verantwoording verschuldigd aan de commissie. De (plv.) secretaris wordt geleverd ter ondersteuning van
de commissie door het desbetreffende bestuursorgaan waar het bezwaar is ingediend. Ook de invulling van de secretariswerkzaamheden worden door het betrokken bestuursorgaan zelf bepaald.
Artikel 5 Zittingsduur
De voorzitter, de plv. voorzitter en de (gewone) leden van de commissie treden af op de dag van de
landelijke gemeenteraadsverkiezingen.
Deze bepaling kan eventueel worden aangevuld met een lid, waarin tot uitdrukking wordt gebracht
dat leden van een commissie die daarin zijn benoemd in verband met een bepaalde hoedanigheid,
aftreden indien zij deze hoedanigheid verliezen. Uiteraard is het mogelijk voor een ander moment
van aftreden te kiezen dan bedoeld in het eerste lid.
De (plv.) voorzitter heeft als taak om tenminste 6 maanden vóór beëindiging van de benoemingstermijnen van de leden van de commissies de secretarissen van die commissies te informeren over deze
beëindiging. De secretarissen zullen zo spoedig mogelijk afstemmen over de samenstelling van een
wervings- en selectiecommissie in verband met het werven en selecteren van te benoemen commissieleden.
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In het tweede lid is bepaald dat een lid bij zijn eigen ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag kan bepalen. Hij kan ook een later tijdstip kiezen om zodoende eventueel nog bij de afhandeling van lopende
zaken betrokken te kunnen zijn. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de
functie te blijven vervullen.
Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift
Dit artikel spreekt voor zich.
In de Awb wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de wijze waarop een bezwaarschrift ingediend
moet worden en de daarmee samenhangende ontvankelijkheidsvragen.
Met dit artikel wordt de daadwerkelijke behandeling van een ingediend bezwaarschrift door de
commissie gestart. In verband met de voor de afhandeling geldende termijn is het noodzakelijk is het
noodzakelijk aan het hier gestelde (zo spoedig mogelijk, lees onmiddellijk na ontvangst van het bezwaarschrift) ook daadwerkelijk te voldoen.
De in artikel 7:13, tweede lid, Awb bepaalde melding dat een commissie over het bezwaar zal adviseren, is van belang omdat hierdoor de beslistermijn van zes weken wordt verlengd tot 12 weken met
een verdagingsmogelijkheid van 6 weken (artikel 7:10 Awb). Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het aanbeveling verdient indieners al in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te
brengen van de te volgen procedure.
Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden
Ingevolge artikel 7:13 Awb beslist de commissie over onder andere de toepassing van artikel 7:4,
zesde lid, en 7:5, tweede lid. Dit uitdrukkelijke voorschrift maakt het niet mogelijk dat deze bevoegdheid door de (plv.) voorzitter (of een ander lid) van de commissie wordt uitgeoefend. De hiervoor
aangehaalde bepalingen zijn in dit artikel dan ook niet genoemd. De in dit artikel aangehaalde bepalingen of artikelleden van de Awb luiden als volgt:
Artikel 2:1, tweede lid
Een bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen.
Toelichting: Deze bepaling is facultatief geformuleerd: de (plv.) voorzitter is dan ook vrij al dan niet
van deze bevoegdheid gebruik te maken.
Artikel 6:6
Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling
nemen van het bezwaar of beroep, kan dit niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de
gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
Toelichting: De termijn waarbinnen het verzuim dient te worden hersteld, wordt vastgesteld door de
(plv.) voorzitter. Er is van afgezien in de regeling een vaste termijn daarvoor op te nemen omdat het
niet goed mogelijk is in algemene zin voor alle gevallen aan te geven hoe lang deze termijn zou moeten zijn. Uitgangspunt is wel dat er sprake moet zijn van een redelijke termijn (in de meeste gevallen
kan met een termijn van vier weken worden volstaan). Enerzijds moet de indiener een reële mogelijkheid worden geboden het geconstateerde verzuim te herstellen; anderzijds moet het niet zo zijn
dat door een langere termijn de procedure wordt vertraagd. Uit jurisprudentie over belastingen valt
af te leiden dat na het bieden van een hersteltermijn, bij of na afloop van die termijn ook nog gerappelleerd dient te worden.
Een zorgvuldige formulering van de brief waarin gewezen wordt op het verzuim en waarin de termijn
wordt gesteld waarbinnen het verzuim moet worden hersteld, is noodzakelijk. Er zal duidelijk aangegeven moeten worden welke consequentie verbonden is aan het niet-voldoen aan deze verplichting.
Dit volgt ook uit de facultatieve wijze waarop artikel 6:6 is geformuleerd voor het gevolg van het in
verzuim zijn: het bezwaarschrift “kan” niet-ontvankelijk worden verklaard. De uiteindelijke beslissing
ligt dus bij het bestuursorgaan. Overigens zal niet zonder meer geconcludeerd mogen worden dat er
in zo’n situatie sprake is van een kennelijk niet-ontvankelijk bezwaarschrift waardoor – ingevolge
artikel 7:3 Awb – van het horen kan worden afgezien. Ten slotte wordt hier gewezen op artikel 7:10
van de Awb waarin voorschriften zijn opgenomen voor de termijn waarbinnen op een ingediend be-
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zwaarschrift dient te worden beslist. De beslistermijn wordt namelijk opgeschort met ingang van de
dag na die waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 Awb te herstellen,
tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Artikel 6:17
Indien iemand zich laat vertegenwoordigen, zendt het orgaan dat bevoegd is op het bezwaar te beslissen, de op de zaak betrekking hebbende stukken in elk geval aan de gemachtigde.
Toelichting: Deze bepaling spreekt voor zich. Voor zover het de behandeling door de commissie betreft, ligt deze taak bij de (plv.) voorzitter.
(CRvB 24 juni 1997, JB 1997/196). Artikel 7:4, vierde lid Awb staat toe om leges te heffen voor het
verstrekken van afschriften van de desbetreffende stukken aan de gemachtigde van een belanghebbende (HR 20 september 2000, JG 2001/30).
Artikel 7:4, tweede lid
Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken
voorafgaand aan het horen gedurende ten minste één week voor belanghebbenden ter inzage. Indien alle stukken door het betrokken bestuursorgaan worden toegestuurd aan belanghebbenden
hoeft ter inzage legging niet plaats te vinden.
Toelichting:
Het inzagerecht is als een van de fundamentele waarborgen voor een goed verlopende
bezwaarschriftprocedure te beschouwen. Het maakt het principe van hoor en wederhoor mogelijk.
Het is gekoppeld aan de hoorzitting: wordt er niet gehoord, dan is er ook geen sprake van een verplichte ter inzage legging. Stukken toezenden hoeft niet, maar een verzoek van een belanghebbende
stukken in te zien mag niet beperkt blijven tot de termijn van ter inzage legging (Rb. Amsterdam, 8
augustus 1995, Awb katern 1996, 19).
Artikel 7:6, vierde lid
Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van artikel 7: 6
derde lid achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden (…..). Het
derde lid van dit artikel luidt:”Wanneer belanghebbenden afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van
hen op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn afwezigheid. “
Artikel 8 Vooronderzoek
Het spreekt voor zich dat de (plv.) voorzitter van de commissie er zorg voor dient te dragen dat al het
noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift genoegzaam voor te bereiden. Dat geldt zowel intern bij Baanbrekers – hij krijgt de bevoegdheid alle gewenste inlichtingen in
te winnen – als extern. Zo moet het mogelijk zijn om met de klager in contact te treden om nadere
informatie in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheid in overweging te
geven het bezwaarschrift in te trekken.
De activiteiten van de commissie of haar (plv.) voorzitter bij de voorbereiding van de te behandelen
zaken kunnen kosten meebrengen. Daarbij vallen gewone en bijzondere kosten te onderscheiden. Bij
gewone kosten valt te denken aan bijvoorbeeld de vergoedingen voor de leden. Het inschakelen van
externe deskundigen zal bijzondere kosten meebrengen. Deze kosten komen ten laste van de begroting van Baanbrekers. Normaal gesproken is er in de begroting voorzien in de normale kosten van
een commissie. Dat kan anders liggen als het om bijzondere kosten gaat. Aangezien het betrokken
bestuursorgaan belast is met de uitvoering van de begroting, ligt het voor de hand dat bijzondere
kosten niet gemaakt worden voordat dat betrokken bestuursorgaan de gelegenheid heeft gehad dit
te toetsen aan een begrotingspost. Om deze reden is in deze bepaling voor de kosten voor getuigen
of deskundigen een machtiging vooraf geïntroduceerd. Uiteraard mag het niet zo zijn dat het betrokken bestuursorgaan door zo’n toetsing het werk van de commissie frustreert en haar onafhankelijke
positie daardoor aantast. In dit verband verdient ook artikel 3:7 Awb aandacht. Daarin is bepaald dat
het bestuursorgaan waaraan advies wordt uitgebracht, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking stelt aan de adviseur die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak. Uit de hier
gebezigde formulering volgt dat het ter beoordeling van het bestuursorgaan blijft welke gegevens dat
zullen zijn. Uit de aard van het advies van de commissie vloeit evenwel voort dat dit alle op de zaak
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betrekking hebbende gegevens zullen zijn. De commissie zal immers geen afgewogen oordeel kunnen uitbrengen indien gegevens worden achtergehouden.
Artikel 9 Hoorzitting
Voor het bepaalde in het eerste lid: zie de toelichting op artikel 11 van deze regeling
Artikel 7:3 van de Awb geeft aan in welke gevallen van het horen van belanghebbenden kan worden
afgezien. Voor een ingediend bezwaarschrift is dat indien:
a.
het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk is;
b.
het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c.
de belanghebbenden verklaard hebben geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
d.
aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor
niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
Ad d.
Het ligt voor de hand dat indien het verwerend orgaan aan het bezwaar van appellant volledig tegemoet denkt te kunnen komen, het daarover met de commissie contact opneemt.
In dit verband wordt ook gewezen op artikel 6:18 en 6:19 Awb. In artikel 6:18 gaat het over het tijdens het aanhangig zijn van bezwaar intrekken of wijzigen van het bestreden besluit. In artikel 6:19
wordt bepaald dat indien een bestuursorgaan zo’n intrekkings- of wijzigingsbesluit heeft genomen,
het bezwaar geacht wordt mede gericht te zijn tegen het nieuwe besluit tenzij dat besluit geheel tegemoetkomt aan het bezwaar.
De bevoegdheid om van het horen af te zien wordt door de regeling toegekend aan de (plv.) voorzitter van de commissie. Deze beslissing is dus niet aan het bestuursorgaan dat het bezwaarschrift heeft
ontvangen. Dat zou overigens ook niet mogelijk zijn, gelet op artikel 7:13, vierde lid, waarin onder
andere is bepaald dat de commissie, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, beslist
over de toepassing van artikel 7:3. Daarnaast zal in het uiteindelijk uit te brengen advies hier nogmaals op teruggekomen moeten worden. Dat is noodzakelijk omdat ingevolge artikel 7:12 Awb bij de
beslissing op een bezwaarschrift, indien van het horen is afgezien, aangegeven moet worden op welke grond dat is geschied.
Artikel 10 Uitnodiging zitting
Ingevolge het eerste lid van deze bepaling wordt ook het verwerend orgaan uitgenodigd voor de zitting. Het is van groot belang dat dit orgaan zich ook ter zitting laat vertegenwoordigen. Daarmee kan
worden voorkomen dat er, vanwege de inbreng van bezwaarmaker, een eenzijdig beeld ontstaat.
Voorts is het voor een externe commissie van groot belang om van bestuurlijke zijde te vernemen
hoe een beslissing tot stand is gekomen. Anders kan het voor de commissie moeilijk worden om een
goede afweging te maken. Het verdient aanbeveling een termijn vast te stellen die ligt tussen de oproeping en de zitting zelf. In het algemeen moet gedacht worden aan een zodanige termijn dat de
bezwaarde en de overige belanghebbenden voldoende gelegenheid krijgen om zich behoorlijk op de
zitting voor te bereiden. Bezwaarden kunnen geattendeerd worden op de mogelijkheid om hun verweer op schrift te stellen dat bij het verslag wordt gevoegd. Gekozen is voor een termijn van twee
weken, mede in verband met de termijn van twaalf weken waarbinnen, behoudens verdaging, op het
bezwaar moet zijn beslist (zie artikel 7:10 Awb) en het bepaalde in artikel 7:4 Awb (zie hierna). Voorts
is een regeling opgenomen over het desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de zitting. Uitstel hoeft
overigens niet altijd te worden verleend. Betrokkene dient wel tijdig uitsluitsel over zijn verzoek om
uitstel te krijgen. Een verzoek om uitstel moet niet automatisch gehonoreerd worden. Een gemotiveerd verzoek om uitstel kan ingewilligd worden, maar dient dan wel te worden beperkt tot een
eenmalig uitstel omdat anders de afwikkeling van het bezwaarschrift een te grote vertraging kan
ondervinden.
De toelichting op dit artikel van deze regeling is ook de plaats om te wijzen op het bepaalde in artikel
