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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB kamer van 27 juni en 26 september 2013 
c) BD 20-11-2013 Boetes en waarschuwingen bij Baanbrekers 
d) BD 22-11-2013 Uitrol Talent2work 
e) Binnenlands bestuur 22-11-2013 Interview M. Mulder 
f) Vergaderschema 2014 DB en AB 
g) Info Cedris wetsvoorstel Participatiewet 

 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Vaststellen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 
a) Verslag AB 23 september 2013 
b) Besluitenlijst AB 23 september 2013 
c) Openstaande vragen vergadering 23 september 2013 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Kennisnemen 
 

3.  Bestuursrapportage Q3- 2013 
a)     Voorlegger bestuursrapportage Q3- 2013 
b)     Bestuursrapportage Q3 – 2013 
c)     Voortgang social return en inbesteding  
 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Kennisnemen 
 

4.  Begroting 2014 Baanbrekers 
a)     Voorlegger begroting 2014  
b)     Begroting 2014 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

5.  Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw 
a)     Voorlegger Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw 

 
Ja  
 

 
Vaststellen 
 

6.  Archiefverordening Baanbrekers   
a)     Voorlegger Archiefverordening Baanbrekers 
b)     Archiefverordening Baanbrekers 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Instemmen 

7.  Vaststelling subsidiebedrag begeleid werken Wsw 2014 
a) Voorlegger vaststelling subsidie begeleid werken Wsw 2014 

 
Ja 

 
Vaststellen  
 

8.  Stand van zaken 
a)   Vebego – WML Facilitair 

 

 
Nee 

 
Kennisnemen 

9.  Rondvraag en sluiting Nee  
 

AGENDA 16 DECEMBER 2013                                                                                           ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 21.00 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk 



Onderwerp Status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jaarplan en begroting 2013 en 2014

Jaarrekening en jaarverslag 2012 ISD en WML 

Reglement van orde AB - DB

Treasurystatuut 

Verbindingenstatuut

Aanbesteding accountantsdiensten

Verordening adviescommissie bezwaarschriften 

Berap

Aanpassingen verordeningen i.v.m. Participatiewet

Evaluatie Participatiepilot

Verordening ex artikel 212 Gemeentewet/ controleverordening

Voorstel Klantenkamers Participatiewet

Dienstverleningsconcept Baanbrekers

Eerste wijziging GR

Legenda Nog op te starten

Loopt

Aandacht

Afgerond

Termijnagenda  AB - januari t/m december 2013

versie december 2013



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

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag  26 september 2013 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd:  19.30 uur 
           Aanwezig: 

 
 

              Afwezig:  

 
 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, 
A. Bakker, J. Baarendse, Th. van der Schans. Namens Baanbrekers mevrouw M. van 
Limpt en de heer J. van Dijk 
P. Gerris (Juvans). 

        
 
 
 

 

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze eerste bijeenkomst na de vakantie.  
Hij meldt dat mevrouw Van Limpt wat later op de avond aanschuift.   

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

- Stand van zaken en mededelingen vanuit organisatie 
Mevrouw Van Limpt geeft aan dat het MT vanaf 1 september compleet is. Zij stelt voor dat de heer 
Pijnenburg, manager re-integratie, binnenkort komt kennismaken met de WWB-kamer. De WWB-kamer 
geeft aan dit op prijs te stellen. Vervolgens gaat zij in op de nog steeds oplopende uitkeringsaantallen, het 
effect wat dit heeft op de dienstverlening en de financiële impact daarvan. Met het 100 banenplan wordt 
beoogd meer werkgelegenheid te creëren. Ook wordt binnenkort gestart met de uitrol van Talent2work 
over Loon op Zand en Waalwijk.  
   
- Terugkoppeling AB-vergadering 23-9-2013.   
De voorzitter geeft aan dat in het AB goed gediscussieerd is. Veel aandacht is besteed aan de 
bestuursrapportage over het eerste halfjaar. Er dreigt een behoorlijk financieel tekort. O.a. is hierop van 
invloed het achterblijven van de beoogde extra realisaties op social return en inbesteding. Hij heeft het 
idee dat gemeenten zich meer zullen gaan inspannen, maar dat dit voor 2013 nog onvoldoende zal 
renderen. Verder is zorgelijk dat het uitkeringsvolume blijft groeien.  
 
- Stichting Clip: Nieuwsbrieven augustus en september.  
Naar aanleiding van het onderzoek naar de uitvoering van de WSW door de Nationale Ombudsman vraagt 
de heer Halberstadt of deze problematiek ook bij Baanbrekers aan de orde is.  De heer Van Dijk geeft aan 
dat deze signalen bij hem niet bekend zijn.  
 
- LCR : diverse nieuwsbrieven.   
Worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
- Mededelingen n.a.v. informatieavond Wsw-kamer 25-9-2013.  
De voorzitter en mevrouw Moayedi hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Zij geven een toelichting op de 



drie thema’s die de revue passeerden op deze goed bezochte avond. Het onderwerp inclusie kwam in de 
vorm van een presentatie goed uit de verf, maar kreeg vervolgens geen vervolg in de vorm van een 
discussie. De beide andere thema’s waren minder aansprekend en werden eveneens nauwelijks 
bediscussieerd. In het kader van cliëntenparticipatie werd het Heerlense model gepresenteerd.  De 
Heerlense vormgeving van  cliëntenparticipatie in de vorm van een grote overkoepelende raad met 
daaronder een groot aantal commissies ziet de WWB-kamer als log, weinig flexibel en slagvaardig.  
 
- Reactie Wsw-kamer op nota ‘Iedereen doet mee’.  
De reactie van de Wsw-kamer wordt voor kennisgeving aangenomen. Opmerkelijk wordt gevonden dat de 
Wsw-kamer het SET heeft aangeschreven en niet de raden. Zo ontstaat de indruk dat het SET een 
zelfstandig orgaan is, terwijl dat juist niet de bedoeling zou moeten zijn. De kamer vraagt zich ook af wat er 
nu met het advies gebeurt.  

 
 

3   Verslag vergadering 27 juni 2013 

 
De voorzitter deelt mede dat hij in het verslag van de vergadering de opvattingen van de WWB-kamer over 
de notitie ‘Iedereen doet mee’ voldoende weergegeven zag en dat hij daarom de leden niet meer per mail 
heeft geïnformeerd. 
 

 
 

4   Pilot Participatieladder 

De leden nemen kennis van de resultaten van de pilot participatieladder. Na een toelichting van mevrouw 
Van Limpt op het verlengen van het project voor de duur van een jaar en het optrekken van het volume 
van de pilot naar 80 personen wordt aangegeven dat de voortzetting van de pilot de instemming heeft van 
de WWB-kamer. Men vraagt zich af of het voor VGZ ook niet interessant zou zijn om mee te doen, gelet op 
de toegevoegde waarde van de universiteit Brabant.  

 
 

5   Aanvalsplan WWB 

Kennis is genomen van het aanvalsplan. Opgemerkt wordt dat het jammer is dat de WWB-kamer niet 
eerder om advies gevraagd is. Anderzijds wordt de waardering uitgesproken dat de organisatie slagvaardig 
heeft willen handelen om het oplopende bijstandsvolume te willen beperken.  
De voorzitter geeft aan wel zorg te hebben bij de detacheringsconstructies. Dit vraagt een kostbare 
investering, waarvan het rendement op voorhand onvoldoende vast staat. Zeker nu de arbeidsmarkt 
voorlopig nog weinig vacatures kent. Mevrouw Van Limpt geeft aan dat allereerst wordt ingezet op 
reguliere ongesubsidieerde banen, vervolgens op het inzetten van loonkostensubsidies en pas daarna op 
de duurdere detacheringen. Verder wordt geïnvesteerd in een matchingssysteem. Toegelicht wordt wat 
de meerwaarde is van zo’n systeem voor klant en uitvoering. De WWB-kamer zal hierover op de hoogte 
worden gehouden. Vervolgens wordt nog enige tijd gediscussieerd over het toepassen van 
loonkostensubsidie in relatie tot de loonwaarde van werknemers.  
Geconcludeerd wordt dat het aanvalsplan WWB de instemming heeft van de WWB-kamer. 

 
 
 
 
 



6   Rondvraag en sluiting 

Mevrouw Baarendse vraagt aandacht voor een meer praktische  werkwijze rondom gegevensverstrekking. 
Zij vraagt zich af waarom een gewezen uitkeringsgerechtigde na een erg korte onderbreking van de 
bijstandsperiode (6 weken) weer een volledige aanvraagprocedure moet doorlopen terwijl de herhaalde 
bijstandsafhankelijkheid al bij beëindiging van de uitkering voorzienbaar is.  Zowel klant als organisatie is 
hiermee niet gebaat.  
Verder heeft zij een vraag over bijstand, het werken als zelfstandige en het ingeschreven staan bij de Kamer 
van Koophandel. De heer Van Dijk gaat vervolgens op de startersregeling BBZ in.  
De heer Halberstadt attendeert op een brief van de Sociale Alliantie over de extra middelen die het Rijk vrij 
maakt voor minimabeleid en vraagt wat dit betekent voor Baanbrekers. De heer Van Dijk licht toe dat de 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor het minimabeleid. De extra rijksbijdrage biedt de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld extra in te zetten op schuldhulpverlening of –preventie.  
Mevrouw Bakker verwijst naar een leuk  initiatief van een gemeente die minima faciliteert met 
volkstuintjes.  
De voorzitter deelt mede dat de gemeente Loon op Zand een bijeenkomst heeft belegd  rondom de drie 
decentralisaties. De WWB-kamer is hiervoor uitgenodigd. Afgesproken wordt dat mevrouw Bakker, de heer 
Halberstadt en mogelijk ook de voorzitter de bijeenkomst bijwonen.    

 



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

 

 

 
Verslag:  Donderdag  27 juni 2013 

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 16 
Tijd:  19.30 uur 

      Genodigden: 
 
 

Afwezig: 
 

 
 
 
      

De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames F. Moayedi, 
A. Bakker, J. Baarendse, Th. van der Schans, Namens Baanbrekers mevrouw M. van 
Limpt en de heer J. van Dijk 
Mevrouw P. Gerris (Juvans) met kennisgeving 

        
 
 

 

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering ene heet de aanwezigen welkom onder de mededeling dat hij een 
bericht van verhindering heeft ontvangen van mevrouw Gerris.   

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

- Mededelingen vanuit Baanbrekers  
- De participatiepilot wordt op dit moment geëvalueerd. Afgesproken wordt het PON uit te nodigen 
om in neen volgende vergadering de evaluatie toe te lichten.  
- Baanbrekers heeft het voornemen om Talent2Work uit te rollen over Loon op Zand en Waalwijk. 
- Het samenwerkingsproject met Start People en Tempo Team is van start gegaan. Er zijn al de 
nodige kandidaten geselecteerd voor bemiddeling door deze bureaus. 
- De jaarstukken zijn door het AB vastgesteld. Vervolgens wordt kort ingegaan op de berap over het 
eerste kwartaal en de ontwikkelingen met betrekking tot in- en uitstroom.   

- LCR/FNV: uitnodiging bijeenkomst over Werk.nl. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- Kabinetsreactie 10 juni 2013 op resolutie VNG ‘Een vitale lokale samenleving. Wordt voor 

kennisgeving aangenomen.   
- Artikel Sociale Vraagstukken 17 juni 2013 over participatiepilot. Wordt voor kennisgeving 

aangenomen.  
- Nieuwsclip nr. 86. Wordt voor kennisgeving aangenomen 
- Inwerkingtreding verzamelwet SZW 2013. De heer Van Dijk deelt mede dat de mogelijkheid om 

met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor een langdurigheidstoeslag uit de wet 
geschrapt is. Daarnaast zijn er een aantal technische aanpassingen.  

 
 

3   Verslag vergadering 23 mei 2013 

Mevrouw Bakker vraagt of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van koffie- en theefaciliteiten in 
de frontoffice. De heer Van Dijk verwijst naar de eerdere besluitvorming die niet herzien is. Mevrouw Van 
der Schans deelt mede  de link met mogelijke agressie te onderschrijven.  
Opgemerkt wordt dat de heer Halberstadt abusievelijk als afwezig staat vermeld. 
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld. 



 
 

4   Participatienota ‘Iedereen doet mee’ 

De leden hebben kennis genomen van de nota ‘Iedereen doet mee’. De uitgangspunten rondom het 
participeren naar vermogen worden gedeeld. In die context is de notitie een herkenbaar verhaal.  
Er zijn wel zorgpunten. Op de eerste plaats is het onduidelijk wat er met de huidige tijdelijke 
dienstverbanden gebeurt. Vorig jaar speelde deze problematiek ook. Onzekerheid voor de doelgroep moet 
niet te lang voortduren. De gemeenten zouden kunnen overwegen om voor deze categorie extra middelen 
beschikbaar te stellen of te investeren in de kosten van een taskforce. 
Verder wordt er voor gepleit om met de concretisering van de tegenprestatie niet voorop te lopen. Er is 
veel te doen over dit onderwerp en in meerdere plaatsen lijkt de uitwerking van de tegenprestatie op 
gespannen voet te staan met de uitgangspunten van de wet en zelfs te leiden tot verdringingseffecten op 
de arbeidsmarkt. 

 
 

5   Elke jongere telt / jongerenaanpak Langstraat en Hart van Brabant 

Ter informatie is het raadsvoorstel ‘Elke jongere telt’ en de rapportage over het project toegezonden.  
De leden van de WWB-kamer vinden het een interessant stuk en onderkennen de noodzaak van een 
sluitende dienstverlening aan deze doelgroep. Ook nu de werkloosheid onder jongeren erg oploopt, is een 
sluitende dienstverlening op zijn plaats. De aard en de intensiteit van de dienstverlening moet daarbij 
afgestemd zijn op de kenmerken van de jongere. Zo is de startersbeurs een geschikt middel voor jongeren 
met een startkwalificatie, maar voor kwetsbare jongeren niet geschikt c.q. onvoldoende.  
Met instemming wordt kennis genomen van de wil om de sluitende aanpak voor jongeren voort te zetten 
en de netwerksamenwerking te stimuleren. 

 
 

6   Rondvraag en sluiting 

 De heer Halberstadt informeert of het mogelijk is dat er een overzicht komt van bestaande projecten 
waarbij Baanbrekers betrokken is. De heer Van Dijk zegt dit toe. 
De voorzitter deelt ten slotte mede dat hij in het kader van de advisering door de WWB-kamer met 
betrekking tot de nota ‘iedereen doet mee’ op korte termijn een mail zal sturen naar de leden.  
Vervolgens sluit hij de vergadering en wenst de aanwezigen voor zover aan de orde een goede vakantie 
toe.  
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26 LANGSTRAAT

door Niels van den Hoven

DRUNEN – Een zucht van opluch-
ting klinkt aan de andere kant
van de telefoon. „Eindelijk heb-
ben we een nieuw voorstel voor
kernmanagement af”, zegt Gijs
Verhoeven, voorzitter van Stich-
ting Promotie Drunen (SPD). De
stichting en de Ondernemersvere-
niging Drunen (OVD) praten al
enkele jaren over het aanstellen
van een kernmanager voor het
Drunense centrum. Nu is er een
tweede voorstel waar de gemeen-
teraad over mag beslissen.
De kernmanager moet zich gaan
richten op de promotie van win-
kelen in Drunen. Hij wordt aan-
spreekpunt voor ondernemers, en
instanties als politie en gemeente.
Daarbij krijgt hij het begeleiden
van evenementen, het bevorderen
van de veiligheid, leefbaarheid en
bereikbaarheid in zijn takenpak-
ket. Het is in feite het werk dat de
winkeliersvereniging en enkele
ondernemers nu nog op zich ne-
men. Als de gemeenteraad in de-
cember akkoord gaat, kan de ma-
nager in januari al aan de slag.
René Tausch, eigenaar van Sport-

wereld aan het Raadhuisplein kan
niet wachten tot de kernmanager
begint. „Ik dank Onze Lieve Heer
op mijn blote knieën dat er nu
eindelijk iets geregeld wordt. Het
is logisch dat iedere winkelier in
dit centrum verplicht wordt bij te
dragen aan het onderhoud en de
leefbaarheid van het winkelhart.”
Het is nu vaak zo, legt Tausch uit,
dat de kleine ondernemers er via
de winkeliersvereniging vaak hun
schouders onder zetten. „De gro-
te winkelketens doen niks, beta-
len niks, maar profiteren wel van
activiteiten zoals het Paasfestijn.”
Loodrecht achter Sportwereld zit
kaashandel Koetshuysch van Mi-

ke Krijnen. „Goed plan, kernma-
nagement”, vindt hij, net als 42
van zijn collega’s in het centrum.
Dat bleek uit een peiling van SPD
en OVD. Krijnen: „Iedereen be-
taalt hetzelfde bedrag voor dezelf-
de activiteiten en diensten.” Zijn
stemming verandert als hij hoort
over de de grens voor reclamebe-
lasting die SPD en OVD dwars
door Drunen hebben getrokken.
Ondernemers binnen die gren-
zen doen verplicht mee aan kern-
management, via reclamebelas-
ting. Buiten de grens is deelname
vrijwillig. Zo ontstaat nu de situa-
tie dat restaurant De Zoete Kers
verplicht mee moet doen en boek-
handel Sikkers - 200 meter verder-
op - dat niet hoeft.
Krijnen valt even stil. „Dit is bela-

WAALWIJK – Er verandert niets
aan de veiligheidsaanpak rond de
wedstrijd RKC-Feyenoord van
zondag. Dat is de uitkomst van
overleg tussen de Waalwijkse bur-
gemeester Nol Kleijngeld, politie
en justitie. Feyenoord-supporters
hadden in een open brief aan
RKC verzocht om meer kaartjes.
Ook waren zij niet blij met de ver-
plichte autocombiregeling, waar-
bij ze hun wedstrijdkaartje na
een vastgesteld tijdstip moeten
ophalen bij een omwisselpunt.
Tijdens de laatste editie van
RKC-Feyenoord, in april, brak er
een vechtpartij uit tussen Waal-
wijkse supporters en Feye-
noord-fans die in de RKC-vakken
zaten. Het kwam RKC op een

voorwaardelijke boete van 5000
euro van voetbalbond KNVB te
staan. Als gevolg daarvan werd be-
sloten tot een extra streng regime
rond de kaartverkoop en de ont-
vangst van de uit-supporters.
RKC-directeur Remco Oversier
had de Feyenoord-fans graag wat
tegemoetgekomen. „Maar door
het incident van april kan dat nu
gewoon niet. Die vechtpartij had
op sommige van onze fans zo’n
impact dat ze dit seizoen geen sei-
zoenkaart hebben aangeschaft.
Het is aan ons om het vertrouwen
van die supporters en van de KN-
VB terug te winnen. Dan kunnen
we in de toekomst weer wat gast-
vrijer optreden richting de Feye-
noord-fans.”

door Sjaak Koolen

WAALWIJK – Baanbrekers heeft de
eerste negen maanden van dit jaar
dertien boetes opgelegd aan frau-
derende klanten. Ook deelde Baan-
brekers tachtig waarschuwingen
uit aan klanten die zich niet aan de
regels hielden.

Met de boetes was een bedrag ge-
moeid van 5200 euro. „Dat lijkt
weinig geld, maar dat moet je an-
ders zien. Onze klanten hebben
immers een beperkt inkomen en
dan is elke euro boete al veel
geld”, zegt Eric van Agt, manager
inkomensondersteuning bij Baan-
brekers (regionale sociale dienst
en werkvoorziening).
Volgens Van Agt laat Baanbrekers
fraude nooit onbestraft. „Onze
klanten kloppen bij ons aan voor
ondersteuning. Wij gaan er hier-

bij vanuit dat iedereen zich netjes
aan de regels houdt. Wie dat niet
doet, brengt in feite ons stelsel
van sociale zekerheid in gevaar.
Daarom moeten wij optreden.
Dat staat zo in de wet.”
Wie fraudeert, krijgt onherroepe-
lijk een boete opgelegd. Klanten
die een waarschuwing hebben ge-
kregen en binnen twee jaar weer
in de fout gaan, kunnen rekenen
op een boete van minimaal 150 eu-
ro. Van Agt: „Wij zijn er voor
mensen die écht recht hebben op
onze dienstverlening en niet voor
klanten die zich niet aan de regels

houden. Gelukkig zijn de meeste
mensen gewoon eerlijk en hou-
den die zich aan de regels.”
Volgens Van Agt is voor de klan-
ten niet altijd duidelijk wanneer
er sprake is van fraude. „Daarom
doen we veel aan voorlichting
over fraude en fraudebestrijding.
Wij adviseren onze klanten altijd
om veranderingen direct door te
geven en altijd eerlijke antwoor-
den te geven. Op die manier voor-
komen ze een hoop ellende.”
Tot en met vorig jaar hoefden
fraudeurs alleen de te veel ontvan-
gen uitkering terug te betalen.
Sinds begin dit jaar is de fraude-
wetgeving veranderd. Wie nu
fraudeert moeten nu niet alleen
terugbetalen, maar krijgt ook een
boete die even hoog is als het be-
drag dat ze te veel hebben ontvan-
gen. De boete is minimaal 150 eu-
ro.

door Niels van den Hoven

HEUSDEN – Pech voor Heusdense
sportclubs met uitbreidingsplan-
nen. De gemeente geeft de komen-
de vijf jaar geen cent uit aan sport-
verenigingen die voor verbouwing
of uitbreiding van hun complex
een bijdrage van Heusden willen
hebben.

Dat is een van de aanbevelingen
die het college van B en W doet
in aanloop naar een nieuwe sport-
nota. De gemeenteraad discussi-
eert volgende week over de invul-
ling van een nieuw sportbeleid.
„Wat betreft sportcomplexen zit
Heusden ruim in zijn jasje. Dat is
zo bij iedere sport”, zegt wethou-
der Kees van Bokhoven (DMP
Heusden). De wethouder baseert
zich daarbij op een rapport uit
2012 van Synarchis. Het bureau
deed onderzoek naar de te ver-
wachten vraag naar sportaccom-
modaties op basis van demografi-

sche ontwikkelingen. De uit-
komst: de gemeente Heusden ver-
grijst en ontgroent. Op basis van
onder meer leerlingenprognoses
neemt het aantal sportende jonge-
ren af, concludeerde Synarchis.
In het nieuwe beleid gaat Heus-
den uit van het aantal velden en
kleedkamers dat er al is, niet wat
clubs graag willen. Van Bokho-
ven: „Zolang er van beide genoeg
zijn, nemen we verzoeken van ver-
enigingen niet in behandeling.”
Clubs moeten eerst samenwerken
en als een club te veel leden
heeft, moet iemand zich bij een
andere club aanmelden, vindt het
college. In het nieuwe beleid wil
Heusden afscheid nemen van de
50/50-regeling. De insteek van die
regeling was dat clubs en Heus-
den de kosten voor uitbreiding of
renovatie deelden. Met name het
afgelopen jaar - waarin vijf clubs
om een gemeentelijke bijdrage
vroegen - bleek de regeling niet
haalbaar. „Er zit een te groot ver-
schil tussen accommodaties en
verenigingen om de 50/50-rege-
ling toe te passen.” Het college
wil nu een onderzoek doen bij an-
dere gemeenten hoe zij met deze
materie omgaan. Privatiseren van
sportaccommodaties heeft nog
steeds de voorkeur van Heusden.

Ik dank Onze Lieve
Heer op mijn blote
knieën dat er nu
eindelijk iets
geregeld wordt

Gelukkig zijn de meeste
mensen eerlijk en houden
die zich aan de regels

We nemen komende vijf
jaar geen verzoek van
sportclubs in behandeling

Ondernemer René Tausch

Wethouder Kees van Bokhoven

Eric van Agt (Baanbrekers)

“

“

Tot 2018 geen
cent naar sport

Feyenoord-supporters krijgen
nul op het rekest van Kleijngeld

Kernmanagement kan komen,
maar grens tussen wel en niet
betalen is pijnpunt in Drunen.

KERNMANAGEMENT DRUNEN

� Winkeliers in een deel van het

“

Baanbrekers legt dertien boetes op
en deelt 80 waarschuwingen uit

Tweede
kans voor
centrum
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gratis en betaalt vervolgens normaal 
tarief.

Maak iemand abonnee op: 
bd.nl/abonneewerftabonnee 

*Voorwaarde is dat u én de nieuwe abonnee 
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Een 56-jarige man uit Andel
werd gisteren bij een controle
van politie en belastingdienst
in Oudheusden aangehouden.
Hij heeft nog twaalf openstaan-
de boetes en kon die niet di-
rect betalen. De man moet nu
77 dagen de cel in. Hoe hoog de
boetes zijn, is niet bekend.

door Niels van den Hoven

DRUNEN – Het aantal ondernemers
dat verplicht bijdraagt aan Kern-
management Drunen is in het
nieuwe voorstel van Stichting Pro-
motie Drunen (SPD) en Onderne-
mersvereniging Drunen (OVD)
flink terug geschroefd. De straten
in het belastbaar gebied zijn in
het kaartje hierboven weergege-
ven in het rode vak. In het gebied
zitten 66 ondernemers. SPD en
OVD schatten de inkomsten voor
2014 op 31.000 euro. De ongeveer
honderd ondernemers in de toe-
loopstraten mogen vrijwillig mee-
doen aan kernmanagement en
zijn dus niet verplicht reclamebe-
lasting te betalen.
In de opzet van kernmanagement
betalen alle ondernemers in het
aangewezen gebied verplicht jaar-
lijks vijfhonderd euro reclamebe-
lasting aan de gemeente Heus-
den. Dat doen zij over iedere mo-
gelijke vorm van reclame-uitin-

gen voor of aan hun pand, met uit-
zondering van ondernemers in de
eerstelijnszorg. De gemeente stort
het totale bedrag naar Stichting
Kernmanagement, waarna een
kernmanager aan de slag kan. Die
moet nog aangesteld worden.
De reclamebelasting en het kern-
management moeten per 1 janua-
ri ingaan. De Heusdense gemeen-
teraad moet het plan eerst goed-
keuren. Daar ging het eind vorig
jaar mis voor kernmanagement.
Toen leek de oprichting ervan op
een haar na geveld, totdat de poli-
tiek tijdens de raadsvergadering
begon te twijfelen aan het draag-
vlak onder Drunense onderne-
mers. Uit een peiling door SPD en
OVD bleek dat zo’n zestig van de
160 ondernemers positief waren
over kernmanagement. De helft
van de aangeschreven winkeliers
reageerden niet op de stemming.
Uit een peiling van de partij Heus-
den Transparant bleek dat zij
slecht geïnformeerd waren.