7:4 en 7:8 van de Awb. Het verdient aanbeveling om van de inhoud van deze artikelen bij de uitnodi-
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ging van de hoorzitting mededeling te doen. Omdat de inhoud van deze artikelen voor zich spreekt, is
ermee volstaan de tekst ervan hier integraal op te nemen (zie ook de toelichting bij artikel 8).
Artikel 7:4
1.
Tot 10 dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
2.
Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende
stukken, voorafgaand aan het horen, gedurende ten minste één week voor belanghebbenden
ter inzage.
3.
Bij de oproeping voor het horen worden belanghebbenden gewezen op het eerste lid en
wordt vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen.
4.
Belanghebbenden kunnen van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten
afschriften verkrijgen.
5.
Voor zover de belanghebbenden daarmee instemmen, kan toepassing van het tweede lid
achterwege worden gelaten.
6.
Het bestuursorgaan kan, al dan niet op verzoek van een belanghebbende, toepassing van het
tweede lid voorts achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is
geboden. Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan.
7.
Gewichtige redenen zijn in elk geval niet aanwezig, voor zover ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting bestaat een verzoek om informatie, vervat in deze stukken,
in te willigen.
8.
Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een belanghebbende, kan inzage van de desbetreffende stukken worden voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij advocaat, hetzij arts is.
Volgens de parlementaire geschiedenis zal voor het aannemen van geheimhoudingsredenen een
sterkere grond aanwezig moeten zijn dan de in de WOB opgenomen weigeringsgronden (zie ook: Rb.
Den Haag, 19 februari 1996, Awb katern 1996, 43). In de bezwaarschriftprocedure is aangaande inzage in en geheimhouding van stukken niet de WOB, maar artikel 7:4 Awb van toepassing (Rb. Alkmaar,
20 oktober 1997, Belastingblad 1998, 7).
Artikel 7:8
Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
Het aanwezig zijn van partijen bij het horen van getuigen in de bezwaarschriftprocedure is een beginsel van goede procesorde (JG 2000/122).
Artikel 11 Quorum
Er wordt gehoord door ten minste twee leden van de commissie onder wie in elk geval de voorzitter
of diens plaatsvervanger. Er is namelijk geen wettelijk bezwaar tegen het horen in het kader van de
bezwaarprocedure door de (plv.) voorzitter en één lid van de commissie. Echter, advisering moet
door de voltallige commissie plaatsvinden (ABRS 2 maart 2000, GS 2000/7119, 3).
Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling
Dit artikel behoeft geen toelichting. Zie ook artikel 2:4 Awb.
Ook al is de (plv.) voorzitter formeel onafhankelijk, dan staat daarmee nog niet vast dat automatisch
ook op inhoudelijk vlak van niet-vooringenomenheid sprake is (Rb Leeuwarden 8 februari 1996, JB, 3
(1996), 100).
Artikel 13 Openbaarheid zitting
Ingevolge artikel 7:5, tweede lid Awb besluit het bestuursorgaan, voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of het horen in het openbaar plaatsvindt. Hier wordt per definitie bepaald
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dat de zittingen niet openbaar zijn omdat het hier altijd gaat om persoonlijke zaken van familiaire,
medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter.
Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging
Artikel 7:7 Awb vereist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt. De wijze
waarop en de inhoudelijke vereisten aan het verslag worden niet door de Awb geregeld. Dit staat er
overigens niet aan in de weg dat in de regeling een vaste procedure wordt opgenomen. Het bepaalde
in het eerste lid hoeft niet zo ver te strekken dat van al het aanwezige publiek naam en hoedanigheid
wordt opgenomen. Wel zal uit het verslag duidelijk moeten blijken wie namens welke partij aanwezig
was en wat door hen naar voren is gebracht. Gezien de betekenis van de hoorzitting in het kader van
de besluitvorming in de bezwaarschriftfase, ligt het voor de hand (hoewel niet voorgeschreven in de
Awb) dat het verslag van de zitting uiterlijk gelijktijdig met de beslissing op bezwaar aan belanghebbende wordt toegezonden. Ook is het mogelijk het verslag van de hoorzitting vóór het nemen van
het bestreden besluit aan de belanghebbenden te zenden. Hierdoor krijgen belanghebbenden de
gelegenheid te reageren indien het verslag een onjuiste weergave bevat van de hoorzitting. Uit oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding zal dit vaak de voorkeur genieten (ABRS 12 juni 1997, JB
1997/188). Het verslag speelt ook een rol in de raadkamer en bij het advies. Als een lid afwezig is
geweest bij het horen en de stemmen staken in de adviescommissie, hoeft bij de hernieuwde behandeling in de commissie niet opnieuw gehoord te worden (CRvB, 2 april 1996, AB 1997/23).
Artikel 15 Nader onderzoek
Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het licht brengen die op het moment van de
zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het verwerend orgaan
opnieuw te horen. De onderhavige bepaling voorziet in de mogelijkheid de commissie te verzoeken
daartoe een nieuwe zitting te houden. In artikel 7:9 Awb wordt bepaald dat indien het in het hier
bedoelde geval feiten of omstandigheden betreft die voor de op bezwaar te nemen beslissing van
aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en dat zij opnieuw in
de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (rechtsbeginsel van hoor en wederhoor). Is de
nieuwe informatie niet van aanmerkelijk belang dan kan er voor gekozen worden om de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren. Na de hoorzitting gehouden telefoongesprekken kunnen gezien worden als nader onderzoek (Nationale ombudsman 9 juli 2001, AB
2001/263). Een zorgvuldige procedure houdt ook in dat het bestuursorgaan zich niet rechtstreeks tot
de adviescommissie kan wenden zonder dat de andere belanghebbenden in de gelegenheid worden
gesteld om hun standpunt dienaangaande kenbaar te maken (Rb. Rotterdam, 10 november 1999, JB,
1999/311).
Artikel 16 Raadkamer en advies
Zie ook de toelichting bij artikel 13. De hoorzitting is niet openbaar; de hier bedoelde
beraadslaging vindt achter gesloten deuren plaats.
Het tweede lid, onder b, is opgenomen voor die gevallen waarin het vergaderquorum wel aanwezig
is, maar dat één van de leden zich onthoudt van stemming en de andere leden niet een eensluidend
standpunt innemen. In een dergelijk geval is het standpunt van de (plv.) voorzitter bepalend.
Het horen kan plaatsvinden door een niet voltallige commissie (zie onder 11); de advisering dient
plaats te vinden door een commissie die voldoet aan de eisen van artikel 7:13, eerste lid, onder a.
Hoe het advies tot stand komt, is niet voorgeschreven. Schriftelijke consultatie is mogelijk (CRvB 21
oktober 1999, AB 2000/42 en Rb. Haarlem, 5 januari 2001, ongepubliceerd, zaaknummer Awb
00/8620 en 00/8621). Advisering door de (plv.) voorzitter en één lid van de hoorcommissie is in strijd
met artikel 7:13, eerste lid, onder a Awb (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 19-10-98, JB
1998/257). Dus er moet voor advisering altijd sprake zijn van een commissie bestaande uit drie personen. Een adviescommissie mag alleen adviseren: ze kan geen (gedelegeerde) beslisbevoegdheid
krijgen (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak 06-01-1997).
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Artikel 17 Uitbrengen advies
Volgens artikel 7:13, zesde lid Awb maakt in de bezwaarschriftprocedure het verslag van de hoorzitting deel uit van het advies van de commissie en wordt het schriftelijk uitgebracht. De beslistermijn
bedraagt ingevolge artikel 7:10 van de Awb 12 weken, behoudens in het geval van opschorting of
met gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. De onderhavige bepaling verlangt van de
(plv.) voorzitter van de commissie dat indien hij voorziet dat de termijn als hiervoor bedoeld niet
wordt gehaald, hij tijdig het bestuursorgaan verzoekt de beslissing op het bezwaar te verdagen. Verdagen kan voor ten hoogste 6 weken. Het besluit tot verdaging is een beschikking. Ingevolge artikel
7:14 Awb zijn artikel 3:41 tot en met 3:45 Awb, die de wijze van bekendmaking en mededeling van
besluiten regelen, in dit geval niet van toepassing. Artikel 3:40 Awb is wel van toepassing. Dit artikel
bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het bekend gemaakt is. Het ligt voor de hand in
verband hiermee ook belanghebbenden een afschrift van het verdagingsbesluit toe te zenden. Ten
slotte moet worden opgemerkt dat bij het overschrijden van genoemde beslistermijnen door het
betrokken bestuursorgaan de Wet Dwangsom en Beroep van toepassing is.
Artikel 18 Intrekken oude regelingen
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 19 Overgangsbepaling
Dit artikel spreekt voor zich.
Artikel 20 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de achtste dag, nadat deze is bekendgemaakt.
Artikel 21 Citeertitel
Dit artikel spreekt voor zich.
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Onderwerp: elfde wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Voorgeschiedenis:
Voor de oprichting van Baanbrekers hebben de gemeenten in december 2012 de Gemeenschappelijke Regeling
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna te noemen: GR Baanbrekers) vastgesteld. Bij de vaststelling is in de
gemeenteraad in Heusden een motie aangenomen over het maximeren van het salaris van de medewerkers
van Baanbrekers; een vergelijkbare toezegging is in Waalwijk gedaan. Daarnaast is in Heusden toegezegd om te
onderzoeken of er een integriteitsparagraaf kan worden opgenomen. Verder leert de praktijk tot nog toe dat
de regeling rond de benoeming van DB- en AB-leden voor meerdere interpretaties vatbaar is en ten opzichte
van eerdere GR te omslachtig is. Daarbij zij opgemerkt dat op de GR Baanbrekers op veel punten analoog de
Gemeentewet van toepassing is, zij het dat het AB op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen niet
duaal maar monistisch is samengesteld uit en raadsleden en wethouders; dat komt de duidelijkheid ten
opzichte van de bevoegdheidsverdeling van de gemeentebesturen niet altijd ten goede.
Wat willen we bereiken?
Gepland was om de aanpassingen in 2013 te verwerken, tegelijkertijd met de verwachte komst van de
Participatiewet. Nu deze wet niet eerder dan 1 januari 2015 in werking treedt, willen we tegemoet komen aan
de expliciete wensen van meerdere gemeenteraden. Ook stellen we verdere verbeteringen voor.
Wat gaan we daarvoor doen?
We passen de GR aan op de volgende onderdelen:
Maximering salaris medewerkers Baanbrekers;
Opnemen paragraaf integriteit;
Overigens is aan deze verplichting huisregels en integriteitsbeleid vast te stellen voor medewerkers en
(externe) bestuurders bij de oprichting van Baanbrekers reeds voldaan door de betreffende regels van
voorganger WML op Baanbrekers van toepassing te verklaren; voor de gemeentelijke bestuurders zijn
ook hun gemeentelijke integriteitregels van toepassing;
Aanpassing benoemingsprocedure AB-leden;
Aanvulling memorie van toelichting op het punt van de reservepositie.
Met name voor wat betreft de salariëring is het niet gebruikelijk hiervoor expliciet bepalingen op te nemen in
een GR. Echter, vanwege het belang dat op dit moment hieraan wordt gehecht door 2 gemeenteraden is
hiervoor toch gekozen. Voor de maximale salarisschaal is aangesloten bij die van de gemeentesecretaris van
de grootste Midden-Langstraat gemeente. De schaal sluit bovendien aan bij de wens van de raad in Heusden.
In de GR zijn de volgende artikelen aangepast:
8; 21; 26; 30; Memorie van Toelichting: hoofdstukken 10 (personeel) en 11 (onder ‘Eigen vermogen’).
De aanpassingen zijn in de tekst gearceerd.
Wat gaat het kosten?
De voorgestelde aanpassingen brengen geen extra kosten met zich mee.
Adviezen in- en extern:
In de AB-vergadering van 24 juni jl. is afgesproken om u vooraf te betrekken bij aanpassingen in de GR. Ten
tijde van het verzenden van de stukken vindt in Waalwijk nog een interne toets plaats op de Nota verbonden
partijen. Indien deze nog van invloed is op het voorliggende voorstel, wordt dit ter vergadering toegelicht. Na
bespreking in uw vergadering wordt het gebruikelijke besluitvormingstraject gestart.
Voorstel:
Kennis te nemen van en in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen in de GR Baanbrekers.
Aan de raden voor te stellen om de aanpassingen in de GR Baanbrekers over te nemen.
Bijlage:
ste
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De gemeenteraden en colleges van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, ieder voor zover zij bevoegd zijn;
Overwegende:
dat de voorgenomen invoering van de Wet Werken naar Vermogen gemeenten en de kerntaak van beide
organisaties de mogelijkheid biedt om vanuit één organisatie effectief en efficiënt richting te geven aan de
uitvoering van deze wet;
dat werken vanuit één organisatie gemeenten in staat stelt om de regio Midden Langstraat, en daarmee de
deelnemende gemeenten, op sociaaleconomisch terrein te versterken;
dat de gemeenteraden in principe besloten hebben tot een gefuseerde organisatie te komen;
dat deze organisatie vanaf 1 januari 2013 onder de naam ‘Baanbrekers’ actief is op het terrein van werk en
inkomen;

besluiten:

1. De Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat in te
trekken per 1 januari 2013;
2. De Gemeenschappelijke regeling ‘Regeling voor de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid,
activering en trajecten Midden-Langstraat’ te wijzigen en dat deze komt te luiden als volgt: trekken.
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Hoofdstuk 1:

Artikel 1:

Algemene Bepalingen

Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:
1.
a. De dienst:
b. De deelnemende gemeenten:

2.

het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2;
de bij de regeling aangesloten gemeenten Heusden, Loon
op Zand en Waalwijk;
c. Gemeentebesturen:
de raden en de colleges, ieder voor zover zij bevoegd zijn;
d. Gedeputeerde Staten:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;
e. De regeling:
de gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers’.
Waar in deze regeling artikelen en bepalingen van enige wet of andere regeling van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen in plaats van ‘de gemeente’,
‘de raad’, ‘het college’ en ‘de burgemeester’ gelezen onderscheidenlijk: ‘de dienst’, ‘het Algemeen
Bestuur’, ‘het Dagelijks Bestuur’ en ‘de voorzitter’.

Artikel 2:
1.
2.

Openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie‘Baanbrekers’ als bedoeld in artikel 8 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen, dat is gevestigd te Waalwijk.
Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Hoofdstuk 2:

Artikel 3:
1.
2.
3.

Sturing, beleid en producten

Doel / missie

De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een
afstand tot op de arbeidsmarkt.
Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking
en sociale innovatie.

Artikel 4:

Werkterrein

De dienst is primair werkzaam op het terrein van Werk & Inkomen.

Artikel 5:
1.
2.
3.
4.

Artikel 6:
1.

Sturing, beleid en producten

De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal beleid op de terreinen
participatie, activering en re-integratie.
De deelnemende gemeenten vertalen de beleidsvisie genoemd in lid 1 in een opdracht aan de
dienst en zodanig tijdig dat deze in de begroting van de dienst meegenomen kan worden.
De dienst stelt op basis hiervan een meerjarenplan vast.
Ter verdere uitwerking van het meerjarenplan stelt de dienst elk jaar een jaarplan op dat onderdeel
uitmaakt van de begroting.

Taken en bevoegdheden

Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot regeling en bestuur
overgedragen met betrekking tot de uitvoering van:
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a.
b.
c.
d.
e.

f.

de Wet werk en bijstand (WWB);
het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW);
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ);
de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regelingen,
voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen, dit met uitzondering van het
vaststellen van de verordening wachtlijst (artikel 12, lid 2 Wsw), de verordening
persoonsgebonden budget (artikel 7, lid 10 Wsw) en de verordening cliëntenparticipatie
(artikel 2, lid 3 Wsw ).
het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële
werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke
gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de
werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale
omstandigheden.

of zoals deze wetten thans luiden of gaan luiden in de toekomst.

Hoofdstuk 3:

Artikel 7:

Inrichting

Bestuursorganen

Het openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ kent de volgende
bestuursorganen:
a.
het Algemeen Bestuur;
b.
het Dagelijks Bestuur;
c.
de voorzitter.

Hoofdstuk 4:

Artikel 8:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Het Algemeen Bestuur

Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 12 leden, te weten:
a.
De drie leden van het Dagelijks Bestuur, niet zijnde de externe ter zake deskundigen;
b.
Drie wethouders niet lid zijnde van het Dagelijks Bestuur;
c.
Zes raadsleden.
Ieder college van de deelnemende gemeenten draagt een lid voor evenals hun plaatsvervanger, niet
zijnde lid van het Dagelijks Bestuur. Verwijderen: De voordracht moet door de gemeenteraad
worden bekrachtigd.
Iedere raad van de deelnemende gemeente wijst uit zijn midden twee leden aan evenals hun
plaatsvervangers.
Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
De leden en de plaatsvervangend leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan die van de
zittingsduur van de gemeenteraden.
De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertien weken na installatie
van de nieuwe gemeenteraad. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming binnen acht weken na
het besluit tot instelling van de dienst. Aftredende leden en plaatsvervangende leden kunnen
opnieuw worden benoemd.
De leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.
De betrokken gemeenteraad voorziet zo spoedig mogelijk in de tussentijdse vacatures doch uiterlijk
binnen acht weken na het ontstaan daarvan.
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9.

10.

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met:
a.
een dienstverband als personeelslid van de dienst;
b.
de betrekking van medewerker die werkzaam is in het kader van het besluit
arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening (KB van 6 oktober 1997 Stb. 1997,
467) en waarvoor de dienst is aangewezen als de begeleidingsorganisatie als bedoeld in
artikel 7, eerste lid sub b van de Wet sociale werkvoorziening;
c.
medewerkers in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat,
medewerkers in dienst bij de Stichting Fidant en medewerkers in dienst bij de Stichting Pijler
Midden-Langstraat;
d.
een dienstverband als personeelslid/ambtenaar van een aan de regeling deelnemende
gemeente.
De bepalingen voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op de
plaatsvervanger.

Artikel 9:
1.

2.

3.

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt:
a.
doordat een lid zijn ontslag indient;
b.
door ontslag door het orgaan dat hem heeft aangewezen;
c.
van rechtswege doordat het lid geen deel meer uitmaakt van het gemeentelijke orgaan van
waaruit hij door de raad is aangewezen;
d.
op het moment dat de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt.
Het lid van het Algemeen Bestuur, wiens lidmaatschap eindigt op de grond genoemd in het vorig lid
onder a, stelt de voorzitter van het Algemeen Bestuur alsmede de raad die hem heeft aangewezen
hiervan op de hoogte. Het lidmaatschap eindigt niet eerder dan nadat in de opvolging is voorzien.
Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen Bestuur wordt
benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is benoemd, zou
hebben moeten aftreden.

Artikel 10:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

Aan het Algemeen Bestuur komen in het kader van deze regeling alle bevoegdheden toe, die niet
aan een ander orgaan zoals bedoeld in deze regeling zijn opgedragen.
Het Algemeen Bestuur kan binnen het kader van het in artikel 3 omschreven doel besluiten tot de
oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen,
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Voordat zij daartoe besluiten is het nodig om
een zienswijze te verkrijgen van alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 11:
1.
2.

Einde lidmaatschap

Werkwijze

Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.
Voor alle besluiten van het Algemeen Bestuur is meer dan de helft van het aantal stemmen vereist,
waaronder van elke gemeente minimaal een stem. Als de stemmen staken, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal drie keer per
jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste vier leden van het Algemeen
Bestuur dit verzoeken (onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen). In het laatste
geval vindt de vergadering binnen twee weken na het gedane verzoek plaats.
De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.
In de vergadering heeft elk lid van het Algemeen Bestuur één stem.
Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter
openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van de in
artikel 25, tweede lid Gemeentewet (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd) bedoelde
stukken – worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven
wijze ter inzage gelegd.
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer minimaal twee van de aanwezige leden daarom verzoeken of
de voorzitter het nodig oordeelt.
Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.
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10.

Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 (quorum voor
opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), artikel 26 (handhaving
orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 29 (quorum voor geldige
stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime stembriefjes), artikel 32 (overige
stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van het bestuur).

Artikel 12:
1.

2.

Besloten vergadering

Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) omtrent het in die vergadering met gesloten
deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het Algemeen Bestuur worden
overgelegd, geheimhouding opleggen.
In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur worden geen beslissingen genomen over:
a.
meerjarenplan, het jaarplan, de begroting, de rekening en het liquidatieplan;
b.
verordeningen;
c.
het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen,
verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden
daarvan of het beëindigen van de deelneming.

Hoofdstuk 5:
Artikel 13:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

2.

Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie wethouders en twee onafhankelijke externen ter zake
deskundig, meer specifiek:
a.
de voorzitter en twee leden met dien verstande dat in het Dagelijks Bestuur elk van de
deelnemende gemeenten vertegenwoordigd is;
b.
twee externe deelnemers. Deze leden moeten op grond van hun deskundigheid geacht
worden de geschiktheid te hebben, die nodig is om uitvoering te geven aan de taakstelling
van het Dagelijks Bestuur.
De leden van het Dagelijks Bestuur zoals verwoord in lid 1 sub a en sub b worden aangewezen door
en uit het Algemeen Bestuur. Zij worden aangewezen in de eerste vergadering van het Algemeen
Bestuur nadat overeenkomstig artikel 8 de leden van het Algemeen Bestuur zijn aangewezen.
De in lid 1, onder a, bedoelde leden van het Dagelijks Bestuur worden aangewezen uit de leden van
de colleges van de deelnemende gemeenten.
De voorzitter wordt uit het midden van het Dagelijks Bestuur benoemd, niet zijnde een extern lid van
het Dagelijks Bestuur.
De aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur ter vervulling van plaatsen die openvallen, vindt
plaats binnen twee maanden na de melding van de opengevallen plaats.
In geval van afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door een ander
lid van het Dagelijks Bestuur of lid van het college van B&W, niet zijnde lid van het Algemeen
Bestuur.
Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar,
door of vanwege het bestuur van de dienst aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar
worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld Wsw-werknemers en gesubsidieerde
werknemers in dienst van de uitvoeringsorganisatie, d, Stichting Bevordering Werkgelegenheid
Midden-Langstraat , medewerkers in dienst van de Stichting Fidant en medewerkers in dienst van
de Stichting Pijler Midden-Langstraat.

Artikel 14:
1.

Het Dagelijks Bestuur

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de in artikel 13 lid 1 sub a, bedoelde leden, eindigt
indien het lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.
De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de
gemeenteraad afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen tot het moment dat het Algemeen Bestuur
in nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur heeft aangewezen.
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3.

Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als dit lid niet
meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur geniet. In dit geval is het bepaalde in artikel 49 en
50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Op het ontslagbesluit is artikel 8:1 van
de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 15:
1.

2.

Het Dagelijks Bestuur wordt met de volgende taken en bevoegdheden belast:
a.
het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing zal
worden voorgelegd, voor zover die voorbereiding niet aan anderen is opgedragen;
b.
het uitvoeren van beslissingen van het Algemeen Bestuur;
c.
het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van de dienst;
d.
het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van
alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht of bezit;
e.
het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van de dienst,
alsmede op al wat de dienst aangaat, waaronder de zorg voor de archiefbescheiden;
f.
het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheidslichamen en instellingen,
diensten of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is;
g.
het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het Algemeen Bestuur in alle zaken
de doelstelling van de dienst betreffende;
h.
het zorg dragen voor het vormen van praktische samenwerking op technisch,
commercieel c.q. bedrijfseconomisch terrein met andere daarvoor buiten de dienst in
aanmerking komende instituten van de sociale werkvoorziening;
i.
het samenwerken met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in
artikel 4 van de Wsw;
j.
het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de dienst voor zover dat niet bij of
krachtens deze regeling aan anderen is opgedragen;
k.
de zorg voor zover deze van het Dagelijks Bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk
beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste functionaris;
l.
het in dienst nemen, schorsen en ontslaan van de gesubsidieerde werknemers, die niet
krachtens deze regeling door het Algemeen Bestuur worden in dienst genomen, geschorst
of ontslagen;
m.
het beheren van een wachtlijst als bedoeld in artikel 12 van de Wsw;
n.
het toezien op het beheer en het onderhoud van de gebouwen, werken en inrichtingen, die
de dienst bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;
o.
het voorstaan van belangen van de dienst;
p.
het houden van gedurig toezicht op al wat de dienst aangaat.
Het Dagelijks Bestuur oefent voorts, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit
bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden uit, met
uitzondering van:
a.
het aanwijzen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, alsmede de overige leden van
het Dagelijks Bestuur;
b.
het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur en diens plaatsvervanger;
c.
het vaststellen van een reglement van orde;
d.
het vaststellen van de begroting, respectievelijk begrotingswijzingen en de rekening;
e.
het vaststellen van een regeling voor het financiële en administratieve beheer;
f.
het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uittreding en opheffing van deze
gemeenschappelijke regeling;
g.
het vaststellen van een directiestatuut;
h.
het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in hoofdstuk 8 van
deze Regeling.