Zes bridgeclubs in deze regio
verzorgen een vervolgcursus
op de bridgelessen die omroep
MAX vanaf vandaag uitzendt
op Nederland 2. Bridge-goeroe
Berry Westra legt beginners
uit waar het spel om draait. Via
internet kunnen ze met gelijk-
gestemden oefenen.
BC Honneur, BC Internos, BC
Langstraat, BC Loon op Zand,
BC Schoon Slem en BC Waal-
wijk bieden al gedurende de
TV-cursus de gelegenheid an-
dere bridgers live te ontmoe-
ten en in een sociale sfeer te oe-
fenen. Waar en wanneer hangt
af van het aantal deelnemers.
Opgeven kan bij Laurent Goos-
sens (Kaatsheuvel) 0416-
281828, Geert Wijtvliet (Loon
op Zand) 0416- 361818 en Marja
Frankenmolen (Waalwijk)
0416-334136.

Kunsthistorica Lieke Tax-Oude
Vrielink verzorgt met het the-
ma ‘Vrouwen en bloemen in
de kunst’ woensdag 20 novem-
ber een lezing bij Galerie Adry,
Vismarkt 1 Heusden. De lezing
begin om 19.30 uur uur. De en-
trée bedraagt 12,50 euro inclu-
sief koffie.

chelijk. Winkels buiten het ge-
bied profiteren toch ook mee van
zaken als beveiliging en promo-
tie?” Meer winkeliers vinden dat.
Verhoeven van SPD legt uit: „On-
dernemers buiten het verplichte
gebied kunnen vrijwillig een

dienst afnemen van kernmanage-
ment. Bijvoorbeeld sfeerverlich-
ting. Als ze dat willen, betalen ze
alleen voor dat onderdeel.”
SPD en OVD kwamen met de
tweedeling nadat politiek Heus-
den vorig jaar het eerste plan tor-

pedeerde. Uit de onderbouwing
bleek niet voldoende draagvlak
onder de ongeveer 162 winkeliers
in hartje Drunen die allemaal
mee zouden moeten betalen aan
kernmanagement. Met name on-
der ondernemers in de toeloop-
straten naar het Raadhuisplein en
een deel van de Grotestraat was
weerstand. Ze hebben te weinig
profijt van de kernmanager, von-
den ze vorig jaar.
SPD en OVD gingen nog eens te
rade bij alle winkeliers. De onder-
nemers die nu in het gebied lig-
gen, gaven in meerderheid aan
voorstander te zijn. De winkeliers
daarbuiten zijn tegenstander.
Volgende week praat de gemeen-
teraad van Heusden over het nieu-
we plan voor kernmanagement.

door Erik van Hest

KAATSHEUVEL – Bewoners van de
parkeervergunningzones in de
Kaatsheuvelse wijken ’t Rooi Dorp
en de Prinsessenbuurt krijgen
voortaan twee parkeervergunnin-
gen voor bezoekers in plaats van
één. Dat stelt het college van Loon
op Zand voor in een nieuw con-
ceptplan voor de parkeerzones in
de gemeente.

Met het voorstel wil het college
de bewoners tegemoetkomen die
al jaren overlast ondervinden van
Eftelingbezoekers die hun auto il-
legaal in de aangrenzende wijken
parkeren. Volgens wethouder Ge-
rard Bruijniks (Gemeentebelan-
gen) is het nieuwe conceptplan
gebaseerd op de uitkomsten van
recent onderzoek om de overlast
in het gebied te beperken. Uit een

enquête onder bewoners bleek
echter weinig draagvlak te zijn
voor de invoering van een blauwe
zone. Daarom komt de gemeente
nu met andere voorstellen.
Parkeervergunningen worden
voortaan op kenteken ingeschre-
ven en niet meer op naam en
adres van de vergunninghouder.
Wie over een parkeerplek op ei-
gen terrein beschikt, maar meer-
dere auto’s in bezit heeft, krijgt
een vergunning waarop meerdere
kentekens staan opgenomen.
Het aantal bezoekerskaarten voor
bedrijven in de parkeerzone

wordt voortaan gebaseerd op de
cijfers uit het recente onderzoek
van de in infrastructuur gespecia-
liseerde organisatie CROW. Nu is
dat aantal nog maximaal vijf per
bedrijf.
In het nieuwe plan neemt het ge-
meentebestuur ook maatregelen
om fraude tegen te gaan. De par-
keervergunningen zijn nu nog
makkelijk na te maken. Het ver-
moeden bestaat dat er ook valse
vergunningen worden gebruikt.
Daarom wil het college de vorm-
geving van de vergunningen uit-
besteden.
De parkeerzone blijft overigens
vrijwel onveranderd. Alleen een
deel van de Pastoor Simkensstraat
wordt erbij getrokken.
Het conceptplan ligt de komende
vier weken ter inzage. Als het aan
het college ligt, gaan de wijzigin-
gen in per 1 april 2014.

Man uit Andel moet
77 dagen de cel in

Opvolgcursus na
bridgeles bij MAX

Lezing Vrouwen en
bloemen in de kunst’

Met deze wijzigingen
willen we de bewoners
tegemoetkomen
Gerard Bruijniks, wethouder

� Vanaf 1 januari moet het kernma-
nagement in Drunen van start
gaan.

� Een nog aan te stellen kernmana-
ger moet zich gaan richten op de
promotie van winkelen in Drunen.
Hij wordt aanspreekpunt voor on-
dernemers, instanties als politie
en gemeente. Daarbij krijgt hij het

begeleiden van evenementen, het
bevorderen van de veiligheid, leef-
baarheid en bereikbaarheid in zijn
takenpakket.

� Winkeliers in het hart van het Dru-
nens centrum betalen verplicht re-
clamebelasting aan de gemeente.
Die geeft het volledige bedrag aan
het kernmanagement.

“

winkelcentrum van Drunen moeten over alle reclame-uitingen belasting gaan betalen. foto Patrick Guitjens

Reclamebelasting
bindend voor 66
van 160 winkels

O U D H E U S D E N Bewoners vergunningzones krijgen
extra parkeerkaart voor bezoekers

KERNMANAGEMENT DRUNEN

100 m0 infographic JW | cartografie Maps4News | bron gemeente Heusden
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Graag langer aan
een team bouwen
door Kees Klijn

V eel trainers moeten sollici-
teren om ergens aan de
bak te komen - als het al

lukt. Want de pool met oefen-
meesters in het amateurvoetbal is
overvol. Ruud van den Heuvel
hoefde geen sollicitatiebrief te
schrijven toen de 43-jarige Waal-
wijker na vijf seizoenen Raams-

donk besloot om bij een andere
voetbalclub een kijkje in de keu-
ken te nemen. Hij werd benaderd
door Jan Fitters van derdeklasser
Waspik. Waspik, dat binnen twee
jaar twee trainers had versleten,
was kennelijk toe aan stabiliteit,
aan een oefenmeester die zich
voor langere tijd wilde verbinden
aan de club.
„Zo’n type ben ik wel”, zegt Van
den Heuvel, die bij Baardwijk
veertien jaar in het eerste elftal
voetbalde en ook het eerste vier
seizoenen onder zijn hoede had.
„Ik vind het fijn om veel energie
in een club te steken. Niet alleen
in het eerste, ook bij de A-jeugd.
Ja, die wedstrijden probeer ik ook
allemaal te volgen. Waspik is een
club met weinig verloop, dus kun
je op lange termijn bouwen aan
een team.”
Het had overigens maar weinig
gescheeld of Waspik was gedegra-
deerd naar de vierde klasse. Via
de nacompetitie wisten de
blauw-witten zich te redden. „De-
graderen, dat had ik heel verve-
lend gevonden. Het is dan alle-
maal wat minder: het niveau van
de scheidsrechters, de accommo-
daties, het voetbal zelf. Waspik
was er ook te goed voor.”
Van den Heuvel mag de vierde
klasse dan te laag inschatten voor
‘zijn’ Waspik, hij zal toch moeten
voorkomen dat dat spook weer
gaat rondwaren op sportpark El-

zenhagen. Want al weer hangt
de ploeg rond in die regionen
waarin het minder prettig toe-
ven is, de elfde plaats. Volgens
de trainer is die plek niet repre-
sentatief voor wat is geboden
binnen de kalklijnen. „Voor
hetzelfde geld hadden we zes
of zeven punten meer gehad
en stonden we nu derde.”
Beter gezegd: Waspik had zes
of zeven punten meer móeten
hebben. Want in de wedstrij-
den tegen Jong Brabant, Terhe-
ijden en Oosterhout verspeel-
de Waspik zes punten. Nota
bene tegen een tegenstander
die nog maar tien spelers op
het veld had staan. Dat heeft
alles te maken met druistig-
heid, meent Van den Heuvel.
„Het is een ploeg die graag
aanvallend voetbalt. En met
een mannetje meer hebben ze
de neiging het systeem los te
laten. Ze vergaten dat een team
met nog maar tien voetballers
op het veld het tactisch zó
kan regelen dat het niet eens
lijkt dat je een mannetje min-
der hebt. Dan ga je achterin
gewoon één op één spelen. En
meestal maakt dat ook iets
extra’s los. Dat hebben we zelf
ook meegemaakt, tegen RCD.
Wonnen we met 1-2, met z’n
tienen.”
Afgelopen zondag, bij Boei-
meer, werd het overtal wel
gehonoreerd, al scoorde Was-
pik het winnende doelpunt pas
in de laatste minuut. Aanslui-
ten bij de massa in de derde
klasse B is voorlopig het doel
van Waspik. „De komende
twee weken kunnen we stap-
pen zetten met wedstrijden
tegen SCO en hekkensluiter
SSW. Dan komen we in de
buurt van de middenmoot.”

door Sylvia van de Ven

WAALWIJK/LOON OP ZAND – Het
banenproject Talent2Work, dat in
de gemeente Heusden inmiddels
al 122 mensen aan een baan heeft
geholpen, gaat volgende week
donderdag ook van start in Waal-
wijk en Loon op Zand.

Werkzoekenden uit die gemeen-
ten zijn vanaf 9.00 uur welkom in
het stadion van RKC Waalwijk.
Na het officiële startsein van het
project kunnen werkzoekenden
en werkgevers elkaar ontmoeten.
Talent2Work is een project van
Baanbrekers (sociale dienst) en de

gemeenten in De Langstraat. Het
doel is om zoveel mogelijk men-
sen die om wat voor reden dan
ook langs de kant staan, weer aan
een baan te helpen. Voor het pro-
ject onderhouden Baanbrekers,
Heusden, Waalwijk en Loon op
Zand nauwe contacten met het
bedrijfsleven in de gemeenten.
De partijen gaan bij bedrijven op

bezoek om te bekijken of er werk
beschikbaar is. En vragen onder-
nemers werkzoekenden rond te
leiden in hun bedrijf om elkaar
op die manier beter te leren ken-
nen. Werkgevers die werk heb-
ben, kunnen zo zelf bekijken met
welke werkzoekenden ze om de
tafel willen gaan.
Vaak hebben bedrijven geen vaca-
tures maar is er wel werk. Dit kun-
nen ook tijdelijke banen, projec-
ten of werkervaringsplaatsen zijn.
De bijeenkomst volgende week
donderdag duurt tot 12.00 uur en
wordt gehouden in de business-
en sponsorruimte van het sta-
dion.

door Sylvia van de Ven

WAALWIJK – Ze spelen in de eredi-
visie van de hobbyproducten, zo
zeggen Stefan Lanslots en Piet
Langermans, directeuren van
Avec in een filmpje over hun be-
drijf in Waalwijk. Elke maand ont-
wikkelen ze 1000 nieuwe produc-
ten. En iedere Nederlander, zo ver-
zekeren ze, heeft wel iets van hen
in huis.
Het klinkt een beetje als groot-
spraak, maar het klantenbestand
van Avec (alles voor educatie en
creativiteit) is behoorlijk overtui-
gend; Hema, V&D, Blokker, Xe-
nos en Boekenvoordeel om maar
een paar grote namen te noemen.
„Voor al die grootwinkelbedrij-
ven ontwikkelen en produceren
wij hobbyproducten”, zegt Lan-
slots. En niet alleen voor winkel-
ketens in Nederland, maar van
Duitsland, Engeland tot Australië.
„We produceren onder privat la-
bel, dus onder de eigen merk-
naam van die bedrijven. Voor ie-
der bedrijf andere producten, zo-
dat je bij Blokker en Hema nooit
hetzelfde tegen komt.”
Producten voor educatie ontwik-
kelt Avec niet meer. „Die tak heb-
ben we afgestoten. Het werd te
groot. We moesten ons richten op
één van de twee.”
Een succesvolle keus, zo blijkt.
Onlangs werd Avec genomineerd
voor de BOV-trofee. De prijs in
Midden-Brabant voor de onderne-
mer met de beste visie.
Het Waalwijkse Avec won net
niet, maar is niet minder trots.
„De afgelopen jaren zijn grote jon-
gens in onze branche failliet ge-

gaan, maar ons gaat het goed.”
In 2007 maakte Avec een belang-
rijke keus. „Hobbywinkels waren
onze klanten. We hadden twaalf
vertegenwoordigers in dienst en
tien verkopers achter de telefoon.
Duizend kleine klanten. De hele
dag ging de telefoon. Maar je zag
dat het minder werd. Wij voelden
aan dat het grootwinkelbedrijf in
de hobbymarkt zou stappen en
dat de kleine specialist het steeds
moeilijker zou krijgen.”

In 2008 gooiden Lanslots en Lan-
germans rigoureus het roer om.
Ze schreven al hun klanten een
brief dat ze voortaan niet meer bij
Avec hun hobbyproducten kon-
den bestellen. Avec ging zich rich-
ten op het grootwinkelbedrijf.
Langermans: „Het is spannend ge-
weest. In 2009 zaten we echt in
een dip, we verloren 30 procent
van de omzet. Vanaf 2010 ging het
bergopwaarts en inmiddels is on-
ze omzet verdrievoudigd.”
Avec heeft de organisatie van het
bedrijf compleet veranderd. Naast
Piet Langermans, de commerciële
man, heeft het bedrijf geen verko-
pers meer in dienst. „We hebben
creatieven in huis, trendwatchers,
productontwikkelaars, dtp-ers en
voor elke klant een projectmana-
ger. Een projectmanager denkt an-
ders met de klant mee als iemand
die alleen verkoopt.”
Avec heeft zich flink moeten spe-
cialiseren. Wil je mogen werken
voor de echt grote jongens, dan

In 2007 werkten
we nog voor de
kleine hobby-
winkels. Het roer
ging rigoureus om

Werkzoekenden uit
De Langstraat ontmoeten
plaatselijke ondernemers
in stadion van RKC

Piet Langermans, Avec

“
� Ruud van den Heuvel: ‘Fijn om

veel energie in een club te steken.’

Avec maakt
hobbyspullen
voor de grote
ketens. „Elke
maand 1000
producten.”

Schot voor de boeg

�

HOBBYPRODUCTEN

� Piet Langermans (l) en Stefan Lanslots in de trendkamer van hun bedrijf in

‘Iedereen heeft

Banenproject Talent2Work start
ook in Waalwijk en Loon op Zand
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Degraderen had
ik heel vervelend
gevonden, het
is dan allemaal
wat minder
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WAALWIJK – Henk Heuverling
is door van LokaalBelang in
Waalwijk gekozen als lijsttrek-
ker voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. Bij de eer-
ste tien op de kandidatenlijst
staan drie nieuwe namen:
Hans Brekelmans (plaats 5),
Bea de Jongste (6) en Ramon
van Bavel (9). De huidige raads-
leden Jan van Baardwijk, Ad
van Hamond, Jan van Dinther,
Peter Monsieurs en Will Lo-
denstijn completeren de top
van de lijst. Idja Marasabessy
keert niet terug in de raad. Zit-
tend raadslid Ger Damen
neemt de 14e plaats in op de
lijst. LokaalBelang is met zeven
zetels de grootste partij.

door Sylvia van de Ven

WAALWIJK – Avec in Waalwijk, pro-
ducent van hobbyproducten voor
grootwinkelbedrijven als Hema
en V&D is in Waalwijk uit haar
jasje gegroeid en heeft plannen
om naar Tilburg te verhuizen.
Directeuren Stefan Lanslots en
Piet Langermans hebben hun oog
laten vallen op het Veemarktkwar-
tier in het centrum van die stad.
„We zitten nu zeventien jaar aan
de Spuiweg op bedrijventerrein
Haven en dit pand is echt veel te
klein geworden. In het Veemarkt-
kwartier komen 150 werkplekken
voor creatieven. Hier zitten we
langs een snelweg. Dan willen we

liever daar werken. In Tilburg heb-
ben we meer kans op kruisbestui-
ving en is het waarschijnlijk mak-
kelijker om aan creatief personeel
te komen.”
Bovendien zit de directie graag in
het centrum van de stad. „Als er
klanten zijn uit het buitenland,
loop je in Tilburg zo de winkel-
straat in. Daar kunnen we laten
zien welke producten we maken
en hoe verschillende ketens het
presenteren. Hier moeten we al-
tijd met de auto op pad.”
Zeker is de verhuizing van Avec
naar Tilburg nog niet.
„Maar dat we uit dit pand weg
gaan is zeker. In 2015 zitten we
hier niet meer.”

Stadsherberg en Brouwcafé Ka-
reltje in Heusden mag zich re-
kenen tot de 100 beste cafés in
het land. Het vakblad Misset
Horeca houdt deze uitverkie-
zing jaarlijks. Kareltje neemt in
die top 100 de 77ste plaats in.
Het is voor het eerst dat een on-
derneming uit De Langstraat
in die top 100 voorkomt.

De nieuwe werkgroep Bolder-
Live houdt zaterdag 23 novem-
ber een Bruce Springsteen tri-
bute met (on)bekende hits in
Den Bolder in Waspik. De zaal
gaat open om 20.00 uur.

Heuverling aan kop

moet je aan veel eisen voldoen.
„Producttesten, certificering, tot
aan het kunnen aanbrengen van
barcodes aan toe.” Maar werken
voor grote klanten, heeft vooral
voordelen, weet Langermans. „Vo-
lume.”
Haken en breien is de trend van
nu, beamen de mannen. „En dat
blijft nog wel even.” Een jaar of
zeven duurt een trend meestal.
„Maar in die zeven jaar zit er wel

heel veel ontwikkeling in zo’n
hobby met steeds weer andere
producten.”
Maar duizend producten per
maand? „En toch is het zo. Al zit
daar ook het bolletje wol bij dat
een ander trendkleurtje krijgt.”
Avec levert nooit twee keer het-
zelfde hobbyproduct. „Als een
knutselpakket voor een muis van
vilt goed loopt, leveren we dat
niet nog een keer. Gegarandeerd

verkoopt het dan minder. Mensen
willen dan wel weer een nieuw
dier.”
De showroom van Avec staat vol
met de laatste knutseltrends.
Kant en klare pakketten om sur-
prises te maken. Ridderpakken
die kinderen zelf kunnen inkleu-
ren en Boodles; bollen met stroken
katoen van restafval waarmee, het
volgens Lanslots, al snel leuk ha-
ken is.
Om de consument te inspireren,
maakt Avec filmpjes van zijn pro-
ducten. „Onze klanten zetten die
op hun site. De consument ziet
precies hoe iets wordt gemaakt,
wat hij nodig heeft en komt vaak
met een kant-en-klaar boodschap-
penlijstje naar de winkel toe.”
Bang dat al die producten die Avec
elke maand weer lanceert, worden
gekopieerd, is het bedrijf niet. „In
het begin maakten we ons daar
druk om, maar tegen de tijd dat
het dan in de winkel ligt, hebben
wij alweer iets nieuws.”

BolderLive

Kareltje in top 100

� Het Waalwijkse bedrijf Avec (alles
voor educatie en creativiteit) is in
1995 mede opgericht door Waal-
wijker Piet Langermans.

� Inmiddels wordt het bedrijf geleid
door Langermans en Tilburger Ste-
fan Lanslots.

� Avec produceert hobbyproducten
onder privat label voor grote win-
kelketens als Hema, V&D, Xenos.

� Sinds 2004 richt Avec zich alleen
op creatieve producten. Avec is
met educatiematerialen gestopt.

� Naast de vestiging in Waalwijk
heeft Avec ook vestigingen in En-
geland en China. De hobbyproduc-
ten worden wereldwijd verkocht
van Duitsland tot Australië.

� Bij Avec werken 35 mensen. Daar-
naast is er een team freelancers.

W A A L W I J K

Avec verkiest Tilburg
boven Waalwijk

� Nieuwste trend: haken met Boodles. „Bij de productie van T-shirts snijden
ze aan de onder- en bovenkant van een lap katoen een strookje af. Die ko-
pen wij op. Als je er mee gaat haken, levert het snel een leuk resultaat op.”Waalwijk. „Elke week zit ons team bij elkaar om te brainstormen over nieuwe producten.” foto Patrick Guitjens

wel iets van ons in de kast’

Keukens met 10 jaar zekerheid
KIJK VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT OP SUPERKEUKENS.NL

NU ELKE ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

AEG Vaatwasser geïntegreerd 
• Stil 47db • 5 prog. • AAA
van 925,- voor 499,-

PELGRIM Combi-magnetron
van 1469,- voor 699,-

• DENBOSCH Reitscheweg 8 073 - 6428761 • EINDHOVEN Tenierslaan 9 040 - 7676010   
• SINT HUBERT Pastoor Jacobsstraat 2B 048 - 5470415 • OSS (VERBRUGGENMEGASTORE) Frankenweg 27 0412 - 623698

COMPLEET

5999,-
incl.

apparatuur

DIRECT DE BESTE PRIJS
!

M.U.V. EINDHOVEN

W A S P I K

AVEC WAALWIJK

H E U S D E N









 
  
 
 

 
 
 

VERGADERSCHEMA                           DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR                 
 
 
Dagelijks Bestuur:  vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur (niet openbaar) 
Algemeen Bestuur: maandag van 19.00-21.00 uur  (openbaar)   
 

Cyclus Vergadering DB Toezending 
vergaderstukken 

Vergadering AB Toezending 
vergaderstukken 

Bijzonderheden 

1 24 januari  17 januari    

2 14 februari 7 februari    

   24 februari  14 februari Laatste vergadering met zittend AB 

3 21 maart 14 maart    Jaarplan en ontwerpbegroting 2015 
 Laatste vergadering met zittend DB 
 27 maart: verzoek aan raden 

aanwijzing bestuursleden 

4 18 april 11 april    Bespreking jaarrekening  

          28 april        18 april  Jaarplan en ontwerpbegroting 2015 

5 23 mei 16 mei    

6 27 juni 20 juni    

   7 juli 27 juni  Vaststelling jaarstukken 
 Toezending aan GS 

7 Zomervakantie 

8 22 augustus  15 augustus    

9 19 september 12 september    

   29 september 19 september  

10 17 oktober 10 oktober    

11 14 november 7 november    

12 5 december 28 november    

   15 december 5 december  

 
   



 
  
 
 

 
 
 

RAAD EN COMMISSIES 
Jaarstukken BB 

 FEESTDAGEN  
BIJONDERE DAGEN 

 SCHOOLVAKANTIES 
(basisonderwijs Zuid) 

 

  Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 

Heusden  1ste Paasdag 20 april Meivakantie 28 april t/m 9 mei  

Commissie 15 mei 2de Paasdag 21 april Zomervakantie 14 juli t/m 22 augustus 

Raad 3 juni Koningsdag 26 april Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 

Loon op Zand  Bevrijdingsdag 5 mei Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari 

Inspraakavond 26 juni Hemelvaartsdag 29 mei   

Raad 3 juli 1ste Pinksterdag 8 juni   

Waalwijk  2de Pinksterdag 9 juni   

Commissie 22 mei  1ste Kerstdag 25 december   

Raad 12 juni  2de Kerstdag 26 december   
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Wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet 

zoals aangeboden aan de Tweede Kamer op 2 december 2013 - Samenvatting door Cedris 1 

 

Het wetsvoorstel 

De wetsvoorstel is aan de Kamer aangeboden als Vierde nota van wijziging op het Wetsvoorstel Invoeringswet 

Wet werken naar vermogen (Wwnv). Laatstgenoemd voorstel was begin februari 2012 aan de Tweede Kamer 

aangeboden maar daarover werd in april 2012, vanwege de val van het kabinet, niet meer gestemd. 

Over het wetsvoorstel, waarvan nog een geconsolideerde/doorlopende versie zal verschijnen, heeft de Raad van 

State inmiddels advies uitgebracht (tevens vandaag gepubliceerd). Tevens is het getoetst op uitvoerbaarheid. In 

dit wetsvoorstel zijn de afspraken uit het Sociaal akkoord verwerkt en ook de kritiekpunten die partijen (waaronder 

de VNG en Cedris) op het wetsvoorstel Wwnv hadden. Wijzigingen betreffen onder meer: 

- Sociale partners stellen zich garant voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking; 

- Er komen 35 regionale werkbedrijven; 

- Loonkostensubsidie komt in de plaats van de in de Wwnv voorgestelde loondispensatie; 

- Efficiencykorting op de Wsw-middelen wordt twee jaar later ingevoerd en wordt gespreid over zes jaar in 

plaats van drie; 

- Wajongers met arbeidsvermogen gaan tot de doelgroep van de Participatiewet behoren en dat geldt ook voor 

de huidige Wajonggerechtigden; 

- In het Sociaal akkoord lag de bovengrens bij een loonwaarde van 80% WML. Het wetsvoorstel sluit aan bij de 

doelgroepomschrijving voor garantiebanen: mensen die bij reguliere werkgevers niet in staat zijn om 100% 

van het Minimumloon (WML) te verdienen. 