Artikel 16:
1.

2.

Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

Werkwijze

Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls, maar in ieder geval 4 keer per jaar, als de voorzitter of
een ander lid van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van de te behandelen
onderwerpen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het verzoek is ingekomen.
In het Dagelijks Bestuur kan alleen worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van
het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
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3.
4.

5.

6.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.
Voor de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur en de verplichting tot geheimhouding zijn de
overeenkomstige bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentewet voor het college van
toepassing.
Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden
verdelen over zijn leden. Het Dagelijks Bestuur deelt zijn beslissingen daarover mee aan het
Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere
werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur ter kennisneming wordt overgelegd.

Hoofdstuk 6:

Inlichtingen en verantwoording

Artikel 17: Interne informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur
1.
2.
3.

4.

De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur
verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
Zij verstrekken het Algemeen Bestuur de door een of meer leden van het Algemeen Bestuur
gevraagde inlichtingen op de in het reglement van orde aangegeven wijze.
Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als dit lid niet
meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit. In dit geval is het bepaalde in artikel 49 en
verder van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem
gevoerde bestuur.

Artikel 18:
1.

2.
3.
4.

Externe informatieverstrekking door het Algemeen en Dagelijks
Bestuur

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur geven aan de raden en aan de colleges van de gemeenten
desgevraagd de informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te
voeren beleid nodig is.
Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten
alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden verlangd.
De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingediend bij de voorzitter van het Algemeen
Bestuur.
De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gezonden aan de voorzitters van de raden.

Artikel 19:

Externe informatieverstrekking door individuele leden van het
Algemeen bestuur

Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur verschaft de raad waardoor hij is aangewezen
alle inlichtingen die door de raad of door één of meer leden van de raad worden verlangd en wel op de in
het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad aangegeven wijze en met
inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 20:
1.
2.

Interne verantwoording

Een of meer leden van het Algemeen Bestuur kunnen het Dagelijks Bestuur, of een of meer leden
daarvan, ter verantwoording roepen voor het door hem in het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid.
De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het Algemeen Bestuur. Het
reglement van orde van het Algemeen Bestuur geeft voorschriften over de wijze waarop de
verantwoording wordt afgelegd.
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Artikel 21:
1.

2.
3.

Externe verantwoording

Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die het lid heeft
aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde
beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader
te stellen regels.
De raad kan dit lid uitnodigen in zijn vergadering te verschijnen met het doel deze verantwoording af
te leggen.
De raad van een deelnemende gemeente kan een door haar aangewezen lid van het Algemeen
Bestuur ontslag verlenen indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad geniet.

Artikel 21 a: Integriteit
Het DB stelt huisregels en integriteitsregels vast voor iedereen die bij of voor Baanbrekers werkzaam is,
medewerker of bestuurder.

Hoofdstuk 7:
Artikel 22:
1.
2.
3.
4.

De voorzitter

De voorzitter

De voorzitter wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het Algemeen
Bestuur uit zijn midden aangewezen.
Slechts een lid van het college van een van de deelnemende gemeenten kan als voorzitter worden
aangewezen.
Het Algemeen Bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het
Algemeen Bestuur niet meer bezit.
Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het
Dagelijks Bestuur, niet zijnde een extern lid van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 23: Taken en bevoegdheden
1.
2.
3.

4.
5.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur.
De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan.
De voorzitter vertegenwoordigt de dienst in en buiten rechte. De voorzitter kan de
vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde. Indien de voorzitter
behoort tot het bestuur van een gemeente, die partij is in een geding waarbij de dienst is betrokken,
wordt het samenwerkingsverband door een ander, door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen, lid
vertegenwoordigd.
De voorzitter is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur.
De voorzitter heeft de zorg voor het doen instellen van voorlopig onderzoek in zaken met een
spoedeisend karakter.

Hoofdstuk 8:

Commissies

Artikel 24: Commissie van advies
1.
2.

De onderscheiden bestuursorganen van de dienst kunnen commissies van advies instellen, zulks
overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het Algemeen Bestuur kan daarvoor in aanmerking komende leden van commissies als bedoeld in
dit artikel een vergoeding voor hun werkzaamheden vaststellen, alsmede een tegemoetkoming in de
kosten.
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Artikel 25: Commissies ex artikel 25 Wet Gemeenschappelijke Regeling
1.

2.

Het Algemeen Bestuur kan met het oog op de behartiging van een bepaald belang een commissie
instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen.
Het Algemeen Bestuur kan voor de leden van de in dit artikel bedoelde commissies een vergoeding
voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.

Hoofdstuk 9:

De directeur

Artikel 26: Directeur
1.
2.

3.

De dienst heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.
Het Algemeen Bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. Voor elke
benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in. Onverminderd het gestelde in de eerste
volzin kan de directeur door het Algemeen Bestuur op basis van een detacheringsovereenkomst
worden aangetrokken van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, waar hij
op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zal zijn. De
arbeidsvoorwaarden en salaris van deze directeur worden door het bestuur van de Stichting
Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat vastgesteld met inachtneming van artikel 30,
eerste lid wat betreft de maximering van het salaris.
De directeur wordt bij ziekte, afwezigheid of schorsing vervangen door een daartoe door het
Algemeen Bestuur aangewezen medewerker van de dienst.

Artikel 27: Taak
1.

2.
3.
4.
5.
6.

De bestuursorganen en de commissies van de dienst worden bijgestaan door een directeur, aan wie
in het Dagelijks Bestuur een adviserende stem toekomt. Hij kan medewerkers van de dienst
aanwijzen, die hem daarin bijstaan.
De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een
directiestatuut.
De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
De directeur is verantwoording schuldig aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 28: Machtiging en mandaat
1.
2.

3.

4.
5.

Het Dagelijks Bestuur draagt de bedrijfsvoering en de hem opgedragen uitvoering van
wettelijke voorschriften in mandaat op aan de directeur.
In het door het Algemeen Bestuur vast te stellen directiestatuut zoals bedoeld in artikel 27 lid 4
worden de bevoegdheden van de directeur evenals de wijze waarop het Dagelijks Bestuur toeziet
op de uitvoering daarvan, nader omschreven.
Het Dagelijks Bestuur stelt met in achtneming van het directiestatuut, uit een oogpunt van doelmatig
en doeltreffend bestuur en de uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie, een mandaaten volmachtbesluit vast.
Het in het eerste lid bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op
bezwaarschriften en tot het instellen van beroep.
Ten aanzien van de mandatering is het bepaalde in hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.
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Hoofdstuk 10:

Het personeel

Artikel 29: Onderscheid personeel
De dienst kent de volgende medewerkers:
1.
Werknemers, met wie ingevolge de Wsw en de daarbij behorende regelgeving een dienstbetrekking
krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek is aangegaan, genoemd Wsw-werknemers.
2.
Werknemers die door of vanwege de dienst zijn aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn
alsmede zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, genoemd
ambtelijk personeel.
3.
Werknemers, met wie een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel
610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan en die tot 1 januari 2004 in het
kader van de Wet inschakeling werkzoekenden werkzaam zijn, genoemd gesubsidieerde
werknemers.
4.
Werknemers in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, die zijn
gedetacheerd bij de dienst, genoemd SBW-medewerkers.
5.
Werknemers in dienst van de Stichting Fidant, die zijn gedetacheerd bij de dienst, genoemd Fidantmedewerkers.
6.
Werknemers in dienst van de Stichting Pijler Midden-Langstraat, die zijn gedetacheerd bij de dienst,
genoemd Pijler-medewerkers.

Artikel 30: Rechtspositie werknemers Verwijderen: Ambtelijk personeel
1.

2.
3.

De bezoldiging en overige rechtspositie van het verwijderen:ambtelijk personeel worden door het
Algemeen Bestuur geregeld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de
Ambtenarenwet. Het salaris van werknemers inclusief de directeur bedraagt niet meer dan het
maximum dat is vastgesteld op schaal 16 volgens de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling
Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).
Het Dagelijks Bestuur is belast met de aanstelling, de schorsing en het ontslag van het
verwijderen:ambtelijk personeel.
Het Dagelijks Bestuur draagt deze bevoegdheid in mandaat op aan de directeur.

Hoofdstuk 11:

Financiële bepalingen

Artikel 31: Organisatie administratie
1.
2.

3.
4.
5.

De geldmiddelen van de dienst worden afzonderlijk beheerd.
Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de
administratie en het beheer van de vermogenswaarden van de dienst. De regels dienen te
waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.
De administratie en het beheer, bedoeld in het tweede lid, worden verricht door de bij de in dat lid
bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. Zij kunnen niet tevens directeur zijn.
De verordening, bedoeld in het tweede lid, wordt binnen twee weken na vaststelling door het
Dagelijks Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.
Na afloop van elk kwartaal verstrekt het Dagelijks Bestuur de colleges een bestuursrapportage
binnen 6 weken.
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Artikel 32: Controle administratie
1.

2.

3.

Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de controle op de
administratie en op het beheer van de vermogenswaarden van de dienst. Deze regels dienen
ondermeer te waarborgen dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het
beheer worden getoetst.
De regels bedoeld in het eerste lid, voorzien in de aanwijzing van 1 of meer accountants als bedoeld
in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met het onderzoek van de in
artikel 38 van deze regeling bedoelde jaarrekening, en met het ter zake uitbrengen van een verslag
dat behalve bij de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of de administratie
en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.
De verordening als bedoeld in het eerste lid wordt binnen twee weken na vaststelling door het
Dagelijks Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 33: Begrotingsprocedure
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het Algemeen Bestuur stelt -vóór 1 juli -de werkbegroting voor het volgende jaar vast.
Het Dagelijks Bestuur stelt de ontwerpbegroting, vergezeld van een memorie van toelichting,
evenals de financiële beleidsuitgangspunten voor de komende jaren (meerjarenraming) op en zendt
deze aan de raden van de deelnemende gemeenten uiterlijk negen weken voordat zij aan het
Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
a.
De gemeentebesturen leggen de ontwerpbegroting twee weken ter inzage en stellen haar
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar;
b.
Van de terinzagelegging en verkrijgbaarstelling geschiedt van gemeentewege openbare
kennisgeving;
c.
Behandeling in de gemeenteraad kan niet eerder plaatsvinden dan na verloop van twee
weken na de onder a genoemde periode.
Indien de raad van een deelnemende gemeente omtrent de ontwerpbegroting aan het Dagelijks
Bestuur van zijn gevoelen heeft doen blijken, hetgeen dient te geschieden vóór eind juni, voegt dit
bestuur de ontvangen commentaren waarin dit gevoelen is vervat bij de ontwerpbegroting zoals
deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
Indien de begroting wordt vastgesteld in afwijking van de ontwerpbegroting zendt het Algemeen
Bestuur de vastgestelde begroting naar de raden der deelnemende gemeenten, die ter zake
Gedeputeerde Staten van hun gevoelen kunnen doen blijken.
Indien de begroting wordt vastgesteld overeenkomstig de ontwerpbegroting, doet het Algemeen
Bestuur daarvan mededeling aan de raden der deelnemende gemeenten, die ter zake
Gedeputeerde Staten van hun gevoelen kunnen doen blijken.
Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde begroting toe aan Gedeputeerde Staten binnen twee
weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting dient.
Indien de begroting ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet goedkeuring van Gedeputeerde
Staten behoeft, wordt na ontvangst van het bericht van goedkeuring of onthouding van goedkeuring
de raden der deelnemende gemeenten hiervan in kennis gesteld.
Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de voorafgaande leden van dit
artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
Af- en overschrijvingen op de posten der begroting van uitgaven kunnen geschieden voor zover
daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het Algemeen Bestuur machtiging is
verleend.
De in dit artikel neergelegde procedure is niet van toepassing op die wijzigingen van de begroting,
welke niet leiden tot een verhoging van de bijdrage der deelnemende gemeenten.
Jaarlijks worden, uiterlijk 1 maart, in overleg met de deelnemende gemeenten de termijnen
vastgesteld voor de indiening en toezending van de stukken. De directeur van de dienst neemt
hiertoe het initiatief.