 

Het is het Kabinet niet gelukt om de Quotumwet gelijktijdig in te dienen met de Participatiewet. Deze regeling  

wordt nog uitgewerkt in overleg met werkgevers en werknemers. Het voorstel voor de Quotumwet gaat pas in het 

voorjaar 2014 naar de Tweede Kamer. Het streven is dit wetstraject 1 januari 2015 afgerond te hebben. 

 

In lagere regelgeving onder de Participatiewet worden nog zaken geregeld zoals 

- Verdeelmodel waarmee de budgetten over de gemeenten worden verdeeld; 

- Fasering van de te herbeoordelen Wajongers; 

- Beoordelingsmethode. Onder meer minimumeisen die aan deze methode worden gesteld, tenzij de 

werkbedrijven daarover zelf tijdig afspraken maken. UWV gaat deze methode toepassen. 

 

Wetten die tevens met de Participatiewet veranderen zijn onder meer de WIA (aanpassing schattingsbesluit, 

arbeidsongeschiktheidscriterium voor wie met loonkostensubsidie werkt), de Ziektewet (bepaling tweede jaar 

ziektewet voor vangnetters) en de toepassing van de Mobiliteitsbonus (geen samenloop met loonkostensubsidie). 

 

Enkele voorstellen die mogelijk al een plek konden krijgen in dit wetsvoorstel zijn nog onderwerp van bespreking 

in de Werkkamer. Gemeenten en sociale partners zijn bijvoorbeeld nog bezig met de vormgeving van de 

Werkbedrijven. De aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel neemt op deze en andere nog uit te werken thema’s 

alvast een voorschot.  

                                                           
1 NB raadpleeg voor meer achtergrondinformatie eerdere Kamerbrieven: 
- 21 december 2012: Contouren van de participatiewet op grond van het Regeerakkoord 
- 11 april 2013: over het Sociaal akkoord 
- 27 juni 2013: Hoofdlijnen vormgeving van de Participatiewet en het quotum na de totstandkoming van het sociaal akkoord. 
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Wat gebeurt er met de huidige regelingen? 

 

Wsw 

In de plannen voor de Wwnv konden alleen nog de mensen die op beschut werk zijn aangewezen instromen in de 

Wsw. Onder In de Participatiewet wordt de Wsw met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor alle nieuwe 

instroom, inclusief degenen die alleen beschut kunnen werken. 

Wie op 31 december 2014 op de Wsw-wachtlijst staat kan niet meer instromen en valt onder de Participatiewet. 

Wie van deze groep bij UWV een uitkering heeft kan door UWV worden ondersteund naar werk. De overigen 

kunnen een beroep doen op het gemeentelijke instrumentarium.  

 

De Wsw blijft bestaan voor wie op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband heeft. Deze groep houdt zijn 

huidige wettelijke rechten en plichten. De herindicatie van deze groep blijft in handen van UWV en gebeurt op 

basis van dezelfde criteria (bijlage uitvoeringsbesluit Wsw) als nu gebeurt. UWV geeft geen nieuwe Wsw-

indicaties meer af en zal 16 weken voor het eind van 2014 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen.  

Onder de Participatiewet kunnen gemeenten aan mensen die een Wsw-dienstverband hebben een nieuw 

begeleid werken dienstverband aanbieden. Ook kan een nieuwe begeleid werkenplek worden aangeboden aan 

mensen wiens begeleid werken dienstverband afloopt/mislukt. 

 

In de – ongeoormerkte – middelen waarmee het gebundelde re-integratiebudget wordt gevuld wordt rekening 

gehouden met de bestaande Wsw-plekken. De fictieve Rijksbijdrage per Wsw-plek daalt met ingang van 2015 

met circa 500 euro per jaar af tot circa 22.700 euro in 2020. De berekening van de totale bijdrage gaat uit van een 

afname van de oude Wsw-groep met 5.000 plekken per jaar. Elke jaar wordt gecheckt of de aannames waarmee 

de financiële middelen voor het zittende bestand worden berekend, nog kloppen. Dit geldt zowel voor de prijs- 

(inclusief zes jaar efficiencykorting) als de hoeveelheids-component (tempo afbouw zittend bestand). 

 

Wajong 

Jonggehandicapten met een arbeidsbeperking maar met arbeidsmogelijkheden  komen niet meer in de Wajong 

terecht maar horen tot de doelgroep van de Participatiewet als zij zijn aangewezen op ondersteuning. 

Mensen die nu al een Wajonguitkering hebben worden over een periode van van vier jaar (2015 t/m 2018) 

gefaseerd herbeoordeeld op arbeidsvermogen.  

De Wajong blijft als uitkeringsregeling alleen nog toegankelijk voor mensen van wie bij deze herbeoordeling blijkt 

dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Zij houden recht op hun uitkering ter hoogte van 75% WML. 

Om de verandering niet te plotseling te laten verlopen is afgesproken dat jonggehandicapten die over 

arbeidsvermogen beschikken na zes maanden hun Wajonguitkering verliezen en worden overgedragen aan de 

gemeenten. Zij kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.  

Regering, UWV en gemeenten werken aan een zorgvuldige overdracht van deze groep. De overgangstermijn van 

zes maanden dat de herkeurde Wajonger nog in de uitkering blijft wordt daarvoor benut, onder meer door het 

maken van een individueel Plan van Aanpak. 

Van de Wajongers die nu al werken is het duidelijk dat zij over arbeidsvermogen beschikken. Hun herkeuring zal 

op een later moment gebeuren, en in elk geval nog niet zolang zij bij de huidige werkgever in dienst zijn. Zij 

blijven zolang bij het UWV. Gemeenten kunnen niet worden verplicht deze groep (vervangende) voorzieningen 

aan te bieden waarmee zij aan het werk kunnen blijven. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld het instrument 

loondispensatie niet toepassen.  

Van Wajongers die in een re-integratietraject zitten ten tijde van hun herkeuring wordt het re-integratietraject na 

zes maanden door de gemeente overgenomen. UWV blijft tot en met het eind van het traject verantwoordelijk 

voor de financiele afwikkeling van het traject. 

 

Op termijn komen ongeveer 140.000 Wajongers over naar gemeenten, inclusief de Wajongers die al werken.  

Naar schatting zullen van de 30.000 extra personen die elk jaar vanaf 2015 t/m 2018 een beroep doen op de 

Participatiewet, er 20.000 afkomstig zijn uit de groep die na herbeoordeling de Wajonguitkering  verliest. De 

overige 10.000 zijn gelijkelijk verdeeld over mensen die anders in de – dan afgesloten – Wsw respectievelijk de 

Wajong zouden zijn ingestroomd. 
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Kostendelersnorm 

Het Rijk stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor (tijdelijke) compensatie van mensen die onder de 

kostendelersnorm vallen en een inkomensdaling ondergaan, maar wel een langdurige zorgbehoefte 

hebben. De gemeente bepaalt aan wie in welke gevallen deze compensatie wordt verstrekt. 

De kostendelersnorm wordt ook verzacht voor mensen die vanwege arbeidsvermogen geen beroep 

meer kunnend doen op de Wajong en, als zij met meer personen in één huis wonen, dreigen te worden 

geconfronteerd met een plotselinge inkomensdaling. De eerste 2,5 jaar na het herkeuringsbesluit kunnen 

zij toch een beroep op de bijstand doen. Dit geldt ook voor werkende jongeren die werkloos worden. 

 

WWB 

De WWB bestaat met ingang van 2015 niet meer onder deze naam en wordt opgenomen in de Participatiewet. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor een bredere doelgroep., krijgen meer instrumenten tot hun beschikking 

(zoals de nieuwe voorziening beschut werken en loonkostensubsidie-nieuwe-stijl) en meer beleidsruimte om te 

bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. De nieuwe instrumenten kunnen gemeenten inzetten naast 

al beschikbare instrumenten en voorzieningen zoals re-integratietrajecten, proefplaatsingen, jobcoaching, 

sollicitatietrainingen, leerwerktrajecten en vrijwilligerswerk. Gemeenten kunnen de expertise die de SW-bedrijven 

hebben opgebouwd inzetten bij de uitvoering van de nieuwe instrumenten uit de Participatiewet voor de nieuwe 

doelgroep. 

Het recentelijk ingediende wetsvoorstel WWB Maatregelen neemt al een voorschot op het activerender maken 

van de WWB (o.a. tegenprestatie). Deze maatregelen, waarvan de beoogde ingangsdatum 1 juli 2014 is, maken 

te zijner tijd ook deel uit van de Participatiewet. 

Toekenning van de bijstand gaat voortaan gepaard met een individueel Plan van aanpak. Daarin wordt de aan 

betrokkene te bieden ondersteuning uitgewerkt en wordt beschreven welke verplichtingen er zijn rond 

arbeidsinschakeling en wat de gevolgen zijn als hieraan niet wordt voldaan. Betrokkene kan bezwaar maken 

tegen de besluiten van de gemeente of en zo ja tegen welke voorwaarden bijstand en activering wordt toegekend. 

 

 

Nieuw instrumentarium 

 

Loonkostensubsidie 

Dit instrument komt beschikbaar voor mensen die aan de slag gaan in beschut werk of bij een reguliere 

werkgever. De loonkostensubsidie komt in de plaats van de in de Wwnv voorgestelde loondispensatie. Dit laatste 

kreeg onvoldoende draagvlak, mede omdat mensen daarmee langere tijd onder WML terecht kwamen. 

Loonkostensubsidie kan tijdelijk of voor een langere periode worden ingezet voor mensen met een 

arbeidsbeperking die niet zelfstandig het WML kunnen verdienen. De loonkostensubsidie overbrugt het verschil in 

– door verminderde productiviteit lagere – loonwaarde en het 100% WML-niveau. Waar de werknemer meer dan 

WML ontvangt, betaalt de werkgever het verschil tussen het WML en het (cao-)loon. 

De loonkostensubsidie is voor gemeenten niet nieuw. Maar het instrument dat gemeenten al jaren vanuit het 

Participatiebudget inzetten is per definitie tijdelijk en niet specifiek gericht op mensen met een arbeidsbeperking. 

Oude en nieuwe vormen van loonkostensubsidie  kunnen niet worden ‘gestapeld’. Naast loonkostensubsidie kan 

de gemeente wel begeleiding et cetera bieden.  

 

Inzet van loonkostensubsidie is onderwerp van regionale afstemming op het niveau van de Werkbedrijven. 

De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt  nooit meer dan 70% van het WML. Via de loonkostensubsidie 

worden ook de werkgeverslasten vergoed voor dat deel van het loon dat niet boven WML uitstijgt. 

 

Mensen die in deeltijd werken en lager dan het sociaal minimum uitkomen kunnen aanvullende bijstand krijgen. 

Voor mensen met alleen een  medische urenbeperking (zonder verminderde productiviteit) hoeft en kan geen 

loonkostensubsidie worden toegepast. Zij kunnen met de werkgever een deeltijdcontract afsluiten en verdienen 

ten minste het minimumloon naar rato van het aantal contracturen. Zij krijgen een aanvullende bijstandsuitkering. 

Om voor deze groep het werk (of uitbreiding van het dienstverband) toch te laten lonen wordt 10% van hun 

inkomsten uit arbeid vrijgesteld bij de berekening van de aanvullende bijstand. 
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Loonwaardebepaling 

Loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met betrokkenheid van het Werkbedrijf en de 

werkgever. Elk jaar vindt een herbeoordeling plaats. Bij mensen die beschut werken en voor wie een 

loonkostensubsidie wordt verstrekt, gebeurt dit om de drie jaar. Gemeenten bepalen de loonwaarde en 

kiezen (binnen de kaders van de wet) zelf hoe zij bepalen of mensen tot de doelgroep van de 

loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet. Gemeenten kunnen deze 

selectie zelf doen of hiervoor een organisatie (zoals het UWV) inschakelen. 

De methode om de loonwaarde te bepalen moet aan enkele minimumeisen voldoen, zoals objectief, 

transparant, inzichtelijk beschreven en betrouwbaar. Binnen de 35 werkbedrijven worden afspraken 

gemaakt over deze minimumeisen. Als dit niet op tijd (1 januari 2015) gebeurt dan worden deze eisen bij 

lagere regelgeving voorgeschreven. 

 

Beschut werken 

Beschut werk vindt in tegenstelling tot in de Wwnv-voorstellen niet meer onder de vlag van de Wsw plaats, maar 

wordt een door de gemeenten zelf in te vullen instrument waarvan ze zelf kunnen kiezen hoe ze de voorziening 

organiseren. Bij de uitvoering betrekken de gemeenten het Werkbedrijf. 

De Wsw wordt met ingang van 2015 afgesloten. Wie op daarop is aangewezen kan op basis van de 

Participatiewet in een beschutte werkomgeving aan de slag. De doelgroep voor beschut werk zijn mensen die 

door hun lichamelijke/verstandelijke/psychische beperking zoveel begeleiding/werkaanpassing nodig hebben om 

loonvormende arbeid te kunnen verrichten, dat niet van reguliere werkgevers mag worden verwacht dat zij deze 

mensen in dienst nemen. Gemeenten leggen in een verordening vast wanneer iemand tot deze doelgroep 

behoort. Bij de indicatie voor beschut werk kan de gemeenten andere partijen inzetten, bijvoorbeeld het UWV. 

 

In de structurele situatie moeten er 30.000 beschutte werkplekken beschikbaar komen. Er is geen sprake meer 

van de herplaatsingsplicht die nog onderdeel uitmaakte van de Wwnv-voorstellen (één op de drie vrijkomende 

plekken moest als een beschutte plek worden ingevuld). De beschut werkenplekken tellen niet me voor de extra 

banen waarvoor de werkgevers een garantstelling hebben afgegeven. 

 

Op het niveau van de 35 werkbedrijven worden afspraken gemaakt over de organisatie van beschut werk als een 

voorziening, maar het is aan de gemeente om de uiteindelijke vorm te bepalen. Dit kan zijn: 

- bij een reguliere werkgever, als dan niet met begeleiding/werkaanpassing; 

- via detachering; 

- of intern georganiseerd. 

De voorziening beschut werk gaat gepaard met een dienstbetrekking (dit in tegenstelling tot dagbesteding in de 

AWBZ), af te sluiten via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. De werknemers kunnen eventueel 

vandaaruit nog worden gedetacheerd bij een reguliere werkgever die een beschutte werkomgeving biedt. 

Beloning gebeurt volgens de cao van de branche waarin de werknemer werkt of – als daar gen cao is – conform 

het WML. De aanname is dat er in die Cao’s loonschalen zijn/komen die dicht tegen het WML aanliggen. 

Ook voor wie beschut werkt kan loonkostensubsidie worden ingezet. In de praktijk zal deze groep niet meer dan 

het WML verdienen. De loonwaarde wordt voor deze groep elke drie jaar vastgesteld. De maximum 

loonkostensubsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het WML. 

In de aanbiedingsbrief aan de Kamer meldt de staatssecretaris dat de Werkkamer sprak over de uitwerking van 

een cao voor beschut werkenden. De gemeente vervult daarbij de rol van werkgever. 

 

De loonkostensubsidie kunnen gemeenten bekostigen uit het I-deel van de Participatiewet. Begeleiding/-

ondersteuning van beschut werkenden dient te worden betaald uit het gebundelde re-integratiebudget. 

 

Baangaranties 

Tot 2026 worden er 100.000 extra banen in de marktsector (inclusief zorg) voor mensen met een 

arbeidsbeperking gecreëerd. Daarvan ontstaan, na de bij de begrotingsbehandeling afgesproken 

tempoversnelling, de eerste 5.000 banen in 2014. De overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen, te 

beginnen met 2.500 extra banen in 2014. De regering zal deze aantallen monitoren. Als realisatie van de 

afspraken achterblijft, dan wordt de Quotumwet geactiveerd. 
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Doelgroep garantiebanen / Quotumwet 

- Mensen met een arbeidsbeperking die niet het WML verdienen en vallen onder de  

Participatiewet, plus 

- Wajongers en Wsw’ers op de wachtlijst. Tussen de VNG en sociale partners is afgesproken dat zij de 

eerste jaren voorrang krijgen. 

Beschutte werkplekken tellen niet mee bij de garantiebanen. 

 

 

Uitvoeringsstructuur 

 

Werkbedrijven 

Sociale partners hebben voorgesteld om samen met gemeenten Werkbedrijven op te richten. Die hebben een 

regiefunctie met als doel de kansen op succesvolle plaatsingen te vergroten. In de Werkkamer werken 

gemeenten en sociale partners onder meer de vormgeving van de Werkbedrijven verder uit. Uitgangspunt is te 

komen tot een werkbare invulling die gemeenten en bedrijven helpt waarbij onnodige bureaucratie wordt 

vermeden. 

Werkbedrijven vormen de schakel tussen werkgevers en de mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag 

geholpen moeten worden. Het gaat om een hulpconstructie die het matchen makkelijker moet maken. Het gaat 

niet om een nieuwe bureaucratische structuur of van gedwongen fusies van SW-bedrijven. Het werkbedrijf sluit 

zoveel mogelijk aan bij al bestaande samenwerkingsverbanden (werkpleinen, werkgeversdienstverlening) in de 

35 arbeidsmarktregio’s. 

Het werkbedrijf krijgt een wettelijke verankering in de Wet SUWI en is verder vormvrij. Er komt een lichte structuur 

met een praktische invulling. In elke regio moeten er afspraken worden gemaakt over  

- Werkgeversdienstverlening; 

- Inzet van instrumenten en voorzieningen; 

- De organisatie van beschut werk. De regio bepaalt wie de uitvoering hiervan doet. Er is ruimte voor regionale 

differentiatie. 

Het wetsvoorstel spreekt de voorkeur uit van het bovenregionaal organiseren van instrumenten zoals 

loonkostensubsidies, no-riskpolis en werkvoorzieningen om het voor werkgevers zo transparant en eenduidig 

mogelijk te houden. Bij deze regionale uitwerking blijft lokale uitvoering mogelijk.  Het basispakket aan 

functionaliteiten kan lokaal worden ingekleurd.  

 

Betrokkenheid van werkgevers, gemeenten en UWV.  

Gemeenten hebben de lead in het bestuur van het werkbedrijf. In dat bestuur zit ook een zware 

delegatie van werkgevers en ook vakbonden zitten in het bestuur. Werkgevers willen op regionaal 

niveau ook betrokken zijn bij de financiering van de werkbedrijven. 

 

 

Verordeningsplicht gemeenten 

Deze komt overeen met de verordeningsplicht die gemeenten nu al onder de WWB hebben maar wordt 

inhoudelijk uitgebreid met nieuwe elementen uit de Participatiewet. De gemeente legt in een verordening vast 

onder welke voorwaarden mensen uit de doelgroep in aanmerking komen voor welke voorzieningen: norisk-polis, 

werkvoorzieningen, loonkostensubsidie en andere instrumenten in het sociale domein. De gemeente legt 

bovendien de vormgeving van beschutte werkplekken vast in de verordening, en ook de manier waarop wordt 

bepaald of mensen tot de doelgroep voor loonkostensubsidie behoren. 

Verder formuleert de gemeente in de verordening hoe de gemeente (vertegenwoordigers van) de doelgroep actief 

betrekt bij de totstandkoming van beleid en bij de uitvoering van de Participatiewet, en hoe cliënten worden 

ondersteund om hun rol goed te kunnen vervullen (cliëntenparticipatie). De gemeente moet verordeningen en 

beleidsvoorstellen vooraf met cliënten of hun vertegenwoordigers bespreken. 
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Indicatie 

UWV krijgt een rol in de beoordeling  

- wie in aanmerking komt voor beschut werk en de garantiebanen 

- of iemand in staat is om WML te verdienen en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut 

werk voor de hand ligt. 

De gemeente blijft ‘aan de kop’ van dit proces. Gemeenten kiezen wie wordt toegeleid naar werk. Zij 

kunnen dit afhankelijk maken van het beschikbare budget. 

 

Er komt een wettelijk kader (landelijke criteria) voor de beoordelingscriteria van het UWV voor de 

doelgroep en de wijze van beoordelen voor de extra banen. Het kabinet zal voor wat betreft beschut 

werk dit kader in de regelgeving voor de Participatiewet vastleggen. Omdat dit nadere uitwerking vergt, 

is dit nog niet in de nota van wijziging verwerkt 

 

 

Financiën, opbouw en verdeling Participatiemiddelen 

De financieringssystematiek zoals voorgesteld in het wetsvoorstel Wwnv blijft gehandhaafd. Met ingang van 2015 

wordt het Participatiebudget niet meer via een specifieke uitkering aan gemeenten verstrekt, maar als onderdeel 

van het sociaal deelfonds ter bekostiging van alle op participatie gerichte taken in de WMO, Jeugdwet en de 

Participatiewet. 

  

Aan het gemeentelijke re-integratiebudget worden toegevoegd: middelen in verband met 

- de afsluiting van de Wajong voor mensen met arbeidsvermogen 

- de begeleiding van mensen die niet meer in de Wsw terecht kunnen 

- het zittende bestand Wsw. 

De omvang van dit laatste deel zal zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijke ontwikkeling.  

Over de verdeling van al deze middelen over de gemeenten wordt op het moment van indiening van het 

wetsvoorstel nog besproken en zal zijn weerslag krijgen in lagere regelgeving. Het ministerie houdt bij die 

besprekingen ook rekening met de regionale verschillen. Er is geen sprake meer van een taakstelling voor de 

gemeenten (zoals bij de Wsw t/m 2014) maar welk spelen mee de lokale en regionale arbeidsmarkt, de 

samenstelling van de gemeentelijke doelgroep en de samenstelling van het Wsw-bestand.  

 

Middelen voor de inzet van de loonkostensubsidie worden beschikbaar gesteld via het I-deel, omdat de 

loonkostensubsidie in de regel structureel worden toegepast en dit de juiste prikkels voor gemeenten oplevert om 

het instrument gericht in te zetten. Dit I-deel (middelen voor inkomensvoorzieningen) blijft apart verstrekt worden.  

Uitvoeringskosten worden, net als nu onder de WWB, via het Gemeentefonds verstrekt. 

 

Er wordt een ‘thermometer’ ontwikkeld waarmee elk jaar wordt gevolgd of de onderliggende aannames voor de 

berekening van de financiële middelen voor het zittende Wsw-bestand aansluiten op de werkelijkheid. Mocht de 

uitstroom bijvoorbeeld sneller verlopen dan de ramingen, dan worden de middelen sneller neerwaarts aangepast. 

 

Bezuinigingen die met de Wwnv zijn voorgesteld starten later (2015 in plaats van 2013) en worden uitgesmeerd 

over zes in plaats van drie jaar. De systematiek van loon- en prijscompensatie blijft intact. 
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Overig 

 

Implementatie 

Bij de activiteiten rond de implementatie van de Participatiewet wordt er samenhang gezocht met de invoering 

van de drie decentralisaties, en wordt dan ook samengewerkt met het Transitiebureau Begeleiding, het 

Transitiebureau Jeugd en met de ministerie van VWS OCW, SZW en BZK. De implementatieactiviteiten bouwen 

deels voort op de door VNG en Divosa tot en met 2014 ingezette Impuls Effectiviteit en Vakmanschap.  

De komende periode wordt deze aanpak verbreed naar het bevorderen van effectief en efficiënt handelen door 

uitvoerders en naar het bevorderen van transparantie van sociale diensten en SW-bedrijven, mede met het oog 

op de nieuwe rol van deze laatste. 

Over de voorbereiding van de implementatie-activiteiten spreekt de staatssecretaris met de Programmaraad (een 

samenwerking van VNG, UWV, Cedris en Divosa) en met Locus. Ook wordt de Landelijke Cliëntenraad 

geraadpleegd.  

 

 

Verantwoording, monitoring en evaluatie 

Gemeenten zijn vrij om binnen de wettelijke kaders de taken naar eigen inzicht in te vullen en uit te voeren. De 

Gemeenteraad stelt het beleid vast en controleert de uitvoering ervan. 

Aan het Rijk hoeft de individuele gemeente zich niet te verantwoorden over de bereikte resultaten. Er is geen 

sprake van toetsing of individueel toezicht op het handelen van de gemeente, behalve in uitzonderlijke gevallen 

zoals ernstige onrechtmatigheden in de uitvoering of het niet naar behoren uitvoeren van de taken. 

 

Het ministerie zal wel monitoren tot welke effecten en resultaten de Participatiewet leidt, onder meer 

- uitstroom in regulier werk; 

- aantal garantiebanen; 

- frequentie inzet loonkostensubsidie; 

- frequentie inzet beschut werk. 

 

Ook zegt het Kabinet toe dat binnen zes jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet wordt geëvalueerd of de 

daarmee beoogde effecten worden bereikt. De Tweede Kamer ontvangt nog het Plan van Aanpak voor 

monitoring en evaluatie. 
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Conceptverslag 23 september      Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, voorzitter 

Mevrouw A.E.W. van Limpt, secretaris 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 

  De heer W.J.J. Ligtenberg, 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 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 

  De heer J. van Dijk, beleidsadviseur strategie Baanbrekers (verslaglegger) 
 
 
1) Opening/mededelingen/ingekomen stukken 
 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en heet de aanwezigen van 
harte welkom.  

  
 a. Termijnagenda 

 De secretaris geeft aan dat het Verbindingenstatuut en het Dienstverleningsconcept nog in 
voorbereiding zijn en voor een volgende vergadering geagendeerd worden.  
 
b. Verslag WWB-kamer 23 mei 2013 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
c. Uitspraak CRvB Buigbudget 2010 en 2011 
Na een toelichting van de secretaris wordt de uitspraak voor kennisgeving aangenomen. 
 
d. Beslissing op bezwaar IAU 2011 Waalwijk en Heusden 
De heer Van Dijk geeft een toelichting op de beslissing en deelt mede dat in de beslissing van 
de staatssecretaris niet gemotiveerd ingegaan wordt op de stellingname van de gemeenten 
over beleid en uitvoering op het terrein van voorliggende voorzieningen. Dit rechtvaardigt 
het instellen van beroep. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeenten. Op een 
vraag van de heer Van Well over de toekenning IAU t.n.v. Loon op Zand wordt aangegeven 
dat dit ingebracht wordt in het gezamenlijke inkomensdeel. De heer Flohr geeft vervolgens 
aan dat de rijksbenadering per individuele gemeente samenwerking doorkruist en kan 
ontmoedigen.  

 
2) Verslag en besluitenlijst van 24 juni 2013 

Op een vraag van de heer Grootswagers antwoordt de secretaris dat de mogelijkheden voor 
een smallere bestuurssamenstelling bij de stichtingen bezien worden. Vervolgens gaat zij 
naar aanleiding van een vraag van de heer Van Well in op de beoogde structuur van de 
bestuursrapportage. Daarin zal een structuur te vinden zij die wordt afgestemd op het orgaan 
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AB-DB-MT. De rapportage voor het algemeen hoofdbestuur zal meer op hoofdlijnen zijn dan 
de rapportage voor DB en MT. 
De voorzitter concludeert  vervolgens dat de openstaande vragen uit het verslag van 24 juni 
2013 schriftelijk zijn beantwoord en deze beantwoording geen aanleiding geeft tot verdere 
opmerkingen.   
Vervolgens wordt het verslag en de besluitenlijst vastgesteld. 

 
 
3 Bestuursrapportage tweede kwartaal 2013  

De voorzitter stelt de heer Hendrich voor als nieuwe controller van Baanbrekers en vraagt 
hem vervolgens de bestuursrapportage  toe te lichten.  De heer Hendrich geeft aan dat het 
werkbedrijf het goed doet evenals de afdeling re-integratie en participatie. Punt van zorg is 
wel het achterblijven van de extra realisaties social return en inbesteding. 
 Vervolgens geven de leden hun reactie op de bestuursrapportage. De heer Flohr verwijst 
naar het ontbreken van arbeidsmarktinformatie, de liquiditeitsplanning en vraagt wat de 
effecten van het tekort voor de drie gemeenten zijn. De heer Grootswagers spreekt zijn 
voorkeur uit voor de ‘stoplichtenpresentatie’ die ISD gebruikte. Dit verschaft sneller inzicht. 
Mevrouw Couwenberg vraagt aandacht voor het hoge ziekteverzuim. Zij wijst verder op het 
achterblijven van de realisaties op social return. Zij pleit ervoor om dit goed op de agenda te 
krijgen bij gemeenten. De heer v.d. Poel sluit hierbij aan. Hij merkt op dat deze post door 
Baanbrekers weliswaar als niet beïnvloedbaar wordt aangemerkt, maar dat dit niet geldt 
voor de gemeenten. Mogelijk is er te positief begroot. Op pagina 9 mist hij een nuancering 
m.b.t. de BBZ.  De heer Musters geeft aan dat de tegenvallers in de budgetten zitten en niet 
zo zeer in de lasten en hij betreurt het dat er ondanks zijn signalering van drie maanden 
geleden niets is gebeurd op het terrein van social return en inbesteding. Hij wil graag een 
toelichting van de wethouders. Verder vraagt hij zich af of Baanbrekers in het kader van zijn 
liquiditeit geen beroep kan doen op de gemeenten. Is dat niet goedkoper? Voorts informeert 
hij naar een mogelijke begrotingswijziging. De heer Van Dongen heeft zorgen bij de financiële 
positie van Baanbrekers. Hij vraagt zich af of de huidige situatie van structurele aard is. Ten 
aanzien van social return en inbesteding werpt hij de vraag op of er sprake is van niet 
willende of niet kunnende gemeenten. Vragenderwijs hoopt hij dat de cijfers nog zullen 
meevallen. De heer Van Well vraagt hoe omgegaan wordt met begrotingswijzigingen. Kan het 
AB het DB daarvoor machtigen? De bestuursrapportage wil hij voor kennisgeving aannemen, 
omdat vaststelling betekent dat de discussie in de raad geblokkeerd wordt. De heer Flohr 
geeft aan dat de cijfers over het eerste halfjaar wel vastgesteld moeten worden. Voor de rest 
van het jaar kan dan een signaal op basis van prognoses worden afgegeven. De heer Musters 
haakt hierop in met de opmerking dat het AB bevoegd is. De heer Den Braven geeft 
vervolgens aan dat vaststelling betekent dat het bedrag van € 680.000 voor social return en 
inbesteding als reëel wordt aangemerkt. Maar is dat bedrag wel reëel? 
De voorzitter gaat vervolgens op de vragen in. Ten aanzien van de arbeidsmarktgegevens is 
eerder een link verstrekt. Deze zal nog een keer worden toegezonden. Toepassing van de 
balanced scorekaart wordt door Baanbrekers bezien. Uiteindelijk moet dat mogelijk zijn. Ten 
aanzien van de effecten van de financiële positie voor de gemeenten geeft zij aan dat deze 
op basis van inwoneraantal bijdragen. De heer Hendrich gaat vervolgens op de 
liquiditeitskwestie in. De aangegane geldlening van € 2 mln. kon worden afgesloten worden 
tegen een erg lage rente van 0,97%.  Er volgt nader beraad op de liquiditeitspositie. De vraag 
of een beroep kan worden gedaan op de gemeenten wordt beïnvloed door het 
schatkistbankieren dat verplicht is gesteld. Het huidige liquiditeitsvraagstuk is vooral een 
timingkwestie. Baanbrekers moet bijdragen van gemeenten ontvangen.  
De voorzitter voegt vervolgens toe dat het van belang is tijdig in overleg met de 
gemeenten/controllers in control te komen.  Ten aanzien van het ziekteverzuim merkt de 
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secretaris op dat het percentage niet alles zegt. Er is sprake van een aantal langdurige 
ziektegevallen. De stuurinformatie ter zake wordt verder verfijnd.  
Vervolgens gaat de voorzitter in op de begroting social return/inbesteding. Zij geeft aan dat 
het DB zich afvraagt of het begrote bedrag reëel is. Daarnaast was veel verwacht van de 
alfacheque. Conclusie is dat het begrote bedrag niet wordt gehaald. Er is een realiteitstoets 
nodig. Er is verder sprake van een definitiekwestie. Wat is social return boekhoudkundig? En 
wat doen gemeenten er aan? Heusden heeft € 140.000 – € 160.000 in de pijplijn. Het kost 
wel tijd om dit te effectueren. De heer Ligtenberg geeft aan dat SR in zijn gemeente moeilijk 
was in te richten bij aanbestedingen. De afdeling inkoop zag ook juridische hobbels. Vanaf nu 
wordt 5% opgenomen. Er is al stevig inbesteed. Dit kan daarom moeilijk worden uitgebreid. 
Bij gunning van werk bij WML Facilitair kunnen prijstechnische redenen een rol spelen. Ook 
speelt daarbij een rol dat bij gunning voor Baanbrekers slechts sprake is van een 50%-
resultaat. De uitvoering van de alfacheque is inmiddels bij Baanbrekers ingeregeld en 
operationeel. De prognose t.a.v. de realisatie wordt echte nog niet gehaald. En het  ophalen 
van kleding in de gemeente Loon op Zand is geregeld. Tot slot speelt de vraag of de €680.000 
extra resultaat reëel is.  De heer Bakker schetst dat dit niet het geval is. Waalwijk heeft 
dezelfde inkoopmedewerker als Loon op Zand en er zijn nu afspraken gemaakt. Intern is 
gewerkt aan een andere mindsetting met betrekking tot het inzetten van de alfacheque.  
De heer Van Well merkt nog op dat bij aanbestedingen werkplekken meelopen en hij wijst 
nog eens op de relatie met het maken van prijzen, waarbij hij verwijst naar Dordtwerk.  
De voorzitter vat ten aanzien van social return en inbesteding samen dat Baanbrekers de 
bedragen reëel moet krijgen en dat gemeenten via de AB-leden tot actie kunnen worden 
gemaand.  
De secretaris geeft aan te verwachten dat de omzetprognoses voor de PMC’s worden 
gehaald. Het Buigbudget zal in oktober definitief bekend zijn. Na afloop van het derde 
kwartaal zal meer bekend zijn over het uiteindelijke resultaat. Op voorstel van de voorzitter 
wordt besloten een eventuele begrotingswijziging af te stemmen op de informatie in de 
bestuursrapportage over het derde kwartaal.  De bestuursrapportage over het tweede 
kwartaal wordt vervolgens vastgesteld.  
 
Ten aanzien van de werkbegroting  van het aanvalsplan merkt de secretaris op dat de 
financiering en het declarabel zijn i.r.t. het participatiebudget besproken is en dat de 
uitgangspunten in principe akkoord bevonden zijn door de accountant. Naast deze activiteit 
wordt ook bezien of voor jeugd een specifieke actie opgestart wordt. Vervolgens leggen de 
leden Flohr en Van Well een relatie met de activiteiten die vanuit Midden-Brabant spelen en 
de participatie daarin vanuit Baanbrekers. De voorzitter geeft aan dat de raadsleden vanuit 
Midden-Brabant worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen. 
Vervolgens wordt het plan vastgesteld. 

 
 
4. Aanbesteding accountantsdiensten.   

Het voorstel over de gunning van de accountantsdiensten 2013-2015 geeft geen aanleiding 
voor discussie. Besloten wordt onder vaststelling van de beoordelingsdocumentatie de 
opdracht te gunnen aan Deloitte. 

 
5. 1ste wijziging regeling BezwarenAdviesCommissie 

Het voorstel behelst alleen een naamswijziging van de regeling. Inhoudelijk is verder niets 
gewijzigd. De heer Van Dongen vindt het wenselijk dat de zittingsperiode van de leden 
eenmalig via herbenoeming kan worden verlengd. Onder vaststelling van de voorliggende  
regeling wordt besloten deze wijziging bij de eerstvolgende herziening van de regeling te 
betrekken.  
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6.  11de Wijziging GR Baanbrekers 
De heer Van Dijk geeft aan dat bij de vorige vaststelling van de GR Baanbrekers de raden een 
aantal wijzigingsvoorstellen hebben gedaan. Deze voorstellen zijn verwerkt in het 
voorliggende concept en zoals afgesproken in de vergadering van 24 juni wordt het AB in de 
gelegenheid gesteld om voor beraadslaging in de raden op het concept in te spreken.  
 
De heer Musters geeft aan dat hij een aantal verbetervoorstellen heeft. Hij verzoekt deze 
mee te nemen. In het eerste lid van artikel 8 is de verwijzing naar de drie leden van het DB  
niet terecht, omdat deze nog niet benoemd zijn. Voorgesteld wordt in lid 1 op te nemen dat 
het AB bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Lid 2 kan dan analoog aan lid 3 worden 
geformuleerd voor zover het om wethouders gaat. Artikel 22 is voor een belangrijk deel een 
doublure van artikel 13. Met een kleine aanpassing van artikel 13 zou artikel 22 kunnen 
vervallen. Artikel 36 bepaalt de verdeelsleutel, maar geeft niet aan welke verdeelsleutel 
(welk jaar) van toepassing is. Voorgesteld wordt de verdeelsleutel te hanteren van het jaar 
waarin de betreffende jaarrekening c.q. het eigen vermogen wordt vastgesteld. De leden 
kunnen zich vinden in de wijzigingsvoorstellen.  
 
Ten aanzien van het eigen vermogen in artikel 36 van € 1,2 mln. vraagt de heer Musters zich 
af of er niet een bandbreedte gehanteerd moet worden. De heer Van der Poel sluit hierbij 
aan. De heer Ligtenberg merkt op dat in het verleden hierover ook gesproken is, maar 
daarvoor niet gekozen is. De betreffende documentatie zou hierbij betrokken moeten 
worden. De heer Hendrich geeft vervolgens aan dat het eigen vermogen altijd sluitpost is en 
bij vaststelling van de jaarrekening wordt vastgelegd. Daarbij kan rekening worden gehouden 
met bestemmingsreserves en voorzieningen. In dit opzicht heeft een bandbreedte geen 
toegevoegde waarde. Besloten wordt om geen bandbreedte te adviseren.  
De heer Van Well vraagt zich af of de eerste volzin in artikel 21, lid 1 verwijderd kan worden. 
De heer Van Dongen geeft aan dat dit niet van waarde is en verwijst daarbij naar de ter zake 
geldende bepalingen van de WGR die als hogere regelgeving van toepassing zijn. Hierbij 
wordt aangesloten.  
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat na deze consultatie van het AB de verdere 
besluitvorming bij de raden gaat plaatsvinden.  

 
 
6a.  Vergoeding vergaderkosten bestuursvergaderingen 

Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. De leden zijn wel van mening dat de 
gemeenschappelijke regeling de basis zou moeten vormen en adviseren dan ook de 
gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen.  

 
 
7.  Evaluatie en doorstart participatiepilot 

Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen binnen de pilot participatieladder en de 
toelichting van de secretaris over de gewenste verlenging van de pilot. Besloten wordt 
akkoord te gaan met de verlenging van de pilot voor de periode van een jaar.  
 
 

 8.  Stand van zaken  
 a. Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw 

De voorzitter geeft aan dat de raden met het oog op de Participatiewet het bestuur van 
Baanbrekers de opdracht hebben gegeven tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten in een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. Het dagelijks bestuur wil deze opdracht invullen met 
een maximale toepassing van de flexwet, gecombineerd met flankerend beleid voor de 
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betreffende medewerkers en een zorgvuldige communicatie. Deze route wordt nader 
uitgewerkt. Op een vraag van mevrouw Couwenberg antwoordt de secretaris dat dit 
onderwerp in de  volgende AB-vergadering opnieuw aan de orde komt. Het is weliswaar een 
DB-verantwoordelijkheid,  maar gezien de aard van het onderwerp blijft het AB betrokken.  
 
b. WML Facilitair-Vebego 
De voorzitter geeft aan dat Baanbrekers via DB – directie inmiddels meer betrokken is bij de 
ontwikkelingen bij WML Facilitair.  

 
9.  Rondvraag en sluiting 

De heer Flohr vraagt of de rijksbegroting 2014 gevolgen heeft voor Baanbrekers. De 
secretaris  deelt mede dat hiervoor aandacht is en dat de AB-leden via een nieuwsbrief over 
de ontwikkelingen worden geïnformeerd. 
Op een vraag van de heer Grootswagers over de GR antwoordt de voorzitter dat het AB over 
de voorgenomen veranderingen is geconsulteerd. De gemaakte opmerkingen worden 
betrokken bij de verdere besluitvorming. Er is dus geen sprake van een instemmingsrecht van 
het AB. 
 
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.   
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR                           23 september 2013 
 

Agendapunt Onderwerp Besluit: 

1. 
 

Mededelingen/ingekomen stukken Kennis wordt genomen van: 
 De termijnkalender 
 Het verslag van de WWB-kamer van 23 mei 2013 
 De uitspraak van de CRvB m.b.t. de Buigbudgetten 2010 en 2011 
 De Beslissing op bezwaar op de IAU-aanvraag 2011. 

2. Verslag/besluitenlijst vergadering van 24 juni  Kennis wordt genomen van de beantwoording van de openstaande vragen. 
 Het verslag en de besluitenlijst van de AB- vergadering van 24 juni 2013 worden 

vastgesteld. 
3. Bestuursrapportage Q2 2013 en aanvalsplan 

WWB 2013 
 

 Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen over het tweede kwartaal 2013.  
 Vastgesteld wordt dat het van belang is te komen tot een goede definiëring en 

begroting van de resultaten op social return en inbesteding. 
 Ingestemd wordt met het aanvalsplan WWB.  

 

4. Aanbesteding accountantsdiensten  Kennis wordt genomen van het advies van de selectiecommissie. 
 Besloten wordt de opdracht tot uitvoering van accountantsdiensten over de periode 

2013 tot en met 2015 te gunnen aan Deloitte. 
 

5. 1ste wijziging regeling BezwarenAdviesCommissie  Besloten wordt de Regeling overeenkomstig het concept vast te stellen onder 
aantekening dat bij de eerstvolgende herziening wordt opgenomen dat de 
zittingsperiode van de leden eenmalig via herbenoeming kan worden verlengd.  
 

6. 1ste wijziging GR Baanbrekers  De heer Musters brengt een aantal inhoudelijke  en redactionele 
verbetervoorstellen in (zie verslag 23 september 2013).  

 Geadviseerd wordt in de gemeenschappelijke regeling een vergoedingsregeling voor 
het bijwonen van AB-vergaderingen op te nemen. 

 Vervolgens  wordt vastgesteld wordt dat het onderwerp voldoende voorbereid is 
voor behandeling door commissies en raden.  
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7. Evaluatie en doorstart pilot Participatieladder  Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen m.b.t. de pilot Participatieladder. 
 Besloten wordt de pilot te verlengen met de periode van een jaar.  

8. Stand van zaken 
a) Participatiewet en tijdelijke 

dienstverbanden Wsw 
b) WML Facilitair 

 
 Het AB wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de tijdelijke 

Wsw-contracten in relatie tot de komst van de Participatiewet. 
  DB-directie Baanbrekers zijn inhoudelijk meer betrokken bij de ontwikkelingen 

WML Facilitair.  

9.  Rondvraag en sluiting  AB-leden zullen via een nieuwsbrief worden geïnformeerd over de gevolgen van de 
Rijksbegroting 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord 16 december 2013, 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       Drs. M. Mulder  
Secretaris        Voorzitter 



 

Openstaande vragen vergadering algemeen bestuur 23 september 2013 

 
 
Arbeidsmarktinformatie  
Het UWV verstrekt maandelijks informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het 
aantal personen dat bij het UWV geregistreerd staat als niet werkend werkzoekend (NWW). Door 
systeembeperkingen is er enige tijd geen of aangepaste informatie verstrekt. Vanaf 4 december   
wordt met de basisset regionale arbeidsmarktinformatie weer voorzien in de levering van deze 
gegevens. U kunt deze vinden op: 
https://www.werk.nl/pucs/groups/ami/documents/document/wdo_011948.pdf 
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Onderwerp:  Bestuursrapportage Q3-2013  

 

 

Voorgeschiedenis: 

De Berap Q3 heeft een intensieve bewerking ondergaan. Omdat de twee verschillende financiële 

administraties van voormalig WML en de voormalige ISD (nog) niet geïntegreerd zijn, is er sprake van 

definitieverschillen en boekingsverschillen (zowel qua methodiek als qua timing). Dit zorgt ervoor dat veel 

spreekwoordelijke appels en peren bij elkaar opgeteld worden en met elkaar worden vergeleken.  

Voor de bestuursrapportage zijn de onderliggende administraties (zoveel mogelijk) met elkaar in lijn gebracht  

en ons inziens is er dan ook sprake van alleen appels (zo u wil alleen peren). Hierdoor ontstaat er een beter 

inzicht in de kosten en opbrengsten per afdeling en activiteit binnen Baanbrekers en kan dit inzicht volgend jaar 

ook verankerd worden in een gezamenlijke (financiële ) administratie. Omdat deze exercitie handmatig is 

doorgevoerd blijft een kans op fouten aanwezig, ondanks alle betrachte zorgvuldigheid. 

 

In overleg met de accountant wordt momenteel aan een nieuwe geïntegreerde beginbalans van Baanbrekers 

gewerkt (ultimo 2012) voor de jaarrekening 2013 en is het belang van de nieuwe inrichting van één 

administratie voor Baanbrekers nog maar eens evident naar voren gekomen. 

 

Wat willen we bereiken? 

Inzicht in de bedrijfsvoering en managementinformatie die niet alleen verantwoording achteraf geeft, maar 

vooral ook de mogelijkheid tot sturing vooraf. 

 

Toelichting 

De belangrijkste punten met betrekking tot de Berap Q3 zijn: 

 

 Gelieve kennis te nemen van het in de Inleiding van de Berap geformuleerde uitgangspunt. Graag 

wisselen we met u van gedachte of u zich hierin kunt vinden. 

 

 Omdat de recent afgesloten lening bij BNG van € 2.000.000,- voorlopig voldoende is, is de 

liquiditeitsplanning voor dit jaar niet meer opgenomen in de Berap.  

 

 Belangrijk issue is ons inziens de underperfomance met betrekking tot Social Return. In de Berap is in 

deze versie geen Social Return opgenomen. Wij verwijzen naar de notitie hierover die u separaat is 

toegezonden en naar datgene wat we daarvoor opgenomen hebben in de werkbegroting 2014.  

 

 Het resultaat tot en met Q3 komt uit op -/- € 982.000,-. In die zin fractioneel beter dan begroot.  

Echter zowel ten aanzien van Social Return en Inbesteding, als op de bijdrage exploitatiekosten vanuit 

de gemeenten, is er geen resultaat opgenomen. Het feitelijke resultaat van Baanbrekers ten opzichte 

van de begroting voor 2013 is dus substantieel beter. 

 

 Ten aanzien van de (beïnvloedbare) bedrijfsvoeringskosten (kosten omzet PMC’s, kosten omzet overig, 

kosten niet gesubsidieerde personeel, Inhuur, Afschr. + onderhoud+ rente+ prod. kosten, overige 

algemene kosten, kosten fusie en reorganisatie en incidentele kosten) is er € 9,7 miljoen begroot, 

versus € 9,5 miljoen gerealiseerd.  

(Geheel 2013: begroot € 12,9 miljoen versus prognose € 12,5 miljoen). 

 

 De omzet PMC’s ligt op koers ten opzichte van begroot. 

 

Voorstel:  

U wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de ontwikkelingen t/m Q3.  

 De bestuursrapportage Q3-2013 vast te stellen.    

 

 

Dagtekening,  6 december 2013 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers betrekking hebbende op het derde kwartaal 2013. 

Deze rapportage is gecomprimeerd ten opzichte van eerdere, recente rapportages zoals ook 

overeengekomen. Uitgangspunt hierbij is dat de rapportage vooral leesbaar en toegankelijk moet zijn en 

een accuraat beeld op hoofdlijnen dient te geven. We hebben getracht de belangrijkste indicatoren 

waarop Baanbrekers beoordeeld kan worden, goed in beeld te brengen.  

Tevens kan vanuit de performance op deze indicatoren bijsturing plaatsvinden en kan er getoetst worden 

of het vastgestelde beleid ook uitgevoerd wordt en effectief is.  

 

Uiteraard kan, als over nut en noodzaak overeenstemming bestaat, op onderdelen dieper worden 

ingegaan. De insteek is echter dat dit niet, dan wel zo weinig mogelijk hoeft plaats te vinden en dat er 

sturing op hoofdlijnen is. 

 

Wij hebben graag met hen voor wie deze rapportage bestemd is, overleg of de belangrijkste 

performance-indicatoren zijn opgenomen en of de rapportage een volledig en goed beeld geeft.  

 

Ten slotte is in deze rapportage specifiek het onderwerp Social Return opgenomen, aangezien de cijfers 

aanleiding geven hier nader bij stil te staan. 
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2. Realisatie tot en met september 2013 

Exploitatie x € 1.000   
Realisatie 

in   
Realisatie 

in   
Realisatie 

in   
Realisatie 

t/m   
Begroot 

t/m   
Verschil 

t/m   Prognose   Begroting   Verschil 

    
1e 

kwartaal   
2e 

kwartaal    
3e 

kwartaal    
3e 

kwartaal   
3e 

kwartaal   
3e 

kwartaal   2013   2013   progn/begr 

OPBRENGSTEN                                     

BUIG-budget   4.372   6.041   5.125   15.301   14.147   1.154   20.100   18.615   1.485 

BBZ-budget   78  10  111   199   615   -416   280   820   -540 

Omzet PMC's  843  903  917   2.663   2.595   68   3.467   3.460   7 

Omzet overig  7  10  95   112   0   112   172   0   172 

Omzet detacheringen  165  165  165   495   450   45   649   600   49 

SW en overige subsidies   3.853  3.877  3.844   11.574   11.534   40   15.432   15.378   54 

Re-integratie middelen  275  275  275   825   619   206   1.100   825   275 
Dienstovereenkomst WML-
facilitair   50  50  50   150   0   150   200   0   200 

Inbesteding en social return  0  0      0   510   -510   0   680   -680 
Bijdragen gem. 
apparaatskosten   1.085  1.085  1.085   3.255   3.255   0   4.340   4.340   0 

Deelneming facilitair   0  250  0   250   188   62   250   251   -1 

Bijdragen gem. exploitatie  0  0      0   346   -346   0   461   -461 

Incidentele opbrengsten    0   0   0   237   0   237   316   0   316 

Totaal opbrengsten   10.728   12.666   11.667   35.061   34.259   802   46.306   45.430   876 

                       

KOSTEN                                     

BUIG-uitgaven    4.682  5.719  4.889   15.290   14.147   1.143   20.300   18.615   1.685 

BBZ-uitgaven   -1  79  84   162   413   -251   220   551   -331 

Kosten omzet PMC's  25  24  92   141   155   -14   164   207   -43 

Kosten omzet overig  0  4  174   178   0   178   122   0   122 

Kosten gesubs. personeel   3.696  3.683  3.710   11.089   11.046   43   14.867   14.728   139 

Kosten niet gesubs. personeel  1.791  1.760  1.806   5.357   5.453   -96   6.955   7.270   -315 

Inhuur personeel  246  264  261   771   694   77   1.061   925   136 

Afschr+onderh+rente+prod.kst  331  308  298   937   1.043   -106   1.391   1.391   0 

Overige algemene kosten  580  643  555   1.778   1.886   -108   2.327   2.514   -187 

Kosten fusie en reorganisatie  58  75  114   247   375   -128   289   500   -211 

Incidentele kosten  8  32  53   93   49   44   150   65   85 

Totaal kosten   11.416   12.591   12.036   36.043   35.261   782   47.846   46.766   1.080 

                       

Resultaat   -688   75   -369   -982   -1.002   20   -1.540   -1.336   -204 

                       

Niet vrij besteedbare middelen 
Realisatie 

in   
Realisatie 

in   
Realisatie 

in   
Realisatie 

t/m   
Begroot 

t/m   
Verschil 

t/m   Prognose   Begroting   Verschil 

    
1e 

kwartaal   
2e 

kwartaal    
3e 

kwartaal    
3e 

kwartaal   
3e 

kwartaal   
3e 

kwartaal   2013   2013     

BATEN  Werkbudget  495  495  504   1.494   1.484   9   1.992   1.979   13 

             BTW werkbudget 2007  0  0  0   0   0   0   180   0   180 

LASTEN Werkbudget  328  310  304   942   1.484   -542   1.674   1.979   -305 

            Overheveling volgend jaar  0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Resultaat werkbudget   167   185   200   552   0   552   498   0   498 

                    

    

     =  niet beinvloedbare kosten en opbrengsten 

* (noot bij Reïntegratie middelen)  De kosten van de niet-wettelijke taken, welke ten laste worden gebracht van het W-budget, zijn onder de 

reguliere kosten opgenomen zodat het inzicht behouden blijft. Echter deze doorbelasting naar het W-budget is wel verwerkt in het resultaat, 

door het budget ook onder de inkomsten op te nemen. 