Artikel 34: Bijdragen van de gemeenten
1.

In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle kosten van
de dienst.
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2.

3.

De dienst ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en andere
verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in artikel 6 van
deze regeling onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. en het re-integratiedeel uit de Wet
Participatiebudget exclusief de budgetten voor educatie en inburgering.
De deelnemende gemeenten betalen maandelijks na ontvangst van de Rijksbijdrage (voorschot)
deze onverkort door aan de dienst.

Artikel 35: Garantstelling
1.
2.

3.
4.
5.

De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat de dienst te allen tijde over
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Ingeval uit een deelnemende gemeente in enig kalenderjaar geen Wsw-werknemers bij de dienst
werkzaam zijn geweest, is die gemeente niettemin gehouden een nader door het Algemeen Bestuur
vast te stellen bedrag bij te dragen.
Het Algemeen Bestuur stelt met betrekking tot de in de vorige leden bedoelde bijdragen nadere
regels vast.
Indien het Algemeen Bestuur dit nodig oordeelt, dient het bestuur van elke deelnemende gemeente
een voorschot op de bijdrage te verstrekken.
Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een raad van een deelnemende gemeente weigert de in
lid 1 bedoelde uitgaven op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan
Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de
Gemeentewet.

Artikel 36 Verdeelsleutel
1.

2.

3.
4.

5.

De deelnemende gemeenten dragen op basis van inwonerspercentage per 1 januari van het
betreffende begrotingsjaar bij aan de kosten van de dienst. Het percentage per deelnemende
gemeente wordt bepaald door het totaal aantal inwoners van de eigen gemeente te delen door het
totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten.
De directe kosten bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag en alle extra uitvoeringskosten van
de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk bijstandsbeleid dat afwijkt van het
gemeenschappelijke beleid dat is beschreven in het meerjarenplan wordt rechtstreeks toegerekend
aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.
Zij verbinden zich eerst financieel bij te dragen indien het eigen vermogen van de dienst daalt tot
onder de 1.2 miljoen euro indien daartoe vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is.
Indien het eigen vermogen structureel stijgt boven het bedrag genoemd in lid 3 kan het Algemeen
Bestuur besluiten:
a.
dat aan dat bedrag een specifieke bestemming binnen de dienst wordt gegeven voor
geoormerkte activiteiten;
b.
dat het overschot wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens de
verdeelsleutel zoals bepaald in lid 1.
De verdeelsleutel wordt vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling geëvalueerd.

Artikel 37: Jaarrekening
1.

2.

3.

Het Dagelijks Bestuur biedt het ontwerp van de rekening van inkomsten en uitgaven, alsmede een
berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen, vóór 1 juni van het jaar
volgende op het jaar waarop de rekening betrekking heeft, ter vaststelling aan het Algemeen
Bestuur aan.
Het Dagelijks Bestuur voegt daarbij een verslag van het getrouwheidsonderzoek van de
jaarrekening en het onderzoek betreffende de rechtmatigheid, ingesteld door de overeenkomstig
artikel 32 aangewezen deskundige, en verder hetgeen het Dagelijks Bestuur te zijner
verantwoording dienstig acht.
Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt het bedrag der inkomsten en
uitgaven, alsmede de berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen,
vóór 1 juli daaropvolgend vast.
De vaststelling van de rekening strekt het Dagelijks Bestuur tot decharge, behoudens later in rechte
gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.
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4.
5.

Een exemplaar van de vastgestelde rekening wordt onder vermelding van de vastgestelde bijdragen
van de deelnemende gemeenten aan de besturen van de deelnemende gemeenten toegezonden.
Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder
geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan
Gedeputeerde Staten.

Hoofdstuk 12:

Vergoedingen

Artikel 38: Vergoeding leden Dagelijks Bestuur
1.

2.

De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen op declaratiebasis een tegemoetkoming in de ten
behoeve van de dienst gemaakte onkosten met inachtneming van artikel 21 Wet
Gemeenschappelijke Regeling.
Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een vergoedingsregeling vast, waarin de tegemoetkoming in de
kosten, resp. presentiegelden nader wordt bepaald.

Hoofdstuk 13:

Het archief

Artikel 39: Archief
1.
2.
3.
4.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg, het toezicht op de bewaring en het beheer van de
archiefbescheiden van de dienst.
De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de dienst.
Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in het door het Dagelijks
Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.
Gedeputeerde Staten oefenen het toezicht uit op de zorg voor de archiefbescheiden.

Hoofdstuk 14:

Toetreding, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing

Artikel 40: Toetreding, uittreding
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het bestuur van de gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het Algemeen
Bestuur.
Het Algemeen Bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen drie maanden door aan de
besturen van de deelnemende gemeenten onder overlegging van zijn advies over de toetreding en
de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.
Toetreding vindt plaats indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten daarmee
instemmen.
Elke gemeente kan bij besluit van de raad bepalen dat de deelneming aan de regeling wordt
opgezegd.
Van het besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt uiterlijk drie kalendermaanden vóór het
einde van het kalenderjaar kennisgegeven aan het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van de
uittreding.
Van elk besluit tot toe- of uittreding van een gemeente wordt direct kennis gegeven aan de
deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten.
De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin
het Algemeen Bestuur van het besluit genoemd in lid 6 en 7 in kennis is gesteld.
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9.

De financiële verplichting, die door de uittreding is ontstaan wordt, inclusief de hierdoor ontstane
wachtgeldverplichtingen, aan de uittredende gemeente in rekening gebracht.

Artikel 41: Wijziging
1.
2.
3.
4.

5.

6.

De regeling kan worden gewijzigd indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten
daartoe besluiten.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 34, 35,
36 en 40 van deze Regeling unanimiteit vereist.
Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door het Algemeen Bestuur, het
Dagelijks Bestuur of één of meer van de deelnemende gemeenten.
Voorstellen uitgaande van het Algemeen Bestuur worden toegezonden aan de deelnemende
gemeenten, die binnen dertien weken na ontvangst ter zake een besluit nemen en dat direct aan het
Algemeen Bestuur mededelen.
Voorstellen uitgaande van één of meer deelnemende gemeenten worden toegezonden aan het
Algemeen Bestuur, dat het voorstel met zijn beschouwingen ter zake binnen acht weken aan de
deelnemende gemeenten doet toekomen, waarna deze deelnemende gemeenten en het Algemeen
Bestuur verder handelen conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.
Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de bij wet voorgeschreven toezending van
de wijziging aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 42: Geschillen
1.

2.

3.
4.

Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 Wet Gemeenschappelijke Regeling de beslissing
van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het geschil voor aan een
geschillencommissie.
De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt aangewezen door het Algemeen
Bestuur en een lid wordt aangewezen door de betrokken gemeente(n). Deze twee leden wijzen
gezamenlijk een derde lid aan dat tevens als voorzitter van de commissie optreedt.
De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.
De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te
brengen.

Artikel 43: Opheffing en liquidatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkende beslissing van de raden van ten
minste twee derde van de deelnemende gemeenten.
Ingeval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor
de noodzakelijke regels op, vastgelegd in een liquidatieplan.
Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten
gehoord, vastgesteld.
Het liquidatieplan voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot deelneming in
de financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden van de regeling.
Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
Van elk besluit tot opheffing of tot wijziging van deze regeling wordt direct bericht gezonden aan de
gemeenten en Gedeputeerde Staten.
De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie
totdat de liquidatie is voltooid conform artikel 9 lid 3 Wgr.

Hoofdstuk 15

Externe klachtvoorziening

Artikel 44: Externe klachtvoorziening
De Nationale ombudsman is bevoegd tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in
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artikel 9:18 eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 16:

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 45: Overgangsbepaling
1.

2.

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam blijven hun
functies vervullen tot de zittingsperiode van de gemeenteraden is beëindigd en in de opvolging is
voorzien.
Bij lid 1 moet in acht genomen worden de herijking van de bezetting van het Dagelijks Bestuur en
het Algemeen Bestuur.

Artikel 46: Inwerkingtreding
1.
2.
3.

4.
5.

Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de toezending van besluiten tot wijziging, of
opheffing van de regeling aan Gedeputeerde Staten.
Het college van de gemeente Waalwijk doet hiervan mededeling aan de overige deelnemende
gemeenten.
Binnen tien dagen na ontvangst van de mededeling zoals bedoeld in het tweede lid, dragen de
deelnemende gemeenten zorg voor inschrijving in het register, als bedoeld in artikel 27, eerste lid
Wet Gemeenschappelijke Regeling.
Het college van de gemeente Waalwijk draagt namens alle deelnemende gemeenten zorg voor
bekendmaking in een regionaal dagblad. De kosten daarvan komen ten laste van de dienst.
Wijzigingen van de regeling treden in werking op de dag volgende op die waarop alle deelnemende
gemeenten de wijziging hebben opgenomen in het register, bedoeld in artikel 27, eerste lid Wgr.

Artikel 47: Duur van de regeling
De regeling wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Artikel 48: Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie
Baanbrekers’.

Artikel 49: Slotbepaling
In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
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Aldus vastgesteld:

Het college van Heusden in zijn vergadering van: nog aan te passen 18 december 2012
de burgemeester, de secretaris,

Het college van Loon op Zand in zijn vergadering van: nog aan te passen 13 december 2012
de burgemeester, de secretaris,

Het college van Waalwijk in zijn vergadering van: nog aan te passen 13 december 2012
de burgemeester, de secretaris,
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Memorie van Toelichting Gemeenschappelijke Regeling
‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’
Algemeen
Aanleiding fusie
De gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben begin 2011 besloten tot het voornemen om de
ISD-ML en de WML zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Met de fusie wordt een nieuwe
uitvoeringsorganisatie beoogd die:
Vanuit 1 loket effectief richting geeft aan de uitvoering van de beoogde Wet Werken naar
Vermogen;
Zodanig efficiënt is dat de Rijksbezuinigingen (zo veel als mogelijk) opgevangen kunnen worden en
er op termijn een sluitende meerjarenbegroting is;
Maximaal inzicht biedt in de output op lokaal en regionaal niveau, zodat accenten voor de regio
Midden Langstraat gezet kunnen worden, maar ook lokale verantwoording mogelijk blijft.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
De fusie tussen de ISD-ML en de WML vereist een nieuwe Gr of een aangepaste Gemeenschappelijke
Regeling van de WML en een liquidatie van de GR van de ISD. Voor de laatste variant is gekozen vanwege
administratieve redenen. Hiervoor is advies ingewonnen bij Deloitte.

Bijstelling Gemeenschappelijke Regeling
Eind 2012 is de evaluatie van het Sociaal Economisch Team (SET) gepland met de
gemeenteraden. Dat is ook het moment om de Gemeenschappelijke Regeling die 1 januari 2013
van kracht is in technische zin te wijzigingen. Dit zal ook het geval zijn als de opvolger van de huidige, in
artikel 6 van de regeling genoemde wetten door het parlement is bekrachtigd. Dit heeft gevolgen voor o.a.
artikel 6 en het financiële hoofdstuk van de Gemeenschappelijke Regeling. In artikel 6 is er sprake van een
zogenaamde gemengde regeling. Dat wil zeggen dat zowel college- als raadsbevoegdheden overgedragen
worden. Dit staat ook in relatie tot de regierol van de gemeenten. Bij de evaluatie van het SET is het dus
nodig om te bezien welke regelingen niet alleen technisch gewijzigd worden, maar ook welke regelingen niet
overgedragen worden aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie omwille van de gewenste regierol door de
gemeenten. De huidige wetten genoemd in de Gemeenschappelijke Regeling vervallen dan (deels).
Anderzijds kan dan ook de nieuwe naam van de
uitvoeringsorganisatie opgenomen worden.
Toch is ervoor gekozen om al een Gemeenschappelijke Regeling te presenteren. Reden is dat in de
Gemeenschappelijke Regeling alle fundamenten voor de fusie en de toekomst van de nieuwe
uitvoeringsorganisatie zijn opgenomen. Dit maakt integraal onderdeel uit van het fusiebesluit samen met de
meerjarenbegroting, visiedocument en hoofdstructuur.

Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk zijn missie, doel, werkterrein aangegeven. In dit hoofdstuk blijkt duidelijk dat de gemeenten
de regie voeren en dat er sprake is van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Belangrijk is dan ook dat
de uitvoeringsorganisatie een duidelijke opdracht van de gemeenten meekrijgt. Onder andere om dit goed
vorm te geven, hebben de deelnemende gemeenten het Sociaal Economisch Team (SET) opgericht.
Primair wordt ingezet op werk & inkomen. Niet uitgesloten is dat gemeenten vanuit hun regierol in de
toekomst de uitvoeringsorganisatie voor meer zaken gaan inzetten.
Duidelijk is ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een integraal beleid op het terrein van participatie,
re-integratie en activering. Dit betekent dat de gemeenten minder bevoegdheden overdragen aan de nieuwe
uitvoeringsorganisatie.
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De gemeenten zijn anders geformuleerd verantwoordelijk voor het strategische beleid op het terrein van
WWNV, jeugd en de AWBZ. Ook hier speelt het SET een nadrukkelijke rol. Belangrijk is om hier ook
nadrukkelijk verbinding te zoeken met partners in het onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio
(regionaal arbeidsmarkt).
Uit het bovenstaande blijkt evident de ambitie die de Langstraatgemeenten hebben om meer met elkaar op
te trekken op het gebied van sociaaleconomisch beleid.
De opdrachtformulering richting de nieuwe uitvoeringsorganisatie vindt jaarlijks zijn weerslag in een
begroting en (meerjaren)plan en een jaarrekening achteraf. Dit biedt de mogelijkheid aan de raden van de
drie gemeenten om zowel hun kaderstellende als controlerende uit te oefenen.

Hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7
Artikel 8
Op 7 maart 2002 is de “Wet dualisering gemeentebestuur” in werking getreden. Kern van deze wet is de
ontvlechting – in samenstelling, posities en bevoegdheden – van de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders. De “Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden”, die op 8
maart 2006 in werking is getreden, betreft de tweede stap in het dualiseringsproces. Deze wet strekt er toe
de bevoegdheidsverdeling in medebewindswetgeving in overeenstemming te brengen met de
uitgangspunten van de Wet dualisering gemeentebestuur. Doorgaans betreft het de overheveling van
bestuursbevoegdheden van de Gemeenteraad of het gemeentebestuur naar het college van burgemeester
en wethouders.
Om die reden wordt voorgesteld om het AB te bemensen vooral met leden van het dagelijks bestuur van de
deelnemende gemeenten. Dit doet recht aan het duale uitgangspunt. Door zes raadsleden op te nemen,
ontstaat een gemengd model. Vanwege de sociaal-maatschappelijke en economische impact is toch
gekozen om raadsleden deel te laten in het Algemeen Bestuur.
Daarnaast is gekozen om in het Dagelijks Bestuur te werken met twee onafhankelijk externen die ter zake
deskundig zijn. Het idee is dat signalen uit de praktijk sneller en beter opgepakt kunnen worden.
Artikelen 10 en 15
Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de Gemeenschappelijke Regeling. Het AB kan
bevoegdheden delegeren of mandateren aan het Dagelijks Bestuur. Deze methodiek sluit aan bij het duale
stelsel en het systeem van de Gemeentewet.
Artikelen 17 tot en met 21
De leden van de gemeenteraad die zitting hebben in het AB hebben de taak om hun raden goed te
informeren, zodat deze hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen uitoefenen. De leden van
het AB dienen dan ook in de gelegenheid gesteld te worden om trainingen, opleidingen, etc. te kunnen
volgen om deze taak op een adequate wijze te kunnen vervullen.

Hoofdstuk 9
In dit hoofdstuk is opgenomen, dat de directeur de “secretariaatsfunctie” voor het algemeen en dagelijks
bestuur vervult. Hiermee wordt bedoeld, dat de directeur zorgt voor de voorbereidingen van de
vergaderingen, de verslaglegging e.d. Hiervoor kan hij uiteraard ander personeel inzetten, bijvoorbeeld voor
de verslaglegging. De combinatie van deze functies ligt voor de hand, omdat de directeur als adviseur van
het algemeen en het dagelijks bestuur deelneemt aan de vergaderingen. Daarmee is de directeur geen lid
van het algemeen, noch dagelijks bestuur en draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid
Ten aanzien van de ondertekening van stukken van het bestuur kan mogelijk door ondertekening door ‘de
voorzitter’ en ‘de secretaris’ het beeld ontstaan dat wanneer de directeur (mede)ondertekent als ‘secretaris’
het een bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft. Dit is niet het geval.
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Er is gekozen voor een zo ruim mogelijke overdracht van bevoegdheden aan de directeur ten aanzien van
de bedrijfsvoering en de uitvoering van wettelijke voorschriften. Uitwerking hiervan vindt plaats op basis van
een directiestatuut, vast te stellen door het algemeen bestuur en een mandaat-en volmachtbesluit, vast te
stellen door het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 10
Baanbrekers kan in haar personeelsbehoefte voorzien via de SBW. Hierop is artikel 30 lid 1, tweede volzin,
eveneens van toepassing. Op basis van dit artikel 30 heeft de directeur als integraal manager en
eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie de bevoegdheid tot aanstelling, schorsing en ontslag
van medewerkers. Deel van de overweging hierbij is de gewenste afstand tussen bestuur en
uitvoeringsorganisatie. Omdat deze bevoegdheid in mandaat verstrekt is aan de directeur kan het dagelijks
bestuur zich het recht voorbehouden uitzonderingen te maken.

Hoofdstuk 11
Budget Wet Werken Naar Vermogen
In artikel 34, lid 2 is vastgelegd welke budgetten ter beschikking staan van de uitvoeringsorganisatie. Bij de
besluitvorming over de fusie is uitgangspunt en als zodanig ook vastgelegd dat de uitvoeringsorganisatie het
volledige beschikbare budget voor de uitvoering van de beoogde Wet Werken naar Vermogen ontvangt. De
deelnemende gemeenten storten het Rijksbudget gemoeid met de Wet Werken Naar Vermogen, exclusief
de budgetten voor Educatie en Inburgering, door naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Mocht de
uitvoeringsorganisatie tot (nog meer) efficiency komen in enig boekjaar dan kan via de methode van de
verdeelsleutel deze efficiency ten bate komen van de deelnemende gemeenten. Daarmee wordt ook recht
gedaan aan het budgetrecht en de controlerende taak van de gemeenteraad.
Eigen vermogen
In dit hoofdstuk is bepaald dat de uitvoeringsorganisatie mag beschikken over een eigen vermogen van 1.2
miljoen euro indien daartoe vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is. Dit wordt gezien als
noodzakelijk om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer in enig boekjaar een groter eigen vermogen
ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekomstige tekorten (deels) te dichten. Ook kan besloten
worden het geld niet te bestemmen en aan de gemeenten uit te keren.
Verdeelsleutel
Daarnaast is de verdeelsleutel bepaald. De verdeelsleutel is bedoeld om eventuele tekorten of overschotten
te verdelen over deelnemende gemeenten (zie ook de toelichting onder het kopje Eigen Vermogen).
Evaluatie en stelselwijziging
De methode voor de verdeelsleutel wordt 5 jaar na inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling
geëvalueerd. Mocht evenwel binnen deze periode blijken dat het Rijk een nieuwe stelselwijziging invoert,
dan kan dit aanleiding zijn om sneller te evalueren.
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Werkbedrijf Midden langstraat

huisregels
WML
Datum: 29 mei 2006

Werkbedrijf Midden Langstraat
Zanddonkweg 14
5144 NX Waalwijk
Contactpersoon: Conny Kleijssen
Beleidsmedewerker juridische zaken

Met elkaar is afgesproken dat ……..
De hierbij opgestelde huisregels zijn afspraken die voor iedereen die bij of voor WML werkzaam is
gelden.

Met elkaar is afgesproken, dat
Ongewenst gedrag
1.
iedereen binnen WML zorg draagt voor een werkklimaat waarin een goede sfeer, respect
en waardigheid wordt gerealiseerd. Ongewenst gedrag, zoals
(sexuele) intimidatie (fysiek, verbaal en non-verbaal),
discriminatie
bedreigingen
pesten
bespotten
sociaal isoleren
agressie en geweld
wordt niet getolereerd. WML kan o.a. aangifte doen bij de politie van ongewenst gedrag en de
pleger de toegang tot de gebouwen en het terrein van WML ontzeggen;
2.

wanneer sprake is van ongewenst gedrag op de werkplek de leidinggevende de pleger hierop
direct aanspreekt. Het slachtoffer kan zich wenden tot de bij WML aanwezige
vertrouwenspersonen, waar zaken vertrouwelijk kunnen worden besproken. Indien het
slachtoffer dit wenst kan de klacht worden ingediend bij de commissie ongewenste
omgangsvormen;

3.

het in het bezit hebben of gebruik van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen die als wapen
gebruikt kunnen worden en niets met het werk te maken hebben niet is toegestaan;

Integriteit
4.
in het kader van integer handelen de leidinggevende het goede voorbeeld geeft;
5.

de leidinggevende open is over zijn manier van werken en aanspreekbaar is op zijn werkwijze
en houding naar medewerkers;

6.

de leidinggevende alert is op risicogevoelige situaties waarin medewerkers, of hijzelf terecht
kunnen komen, o.a. bij bijvoorbeeld het laten verrichten van vrijwillige privé-werkzaamheden
over en weer;

7.

de leidinggevende in het werkoverleg regelmatig het onderwerp integriteit bespreekt en
twijfels en vragen over integriteit aan de orde stelt;

8.

iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen en dit handelen moet kunnen
verantwoorden;

9.

iedereen schriftelijke toestemming vraagt voor het gaan vervullen van nevenwerkzaamheden,
dan wel het oprichten van een eigen bedrijf, als deze schade kunnen toebrengen aan WML;

10.

iedereen er zich van bewust is dat werkzaamheden/activiteiten die hij naast zijn werk verricht
en die raakvlakken/banden hebben met WML kunnen leiden tot belangenverstrengeling en/of
voorkeursbehandeling dat niet wordt geaccepteerd;

11.

een medewerker niet deelneemt aan de besluitvorming over een opdracht indien hij familie- of
vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder
van deze diensten en/of producten aan WML

2

Met elkaar is afgesproken dat ……..
12.

een medewerker terughoudend is met het geven van adviezen, tips aan bekenden in de privésfeer die de belangen of goede naam van WML kunnen schaden;

13.

het drijven van handel onder werktijd, anders dan uit hoofde van de functie, niet is toegestaan;

14.

geschenken die uit hoofde van de functie worden ontvangen en die een waarde hebben van
circa meer dan €50, gemeld worden bij de leidinggevende en geregistreerd worden door en
eigendom zijn van de werkgever;

15.

geen geschenken op het huisadres worden ontvangen. Indien dit toch gebeurt, wordt dit
gemeld bij werkgever. De werkgever zoekt een bestemming voor de geschenken;

16.

geen geschenken worden aangenomen van een relatie waarmee een overleg- of
onderhandelingsfase nog niet is afgerond of die door een relatie worden aangeboden die nog
iets van de medewerker/WML “nodig heeft”;

17.

geldbedragen niet worden geaccepteerd en dat elke betaling gebeurt door middel van een
factuur aan WML met uitzondering van die afdelingen waar het contant betalen een onderdeel
uitmaakt van de normale bedrijfsvoering;

18.

het doen van privé-bestellingen via WML, verkrijgen van kortingen op aan te schaffen privégoederen via WML en andere gunsten verkregen via WML niet worden geaccepteerd;

19.

alleen dan uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken, evenementen, etentjes, e.d. worden
aanvaard, wanneer het belang van WML daarmee is gediend en de uitnodiging voortvloeit uit
de functie; uitnodigingen worden te allen tijde besproken met de leidinggevende;

20.

ter voorkoming van financiële belangenverstrengeling aan de medewerker kan worden
gevraagd opgave te doen van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties,
waarmee WML zakelijke betrekkingen onderhoudt. Deze opgave is openbaar;

21.

alleen gemaakte kosten worden gedeclareerd en er eerlijk en integer gebruik wordt gemaakt
van vergoedingsregelingen waarop een beroep kan worden gedaan;

22.

er niet op kosten van derden, die een zakelijke betrekking met WML onderhouden, wordt
gereisd, tenzij er toestemming is van de leidinggevende;

23.

iedereen de leidinggevende op de hoogte moet brengen van uitnodigingen die worden
ontvangen in verband met zijn functie-uitoefening. Blijkt achteraf een uitnodiging meer te
hebben omvat dan ingeschat wordt hiervan melding gemaakt aan de leidinggevende;

24.

bij twijfels over integer gedrag de leidinggevende en/of collega’s en/of het bestuur betrokkene
hierop aanspreekt;

25.

vermoedens van misstanden, dubieus gedrag, fraude, immorele, illegale, niet-integere
praktijken binnen de organisatie van WML vertrouwelijk kunnen worden gemeld bij de
vertrouwenspersoon of de vertrouwenspersoon van de klokkenluider;

Terreinen en gebouwen
26.
de kantine uitsluitend toegankelijk is tijdens bedrijfspauzes en op tijdstippen door het
management c.q. leidinggevenden aangewezen;
27.

na gebruik van een maaltijd of koffiepauze de kantine netjes dient te worden achtergelaten;
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Met elkaar is afgesproken dat ……..
28.

computers, printers, machines e.d. dagelijks na werktijd door gebruikers worden afgezet, de
verlichting wordt uitgeschakeld, ramen worden gesloten en zonneschermen, -screens omhoog
worden gedaan. Alle ruimten worden netjes achtergelaten;

29.

de toiletruimten na het gebruik netjes worden achtergelaten;

30.