 

Bij de incidentele opbrengsten is de ontvangen IAU 2011 vermeld. 
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met september 2013 

In de begroting 2013 werd t/m Q3 een negatief resultaat begroot van € 1.002.000,- 

Het gerealiseerde resultaat t/m september bedraagt € 982.000,- negatief, ofwel € 20.000,- beter. 

Nb: zonder rekening te houden met de begrote inkomsten aan Social Return en Inbesteding t.o.v. 2012 

(€ 510.000,-) en de bijdrage aan gemeentelijke exploitatie (€ 346.000,-). 

 

De belangrijkste verklaringen zijn: 

 

BUIG 

De BUIG valt fors hoger uit dan oorspronkelijk begroot (+ € 1.143,-/+ 8%). De recent bijgestelde 

toekenning geeft echter ook aan de opbrengstenkant meer inkomsten. Tot en met Q3 zijn de 

opbrengsten en kosten nagenoeg gelijk, maar voor Q4 is (vanwege het oplopende klantenbestand) een 

negatief resultaat van zo’n € 200.000,- voorzien.  

 

Social return en inbesteding 

Over deze post, opgenomen in de fusie-begroting als een surplus ten opzichte van het resultaat in 2012, 

vindt inmiddels overleg plaats  inzake de wijze waarop hier concreet invulling aan wordt gegeven . 

 

Incidentele opbrengst 

De toegekende IAU voor Loon op Zand (€ 316.000,-) is naar rato (€ 237.000,-) opgenomen. 

 

Kosten inhuur personeel 

Deze vallen € 77.000,- hoger uit dan begroot omdat extra inhuur plaats heeft moeten vinden, met name 

bij Inkomensondersteuning (inkomensconsulenten) als gevolg van de grote groei van het aantal 

uitkeringsaanvragen en de overeengekomen personeelsstop bij aanvang van de fusie. 

 

Afschrijvingen, onderhoud, rente en productiekosten 

Deze vallen € 106.000,- lager uit dan begroot. Door onder andere de eindejaarsboeking van voormalig ISD 

m.b.t. afschrijvingen, zullen per einde jaar de kosten gelijk zijn aan de begrote kosten.  

 

Overige algemene kosten 

De algemene kosten zijn € 108.000,- lager dan begroot. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich in Q4 

voortzetten.   

 

Kosten ten laste van fusie en reorganisatie 

Een aantal voorgenomen zaken voor 2013 blijken meer tijd te kosten dan verwacht en zullen daardoor 

pas in 2014 gevolgen hebben voor de exploitatie. De onderschrijding bedraagt tot en met Q3 € 128.000,-. 

Dit zal verder oplopen in Q4. 
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5.  Personeel Baanbrekers 

 

Bezetting personeel Baanbrekers 

Personeelsbezetting Baanbrekers in FTE op 30 september 2013 30-6-2013 31-03-2013 

 WSW Ambt. SBW WIW Totaal Totaal Totaal 

Directie Markt & Strategie 1,00 3,60 5,60  10,20 10,25 6,65 

Bedrijfsvoering & Control  7,63 8,05 8,60 1,89 26,16 24,58 20,73 

Inkomensondersteuning  3,72 27,94 7,17  38,82 38,27 32,52 

Re-integratie & Participatie 55,57 11,78 5,24 2,00 71,59 69,25 74,50 

Werkbedrijf  304,66 7,40 25,28 2,89 340,22 345,21 371,78 

Boventallig  2,00   2,00 2,00 3,00 

Gedetacheerd bij WML Facilitair 174,85 6,40 10,89 3,28 195,42 195,39 199,31 

TOTAAL SEPTEMBER  2013 547,42 67,17 62,78 10,06 687,41 685,94 708,49 

 

 

Ziekteverzuim Baanbrekers  

 

      Ziekteverzuim 2013 per maand     

                

  Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens Gedetacheerd Totaal 

  
Markt&Strategie & Control   en participatie ondersteuning 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% 

Juli 0% 3,4% 8,1% 5,0% 2,5% 7,7% 7,1% 

augustus 0,3% 5,2% 8,4% 4,5% 2,6% 7,6% 7,2% 

september 3,7% 4,7% 10,3% 9,2% 3,1% 9,0% 9,1% 

 

Het totale ziekteverzuimcijfer over Q3 bedraagt gemiddeld 7,8%. 

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer over Q1 en Q2 bedroeg respectievelijk 11,2% en 9,2%. Er is dus 

sprake van een dalende trend, waarbij er structureel onder de 10% wordt gerealiseerd. Cumulatief 2013 

realiseren we 9,4%. Daarbij laat de maand september een lichte stijging zien, welke alle aandacht heeft. 

 

Om het perspectief te zien hierbij ook het landelijk ziekteverzuimcijfer 2012 bij SW bedrijven: 13,2%  

(bron: Cedris). 

Het is de intentie om te gaan splitsen in langdurig en kort verzuim en dit ook op te nemen. 
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6.  Doelgroepgegevens 
 

Doelgroep WSW 

 

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

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

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

 

Gemeente Taakstelling Realisatie Verschil 

 SE SE SE 

Heusden 201,84 201,37 -0,47 

Loon op Zand 134,62 134,33 -0,29 

Waalwijk 285,10 285,23 0,13 

Totaal 621,56 620,92 -0,64 

 

Iedere maand is er een plaatsingscommissie waarin per gemeente de stand van zaken besproken wordt. 

Afhankelijk van de situatie wordt actie ondernomen.  

Het streven is om eind van het jaar per gemeente zo dicht mogelijk bij de nul uit te komen. 

 

Stand van de Wachtlijst WSW  

BW staat voor indicatie Begeleid Werken. 

Ofwel er staan 64 personen op de wachtlijst, waarvan 43 in aanmerking komen voor begeleid werken. 

 

Gemeente Matig Ernstig Totaal  SE BW 

Heusden 15 0 15  15,00 10 

Loon op Zand     13     1    14     14,25      9 

Waalwijk    31    4    24     36,00   24 

Totaal    59    5    64    65,25   43 

 

 

Doelgroep Inkomensondersteuning 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

Aantal cliënten begin 2013 1374 468 214 692 

Instroom t/m deze berap 457 149 65 243 

Uitstroom t/m deze berap 306 93 39 174 

Aantal cliënten deze barap (A) 1525 524 240 761 

     

Geraamd aantal cliënten eind 2013  (B) 1576 545 246 785 

Nog te verwachten (A-B) 51 21 6 24 
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7.  Gemeentelijke Regelingen 
 
Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz) 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven 15.290.276 5.352.744 2.450.881 7.486.651 

Prognose uitgaven restant jaar 5.035.811 1.768.261 802.606 2.464.944 

Totaal verwachte uitgaven (A) 20.326.087 7.121.005 3.253.487 9.951.595 

Budget lopend jaar (B) 20.079.856 7.420.297 2.880.259 9.779.300 

Resultaat lopend jaar (A-B) -246.231 299.292 -373.228 -172.295 

 

De uitgaven BUIG voor 2013 komen bij gelijkblijvende bestandsontwikkeling uit op ca. € 20,3 miljoen,  

hierbij is uitgegaan van een gemiddeld uitkeringsbestand van 1.478 klanten.  

In deze cijfers zijn de debiteurenontvangsten gesaldeerd. Onderstaand staat nog een overzicht waarin 

deze debiteurenontvangsten zijn uitgesplitst. 

Het gemiddelde aantal klanten t/m september bedraagt 1.461. 
 

Uitkeringsdebiteuren 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk 

BUIG     

Gerealiseerde ontvangsten BUIG 233.427 103.209 40.066 90.152 

Prognose ontvangsten restant jaar 77.809 34.403 13.355 30.051 

Totaal verwachte ontvangsten  311.236 137.612 53.421 120.203 

BBZ     

Gerealiseerde ontvangsten BBZ 136.410 60.909 41.401 34.100 

Prognose ontvangsten restant jaar 45.470 20.303 13.800 11.367 

Totaal verwachte ontvangsten 181.880 81.212 55.201 45.467 

 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ t/m september bedroegen € 369.837 en zijn lager dan begroot, 

maar wel hoger dan de ontvangsten over dezelfde periode van  vorig jaar. 

De ontvangsten over dezelfde periode van 2012 bedroegen € 312.012. 

 
Bijzondere bijstand 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven 803.189 299.868 147.449 355.872 

Prognose uitgaven restant jaar 312.254 128.515 59.352 124.387 

Totaal verwachte uitgaven 1.115.443 428.383 206.801 480.259 

 

Aantallen aanvragen bijzondere bijstand 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

aanvragen t/m deze berap 1372 479 266 627 

Geraamd aantal aanvragen jaar  1650 580 320 750 

Nog te realiseren (A-B) 278 101 54 123 

 



 
 

1 
 

Voortgang Social return en Inbesteding 2013 en vooruitblik 2014 
4 december 2013  
 

1. Update stand van zaken Social return 
Social return is in 2013 tot kwartaal 4 door Heusden toegepast in 17 aanbestedingen met een totale 
aanbestedingssom van ruim € 2,5 miljoen euro. Ongeveer € 205.000 van deze totale 
aanbestedingssom moet worden besteed aan social return. Daarvan is tot nu toe € 130.000 
gerealiseerd en onderbouwd met bewijsstukken door de opdrachtnemers (63%). De overige 
trajecten lopen nog en worden door de medewerkers van Baanbrekers gevolgd t.a.v. de realisatie 
ervan. 
 
De volgende grafieken laten de ontwikkeling van social return in Heusden zien in de afgelopen 4 jaar. 
De toename in binnengehaald volume is jaarlijks afhankelijk van het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid. Het verschil in binnengehaald volume en gerealiseerd volume is erin gelegen 
dat opdrachtnemers1 soms enige tijd wachten met de invulling van de social return-afspraak, er soms 
voor kiezen deze niet na te komen, of de harde bewijsstukken lang op zich laten wachten omdat men 
de invulling niet via Baanbrekers heeft gedaan.  
 

 
 

In Waalwijk is in 2010 en 2011 een aanbesteding geweest met een social return-paragraaf. Dit heeft 
een gerealiseerd volume van  € 28.231 opgeleverd bij 2 werkgevers. Daarna is er geen aanbesteding 
waaruit social return afspraken zijn verzilverd. Dat geldt ook voor Loon op Zand. In het vierde 
kwartaal (Q4) van 2013 loopt een aantal aanbestedingen in Waalwijk en Loon op Zand met social 
return-paragrafen.  
 
Acties die in gang zijn gezet 
Er is een aantal acties ingezet om er voor te zorgen dat social return meer van de grond komt. Het 
levert immers veel extra kansen op om WWB-ers en SW-ers regulier aan het werk te krijgen.  Via 
social return krijgen zij de kans werkervaring op te doen waar hen dat zelfstandig niet zou lukken.   
 

                                                           
1
 Een opdrachtnemer is veelal niet verplicht zaken te doen met Baanbrekers voor de invulling van de SOCIAL 

RETURN-afspraak. Hij kan er ook voor kiezen deze zelfstandig in te vullen.  
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De volgende acties zijn in de afgelopen maanden uitgezet om het volume te vergroten: 

Baanbrekers: 

 Het onderwerp is als belangrijk geagendeerd op DB en controllersoverleg gemeenten. 

 Er is extra menskracht vrijgemaakt om zwaarder in te zetten op het realiseren van het 
binnengehaald volume. Omdat het binnengehaalde volume niet altijd meteen een 
gerealiseerd volume oplevert (leert ook de ervaring bij andere gemeenten) is het zaak het 
binnengehaald volume bij aanbestedingen zo groot mogelijk te maken. Dat betekent meer 
bel- en mailacties naar opdrachtnemers.   

 Er is een werkgroep belegd met inkopers Heusden, Loon op Zand/Waalwijk. Daarbij is door 
Heusden een eerste versie van een aanbestedingskalender gepresenteerd waarbij social 
return mogelijk kan worden toegepast. Verder is door Heusden gekeken welke lopende 
contracten binnenkort aflopen waar mogelijk bij een vervolg social return kan worden 
toegepast.  

 Samenwerkingsproject is opgestart met Casade, (woningcoporatie) om vorm te geven aan 
social return bij haar aanbestedingen van werk aan derden.   

 Er is gesproken met de gemeente Tilburg in verband met mogelijke gezamenlijke acties in 
Hart van Brabant-verband. 

Gemeenten: 

 DB-lid Heusden heeft over social return en inbesteding gesproken met de wethouders Inkoop 
van de 3 gemeenten. 

 DB-lid Waalwijk en de gemeentesecretaris Waalwijk hebben gesproken met directeur 
Baanbrekers over het vergroten van kansen en mogelijkheden social return en inbesteding.  

 De gemeente Waalwijk heeft intern afstemming over wie zich ambtelijk gaat bezighouden 
met dit onderwerp. Dit hangt ook samen met de afvaardiging naar de werkgroep.  

 Het onderwerp is geagendeerd op het controllersoverleg gemeenten t.b.v forcasting en 
monitoring.  

Conclusie: er zijn veel acties uitgezet. De resultaten daarvan moeten de komende periode zichtbaar 
worden.   

2. Update stand van zaken Inbesteding 
Met betrekking tot de lopende inbestedingen is door Baanbrekers opnieuw een meting gedaan naar 
de ontwikkeling van het omzetvolume 2013. Ten opzichte van de vorige meting (09-2013) is een 
verbetering te zien. Het volume omzet door inbesteed werk blijft echter nog steeds achter bij 2012. 
 
Acties die in gang zijn gezet 
Er is naar aanleiding van de signalen van de gemeenten een aantal verbeteracties in gang gezet t.a.v. 
de uitvoering van inbesteed werk. Dit zijn de volgende: 

 Er is onderzocht welke contracten er lopen tussen de gemeenten, Baanbrekers en WML 
Facilitair. Als er onduidelijke afspraken lagen, zijn hierop verbeteracties uitgezet.  

 Er is gesproken met WML Facilitair over de kwaliteit/prijs-verhouding van de dienstverlening 
en de signalen vanuit de markt.  

 
Daarnaast zijn er twee thema’s gekozen waarop vrij snel uitbreiding mogelijk is (zie ook stukken 
vorige DB-vergadering). Dit zijn: 
 

 Textielinzameling  t.b.v. Twiddus. Als de gemeenten exclusiviteit geven en handhaven voor 
de textielinzameling in de gemeenten aan Baanbrekers, kan Twiddus hier veel omzet en werk 
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uithalen voor de SW- en WWB-doelgroep. Er zin gesprekken met de gemeenten gaande om 
dit voor elkaar te krijgen.  
 

 Alfacheques. Er is gesproken met de gemeenten over uitbreiding van het aantal alfacheques. 
Het WMO-loket kan intensiever op doorverwijzen en we zien hierin vanaf de zomerperiode 
een significante verbetering. Mogelijk kan het concept ook worden uitgerold voor 
huishoudens zonder WMO-indicatie. Daarbij wordt gesproken over het concept 
dienstencheques waarbij mensen ondersteuning krijgen in andere gemaks- en 
welzijnsdiensten zoals gezelschap houden, ontlasten mantelzorgers, boodschappen doen, 
hond uitlaten, tuin opruimen, oppas dementerenden, extra menskracht in 
dagbestedingsactiviteiten etc. De gemeenten tonen zich positief over deze uitbreiding en 
Baanbrekers heeft aangeboden om hiervoor zo snel mogelijk een businesscase te 
ontwikkelen. In december 2013 verwacht Baanbrekers een aanbieding te kunnen doen.  

 
3. Voorzet 2014  

Het is nu zaak dat we de thema’s social return en inbesteding warm houden en gecoördineerde 
acties uitzetten om tot daadwerkelijke en structurele verbetering te komen.  
Er zijn diverse oplossingsrichtingen mogelijk om tot een beter resultaat te komen met betrekking tot 
inbesteding en social return in 2014: 
 

 Een impuls geven aan social return door in de aanbestedingen in 2014 een social return 
afspraak van minimaal 5% op te nemen. Hierdoor ontstaat ruimte voor instroom van zowel 
als SW als WWB. Vooral de laatste doelgroep zal hier baat bij hebben.  
Elke geslaagde plaatsing van een WWB levert direct een winst op van 14.000 euro (looptijd 1 
jaar) middels een besparing op het Buig-budget. Bij social return-afspraken waarbij de 
ondernemer wil werken met verloning/detachering kan de nieuwe constructie met Fidant 
worden ingezet. Als een ondernemer een WWB-er in dienst wil nemen speelt dit niet want 
dat kan snel worden geregeld, al dan niet met loonkostensubsidie. 
Voordeel: een grote bijdrage aan het resultaat is mogelijk. Bovendien is Social return een 
goede invulling van de Participatiewet waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Een 
werkgever kan hiermee voldoen aan haar rol om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. 
Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt niet binnen beschut werken 
geplaatst maar buiten in het reguliere bedrijfsleven waardoor minder voorzieningen nodig 
zijn.  
 

 In een keer een grote klapper maken. Als de gemeenten één of twee grote opdrachten zou 
kunnen wegleggen bij Baanbrekers, komt dit de doelgroep en de omzetverwachting direct 
ten goede. Deze opdrachten moeten er dan natuurlijk wel in te passen zijn bij Baanbrekers. 
Gedacht wordt bijv. aan een extra opdracht voor de wasserij en/of de textielverwerking. Ook 
een rol in de catering is mogelijk2. Ook behoort een (kleine) groepsdetachering op locatie tot 
de mogelijkheden als de gemeente ergens extra menskracht nodig heeft.  
Voordeel: meer omzet. Komt de doelgroep van Baanbrekers ten goede.  
 
 

 Een extra volume realiseren in de alfacheques, eventueel aangevuld of omgebouwd tot 
dienstencheques, zodat meer inwoners van de gemeenten hiervan gebruik kunnen maken en 
meer werkzoekenden op die manier aan het werk kunnen.  

                                                           
2
 De afdeling Broikes zou dan wel moeten worden versterkt. Bijv. door enkele professionals en/of WWB-ers in 

dienst te nemen. Dat geldt ook voor ander product-markt combinaties.  
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Voordeel:  meer mensen buiten plaatsen in nieuwe productmarkt-combinatie die ontstaat 
door de 3 decentralisaties.  

 
De gemeenten hebben een groot belang in concrete afspraken over doelstellingen voor 2014 vanuit 
bovenstaande analyse. Een van de uitgangspunten van de financiering van Baanbrekers is immers 
een extra opbrengst uit social Return en inbesteding.  
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Bijlage 1. Definities 

In deze notitie worden de volgende definities gehanteerd: 
 
Social return: 
Dit is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, 
zodat leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid ten aanzien van het bieden 
van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met Social return zorgt de 
gemeente ervoor dat elke investering die de gemeente doet naast het ‘gewone’ rendement, ook bij 
voorkeur een concrete sociale winst oplevert. Doel is 5% Social return per aanbesteding. Het gaat 
meestal alleen om aanbestedingen voor diensten (bijvoorbeeld catering, schoonmaakwerk, 
thuiszorgservices) en werken (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg, riool of sportveld of de 
onderhoud van een gebouw). 
 
Inbesteden: 

 het opdragen van werkzaamheden aan een niet verzelfstandigd onderdeel van de eigen 
organisatie; „in-house opdrachtverlening‟. 

 opdrachtverlening aan een verzelfstandigde organisatie met rechtspersoonlijkheid waarop de 
gemeente op dezelfde wijze toezicht houdt als op een eigen dienst en bovendien die 
verzelfstandigde dienst vrijwel niet voor andere opdrachtgevers werkzaam is; „quasi-
inbesteden‟. Het bedoelde toezicht betreft hier bijvoorbeeld het vaststellen van het jaarplan en 
de begroting, de benoeming van bestuurders etc. 

 
Uitbesteden: 

 het opdragen van werkzaamheden aan marktpartijen conform aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten. Daartoe worden ook gerekend extern verzelfstandigde diensten die niet 
voldoen aan de voorwaarden zoals die voor „quasi-inbesteden‟ gelden. 

 
Uitbesteden op basis van alleenrecht: 
Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten zijn niet van toepassing ‘op overheidsopdrachten 
voor diensten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende 
dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten, op basis van een uitsluitend 
recht dat deze aanbestedende dienst geniet, mits dit uitsluitend recht met het EG-Verdrag 
verenigbaar is.’ Voorwaarde hierbij is dat het uitsluitend recht een wettelijke of bestuursrechtelijke 
basis heeft. Hiermee kan een enkelvoudige aanbesteding aan één partij worden gedaan op basis van 
alleenrecht.  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/29/kabinetstandpunt-ten-aanzien-van-social-return-bij-het-rijk.html
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Onderwerp:  Begroting 2014 

 

Inleiding: 

 

De eerder vastgestelde begroting 2014, opgesteld in het voorjaar 2013, heeft een intensieve bewerking 

ondergaan. Onzekerheden van destijds zijn zoveel als mogelijk weggenomen door aan te sluiten bij actuele 

ontwikkelingen en inzichten. Hiermee verwachten wij voor ons én voor de gemeenten in de Langstraat meer 

inzicht te bieden in het  te verwachten resultaat over 2014. De begroting swijziging 2014 zal na vaststelling 

door het algemeen bestuur ter informatie worden toegezonden aan de gemeenten.  

 

Omdat de twee verschillende financiële administraties van voormalig WML en de voormalige ISD (nog) niet 

geïntegreerd zijn, is er sprake van definitieverschillen en boekingsverschillen (zowel qua methodiek als qua 

timing). In deze begroting zijn de onderliggende administraties (zoveel mogelijk) met elkaar in lijn gebracht. 

Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in de kosten en opbrengsten per afdeling en activiteit binnen 

Baanbrekers en kan dit inzicht volgend jaar ook verankerd worden in een gezamenlijke (financiële ) 

administratie.  Omdat deze hele exercitie handmatig is doorgevoerd blijft een kans op (kleine) fouten aanwezig, 

ondanks alle betrachte zorgvuldigheid. 

 

In overleg met de accountant wordt momenteel aan een nieuwe geïntegreerde beginbalans van Baanbrekers 

gewerkt (ultimo 2012) voor de jaarrekening 2013 en is het belang van de nieuwe inrichting van één 

administratie voor Baanbrekers nog maar eens evident naar voren gekomen. 

 

 

Toelichting op de begroting 

 

De belangrijkste punten met betrekking tot de Begroting 2014 zijn: 

 

 In overleg met gemeentelijke controllers is ervoor gekozen om de BUIG niet meer budgetneutraal op 

te nemen, maar uit te gaan van de prijs van een gemiddelde uitkering. Deze ligt lager dan het landelijk 

gemiddelde. Desondanks geeft  dit een tekort voor 2014 van bijna € 1.000.000,-. Daarbij is uitgegaan 

van de toegekende Buiggegevens 2014 va n oktober j.l. 

 

 Baanbrekers heeft de ambitie om met behulp van Talent2work en het aanvalsplan WWB de instroom 

te beperken en de uitstroom te vergroten. Hoewel beide activiteiten pas recent (in het vierde 

kwartaal) zijn opgestart, zien we al een beperkte afname van het bestand. Ondanks deze positieve 

ontwikkeling kunnen we, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, nu nog onvoldoende 

aangeven in welke mate deze bestandsontwikkeling een duurzaam karakter heeft.  Wij merken dit 

onderdeel van de begroting aan als een positief risico dat na de bestuursrapportage Q1-2014 vertaald 

wordt in een realistische prognose voor 2014.  

 

 In eerdere versies van de begroting voor 2014 werd uitgegaan van een resultaat van € 680.000,- aan 

social return en inbesteding (additioneel op het resultaat 2012), plus een bijdrage in de exploitatie 

vanuit de gemeenten van € 650.000,- (Herstructureringsbudget). 

In deze begroting leggen we opnieuw de ambitie vast om samen met de gemeenten invulling te geven 

aan social return. In overleg met de gemeenten hebben we hiervoor € 200.000 geraamd. Extra 

inkomsten uit inbesteding zijn niet geraamd.  Omdat het Herstructureringsbudget is komen te 

vervallen, is ook deze post niet meer opgenomen. 