(brom)fietsen en andere voertuigen uitsluitend worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen
plaatsen. Stallen / parkeren op het terrein van WML gebeurt op eigen risico;

31.

er geen huisdieren bij WML aanwezig zijn met uitzondering van de blindengeleidehonden;

32.

de bedrijfsbeveiliging toezicht houdt en regelend kan optreden; orde-aanwijzigingen van de
bedrijfsbeveiliging dienen te worden opgevolgd;

33.

medewerkers vóór de start van de werktijd op de afdeling moeten zijn; niet in de pauzes en
langer dan 15 minuten vóór aanvang van de werktijd op de productieafdelingen aanwezig
mogen zijn en niet vóór het einde van de werktijd van de afdeling vertrekken;

34.

medewerkers gebruik dienen te maken van de personeelsingang; magazijndeuren en
nooddeuren mogen niet als in- en uitgang worden gebruikt;

35.

vluchtwegen, blusmiddelen en EHBO voorzieningen altijd dienen te worden vrijgehouden van
obstakels;

Eigendommen van WML
36.
eigendommen van WML en eigendommen van derden, die WML ter beschikking staan, niet
mee naar huis worden genomen zonder toestemming van de leidinggevende;
37.

medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor opzettelijke beschadiging, schuld,
nalatigheid, verkwisting, vermissing of verlies van het ter beschikking gestelde goed;

38.

bij beëindiging van het dienstverband, traject of stage WML-eigendommen per direct dienen
te worden ingeleverd bij de werkleiding;

39.

diefstal, vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen door WML niet worden
vergoed;

40.

diefstal of vermissing van eigendommen voorkomen moet worden door het opbergen van de
eigendommen op de hiervoor aangegeven plaatsen;

41.

van diefstal of vermissing van eigendommen aangifte kan worden gedaan bij de politie;

Arbo & milieu en veiligheid
42.
tijdens het werk onder invloed zijn, gebruik en/of in het bezit hebben van alcoholhoudende
dranken, drugs, andere (niet genoemde) geestverruimende middelen niet is toegestaan;
43.

indien geneesmiddelen worden gebruikt die het reactievermogen beïnvloeden (met rode of
gele etiketsticker), of wanneer de medewerker zelf waarneemt dat zijn reactievermogen wordt
beïnvloed, is de medewerker verplicht dit te melden bij de bedrijfarts. Deze melding kan
daarnaast ook worden gedaan aan de leidinggevende;

44.

bedrijfsbeveiliging en/of het BHV-team van WML te allen tijde bevoegd is op te treden in een
situatie waarin de veiligheid van de organisatie en/of medewerker(s) in het geding komt;
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Met elkaar is afgesproken dat ……..
45.

personen die het gebouw van WML bezoeken zich dienen te melden bij de receptie, een
bezoekersbadge ontvangen en worden geregistreerd;

46.

medewerkers werkzaam met een computer verplicht zijn de op de computer aanwezige RSItachograaf te activeren en de aanwijzingen die hierop worden gegeven na te leven;

47.

iedereen die persoonlijke beschermingsmiddelen heeft gekregen deze dient te dragen daar
waar dit is vereist, en te onderhouden waar dit nodig is;

48.

iedere medewerker die werkkleding heeft gekregen deze verplicht dient te dragen, tenzij door
de direct leidinggevende anders wordt besloten. Indien werkkleding onbruikbaar is geworden
dient dit gemeld te worden bij de werkleiding;

49.

medewerkers bij WML functioneel en representatief gekleed dienen te zijn; ook de
medewerkers werkzaam bij derden dienen de voorschriften m.b.t. (werk)kleding van de
opdrachtgever op te volgen;

50.

het dragen van armbanden, ringen, oorbellen, halskettingen en andere sieraden door
werkleiding in het kader van de veiligheid en hygiëne kan worden verboden;

51.

bij calamiteiten eenieder zich dient te houden aan de regels zoals beschreven op de
brand/ongeval kaarten op de werkplekken, en de aanwijzingen van het BHV personeel moet
opvolgen;

52.

bij gebruik van machines en producten voorzorgsmaatregelen, de gebruikersinstructie en
chemiekaarten dienen te worden nageleefd. Bij een defect aan een machine dient dit direct te
worden gemeld aan de leidinggevende;

Ziekte
53.
de zieke medewerker zich dient te houden aan het ziekteverzuimreglement van WML;
Roken
54.
er niet wordt gerookt in de gebouwen van WML behalve in de daarvoor aangewezen
afgesloten rookruimten, het “bushokje” en buiten;
55.

er niet wordt gerookt in alle door WML in gebruik zijnde gebouwen buiten de Zanddonkweg,
in de bussen, bedrijfsauto’s, en in de schaftketen van WML;

Communicatiemiddelen
56.
iedere vorm van communicatie waaruit vertrouwelijkheid blijkt wordt vertrouwelijk
behandeld; een gesloten vertrouwelijke enveloppe wordt uitsluitend door de geadresseerde
geopend;
57.

gebruik van telefoon, kopieerapparaat, e-mail en internet bedoeld is voor functioneel zakelijk
gebruik, en dat gebruik voor privé doeleinden toegestaan is, mits deze de dagelijkse
werkzaamheden niet verstoren en beperkt zijn;

58.

bij misbruik van telefoon, kopieerapparaat, internet en e-mail de leidinggevende de
medewerker hierop aanspreekt en waarschuwt. Indien sprake is van een blijvend misbruik dit
aanleiding kan zijn voor disciplinaire maatregelen of voor ontslag op staande voet;

59.

WML de inhoud van persoonlijke als zakelijke e-mail niet leest/controleert, evenals bezochte
internetsites, tenzij er een sterk vermoeden van misbruik is. Controles vinden uitsluitend plaats
als betrokkene hierover vooraf is geïnformeerd;
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Met elkaar is afgesproken dat ……..
60.

gebruikers van een zakelijke mobiele telefoon zich houden aan de regels hierover afgesproken
in de mobiele telefoon overeenkomst;

61.

de privé mobiele telefoon tijdens werktijd niet mag worden gebruikt, tenzij in overleg met de
werkleiding (tijdelijk) anders wordt beslist;

62.

iedere gebruiker van het internet het anti-virusprogramma op de computer dient te activeren;
bij een vermoedelijk virus hiervan direct melding wordt gemaakt bij de afdeling I&A;

63.

het gebruik van privé-radio’s op de werkplek/afdeling verboden is, tenzij in overleg met de
werkleiding anders wordt beslist en dit niet als storend wordt ervaren;

Omgaan met gevoelige informatie
64.
binnen en buiten het werk zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en andere
informatie die de belangen van WML kunnen schaden;
65.

informatie en de privacy van cliënten, zakelijke relaties en collega’s wordt gerespecteerd;

66.

financiële informatie en voorkennis van beleid wordt gebruikt voor de uitoefening van de
functie en niet voor andere doeleinden;

67.

géén vertrouwelijke informatie wordt “gelekt”vanuit WML naar buiten;

68.

géén informatie aan media wordt verstrekt zonder overleg met de communicatieadviseur;

69.

stukken met vertrouwelijke en persoonlijke informatie bij het tijdelijk verlaten van de
werkplek veilig zijn opgeborgen en op het einde van de werkdag zijn opgeborgen in een
afgesloten kast of bureau;

70.

bij het verlaten van de werkplek voor een langere tijd de computer en het beeldscherm worden
uitgezet of het scherm tenminste op de screensaver wordt gezet;

Mededelingenbord
71.
bekendmakingen van algemene aard of voor het gehele personeel of bedrijf via de
mededelingenborden worden gedaan;
72.

publicaties via deze borden uitsluitend met toestemming van het management plaatsvinden;

73.

het verwijderen, beschadigen of veranderen van gepubliceerde mededelingen op het
mededelingenbord door onbevoegden niet is toegestaan.

Handhaving en sanctionering
Diegenen die zich niet houden aan de door WML opgestelde huisregels wordt een officiële waarschuwing en/of
een disciplinaire maatregel en/of disciplinair ontslag opgelegd.
Indien een huisregel conflicterend is met een regel uit de rechtspositieregeling van de medewerker dient de
rechtspositieregeling gevolgd te worden.
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het Dagelijks Bestuur. Bezwaarmogelijkheden staan
open, indien men het niet eens is met een bestuursbesluit via de daarvoor bestemde kanalen en rechtsmiddelen.
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Met elkaar is afgesproken dat ……..
Het algemeen bestuur van de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten
Midden-Langstraat;
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur datum 22 juni 2006;
overwegende dat de actualisatie van de huisregels een gevolg is van de verplichting voor overheden
om, als gevolg van de op 01 maart 2006 gewijzigde Ambtenarenwet, integriteitsbeleid te voeren;
dat als gevolg van deze verplichting de paragraaf “integriteit” in de huisregels is uitgebreid;
dat tevens van de gelegenheid gebruik is gemaakt de huisregels op een aantal andere punten te
actualiseren;

b e s l u i t:
de huisregels vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de bestaande huisregels datum 27
november 2003.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur datum 30 juni 2006.
Het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

de secretaris,

M.G.M. van der Poel

P.W.M. van Dongen

7

Behandeling in:

MT van

DB van 06 september 2013

AB van

23 september 2013

Onderwerp: Vergoeding vergaderkosten bestuursvergaderingen
Steller: C. Kleijssen

Voorstel:

Voorgesteld wordt:
 De AB-leden, niet zijnde de leden van de colleges m.i.v. 1-1-2013 een bruto
vergoeding te verstrekken voor het bijwonen van de AB-vergaderingen;
 De externe leden/adviseurs van het Dagelijks Bestuur m.i.v. 1-1-2013 een bruto
vergoeding te verstrekken voor het bijwonen van de DB-vergaderingen;
 De hoogte te baseren op het bedrag dat vastgesteld wordt door de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als maximumvergoeding voor het
bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies,
opgenomen in bijlage IV Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,
gemeenteklasse 3 (20.000-50.000 inwoners).

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

23 september 2013

A.E.W. van Limpt, M.C.M.
secretaris

drs. M. Mulder
voorzitter

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Intern:

Functionarissen / overlegorgaan

Datum:

Extern:

Functionarissen / overlegorgaan

Datum:

Klantenparticipatie:
Communicatie: (indien van toepassing)

Actor / bijzonderheden

Datum:

Verwerkt door:

Datum:

Mildred Felida

n.t.b.