 

 Om de vergelijking met de oorspronkelijke fusiebegroting zuiver te maken (voor 2014 -/- € 924.000,-), 

wordt de rekensom als volgt: begrotingsresultaat: -/- € 1.901.000,- plus Social Return/Inbesteding  

(€ 680.000), Herstructurering (€ 650.000,-) en BUIG-resultaat van -/- € 987.000.- , komt het resultaat 

op € 416.000,- positief.  
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 Ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten (kosten omzet, kosten niet gesubsidieerde personeel, 

Inhuur, Afschr. + onderhoud+ rente+ prod. kosten, overige algemene kosten, kosten fusie en 

reorganisatie) is er € 12,2 miljoen begroot. Ten opzichte van de begroting van 2013 (12, 9 miljoen) is 

daarmee zo’n 7 ton minder (6%) begroot. 

 

 Op dit moment is Baanbrekers in overleg met Vebego over een aantal uitgangspunten voor de Joint 

Venture. Consequenties hiervan zijn op dit moment nog onvoldoende duidelijk.  

 

 In overleg met de controllers van uw gemeenten, is overeengekomen om een aparte notitie 

aangaande de Vermogenspositie van Baanbrekers op te stellen. In die zin is hoofdstuk 7. Eigen 

Vermogen van de Begroting nog  multi-interpretabel. Toch hebben wij gemeend wel al een zienswijze 

op te moeten nemen, in aanloop naar het binnenkort te voeren overleg hierover. 

 

 De hieruit voortvloeiende afspraken hebben naar alle waarschijnlijkheid een forse impact op de 

liquiditeitspositie van Baanbrekers begin 2014. In de Begroting is een doorkijk gegeven naar 2014, 

maar gezien de grote onzekerheden is verder beleid hierop op dit moment nog niet opportuun.   

 

 De meerjarenbegroting is nog niet gemaakt, aangezien hiervoor meer duidelijkheid dient te zijn over 

een aantal hiervoor genoemde onderwerpen.   

 

 

 

Voorstel  

U wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de werkbegroting 2014. 

 De werkbegroting 2014 conform het concept vast te stellen.  

 De werkbegroting 2014 ter informatie toe te zenden aan colleges/raden. 

: 
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1. INLEIDING 

 

 

Bijgaand treft u de begroting 2014 aan voor Baanbrekers. 

 

Deze begroting biedt enerzijds een financiële vergelijking met 2013 en anderzijds het financiële 

‘spoorboekje’ voor komend jaar 2014.  

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

marktinformatie en wet- en regelgeving, gecombineerd met de overeengekomen ontwikkelrichting van 

Baanbrekers en de visie vanuit bestuur, directie en management. 

 

In de navolgende hoofdstukken kunt u eerst kennis nemen van deze uitgangspunten en parameters. 

Vervolgens wordt een totaaloverzicht gegeven voor 2014 en de vergelijking met 2013 zoals op dit 

moment bekend.  

Baanbrekers heeft verder per bedrijfsonderdeel een deel-begroting opgesteld. Getotaliseerd vormen 

deze deel-begrotingen de totale begroting. 

Verder is een overzicht gegeven van de investeringen die gepland zijn voor komend jaar. Dit betreffen 

vervangingsinvesteringen en de aanschaf van noodzakelijke nieuwe bedrijfsmiddelen. Tevens wordt 

stilgestaan bij de ontwikkelingen van het fusie- en reorganisatiebudget. 

Mede daaruit vloeit voort de behoefte aan liquide middelen. Deze geplande cash-out is met de 

verwachte cash-in in kaart gebracht in een liquiditeitsplanning. Deze zal maandelijks worden 

opgesteld naar actueel inzicht en waar nodig worden bijgesteld. 

Bij de begroting zijn een achttal risico’s aangeven die van significante invloed kunnen zijn op de 

gepresenteerde begroting en wordt stilgestaan bij de consequenties voor het weerstandsvermogen. 

Ten slotte wordt doorkijk gegeven door middel van een meerjaren perspectief van drie jaren na 2014: 

2015 -2017. 

 

Als -naar verwachting medio 2014- het nieuwe administratieve systeem zal zijn geïmplementeerd kan 

onder andere een scherper inzicht worden verkregen waaraan opbrengsten en kosten dienen te worden 

toegewezen; bijvoorbeeld op niveau van product-markt combinaties (pmc’s).  

Hieraan zal dan een nieuwe opbrengsten- en kostenverdeelstaat ten grondslag liggen. De uit-

gangspunten van deze opbrengsten- en kostenverdeelstaat zal met alle interne stakeholders vooraf 

worden afgestemd en op basis van consensus worden ingevoerd. 

Op het moment dat dit ingevoerd is (naar verwachting tweede helft 2014) kan bekeken worden of een 

vertaling naar deze begroting op dat moment wenselijk is. 

 

 

 



 

4 

 

2. UITGANGSPUNTEN EN GEHANTEERDE PARAMETERS 

2014 

 

 

 

Onderwerp Omschrijving 

 

SE/AJ WSW De taakstelling in SE/AJ voor het jaar 2013 was: Heusden 201,84 + Loon op 

Zand 134,62 + Waalwijk 285,10 = 621,56 SE/AJ.  

De taakstelling voor 2014 wordt: Heusden 205,17 + Loon op Zand 138,78 + 

Waalwijk 275,50 = 619,45 SE/AJ. 

De taakstelling WSW wordt daarmee 2,11 SE/AJ lager ten opzichte van 

vorig jaar. 

Rijksvergoeding 

WSW 

De Rijksbijdrage per SE/AJ in 2014 bedraagt € 26.003,-. 

Voor deze begroting is de Rijkssubsidie vastgesteld o.b.v. de bovenstaande 

SE/AJ per gemeente (inclusief de ‘buitengeplaatsten’: mensen uit onze 

gemeenten die werken in een andere gemeente).  

Ontwikkeling 

Rijksvergoeding 

WSW 

Conform de Nota van Wijziging van de Participatiewet neemt de Rijks-

bijdrage per plaats met ongeveer € 500 per jaar af tot ca. € 23.000 structureel 

in 2020. Deze korting op de SW-subsidie gaat in per 1 januari 2015 en kent 

dan het volgende verloop: 

2015 € 25.500 

2016 € 25.000 

2017 € 24.500 

2018 € 24.000 

2019 € 23.500 

2020 € 23.000 

Dat wil zeggen dat de bruto-inkomsten voor Baanbrekers ten aanzien van dit 

punt –bij een gelijkblijvende taakstelling- vanaf 2015 jaarlijks met zo’n  

€ 300.000,- teruglopen. Zie ook de tabel op pagina 9. 

BBZ Het vastgestelde budget voor de BBZ bedraagt voor 2014: € 44.000,- 

In verband met het geringe aantal klanten en de niet te voorziene hoogte van 

de leningen, is het verloop –en daarmee het begroten- van deze post zeer 

onvoorspelbaar. 

Het gehanteerde uitgangspunt is dat deze post budgettair neutraal zal 

uitkomen en is daarmee ook zo opgenomen in deze begroting.  

Loonkosten  De loonkosten voor 2014 zijn berekend op basis van de loonkosten 2013. 

Uitgegaan is van de nullijn. 

Er is een pm post opgenomen in verband met eventuele periodieken en/of 

premieverhogingen cf CAO..  
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Kosten Fusie en 

reorganisatie 

 

 

 

Als gevolg van de fusie tussen WML en ISD naar Baanbrekers en de daaruit 

voortvloeiende reorganisatie, zijn in 2013 een veelheid van projecten 

uitgevoerd, respectievelijk in gang gezet om Baanbrekers vorm te geven. 

Wat hierbij pregnant naar voren is gekomen is dat beide organisaties 

fundamenteel verschillen qua structuur (financiële inrichting, ICT, 

arbeidsvoorwaarden en administratieve organisatie), maar zeker ook qua 

cultuur.     

Uitgangspunt bij de fusie is dat de kosten van samenvoeging niet drukken op 

de exploitatie van de nieuwe organisatie Baanbrekers. 

 

Fidant en Pijler Door de fusie is het aantal werknemers via de stichting Pijler nihil: de 

liquidatie van deze Stichting zal in 2014 worden afgerond.  

De Stichting Fidant is in 2013 gereactiveerd en wordt als rechtspersoon voor 

verloning ingezet voor met name de mensen in traject in het kader van het 

WWB-aanvalsplan. De verloning en de (re-integratie-) kosten binnen Fidant 

worden geheel in rekening gebracht bij Baanbrekers ten laste van het 

zogenaamde W-deel. 

Afschrijvingen De afschrijvingslasten 2014 zijn ten opzichte van 2013 gestegen. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door investeringen bij het Werkbedrijf en op het 

gebied van Automatisering. 

Ten aanzien van Automatisering kan enerzijds worden aangegeven er 

noodzakelijke vervangingsinvesteringen gepland zijn, anderzijds dat door 

middel van outsourcing de afschrijvingen een dalend verloop zullen kennen 

voor de komende jaren. 

Bij het Werkbedrijf wordt de stijging voornamelijk veroorzaakt door: 

- de aankoop van vervoersmiddelen voor Twiddus en de Wasserij 

i.v.m. uitbreiding van activiteiten; 

- aanpassing van de klimaatregeling voor twee gebouwen in het kader 

van de RIE/ARBO. 

Inflatie De te hanteren kostenstijging bedraagt 2,4% (CBS), voor de begroting is 

de nullijn aangehouden.. 

BUIG Het ministerie van SZW heeft op 27 september jl. de definitieve BUIG 

budgetten 2013 (€ 20,1 mln.) en de voorlopige budgetten 2014 (€ 23,1 mln.) 

bekend gemaakt (t.b.v. de WWB-, IOAW-, IOAZ-uitkeringen en het 

levensonderhoud van startende zelfstandigen o.b.v. het Bbz 2004).  

Dit bedrag opgesplitst betekent voor Waalwijk: € 11,5 mln., Heusden € 8,2 

mln. en Loon op Zand € 3,4 mln.  

Deze bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil 2013.  

De hoogte van het definitieve budget, waarbij rekening wordt gehouden met 

actuele ontwikkelingen en de effecten van nieuw rijksbeleid, wordt in 

oktober 2014 bekend. 

In tegenstelling tot de begroting 2013 waarin de BUIG budgetneutraal is 

opgenomen, is voor de begroting 2014 uitgegaan van de verwachting van het 

CPB. 

WML-Facilitair Door de directie van WML-Facilitair is in het Bedrijfsplan 2014 een 

resultaat van € 540.000,- voorzien. Als 50% aandeelhouder komt 

Baanbrekers € 270.000,- toe.  
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3.  BEGROTING 2014 

 

Begroting 2013 en begroting 2014 

 

 
 

Noot: In de oorspronkelijke begroting was een post opgenomen voor de totale omzet. 

In de prognose  en begroting 2013 en in de begroting 2014 is deze post nader 

uitgesplitst om een beter beeld te geven van de samenstelling ervan. 

Exploitatie ( x 1.000) BEGROTING BEGROTING

2013 2014

OPBRENGSTEN

BUIG 18.615               23.121            

BBZ 820                     44                    

Omzet PMC's 3.460                  3.500              

Omzet overig (Vincentius, alfach.) -                           173                  

Omzet detacheringen 600                     545                  

Dienstovereenkomst WML fac. -                           200                  

SW en overige subsidies 15.378               15.369            

Re-integratie 825                     1.515              

Inbesteding en social return 680                     -                       

Social Return -                           200                  

Bijdragen gem. apparaatskosten 4.340                  4.398              

Deelneming WML Facil itair 251                     270                  

Bijdragen gem. exploitatie 461                     -                       

Incidentele opbrengsten -                           -                       

Totaal opbrengsten 45.430               49.335            

KOSTEN

BUIG 18.615               24.097            

BBZ 551                     44                    

Kosten omzet PMC's 207                     165                  

Kosten omzet overig -                           122                  

Kosten gesubs. personeel 14.728               14.867            

Kosten niet gesubs. personeel 7.270                  7.175              

 -loonstijging/premieaanpassing cf CAO                   pm

Inhuur personeel 925                     653                  

Afschr+onderh+rente+prod.kst 1.391                  1.293              

Overige algemene kosten 2.514                  2.327              

Incidentele kosten 65                       -                       

Kosten fusie en reorganisatie 500                     493                  

Totaal kosten 46.766               51.236            

Resultaat 1.336-                  1.901-              

Niet vrij besteedbare middelen

BUDGET  Werkbudget 1.979                  2.040              

OVERHEVELING vorig jaar -                           498                  

BTW Werkbudget 2008-2012 -                           PM

KOSTEN Werkbudget 1.979                  2.538              

Resultaat -                           -                       



 

7 

 

     

. 

Toelichting op een aantal begrotingsposten 

 
Begroting BUIG 2014: een tekort van € 987.044,- (budget € 23.121.144 – uitkeringslast € 24.096.560).  
 
Het ministerie gaat uit van een gemiddelde uitkeringslast per persoon van € 15.200,- 
Afgelopen jaren is echter gebleken dat de gerealiseerde gemiddelde uitkeringslast voor Baanbrekers 
lager ligt dan het door het ministerie afgegeven landelijke gemiddelde.     
Voor 2012 ging het ministerie uit van € 14.200,-. Gerealiseerd is € 13.562,-, ofwel zo'n 4,5% lager. 
Dit percentage is wisselend geweest over de afgelopen jaren, maar het lijkt aannemelijk om ook voor 
2014 uit te gaan van een 4,5% lagere uitkeringslast ten opzichte van het landelijke gemiddelde. 
Dat betekent dat voor de begroting uitgegaan wordt van een uitkeringslast van € 14.516,- per 
persoon. 
Een budgettair neutraal resultaat wordt gerealiseerd bij een gemiddeld klantenaantal van 1592. 
De raming van het CPB/Rijk gaat echter uit van een stijging van het aantal klanten met 10,7% over 
2014. Met een geraamde beginstand van 1.576 betekent dit dat het aantal klanten ultimo 2014  1745 
zal bedragen, met een jaargemiddelde van 1660 klanten.  
Dit is een overschrijding van 68 klanten (1660-1592), omgerekend een tekort van: € 987.088. 
       
        
Begroting BBZ 2014, neutraal. (budget € 44.254,- uitkeringslast € 44.254,-)    
        
Voor de BBZ geldt een afwijkende systematiek van vergoeding:  
-van de uitkeringslasten (tbv levensonderhoud en/of bedrijfskrediet) wordt 75% vergoed.  
-hetzelfde geldt omgekeerd voor terugbetaalde uitkeringen of kredieten door klanten, met  dit  
  verschil dat voor  die ontvangsten een norm is gesteld door het ministerie. Ontvang je meer dan  
  mag je dat volledig   houden, ontvang je minder dan komt dat ten laste van de organisatie/  
  gemeente. 
-van de onderzoekskosten die gemaakt worden wordt 90% vergoed, waarbij geldt dat de over de  
  onderzoekskosten verschuldigde BTW niet mag worden meegenomen.    
-voor de ontbrekende 25% uitkeringslasten en 10% onderzoekskosten wordt een vast budget  
  beschikbaar gesteld door het ministerie. Ook hiervoor geldt dat een overschot hierop gehouden  
  mag worden, een tekort is voor eigen rekening.       
In verband met geringe aantal klanten, niet te voorziene hoogte van leningen is het begroten van uit-
gaven en ontvangsten op deze post lastig.     
Uitgangspunt is dat dit budget-neutraal plaatsvindt; ofwel dat de uitgaven gelijk zijn aan de beschik-
bare middelen.   
 
Kosten gesubsidieerd personeel,  
 
Deze post is gelijk gehouden aan 2013, prijsindexatie is niet toegepast. Door gemeenten is aange-
geven dat kosten niet mogen stijgen, de nullijn moet worden aangehouden.   
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Begroting 2014 uitgesplitst naar Afdelingen 

 

 
 

Exploitatie (x 1.000)
 WML 

Facil itair 

DMS R&P B&C Werkbedrijf IO TOTAAL

OPBRENGSTEN

BUIG 23.121 23.121

BBZ 44 44

Omzet PMC's 3.500 3.500

Omzet overig (Vincentius, alfach.) 173 173

Omzet detacheringen 545 545

Dienstovereenkomst 200                200

SW en overige subsidies 4.650            2 2.131 225 8.264 97 15.369

Re-integratiebudget 115 1.100 300 1.515

Inbesteding en social return 0

Social Return 200 200

Bijdragen gem. apparaatskosten 4.398 4.398

Deelneming WML Facil itair 270 270

Bijdragen gem. exploitatie 0

Totaal opbrengsten 5.120 117 3.776 4.823 12.237 23.262 49.335

KOSTEN

BUIG 24.097 24.097

BBZ 44 44

Kosten omzet PMC's 165 165

Kosten omzet overig 122 122

Kosten gesubs. personeel 3.986            2.062 621 8.093 105 14.867

Kosten niet gesubs. personeel 645 1.152 1.662       1.682 2.034 7.175

Inhuur personeel 26             3 624 653

Afschr+onderh+rente+prod.kst 7 1 475 810 0 1.293

Overige algemene kosten 92 41 1.338 379 477 2.327

Incidentele kosten 0

Kosten fusie en reorganisatie 493 493

Totaal kosten 3.986 744 3.256 4.615 11.254 27.381 51.236

Resultaat 1.134 -627 520 208 983 -4.119 -1.901

Niet vrij besteedbare middelen

Budget  Werkbudget 2.040 2.040

overheveling resultaat 2013 498 498

BTW werkbudget 2008-2012             pm

Kosten Werkbudget 2.538 2.538

Resultaat werkbudget 0 0
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4. INVESTERINGEN 

 

 

Werkbedrijf 

Voor het Werkbedrijf betreft het voornamelijk vervangingsinvesteringen en verbeteringen maar ook 

wettelijk verplichte investeringen in het kader van de RIE en ARBO. Vervangingen en onderhoud die 

gepland zijn in het kader van het Onderhoudsplan komen ten laste van de daarvoor gereserveerde 

voorziening en hebben geen impact op de begroting maar wel consequenties voor de liquiditeit 

(hoofdstuk 5). Voor 2014 zijn investeringen van € 342.000,- voorzien. 

 

Automatisering 

Een investeringplanning voor Automatisering is gemaakt. Op moment van het opmaken van de Begro-

ting 2014 is er gewerkt met schattingen aangezien er veelal nog geen definitieve bedragen bekend zijn. 

Het betreft met name vervangingsinvesteringen in software/licenties (€ 93.000,-), in hardware  

(€ 70.000,-) en investeringen in kennis door middel van specifieke automatiseringsopleidingen  

(€ 13.000,-). 

 

Fusie en reorganisatiekosten 

De doelstelling om de twee verschillende netwerken te integreren en een nieuw ERP systeem (en 

daarmee de procesinrichting) in 2013 te implementeren, is vanwege de omvang en complexiteit gaan 

schuiven en staan nu gepland voor 2014.  

Ook de integratie van de twee bedrijfsculturen blijkt in de praktijk geen sinecure en daarmee 

behoorlijk tijdsintensief. 

Door deze ontwikkelingen is een deel van het fusie- en reorganisatiebudget van 2013 niet benut (na 

verwachting € 211.000,-) en schuiven deze werkzaamheden en de daarmee verbonden kosten door 

naar 2014. Door genoemde omvang en complexiteit van de fusie zijn er echter ook extra werkzaam-

heden en kosten voorzien in 2014. Deze additionele kosten bedragen € 282.000,-. 

Het totaal van € 493.000,- betreft kosten voor van afvloeiing (€ 36.000,-), cultuur-integratie,  

(€ 30.000,-), consultancy (€ 30.000,-), digitalisering van archieven (€ 50.000,-) maar voornamelijk de 

verdere integratie van de financiële administratie (inrichting € 130.000,-; stelpost € 35.000,-) en auto-

matisering (migratie € 90.000,- en begeleiding outsourcing € 50.000,-) en de bijbehorende automa-

tiseringsopleidingen € 25.000,-. 

 

 

 

 



 

 

 

5. Liquiditeitsplanning 

 

Vanuit de begroting kan een opstelling gemaakt worden van verwachte uitgaven en inkomsten.  

 

Liquiditeitsoverzicht Baanbrekers 2014             (afgerond op € 1.000)     

                            

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

                            

ONTVANGSTEN                           

                            

uitkering BUIG budget   1.850 1.850 1.850 1.850 2.771 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 

BBZ budget   4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 

Bijzondere bijstand   0 0 250 0 0 250 0 0 250 0 0 250 

participatiebudget   170 170 170 170 170 670 170 170 170 170 170 169 

Debiteuren   740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 

omzet Twiddus   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

subsidie    1.230 1.230 1.230 1.230 1.839 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 

bijdrage gemeenten/facilitair   0 0 1.326 0 0 1.327 0 0 1.326 0 0 1.326 

lening BNG   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                            

totaal ontvangsten   4.044 4.044 5.619 4.044 5.574 6.120 4.044 4.044 5.619 4.044 4.044 5.618 

                            

UITGAVEN                           

                            

Uitkeringen   1.839 1.869 1.899 1.929 1.956 2.887 2.010 2.040 2.065 2.090 2.115 2.140 

Bijzondere bijstand   60 105 105 85 85 80 70 70 85 85 85 85 

Salarissen   1.020 1.020 1.020 1.020 1.542 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.530 

Pensioenpremie WSW/WIW   220 219 220 219 220 219 220 219 220 219 220 219 

ABP/IZA   47 47 48 47 47 48 47 47 48 47 47 48 

Belastingen (OB/LB)   573 573 573 573 573 574 573 573 573 573 573 574 

Participatiebudget   118 128 138 158 168 178 187 188 191 191 191 191 

Crediteuren   550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

Te betalen subsidie   101 101 101 101 101 101 101 101 116 101 101 101 

Aflossing/rente leningen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apparaatskosten   140 222 140 140 234 140 140 276 140 140 170 140 

                            

totaal uitgaven   4.668 4.834 4.794 4.822 5.476 5.797 4.918 5.084 5.008 5.016 5.072 5.578 

                            

                            
SALDO ONTVANGSTEN _ 
UITGAVEN -624 -790 825 -778 98 323 -874 -1.040 611 -972 -1.028 40 

SALDO BANK/GIRO -705 -1.495 -670 -1.448 -1.350 -1.027 -1.901 -2.941 -2.330 -3.302 -4.330 -4.290 
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Status 

 

Bovenstaande liquiditeitsplanning is gemaakt op basis van huidige inzichten. Dat betekent dat er op 

onderdelen sprake is van een nog onzekere inschatting van inkomsten en uitgaven. 

 

Wel kan worden gesteld dat, mede ingegeven door de huidige kredietfaciliteit bij BNG van € 3,1 

miljoen, er op korte termijn geen sprake zal zijn van een liquiditeitstekort. 

Echter voor de zomer van 2014 zal mogelijk additionele liquiditeit moeten worden aangetrokken. 

Dan zal worden bepaald: 

- de omvang 

- de looptijd 

- de bron (bijvoorbeeld BNG, Rabo, gemeenten en de mogelijkheden van schatkist bankieren). 
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6. Risico’s 

 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de risico’s die van invloed kunnen zijn op de 

begroting 2014 van Baanbrekers. 

Hierbij wordt waar mogelijk een (kwalitatieve) indicatie gegeven van de kans waarop zich dit 

voordoet en de impact die dit vervolgens heeft op de begroting 2014. 

Ondanks dat kans en impact subjectieve inschattingen betreffen, zal er rekenschap van dienen te 

worden gegeven dat deze van substantiële omvang kunnen zijn op de realisatie 2014 en verder.  

 

6.1 Participatiewet 

 

Naar verwachting wordt op 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. In april 2013 heeft het 

kabinet met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers een sociaal akkoord afgesproken met 

daarin de volgende uitgangspunten voor het werkterrein van Baanbrekers.   

 

a. De Wajong staat alleen open voor mensen die nooit zullen kunnen werken. Mensen die al in 

de Wajong zitten, worden deels herkeurd. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren vallen 

vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

b. De instroom in de sociale werkvoorziening stopt met ingang van 2015. Wie al in de Wsw 

werkt, houdt zijn wettelijke rechten en plichten. 

c. Er komen 30.000 beschut-werkplekken beschikbaar. Beloning vindt plaats conform 

loonwaarde en sluit aan de bij de CAO van de werkgever (regulier of gemeente).  

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

loonkostensubsidie van maximaal 70% van het minimumloon.  

e. De subsidie voor de  Wsw-ers daalt met ingang van 2015 met circa € 500,- per SE/AJ per jaar. 

Van zo’n € 26.000,- in 2014 naar € 23.000,- in 2020.  

f. Voor de verdeling van de SW-middelen na de afsluiting van de Wsw in 2015 wordt naar 

verwachting met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks, op basis van actuarieel onderzoek, het 

geschatte verloop van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per gemeente bijgesteld.  

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

banen waarvoor werkgevers garanties hebben afgegeven.    

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

arbeidsbeperking, treedt een quotum in werking.  

  

In de onderstaande tabel  wordt een indicatie gegeven van de effecten die de verlaging van de Wsw-

subsidie per fte gaat hebben op de begroting van Baanbrekers.  

In de tabel is gerekend met een instroom van 0 en is de uitstroom op basis van natuurlijke factoren 

geschat op 5%. Er is geen rekening gehouden met de verrekening van plaatsen binnen of buiten ons 

werkgebied. Deze heeft op dit moment overigens per saldo een negatieve impact op de cijfers van 

Baanbrekers.  

 

Financiële impact door de afbouw WSW        (bedragen * € 1.000,-) 

Jaar  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bedrag per SE/AJ  26 25,5  25 24,5 24 23,5 23 

Geschat aantal SE/AJ  615 585 555 525 500 475 450 

Indicatie Rijks-subsidie SW 15.990 14.918 13.875 12.863 12.000 11.163 10.350 

Afname t.o.v. vorig jaar  1.073 1.043 1.012 863 837 813 



 

14 

 

Indicatie afname bij  

600 SE/AJ ‘vast’   
 300 300 300 300 300 300 

 

Deze cijfers geven aan dat inkomsten in de vorm van WSW-subsidie voor Baanbrekers vanaf 2015 

met ongeveer € 1 miljoen jaarlijks teruglopen. 

Hoewel door de afname van het aantal SW-ers ook de loonkosten zullen dalen, zullen niet alle over-

headkosten (indirecte kosten) zoals begeleidend personeel, huisvesting, automatisering e.d. linear 

teruggebracht kunnen worden. 

 

De gemeenteraden hebben in 2013 de strategische notitie ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld.   

Hiermee zijn Baanbrekers de volgende kaders gegeven voor de uitvoering van de Participatiewet: 

 Inzetten op het optimaliseren van de verdiencapaciteit van mensen; 

 Het bieden van maatwerkoplossingen, waarbij het gezin en het sociale netwerk centraal 

worden gesteld, in samenhang met een wijkgerichte aanpak; 

 Het bieden van dienstverlening aan kwetsbare groepen op basis van een uitvoeringsplan;  

 Het intensiveren van contacten met het bedrijfsleven; 

 Het faciliteren van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden.  

 

 

6.2 BUIG 

 

In tegenstelling tot voorafgaande jaren is de BUIG niet meer budgetneutraal opgenomen maar is een 

realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Als deze afgezet wordt tegen het toege-

kende budget (najaar 2013) ontstaat er een tekort op de BUIG van  €1,0 miljoen. Dit tekort is ver-

werkt in deze begroting. Van invloed op het uiteindelijke saldo (tekort) zijn de daadwerkelijk te 

verstrekken uitkeringen voor 2014 en een eventuele bijstelling vanuit het Rijk. Bijstellingen van het 

budget vinden plaats in juni en  in oktober 2014.  

 

Berekening: 

 

Gemiddelde  uitkering 

Het Ministerie raamt een gemiddelde uitkering over 2014 uit op € 15.200,-. Afgelopen jaren is echter 

gebleken dat de gerealiseerde gemiddelde uitkering bij Baanbrekers lager is dan het door het 

ministerie geraamde gemiddelde, over 2012 zo'n 4,5% lager. Dit percentage is wisselend de afgelopen 

jaren, maar het lijkt aannemelijk om ook voor 2014 uit te gaan van een 4,5% lagere uitkeringslast ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde. Dat betekent voor de begroting een uitkeringslast van € 

14.516,- per persoon.  

 

Verwacht volume  

Bij een toegekend budget van € 23,1 miljoen kunnen er zo’n 1592 uitkeringen in 2014 verstrekt 

worden. Het CPB gaat uit van een stijging van 10,7% klanten ten opzichte van ultimo 2013. 

Aangezien Baanbrekers vertrekt op een verwachte stand van 1576 klanten per ultimo 2013, betekent 

dit voor ons een ultimo stand 2014 van 1745 klanten/uitkeringen en een jaargemiddelde van  1660. 

Dat zijn 68 meer klanten dan waarvoor voorlopig budget is ontvangen.  

 

 

Beleidsambitie 

Op basis van de gemiddelde prijs van een uitkering en de verwachting van het CPB ontstaat voor 

Baanbrekers een tekort in 2014 van zo’n € 1 miljoen. In het vierde kwartaal 2013 is gestart met het 

aanvalsplan WWB. Daarnaast is Talent2work uitgerold over de Langstraat. Het beoogde effect is een 
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beperking van de instroom en een toenemende uitstroom naar werk. Vanaf 1 oktober 2013 is het 

bestand inmiddels beperkt gedaald. Verwacht wordt dat op 1 april 2014 meer zicht is op het duurzame 

karakter hiervan en dat een realistische vertaling naar de Buiguitgaven voor 2014 kan worden 

gemaakt. In de bestuursrapportage Q1-2014 wordt dit zichtbaar gemaakt.  

 

IAU 

Als de Buiguitgaven in een individuele gemeente meer dan 10% bedragen van het budget kan voor het 

meerdere boven de 10% een beroep worden gedaan op een incidenteel aan-vullende uitkering (IAU). 

Verwacht wordt dat dit niet aan de orde komt nu het geraamde tekort uitkomt op ruim 4%. 

 

6.3 Joint Venture met Vebego in WML-Facilitair 

Volgt. 

 

6.4 Inbesteding en social return  

 

Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen realiseren is het van 

belang dat gemeenten aan Baanbrekers een voorkeurspositie geven. Dit is ook een van de 

uitgangspunten van de fusiebegroting van Baanbrekers. Een zo hoog mogelijke participatie wordt 

gerealiseerd als gemeenten een voorkeurspositie aan Baanbrekers geven bij het verstrekken van 

werkopdrachten en social return opnemen in openbare en onderhandse aanbestedingsbestekken, zodat 

mensen uit doelgroepen van Baanbrekers ingezet worden bij de uitvoering hiervan. Via Baanbrekers 

of via reguliere ondernemers.   

Voor Baanbrekers geldt dat, zeker gezien de huidige en aanstaande bezuinigingen op de 

Rijksbudgetten, inbesteding en social return een essentieel fundament vormen voor de organisatie.  

In 2013 zagen we een dalende trend in het inbesteed werk; de omzet ten opzichte van 2012 daalde met 

circa € 350.000,-. Ondanks dat door de economische omstandigheden gemeenten gedwongen zijn om 

te bezuinigen op de betreffende diensten is het van belang dat daar waar mogelijkheden gecreëerd 

kunnen worden, dit ook gebeurt. 

 

6.5 Btw (deels niet meer aftrekbaar ivm % onbelaste activiteiten) 

 

Vóór de fusie van WML en ISD tot Baanbrekers, vielen de twee afzonderlijke organisaties onder 

verschillende btw-regimes. WML werd voor de btw gezien als onderneming die 100% belaste 

activiteiten verrichtte. Dat betekende dat de btw die werd betaald over alle goederen en diensten die 

extern werden ingekocht, aftrekbaar was. De ISD viel onder het gemeentelijk btw-regime: als 

gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In 

tegenstelling tot bedrijven kon de ISD dus niet de btw terugvorderen van de Belastingdienst. Echter 

kunnen gemeenten sinds 2003 de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk bij het 

compensatiefonds. 

Onlangs is nationaal jurisprudentie ontstaan omtrent het al dan niet verplicht btw te heffen over re-

integratieactiviteiten. Voor een groot gedeelte van de activiteiten blijkt dat niet nodig te zijn, terwijl dit 

overal in den lande jarenlang wel gedaan is. Nu door de fusie beide btw-regimes onder één juridisch 

dak zijn verenigd, is Baanbrekers met de Belastingdienst in overleg  hoe te handelen in het kader van 

de btw. Wij worden daarin bijgestaan door Deloitte. De uitkomsten van dit overleg zijn niet 

voorspelbaarr en kunnen bovendien enige tijd op zich laten wachten: immers, ook de Belastingdienst 

mist de ervaring met een ‘gemengd’ bedrijf zoals Baanbrekers. 

6.6 Realiseren dekking interne kosten uit W-budget 

 

Het W-budget van het Rijk is bedoeld om de klant te helpen te re-integreren. Het is geoormerkt geld: 

het mag dus niet worden besteed aan andere doeleinden dan aan re-integratieactiviteiten. 
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Onze werkmakelaars zijn voor een groot deel van hun werk bezig met re-integratie-activiteiten voor de 

WWB-klant. Daarnaast besteden zij tijd aan taken die samenhangen met het feit dat de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor uitkeringen en re-integratie wettelijk is vastgelegd: het gaat dan om een 

(kort) poortgesprek en diagnosegesprek. 

Activiteiten in het kader van re-integratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken. Deze kunnen door 

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

accent op de inbesteding van deze activiteiten, zijn de werkzaamheden van werkmakelaars steeds meer 

niet-wettelijk geworden. De kosten van deze activiteiten van het interne apparaat kunnen ten laste 

worden gebracht van het W-budget. 

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

verleden door de toenmalige ISD afspraken gemaakt over welke activiteiten niet-wettelijk zijn, over de 

vastlegging in administraties van de bestede uren aan deze activiteiten en over de tarieven die per uur 

kunnen worden gerekend. Deze afspraken worden met de accountant geactualiseerd.  

 

N.b.: de kosten van de niet-wettelijke taken, welke ten laste worden gebracht van het W-budget, zijn 

onder de reguliere kosten opgenomen zodat het inzicht behouden blijft. Echter deze doorbelasting naar 

het W-budget is wel verwerkt in het resultaat, door het budget ook onder de inkomsten op te nemen. 

 

 

6.7 Formatie inkomensconsulenten  

 

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

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

signaalonderzoeken, het bepalen van recht op bijzondere bijstand, (bijv. langdurigheids-) toeslagen en 

kinderopvang.  

Het niet of onvoldoende uitvoeren van deze wettelijke taak kan leiden tot grote risico’s. Als klanten 

niet binnen de wettelijke termijnen geholpen kunnen worden ontstaan procedures, zijn er meer 

herstelacties nodig, stijgt het aantal bezwaarschriften en daarmee de werkdruk. Tevens kan er dan 

wettelijke rente en boetes verschuldigd zijn.  

Daarnaast is er vaak onvoldoende signalering en te weinig handhaving (waardoor er onrechtmatig en 

teveel uitkeringen worden verstrekt). Er is bovendien kans op imagoschade doordat het ‘lik-op-stuk-

beleid’ niet wordt ingevuld. Ook kunnen, door een te late controle van klantgegevens, voorliggende 

voorzieningen (bijv. bij het UWV) over het hoofd worden gezien waardoor onnodig en onrechtmatig 

geld wordt uitgegeven. Daarnaast zal de goedkeurende verklaring door de accountant moeilijker zijn te 

verkrijgen en zal een beroep op bijvoorbeeld een aanvullende uitkering van het Rijk (IAU) aanzienlijk 

minder kans van slagen hebben, vanwege het niet of minder voldoen aan de voorwaarden die aan de 

uitkering ervan gesteld worden. 

Om goed te kunnen anticiperen op tijdelijke toenames van het aantal klanten, wordt in de formatie 

inkomensconsulenten een flexibele schil aangehouden van 25% ten opzichte van de formatie van 

inkomensconsulenten met een vaste dienstbetrekking. Omdat er een groot tekort op de arbeidsmarkt is 

aan goede inkomensconsulenten (landelijk), kan Baanbrekers gedwongen worden om tijdelijk meer en 

duurder flex-krachten in te huren in plaats van vaste medewerkers.  

Echter qua kosten moet de flexibele schil minimaal gehouden worden: de productiviteit van een 

dergelijke kracht is weliswaar hoger dan die van een vaste kracht (o.a. bij ziekte of vakantie geen 

doorbetaling), maar de kosten per uur zijn relatief hoog. Baanbrekers houdt voor de tarieven die aan 

deze inhuurkrachten worden betaald, gelijke tred met wat andere gemeenten betalen. 

 

Baanbrekers heeft hier de uitdaging om de toegenomen hoeveelheid werk, kwalitatief goed maar tegen 

zo laag mogelijke kosten te verzetten.  
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In 2013 zijn verscheidene maatregelen getroffen: werkprocessen zijn efficiënter gemaakt en de 

verhouding vast/flex is aanzienlijk verbeterd. 

De omvang van de formatie van inkomensconsulenten is in deze begroting 2014 verhoogd van 16,5 fte 

naar 18,0 fte, gezien de verdere toename van het grote aantal bijstandsklanten. In 2013 is het aantal 

klanten gemiddeld over het jaar al met 15% gestegen ten opzichte van 2012, en ook in 2014 zal de 

stijging zich in dezelfde mate blijven voortzetten (naar 1660 klanten gemiddeld over 2014). 

Daarbij is zorgvuldig rekening gehouden met de caseload per inkomensconsulent en het gemiddelde 

wat hiervoor landelijk staat. Hierin zijn niet meegenomen de extra taken voor onder andere de 

bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag en de  aanvullende werkzaamheden voor verdere 

schadelastbeperking, zoals het behandelen van meldingen die uiteindelijk niet leiden tot een uitkering 

(circa 50% van de meldingen).. 

Het moge duidelijk zijn dat er een behoorlijk spanning staat om enerzijds kwalitatief goed de (in om-

vang toenemende) taken uit te voeren en anderzijds hiervoor voldoende financiële dekking te vinden. 

 

6.8 Btw-Compensatiefonds 

 

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

waarbij echter, vanwege de zogenaamde ‘koepelvrijstelling’
1
, ISD-ML voor deze activiteiten geen 

recht op aftrek van voorbelasting heeft. Voor zover ISD-ML kosten heeft gemaakt waarop btw drukt, 

kan deze btw echter worden ‘doorgeschoven’ naar de deelnemende gemeenten,  

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

van btw op de kosten van re-integratie. Het Hof oordeelt dat gemeenten bij de uitvoering van de Wwb, 

waarbij gehandeld wordt als overheid, prestaties verrichten ten behoeve van een collectiviteit van 

inwoners en niet aan individuele derden. Dat betekent dat de btw op kosten van re-integratietrajecten 

volledig voor een bijdrage uit het btw-Compensatiefonds aanmerking komt.  

In overleg met onze accountant is een claim over 2007 ingediend bij het Ministerie van Financiën 

ingediend en toegekend. Het betreft voor 2013 een dotatie van zo’n € 180.000,- aan het W-budget.  

Komend jaar wordt een claim voorbereid voor de jaren 2008 tot en met 2012. De verwachting is dat 

een bedrag ruim € 0,5 miljoen teveel is betaald aan btw c.q. niet besteed is aan de doelgroep.   

Als ook deze claim wordt toegewezen, kan een substantieel bedrag worden toegevoegd aan het W-

budget. 

 

6.9 Subsidies 

 

Naast de eerdergenoemde structurele financieringsbronnen kan voor de uitvoering van re-integratie en 

activeringsinspanningen en de uitvoering van concrete projecten een beroep worden gedaan op externe 

financiering.  Zo is in het verleden gewerkt met ESF-, landelijke en of provinciale subsidies. Door de 

sterk oplopende werkloosheid hebben rijk en provincie extra middelen beschikbaar te stellen voor  een 

projectmatige ondersteuning ter terugdringing van de negatieve effecten van de economie op de 

arbeidsmarkt. Deze middelen worden niet aan individuele gemeenten maar aan sectoren en of aan de 

arbeidsmarktregio’s, beschikbaar gesteld, die daarvoor plannen of projecten ontwikkelen. De 

gemeenten in de Langstraat vallen in dit verband onder de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Bij het 

opstellen van deze begroting is met deze subsidiegelden geen rekening gehouden. 

 

 

6.10 IAU 2011 

 

                                                           
1
 Wet OmzetBelasting, artikel 11, lid 1 onderdeel u. 
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Als een gemeente meer dan 10% tekort heeft op de BUIG, kan men een beroep doen op een 

Incidentele Aanvullende Uitkering. Voor 2011 zijn voor de drie gemeenten een aanvraag gedaan.  

Echter is slechts alleen de aanvraag van Loon Op Zand toegewezen. Om alsnog toekenning voor 

Heusden (€ 491.892-)  en Waalwijk: (€ 269.004,-) te bewerkstelligen is beroep aangetekend. Deze 

bedragen kunnen mogelijk in 2014 vrij komen.  
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7 Eigen Vermogen  

 

Het eigen vermogen is gewenst voor het afdekken van bedrijfsrisico’s (weerstandvermogen). Het 

minimum aan eigen vermogen voor de nieuwe uitvoeringsorganisatie is bepaald op € 1,2 miljoen.  

Het eigen vermogen kent ook bestemmingsreserves. Deze zijn bestemd voor uitgaven die met grote 

waarschijnlijkheid zich voor zullen doen. Hier liggen Bestuursbesluiten aan ten grondslag. 

Bestemmingsreserves staan daarmee los van het zogenaamde algemene reserve, ook wel het zogeheten 

‘vrije’ (eigen) vermogen. Deze algemene reserve(s) vormen het feitelijke weerstandsvermogen.  

Mocht Baanbrekers financiële ‘schade’ ondervinden, waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd 

zal betreffende reserve worden aangewend (onttrekking). 

Dan moet er vervolgens bestuurlijk worden besloten om deze bestemmingsreserve al dan niet aan te 

vullen, c.q. of er wel of niet een nieuwe dotatie moet plaatsvinden. 

Conform de geconsolideerde Jaarrekeningen van voormalig WML en ISD, beschikt het nieuwe 

Baanbrekers over een vrij Eigen Vermogen van € 517.000,-.Daarnaast zijn er vermogensbestanddelen 

‘bestemd’ in de zogeheten bestemmingsreserves. 

De volgende tabel biedt een inzicht in de geraamde vermogensontwikkeling, uitgaande van de 

gemeentelijke bijdrage zoals destijds in de oorspronkelijk fusiebegroting opgenomen. 

Ontwikkeling alg. reserve/ vrij eigen vermogen 

Bedragen * € 1.000,- 
2013 2014 2015 

Stand per 1 januari 537 1.200 1.200 

Verwacht (2013) en begroot resultaat (2014) uit 

reguliere bedrijfsvoering 
-/- 1.540 -/-1.901  

Stand per 31 december -/-1.003 -/-701  

 

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

basis van de huidige verwachtingen een storting in het eigen vermogen nodig van: € 2.203.000,- voor 

2013 en € 1.901.000,- per ultimo 2014.  

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

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

tevens de daadwerkelijke verrekening zal plaatsvinden. 

Het DB ontvang nog een separate notitie met daarin de weergave van de vermogenspositie en een 

voorstel voor de omgang en verrekening hiervan. 
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8. Meerjaren begroting 2015-2017 

 

Bij de totstandkoming van de meerjarenbegroting voor de drie opeenvolgende jaren na 2014, zullen in 

elk geval de volgende uitgangspunten worden gehanteerd. 

 

 Verwachte economische groei CBS; 

 De daarmee samenhangende ontwikkeling ten aanzien van het aantal WWB-klanten en de 

implicaties voor de BUIG; 

 Voor zover bekend de impact van de Participatiewet op de SE/AJ-subsidies. 

 

 

 

 

.-0-0-0-0-0- 
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Behandeling in:                                         AB van    16-12-2013 

Onderwerp:  Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw (vervolg)  

Steller: Jef van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

Gevraagd wordt in te stemmen met: 

 de door het dagelijks bestuur op 22 november 2013 gekozen handelwijze ten 

aanzien van de personen met een tijdelijke Wsw-arbeidsovereenkomst en  

 het terugkoppelen van deze zienswijze aan de raden.   

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  d.d. 16-12-2013  

   

 

A.E.W. van Limpt  M.C.M.       drs. M. Mulder, 

 secretaris                                   voorzitter,  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

 X Werkgroep tijdelijke dienstverbanden Wsw Sept., oktober 2013 

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

 X SET Oktober 2013 

    

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :  X Via verantwoording in jaarverslag   

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O X Invulling flankerend beleid  

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw (vervolg) 

 

 

Voorgeschiedenis: 

Medio 2013 hebben de gemeenteraden de strategische notitie ‘iedereen doet mee’ vastgesteld en daarmee 

gekozen voor het beëindigen van de tijdelijke dienstverbanden Wsw. Toekomstige financiële risico’s als gevolg 

van de verlaging van de rijkssubsidie gaven daartoe aanleiding. Ook werd het verlengen van de tijdelijke 

dienstverbanden niet passend geacht in de geest van de toekomstige Participatiewet. Deze uitgangspunten zijn 

benoemd in de veronderstelling dat de Participatiewet op 1 januari 2014 van kracht zou worden.    

 

Het financiële risico is gebaseerd op een bijstelling van de rijkssubsidie voor elke Wsw-plaats. Visueel kan dit als 

volgt worden weergegeven.    

 

 

 

 
 

 

 

Op 6 september 2013 heeft het DB besloten:  

 Te koersen op beëindiging van de tijdelijke dienstverbanden vóór 31 december 2014. Eerste  en 

tweede tijdelijke dienstverbanden konden met  inachtneming van deze datum verlengd worden.  

 Derde tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet te verlengen, omdat verlenging zou leiden tot een  

dienstverband voor onbepaalde tijd en daarmee een hypotheek op de toekomst.   

 Te voorzien in flankerend beleid.   

 

 

Aanleiding voor deze rapportage 

In uw vergadering van 23 september is gemeld u te blijven betrekken bij de verdere uitwerking.  

Op 22 november 2013 heeft het DB naar aanleiding van nieuwe inzichten en financiële overwegingen besloten 

om uw zienswijze te vragen en na het verkrijgen van uw  instemming de raden te vragen het 

bestuursstandpunt van Baanbrekers te delen, wat inhoudt:  

A. Omzetting van derde tijdelijke dienstverbanden (7 personen met 4,5 fte) in een dienstverband voor 

onbepaalde tijd. 

B. Verlenging van de overige tijdelijke dienstverbanden binnen de maximale kaders van de Flexwet.   

C. Definitieve besluitvorming t.a.v. de eerste en tweede tijdelijke dienstverbanden mede te baseren op 

mogelijke nieuwe inzichten uit een onderzoek van Cedris, Capel Advies en SW-organisaties.  

  Het DB heeft hiertoe besloten als gevolg van een aantal ontwikkelingen en nieuwe inzichten: 

 

1.  Vertraging  Participatiewet en onzekerheid over de financiering 

Het wetsvoorstel is op 29 november 2013 ingediend bij het parlement. Vermoedelijk zal de Tweede Kamer het 

wetsvoorstel in maart behandelen en de Eerste Kamer kort voor de zomervakantie.  Na aanvaarding van het 

voorstel treedt de wet op 1 januari 2015 in werking. Het blijft nog langere tijd onzeker wat er met de Wsw 

gebeurt en wat het toekomstige financieringskader  van de Wsw wordt. Dat betekent dat een financiële 

onderbouwing van het niet verlengen van een tijdelijk contract niet volledig op feiten gebaseerd kan worden.  

Voor de financiering van de Wsw zijn van belang:  

 De afbouw van de rijkssubsidie Wsw. Vanaf 2015 loopt de subsidie jaarlijks met € 500 terug van 

€25.500 naar € 23.000 vanaf 2020.   

 Het macrobudget Wsw en het gemeentelijk aandeel daarvan. Nu is het aantal Wsw-geïndiceerden per 

gemeente vertrekpunt voor de gemeentelijke taakstelling. De realisatie daarvan bepaalt de subsidie 
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over een jaar. Dit verandert. De staatssecretaris heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat 

voor de verdeling van de SW-middelen na de afsluiting van de Wsw in 2015 jaarlijks op basis van 

actuarieel onderzoek het geschatte natuurlijk verloop van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per 

gemeente wordt bijgesteld. Gestart wordt met het jaar 2014. Dit lijkt in te houden dat een dalend 

aantal Wsw-plaatsen in daaropvolgende jaren doorwerkt in de schattingen van het volume voor het 

Wsw-budget.  Mutaties over 2014 worden al meegenomen. Een onderrealisatie in 2014  werkt door in 

de financiering voor het volgende jaar. Tot op heden werd uitgegaan dat alleen veranderingen vanaf 

2015 van invloed zouden zijn.   

 

 

2. Dreigende onderrealisatie bij beëindiging derde tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

Het niet verlengen van de derde tijdelijke arbeidsovereenkomsten leidt tot de situatie dat personen met een 

derde Wsw-dienstbetrekking na afloop van het derde contract bovenaan de wachtlijst komen.  Er is geen  

plaatsingsverordening Wsw op basis waarvan bepaalde categorieën geïndiceerden met voorrang geplaatst 

kunnen worden. Dit betekent dat plaatsingen gerealiseerd worden op basis van de volgorde van de wachtlijst 

voor die gemeente. Er lopen zeven derde tijdelijke dienstverbanden (4,5 fte) af en de wachtlijst van elke 

gemeente geraakt ‘op slot’. Vanaf begin 2014 ontstaat daardoor een blokkade voor plaatsingen vanaf de 

wachtlijst.  Onderrealisatie is het gevolg.  Deze onderrealisatie wordt versterkt doordat 5 personen ofwel 4,4 SE 

uitstromen als gevolg van prepensioen. Daarnaast wordt rekening gehouden met 5,5 SE door overlijden, 

overgang naar Wia of anderszins. Totaal 14,4 SE.  

 

 

3. Toepassing alternatieven 

In relatie tot de onderrealisatie zijn er alternatieven: 

1. Een onderrealisatie te accepteren. Dit werkt door vanaf 2014.     

2. Onderrealisatie te voorkomen door de personen met een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst   een 

dienstverband voor onbepaalde tijd te geven. De motivatie hiervoor wordt gevonden in: 

 Pas medio 2014 zal  er duidelijkheid zijn in hoeverre de Participatiewet politiek draagvlak heeft.    

 Het financiële voordeel  op de korte termijn.  

 Het effect op de lange termijn (Wsw-verplichtingen) is gelet op het geringe aantal personen erg 

betrekkelijk en leidt o.i. daarom niet tot financiële risico’s.   

 Beëindiging van het Wsw-dienstverband leidt tot een grotere druk op het Buigbudget.  Van de 

zeven personen zullen er vermoedelijk 3 personen terugvallen in de WWB. Daarnaast kunnen naar 

verwachting 3 personen op de wachtlijst met WWB niet instromen.  

3. Onderrealisatie te voorkomen door alsnog een plaatsingsverordening op te stellen. Deze verordening 

moet door de raden worden vastgesteld en regelt welke categorieën personen voorrang krijgen bij 

plaatsing.  Per 1 januari 2015 is er echter geen wachtlijst meer. Het is problematisch om een 

verordening met dit doel en voor zo’n korte periode aan de raden voor te leggen.    