Publicatie verplicht
Colleges / raden
Gemeentepagina
Gemeente(n) :
Website
Nieuwsbrief klanten
Intranet
O.R. / G.O
Anders:
Terinzagelegging:
Archivering
Zakenarchief

X

Postregistratie uit
Anders
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Onderwerp: Vergoeding vergaderkosten bestuursvergaderingen
Voorgeschiedenis:
Op 15 november 2004 heeft het toenmalige algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat besloten om aan
de leden, niet zijnde lid van de colleges, een bruto vergoeding te verstrekken voor het bijwonen van de
vergaderingen van € 64,25 per bijgewoonde vergadering. Dit bedrag is sindsdien niet meer geïndexeerd.
Nu het algemeen bestuur van Baanbrekers naast collegeleden eveneens raadsleden kent, is de vraag gesteld of
het bestuur van Baanbrekers ook een vergoedingsregeling hanteert. In de vergadering van het algemeen
bestuur heeft de secretaris toegezegd met een voorstel te komen.
Wat willen we bereiken?
Een vergoeding van de vergaderkosten voor leden van het algemeen bestuur, niet zijnde leden van de colleges,
en een vergoeding voor de externe leden c.q. adviseurs, niet zijnde leden van de colleges van het Dagelijks
Bestuur.
Op basis van artikel 21 Van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de leden van het bestuur van een
openbaar lichaam een tegemoetkoming ontvangen in de kosten en, voor zover zij niet de functie van
wethouder, burgemeester of secretaris vervullen, een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Deze
vergoeding wordt door het algemeen bestuur vastgesteld nu deze niet in de regeling zelf is geregeld.
Op basis van artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, met
inachtneming van artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, stelt het Algemeen Bestuur een
vergoedingenregeling vast voor leden van het Dagelijks Bestuur.
De hoogte van de vergoeding moet in redelijke verhouding staan tot de aan het lidmaatschap verbonden
werkzaamheden, mede rekening houdende met de vergoeding voor werkzaamheden die het bestuurslid
ontvangt uit hoofde van zijn lidmaatschap voor de raad.
Op basis van deze uitgangspunten heeft het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat destijds besloten
een koppeling te maken met de bruto vergoeding die commissieleden van de raadscommissies in de gemeente
Waalwijk destijds ontvingen op basis van een regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken. Op basis van
bijlage IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt de maximale vergoeding voor
commissiewerkzaamheden per 1 januari 2013 € 75,05. Voorgesteld wordt aan te sluiten bij deze maximale
vergoeding en het bedrag jaarlijks aan te passen conform het bedrag genoemd in bijlage IV van het genoemde
besluit. Door dit te doen wordt de vergoeding periodiek geïndexeerd.
Wat gaat het kosten?
Uitgaande van een vergaderfrequentie van 6 AB-vergaderingen en rekening houdend met een te verwachten
bijstelling worden de kosten voor 2013 geraamd op € 2.701,80 bruto voor AB-leden niet zijnde leden van de
colleges.
Uitgaande van circa 11 DB-vergaderingen en rekening houdend met een te verwachten bijstelling worden de
kosten voor 2013 geraamd op € 1651,10,- bruto voor externe leden van het DB.
Totaal voor 2013 € 4352,90,- bruto.
Adviezen in- en extern:
Voorstel:
 De AB-leden, niet zijnde de leden van de colleges m.i.v. 1-1-2013 een bruto vergoeding te verstrekken
voor het bijwonen van de AB-vergaderingen;
 De externe leden/adviseurs van het Dagelijks Bestuur m.i.v. 1-1-2013 een bruto vergoeding te
verstrekken voor het bijwonen van de DB-vergaderingen;
 De hoogte te baseren op het bedrag dat vastgesteld wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties als maximumvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van
gemeentelijke commissies, opgenomen in bijlage IV Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,
gemeenteklasse 3 (20.000-50.000 inwoners).
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Behandeling in:

MT van

DB van 6 september 2013

AB van 23september 2013

Onderwerp: Verlenging Pilot Participatieladder
Steller:

M.Smetsers


Voorstel:

Het AB wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verlenging van de Pilot
Participatieladder voor de periode van een jaar.

Inhoud besluit:
Datum besluit en
ondertekening:

23 september 2013

A.E.W. van Limpt M.C.M.
secretaris

drs. M. Mulder
voorzitter

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

Extern:

Functionarissen / overlegorgaan
Gem. beleidsmedewerkers

Klantenparticipatie

WWB-kamer

Communicatie: (indien van
toepassing)
Publicatie j/n
Colleges / raden
Gemeentepagina

Actor / bijzonderheden

Gemeente(n) :
Website
ISD Actueel
Intranet
O.R.
Anders:
Terinzagelegging:
Archivering
Zakenarchief
Postregistratie uit
Anders

Datum:

Datum:
8 juli 2013

Datum:

Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker en
communicatiemedewerker
Communicatiemedewerker
Werkgroep communicatie
Beleidsmedewerker

Gemeenten/BAANBREKERS
Verwerkt door:
Medewerker zakelijk archief

Datum:

1/3

Onderwerp: Verlenging Pilot Participatieladder
Samenvatting:
Het project is als pilot gestart in maart 2011, voortvloeiend uit de implementatie van de
participatieladder bij (destijds) de ISD. De participatieladder is een landelijk aanvaarde methode om te
meten in welke mate een persoon deelneemt aan de maatschappij, oplopend van geïsoleerd leven tot
het hebben van reguliere arbeid. De participatieladder wordt in landelijke en ministeriële stukken nog
steeds aangeduid als een betrouwbare methodiek om mensen die al langere tijd aan de kant staan de
afstand tot de arbeidsmarkt (het groeiperspectief) en een indicatie van de ontwikkelingsmogelijkheden
(groeipotentieel) aan te geven.
In de stuurgroepvergadering van 1 juli jl. hebben de stuurgroepleden zich uitgesproken over de
voortgang van het project. Door de Pilot Participatieladder is de afgelopen periode 72% van de
deelnemers gestegen op de participatieladder. Daarmee is hun maatschappelijke participatie significant
toegenomen met als resultaat het doorbreken van een isolement en nieuwe deelname aan de
samenleving,
Voorgeschiedenis:
Woningbouwcorporatie Casade, Zorgverzekeraar CZ en BAANBREKERS hebben de afgelopen 2 jaar
geïnvesteerd in een integrale aanpak van wonen, zorg en werk om de maatschappelijke participatie te
bevorderen. De samenwerkende partners zijn gezamenlijk eigenaar van het project. Iedere partner
neemt een deel van de financiering van het project voor eigen rekening. De inbreng varieert van de
inzet van uren, een financiële bijdrage tot het beschikbaar stellen van onderzoeksfaciliteiten.
Het gezamenlijke doel was om mensen die al langere tijd aan de kant staan, te helpen om weer te gaan
participeren. Met de participatieladder als onderliggend model was de veronderstelling dat de inzet om
maatschappelijke participatie een beweging ‘omhoog’ bewerkstelligt. Een hoger maatschappelijke
participatie is de opstap naar een vorm van vrijwillige, gesubsidieerde of reguliere arbeid.
Daarnaast was de verwachting dat door hoge maatschappelijke participatie het beroep op
zorgvoorzieningen afneemt en dat er een positieve invloed is op andere leefgebieden zoals gezondheid
en wonen. Op basis van deze uitgangspunten is de Pilot Participatieladder gestart.
Het project is specifiek gericht op mensen op de onderste treden van de participatieladder (1 t/m 4).
Deelnemers zijn klanten van BAANBREKERS die een woning huren van Casade en verzekerd zijn bij CZ.
Uitgangspunt was dat wanneer de aanpak werkt, deze kan worden ingebed in de werkprocessen van de
organisaties e/o andere organisaties in de betreffende domeinen.
Huidige situatie
Naast een significante stijging op de participatieladder in vergelijking met totale klantenbestand van
BAANBREKERS is ook gekeken naar andere effecten van de pilot, die de maatschappelijke waarde bepalen:
 De stijging op de participatieladder vertaalt zich op een grotere kans op uitstroom. Hierdoor kan
BAANBREKERS een afname in de kosten van WWB-uitkeringen incasseren.
 De samenwerking met hulpverlenende instanties loopt efficiënter en levert besparing op de
inzet van professionals op.
 De uren die deelnemers besteden aan vrijwilligerswerk en op leerwerkplekken levert waarde op
voor de aanbieders van participatieplaatsen.
 De participatiecoach vervult een link tussen de sociale domeinen. BAANBREKERS is beter zichtbaar
geworden in het domein van zorg en welzijn.
 De participatiecoach kan een rol vervullen in het uitgangspunt: één gezin, één plan, één coach.
 Door de lokale samenwerking worden klanten vanuit de verschillende levensdomeinen (werk,
wonen en zorg) integraal benaderd. De geboden ondersteuning wordt hierdoor efficiënter
ingezet.
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 De werkwijze van de pilot sluit goed aan bij de gewenste verandering in de manier van werken
door de transities in het sociale domein (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg).
 Een aantal beleidsdoelen zijn te “groots” gezien de omvang van de pilot, waardoor het effect op
de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven nog niet meetbaar is.
 De pilot trekt nog steeds landelijk de aandacht. Met name de samenwerking tussen een sociale
dienst, woningbouwcorporatie en zorgverzekeraar is bijzonder en niet voor de hand liggend.
Gemeenten en zorgverzekeraars zoeken elkaar steeds meer op. De combinatie met “wonenleefbaarheid-gezondheid” wordt innovatief gevonden.
Wat willen we bereiken?
Hoewel bij BAANBREKERS als organisatie de focus op “uitstroom” overheerst (bijv. aanvalsplan WWB),
bewijst de pilot zijn waarde door te investeren in “participatie”. Bij de pilot is “participatie” het primaire
doel . Uiteraard biedt het hebben van werk en daarmee uitkeringsonafhankelijkheid nog steeds de
beste mogelijkheden om aan de maatschappij deel te nemen. De pilot laat zien dat dit niet voor iedere
deelnemer is weggelegd. Een van de pijlers van de toekomstige Participatiewet en de verbindingen met
de andere leefgebieden in het sociale domein is “meedoen naar vermogen”. Daarbij geldt dat de
zelfredzaamheid van burgers en het benutten van het eigen sociale netwerk steeds belangrijker wordt.
De werkwijze zoals die binnen de pilot wordt ontwikkeld, sluit daar naadloos bij aan. Hierdoor worden
concrete beleidsdoelen zoals stijging op de participatieladder, lokale participatie en meer kans op
uitstroom in het “post-crisistijdperk” bereikt.
Om de stijging van de deelnemers vast te houden en meer mensen de kans te geven om te stijgen op de
participatieladder, wil de stuurgroep nog een jaar met de pilot doorgaan. Dit jaar biedt de mogelijkheid
om meer effecten van de pilot uit te zoeken op het gebied van gezondheid en het terrein van
leefbaarheid. Tevens wordt gezocht naar verder inbedding van de methodieken in de taken van de
werkmakelaars/particpatiecoaches van BAANBREKERS , wijkconsulenten van Casade en evt. andere
frontlijners die met hulpvragen van burgers van Waalwijk en Loon op Zand te maken hebben.
De gemeenten staan voor een ingrijpende verandering in het sociale domein, als het gaat om de
transities rondom de AWBZ/WMO – Jeugdzorg – Werk&Inkomen/Participatiewet. De
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het meedoen naar vermogen van hun burgers wordt
aanzienlijk uitgebreid. De huidige toegang voor ondersteuningsvragen binnen het sociale domein (werk,
zorg, welzijn, inkomen en jeugd) is voor burgers nog (te) verkokerd georganiseerd. Met name voor
burgers met een beperkt zelfoplossend vermogen of burgers met een meervoudige problematiek is dat
erg lastig. Deelnemers aan de pilot hebben vaak deze kenmerken. De voorgenomen decentralisaties
krijgen hun beslag in 2013 en 2014. De pilot kan bij uitstek een rol spelen om te onderzoeken hoe de
toegang tot het sociale domein kan worden versoepeld. Zij kan een rol spelen bij de ontwikkeling van
een model/methodiek/instrumentarium dat door professionals kan worden ingezet om de verbindingen
binnen het sociale domein te verhelderen en tot betere afstemming in zorg- en dienstverlening te
komen. Lokaal en regionaal worden hiervoor initiatieven genomen, waar BAANBREKERS ook bij betrokken
wordt. De pilot kan daarbij als praktijktoets ingezet worden.
Wat kost het?
De partners brengen de al bestaande organisatiestructuur en benodigde personele inzet in. Dat geldt
ook voor de bekostiging van de reguliere en eventuele additionele trajectkosten. BAANBREKERS zet voor
haar gedeelte het re-integratiebudget in.
Voorstel:
Het AB wordt voorgesteld akkoord te gaan met de verlenging van de Pilot Participatieladder voor de
periode van een jaar.
Dagtekening, 6 september 2013
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Samen voor werk, wonen, zorg en welzijn
Eerste resultaten van de pilot participatieladder

Waarom de pilot?

Werkwijze

Resultaten goed in beeld

Kenmerken van de doelgroep







Resultaten van de effectmeting

Overdenkingen en vervolg van de pilot
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