 

  

Financiële gevolgen alternatieven 

 

Derde tijdelijke dienstverbanden  

Het DB kiest voor toepassing van alternatief 2, waarbij de derde tijdelijke dienstverbanden omgezet worden in 

een dienstverband voor onbepaalde tijd. Enerzijds is dit strijd met het uitgangspunt van de raden dat alle 

tijdelijke dienstverbanden niet meer kunnen overgaan in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Anderzijds is 

er geen sprake van strijdigheid, omdat de financiële uitkomst van dit alternatief zodanig is dat niet gezegd kan 

worden dat er een ‘hypotheek op de toekomst wordt genomen’.  Op de korte termijn ontstaat zelfs een 

financieel voordeel.  

 

Als de wachtlijst op slot gaat, wordt de subsidie over 14,4 SE in 2014 en 2015 gemist, maar zijn geen 

loonkosten verschuldigd. Rekening houdend met een beperkte terugval in de WWB ontstaat hierdoor een 

financieel nadeel van € 14.000 over 2014 en 2015. Hierbij is geen rekening gehouden met het 

noodzakelijkerwijs moeten opvangen van productiecapaciteit. In dat geval valt de besparing op loonkosten 

lager uit en is het nadeel groter.  

 

Als de derde tijdelijke contracten wel worden verlengd, ontstaat er een financieel voordeel van€ 140.000 over 
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2014 en 2015.  Het financiële positieve effect van verlengen op de korte termijn (2014 en 2015)  is  € 154.000.      

Op de langere termijn ontstaat een financieel nadeel. Getotaliseerd en uitgaande van de gemiddelde leeftijd 

van de groep medewerkers met een derde tijdelijk contract van 41 jaar is dit nadeel tot en met 2039 berekend 

op € 286.820 ofwel gemiddeld per jaar € 11.951  (circa 0,07% van de loonkosten gesubsidieerde arbeid). 

Daarbij is geen rekening gehouden met: 

1. De netto toegevoegde waarde van de medewerkers.  

2. Uitdiensttreding  voor 2040, waardoor het verschil tussen loonkosten en subsidie verkleind wordt. 

3. De effecten van terugval in de WWB. Dit effect is berekend op € 16.500 per jaar.  

4. Loonkosten, gemoeid met het voortzetten van de werkzaamheden van vertrokken medewerkers. Deze 

kunnen niet gecompenseerd worden met het inzetten van gesubsidieerd personeel. De kosten van 

vertrokken medewerkers bedragen € 365.500 op jaarbasis.  Een minimale herbezetting betekent al dat 

het financiële nadeel op langere termijn hiertegen wegvalt.    

Conclusie is dat er per saldo geen of een beperkt financieel nadeel kan zijn als de dienstverbanden van 

personen met een derde tijdelijk contract verlengd worden. 

  

 

Eerste en tweede tijdelijke dienstverbanden 

Ten aanzien van deze categorie werknemers heeft het DB besloten niet langer uit te gaan van een uiterlijke 

contractdatum voor 31 december 2014, maar de maximale ruimte van de Flexwet te benutten. Omdat 

onderrealisatie in 2014 ook doorwerkt in 2015 is er een financieel belang om de dienstverbanden binnen de 

kaders van de Flexwet zo lang mogelijk te laten doorlopen.  Aan deze constructie kleeft geen financieel 

bezwaar, omdat het inkomen in de periode van de Flexwet zo’n € 1.000 lager is dan de te ontvangen subsidie. 

Andere  voordelen zijn: 

 Er wordt aangesloten bij de daadwerkelijke invoering van de Participatiewet.  

 De 78 personen uit deze categorie stromen geleidelijk in de van werk-naar-werktrajecten.   

  Het werkbedrijf wordt niet plotseling geconfronteerd met een grote uitstroom van medewerkers.  

 Het eerdergenoemde financiële voordeel neemt over 2015 verder toe door het overschot op de 

rijkssubsidie.  

 

Definitieve besluitvorming over de eerste en tweede tijdelijke arbeidsovereenkomsten wil het dagelijks bestuur 

mede te baseren op mogelijke nieuwe inzichten uit een lopend financieel onderzoek van Cedris, Capel en een 

achttal Sw-organisaties. Verwacht wordt met een paar maanden inzicht te kunnen bieden in deze geldstromen 

zodat gemeenten een afgewogen oordeel kunnen vormen t.a.v. dit onderwerp.  

Cedris bevestigt overigens het door Baanbrekers ingenomen standpunt dat een werkgever tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten kan beëindigen en dat er geen plicht is om vanaf 2015 een tijdelijk Wsw-contract om 

te zetten in een vervolgcontract of een contract voor onbepaalde tijd.  T.a.v. het stopzetten van tijdelijke Wsw-

contracten vindt Cedris dat dit slechts in één jaar een financieel voordeel oplevert.  

 

 

Terugkoppeling raden 

De zienswijze van het dagelijks bestuur wijkt af van het uitgangspunt om alle tijdelijke Wsw-dienstverbanden  

niet te verlengen, zoals dat benoemd is in de strategische nota ‘Iedereen doet mee’. Gelet op het hiervoor 

overwogene zal terugkoppeling moeten plaatsvinden als uitvloeisel van de art. 18 en 19  

(verantwoordingsplicht DB en AB) van de GR.  Voorgesteld wordt dat dagelijks bestuur dit initiatief neemt.  

 

  

Voorstel: 

Gevraagd wordt in te stemmen met: 

 de door het dagelijks bestuur op 22 november 2013 gekozen handelwijze ten aanzien van de 

personen met een tijdelijke Wsw-arbeidsovereenkomst en  

 het terugkoppelen van deze zienswijze aan de raden.   

 

Bijlage:  

 Brief Cedris  
  



 

  5/6 

 
BIJLAGE 
 

 
Van: Monique van der Eijk [mailto:monique@cedris.nl]  
Verzonden: donderdag 17 oktober 2013 14:16 
Aan: Monique van der Eijk 
Onderwerp: Ledenbericht: Verlengen van tijdelijke Wsw-contracten 
 

 
 
 
 
Aan: directeuren, controllers en hoofden P&O 
c.c directiesecretaresses 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Op meerdere plaatsen in het land wordt er gesproken over het al dan niet verlengen van 
tijdelijke contracten van SW-medewerkers. Er is onduidelijkheid en onvolledige informatie. In dit 
bericht gaan wij in op enkele financiële afwegingen. Sociaal maatschappelijke afwegingen laten 
we hier buiten beschouwing hoewel die uiteraard, zeker voor de betrokken zelf, van groot belang 
zijn. 
 
Behoud van Wsw-rechten 
Staatssecretaris Klijnsma stelde onlangs in antwoord op Kamervragen dat mensen met een SW-
indicatie die op 31 december 2014 werkzaam zijn op basis van de Wsw hun rechten en plichten 
behouden. Indien een dienstbetrekking op basis van begeleid werken of Wsw-dienstbetrekking 
eindigt, blijft de gemeente na 1 januari 2015 de mogelijkheid behouden om hen wederom een 
Wsw-dienstbetrekking of begeleid werken dienstbetrekking aan te bieden. Het kan daarmee ook 
zijn dat tijdelijke contracten in 2015 aflopen en dat gemeenten geen verdere Wsw-
dienstbetrekking aanbieden. Er is geen plicht om vanaf 2015 een tijdelijk Wsw-contract om te 
zetten in een vervolgcontract of in een contract voor onbepaalde tijd. Overigens blijft de Flexwet 
bij drie achtereenvolgende contracten van kracht. 
Belangrijk met het oog op de realisatie 2014 (eindemaandstand) is dat, wat betreft behoud van 
rechten, er geen noodzaak is om tijdelijke dienstverbanden precies op 31 december 2014 te 
laten eindigen. Dit kan ook later, met inachtneming van het bovenstaande. 
 
Gevolgen voor het Participatie-budget 
De staatssecretaris heeft ook aangegeven dat voor de verdeling van de SW-middelen na de 
afsluiting van de Wsw in 2015, met ingang van 2014 jaarlijks op basis van actuarieel onderzoek 
het geschatte natuurlijk verloop van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per gemeente wordt 
bijgesteld. Dit lijkt in te houden dat een dalend aantal Wsw-plaatsen in daarop volgende jaren 
doorwerkt in de schattingen van het volume voor het Wsw-budget. Het niet verlengen van 
tijdelijke contracten levert een eenmalig financieel voordeel op in het SW-budget voor de duur 
van een jaar. Maar het jaar daaropvolgend betekent het dat het Wsw-deel een minder groot 
aandeel uitmaakt van het Participatiebudget. 

mailto:monique@cedris.nl
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Een deel van de personen wiens dienstverband niet wordt voortgezet valt onder de doelgroep 
van de Participatiewet. Zij zullen bij de gemeente aankloppen voor een uitkering en/of toeleiding 
naar werk.  
Per saldo leidt het niet-verlengen van tijdelijke Wsw-contracten dus niet per definitie tot een 
financieel voordeel voor gemeenten. 
 
Adviezen 
In het land circuleert een presentatie van een bureau die al te vanzelfsprekend - of minstens niet 
onderbouwd – concludeert dat gemeenten er goed aan doen om tijdelijke Wsw-contracten niet 
te verlengen. Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat voor een goede financiële afweging alle 
kosten en opbrengsten moeten worden meegenomen. Uit de Cedris-benchmark 2012 blijkt dat 
een gemiddelde Wsw-plek inclusief subsidie, overhead en netto toegevoegde waarde uiteindelijk 
€ 2.000, - kost. 
Wij laten momenteel samen met Capel Advies, de VNG en acht SW-bedrijven onderzoek doen 
naar geldstromen onder de Participatiewet tussen het Rijk, gemeenten, werkgevers en 
werknemers. Wij verwachten met een paar maanden inzicht te kunnen bieden in deze 
geldstromen zodat gemeenten een afgewogen oordeel kunnen vormen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marleen Damen 
Directeur Cedris 
030 - 2906811 
06 - 51844020 
www.cedris.nl  
 
 
 
 
Cedris is de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven. SW-bedrijven 
ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Op een 
beschutte werkplek, maar bij voorkeur bij een gewone werkgever. SW-bedrijven hebben ervaring 
met de doelgroep, kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben de expertise om een goede 
match te maken met werkgevers. Ze kunnen werkgevers alle administratieve rompslomp, risico’s 
en begeleiding uit handen nemen. SW-bedrijven zijn daarom vanzelfsprekend partner voor de 
uitvoering van de Participatiewet.  
 
 
 
 
 

http://www.cedris.nl/
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Behandeling in:      MT van 30-9-2013             DB van 22-11-2013    AB van 16-12-2013           

Onderwerp:         Archiefverordening Baanbrekers  

Steller:   Bert Hoep                

 

 
Voorstel: 
 

 
 De Archiefverordening Baanbrekers overeenkomstig het concept vaststellen.  

 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 16-12-2013                                       
   
 
A.E.W. van Limpt M.C.M.                      Drs. M. Mulder 
secretaris                                                   voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  juridisch medewerker, archiefmedewerker, 
archiefbeheerders 

Mei t/m/ september 

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

    

    

WWB-kamer:    

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie 
verplicht  

X Ja Na vaststelling 

Colleges / raden     

Gemeentepagina  Ja Na vaststelling 

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief 
klanten 

   

Intranet   Ja   

O.R. / G.O    

Anders:  X Toezending aan GS Na vaststelling 

Terinzagelegging:  Ja   

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie 
uit 

   

Anders    
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Onderwerp:    Archiefverordening Baanbrekers en Besluit Informatiebeheer Baanbrekers 

 
 
Samenvatting: 
Op basis van artikel 30 van de Archiefwet moet Baanbrekers beschikken over een 
archiefverordening. Voorgesteld wordt bijgevoegde verordening vast te stellen. Nadere regels over 
het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats worden gegeven in het Besluit Informatiebeheer Baanbrekers, zijn op 22 
november door het dagelijks bestuur vastgesteld onder voorbehoud van uw vaststelling van de 
Archiefverordening.    
   
 
Voorgeschiedenis: 
De zorg voor het archiefbeheer door overheidsorganen is geregeld in de Archiefwet 1995.  
Een van de wettelijke verplichtingen is dat een organisatie beschikt over een Archiefverordening (art. 
30 Archiefwet). De voormalige ISD beschikte over dit document alsmede over een Besluit 
Informatiebeheer. WML echter niet, zodat hierin alsnog moet worden voorzien.  
 
 
Wat willen we bereiken? 

 Voldoen aan de wettelijke voorschriften 
 En daarmee tevens beschikken over actuele regelgeving.  

Met het intrekken van de GR ISD-ML is het nodig deze documenten door het bevoegde gezag te laten 
vaststellen. Voor de Archiefverordening is het algemeen bestuur het bevoegde orgaan. Na 
vaststelling vindt toezending aan Gedeputeerde Staten plaats.  
 
In de verordening worden geregeld: 

 De zorg van het dagelijks bestuur voor de archiefbescheiden. 
 Het beheer van de archiefbewaarplaats. 
 Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, die niet overgebracht zijn naar de 

archiefbewaarplaats.  
Ten aanzien van dit laatste onderdeel is via artikel 8 van de verordening voorzien in een nadere 
uitwerking in het Besluit Informatiebeheer Baanbrekers. Het hiervoor bevoegde orgaan is het 
dagelijks bestuur.  
 
 
Wat gaat het kosten?  
Aan het vaststellen van de voorliggende documenten zijn geen kosten verbonden.  
 

 
Adviezen in- en extern 
Interne werkgroep adviseert bijgevoegd concept vast te stellen.  
 
 
Voorstel: 

 De Archiefverordening Baanbrekers overeenkomstig het concept vaststellen.  

 

Dagtekening, 3 december 2013 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Archiefverordening 
Baanbrekers 

 
 
 

 
 
 
 
 



2.  Archiefverordening   

 

 

Het Algemeen Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers; 
 
 
gelet op artikel 30 van de Archiefwet;  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van Baanbrekers;  
 
overwegende dat de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers het noodzakelijk maakt 
om te komen tot vaststelling van een archiefverordening; 
 
 
b e s l u i t:  
 
 
de Archiefverordening Baanbrekers vast te stellen, zodat deze komt te luiden als volgt:  
 
    
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 
In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: 
a. de wet    de Archiefwet 1995 
b. organen de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de 

wet, voor zover behorende tot Baanbrekers; 
c. de archiefbewaarplaats de door het Algemeen Bestuur overeenkomstig artikel 31 van 

de Wet aangewezen archiefbewaarplaats; 
d. het dagelijks bestuur het orgaan dat conform artikel 39 lid 1 van de 

gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers belast met de zorg, het toezicht op de bewaring 
en het beheer van de archiefbescheiden; 

e. de directeur diegene die ingevolge artikel 39 lid 2 van de 
gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers is belast met het beheer van de 
archiefbescheiden van Baanbrekers; 

f. informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, apparatuur en 
programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden 
kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden en 
geraadpleegd; 

g. verantwoordelijk medewerker diegene(n) aan wie de directeur de uitvoering van de 
bepalingen van deze verordening heeft 
(onder)gemandateerd, een volmacht heeft verleend of 
(onder)machtiging heeft verleend; 

h. afdeling     organisatieonderdeel waarbinnen sprake is van het 
beheren van documenten. 

 
 
HOOFDSTUK II DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS 
 
 
Artikel 2 
De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt bij 
Baanbrekers, gevestigd aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX te Waalwijk.  



3.  Archiefverordening   

 

 

In de archiefruimte(n) van Baanbrekers wordt het (semi-)statisch en dynamisch archief bewaard.  
 
 
HOOFDSTUK III DE ZORG VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN 
 
 
Artikel 3 
De directeur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van archiefbewaarplaats(en) als 
bedoeld in artikel 2, alsmede van voldoende en doelmatige archiefruimten. 
 
 
ARTIKEL 4 
De directeur kan de uitvoering van de bepalingen van deze verordening (onder)mandateren, of voor 
de uitvoering van de bepalingen (onder)volmacht verlenen, (onder)machtiging verlenen aan de 
verantwoordelijk medewerker(s) van een bepaalde afdeling van Baanbrekers. 
 
 
ARTIKEL 5 
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat er voldoende deskundige medewerkers, conform de 
vereisten die de wet hieraan stelt, binnen Baanbrekers werkzaam zijn die werkzaamheden 
verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden en documentaire verzameling van Baanbrekers 
uitvoeren.  
 
 
ARTIKEL 6 
1. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de 

archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende 
is gewaarborgd. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van 
bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke 
bescheiden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor deze als archiefbescheiden voor 
blijvende bewaring in aanmerking komen. 

 
 
ARTIKEL 7 
Het dagelijks bestuur zorgt er voor, dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden 
geraamd voor de kosten die verband houden met de zorg voor de archiefbescheiden, archiefruimten 
en deskundigheid van personeel. 
 
 
ARTIKEL 8 
Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van Baanbrekers die niet naar 
de archief bewaarplaats(en) zijn overgebracht, voorschriften vast middels “het Besluit 
Informatiebeheer Baanbrekers”.  
 
 
HOOFDSTUK IV HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS(EN) 
 
 
Artikel 9 
1. De directeur is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats(en) overgebrachte 

documenten en documentaire verzamelingen. 



4.  Archiefverordening   

 

 

2. De directeur brengt éénmaal per jaar verslag uit aan het dagelijks bestuur over het door hem 
gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats(en). 

 
 
Hoofdstuk V Toezicht van de directeur op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats(en) 
 
 
Artikel 10 
De directeur ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats(en), geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter 
uitvoering daarvan gegeven voorschriften. 
 
 
ARTIKEL 11 
De directeur is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, lid 2, van de wet opgedragen 
toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door één van zijn 
managementleden. 
 
 
ARTIKEL 12 
1. De directeur verstrekt aan de verantwoordelijk medewerker(s), die namens hem met het 

toezicht is/zijn belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van de taak 
noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en 
toegankelijkheid van de archiefbescheiden, alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en 
systemen waarin archiefbescheiden worden opgenomen. 

2. De directeur en verantwoordelijk medewerker(s) hebben, met inachtneming van de 
voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden die 
nog niet naar de archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht en de ruimten waarin deze zich 
bevinden. 

 
 
ARTIKEL 13 
De directeur doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de 
verantwoordelijk medewerker(s), alsmede, indien hij hiertoe aanleiding vindt, aan het dagelijks 
bestuur. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed 
beheer moeten worden genomen. 
 
 
ARTIKEL 14 
De verantwoordelijk medewerker(s) doet aan de directeur tenminste tijdig mededeling van het 
voornemen om aan het dagelijks bestuur een voorstel te doen tot: 
a. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als 

archiefruimten; 
b. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 

archiefbescheiden; 
c. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem; 
d. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen. 
 
 
 



5.  Archiefverordening   

 

 

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN 
 
 
Artikel 15 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van de verordening.  
 
 
ARTIKEL 16 
Deze verordening kan worden aangehaald als Archiefverordening Baanbrekers.         
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 december 2013  
 
 
 
 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mevrouw A.E.W. van Limpt M.C.M.    mevrouw drs. M. Mulder 
  



6.  Archiefverordening   

 

 

 
TOELICHTING 
 
Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stbl. 276 en 277) en het Archiefbesluit 
1995 (Stbl. 671), en dient door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld op grond van de in de 
aanhef genoemde artikelen in de Archiefwet 1995. 
Zij bestaat in hoofdzaak uit drie gedeelten, namelijk de regeling voor de zorg, die het dagelijks 
bestuur draagt voor de archieven van de afdelingen van Baanbrekers, het beheer van de 
archiefbewaarplaats(en) en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats(en). 
 
Deze verordening is, evenals de wet en Archiefbesluit 1995, niet alleen van toepassing op klassieke, 
papieren archiefbescheiden, maar ook op moderne digitale informatiedragers. De ontwikkelingen op 
het gebied van de moderne informatietechnologie hebben in de wet geleid tot een gewijzigde 
definitie van de term “archiefbescheiden”. De wetgever heeft, binnen de formele betekenis van het 
begrip archiefbescheiden, bedoeld onder deze term alle op enigerlei wijze vastgelegde informatie te 
begrijpen inclusief die welke via informatietechnologie opgevraagd kan worden. 
 
Hoofdstuk III bevat een uitwerking van het begrip zorg, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt 
gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 3), is geregeld in het 
Archiefbesluit 1995. 
 
Hoofdstuk IV specificeert de taken van de directeur in relatie tot het archief en de 
archiefbewaarplaats(en).  
 
Hoofdstuk V is een uitwerking van het toezicht bedoeld in artikel 32, lid 2 van de wet. 
 
 
TOELICHTING OP DIVERSE ARTIKELEN 
 
Artikel 1 
Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer 
specifieke betekenis moet worden toegekend. 
 
Artikel 3 
Een ministeriële regeling stelt op grond van artikel 13 regeling bouw en inrichting archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen d.d. 6 september 2001, vierde lid, van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke 
bouwkundige en inrichtingseisen de archief bewaarplaats(en) en de archiefruimten moeten voldoen.  
 
ARTIKEL 4 
De aanwijzing van degenen aan wie de uitvoering van deze verordening is overgedragen is 
opgenomen in de op grond van artikel 8 op te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer 
Baanbrekers. 
 
Artikel 6  
Artikel 11 Regeling duurzaamheid archiefbescheiden d.d 6 september 2001, tweede lid, van het 
Archiefbesluit 1995 heeft regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële 
behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.  
 
ARTIKEL 8 
De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer Baanbrekers.  
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Behandeling in:                   DB van 06 december 2013           AB van 16 december 2013 

 

Onderwerp: Maximale subsidiebedragen begeleid werken Wsw 2014 

Steller:                            Conny Kleijssen, bedrijfsjurist 

 

 

Voorstel: 

 

 
Voorgesteld wordt:   

A. De hoogte van de maximale loonkostensubsidie per werknemer voor 
2014 vast te stellen op € 13.500,- vast te stellen (idem als het bedrag in 
2013). 

B. De hoogte van de maximale kosten van jobcoaching per werknemer voor 
2014 vast te stellen op € 7.620,- (idem als het bedrag in 2013).  

C. De onder A en B genoemde bedragen zijn van toepassing bij een fulltime 
dienstverband en worden naar evenredigheid verminderd bij  een 
parttime dienstverband 

 

 

Inhoud besluit:  

 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB  van 16 december 2013  
   
 
A.E.W. van Limpt M.C.M.             Drs. M. Mulder 
secretaris                                        voorzitter            

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Algemeen directeur 04 december 2013 

              

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

              

              

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht               

Colleges / raden               

Gemeentepagina              

Gemeente(n) :     

Website              

Nieuwsbrief klanten              

Intranet               

O.R. / G.O              

Anders:   Aan manager R&P en werkmakelaars Begeleid werken ntb 

Terinzagelegging:              

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x M. Felida ntb 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Maximale subsidiebedragen 2014 

 
Voorgeschiedenis: 
 
Met ingang van 01 januari 2008 kunnen mensen met een indicatie voor de SW het beschikbare 
budget inzetten voor een baan in het reguliere bedrijfsleven, via een persoonsgebonden budget 
(PGB). Het PGB is er voor personen met een Sw-indicatie die begeleid willen gaan werken. De 
geïndiceerde kan in dat kader zelf een werkgever aandragen, en een begeleidingsorganisatie voor 
het verzorgen van de begeleiding op de werkvloer. Ook kan hij de desbetreffende gemeente 
verzoeken om hiervoor een door hem aangewezen begeleidingsorganisatie in te schakelen. Middels 
een Verordening subsidie begeleid werken WML zijn er nadere regels rondom begeleid werken met 
een PGB vastgelegd. Deze verordening strekt ertoe om aan werkgevers, die een 
arbeidsovereenkomst sluiten met een betrokkene in het kader van artikel  7 lid 1 Wsw, subsidie te 
verlenen voor de loonkosten van die werknemer en voor eventuele werkplekaanpassingen. 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen bereiken dat meer mensen met een arbeidshandicap buiten de beschutte werkomgeving 
gaan werken. De Wsw maakt het mogelijk dat mensen die begeleid willen werken, dat ook 
daadwerkelijk kunnen doen in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Middels het ter beschikking 
stellen van het PGB is de Wsw-geïndiceerde in staat hierin meer zelf de regie te nemen en 

keuzevrijheid te hebben.  

Wat gaan we daarvoor doen?  
 
Ingevolge artikel 3 van de Verordening subsidie begeleid werken WML stelt het algemeen bestuur, 
op voorstel van het dagelijks bestuur,  jaarlijks de hoogte van de maximale subsidiebedragen per 
werknemer met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 lid 1 Wsw (begeleid werkende) 
vast. 
 
Wat gaat het kosten?  
 
Voor 2014 wordt voorgesteld om geen wijziging aan te brengen in de afgesproken maximale 
subsidiebedragen. Dit omdat het bedrag dat van het Rijk aan Wsw-subsidie voor 2014 zal worden 
ontvangen, slechts minimaal wijzigt (namelijk met € 99,- per SE) ten opzichte van 2013. Tevens ook 
met het oog op de nieuwe Participatiewet wordt voorgesteld om in deze bedragen in 2014 geen 
wijziging aan te brengen. 

  
Voorstel: 
Voorgesteld wordt:   

A. De hoogte van de maximale loonkostensubsidie per werknemer voor 2014 vast te stellen op 
€ 13.500,- vast te stellen (idem als het bedrag in 2013). 

B. De hoogte van de maximale kosten van jobcoaching per werknemer voor 2014 vast te 
stellen op € 7.620,- (idem als het bedrag in 2013). 

C. De onder A en B genoemde bedragen zijn van toepassing bij een fulltime dienstverband en 
worden naar evenredigheid verminderd bij een parttime dienstverband 

 
 
Dagtekening, 06 december 2013 
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