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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB kamer van 4 november en 12 december 2013 
c) Brief Wsw-kamer van 13 december 2013 
d) Stand van zaken aanpassingen WWB en Participatiewet 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
kennisnemen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vorige vergadering 
a) Verslag AB 16 december 2013 
b) Besluitenlijst AB 16 december 2013 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Bestuursrapportage Q4- 2013 
a)     Voorlegger bestuursrapportage Q4- 2013 
b)     Bestuursrapportage Q4 – 2013 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

4.  Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 
a) Voorlegger 
b) Normenkader rechtmatigheid 
c) Controleprotocol 

 
Ja 
Ja 
ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

5.  Rondvraag en sluiting Nee 
 

 

 

AGENDA 24 FEBRUARI 2014                                                                                         ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 20.30 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX, Waalwijk 



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

Concepten jaarverslag 2013, jaarplan en ontwerpbegroting 2015

Jaarrekening 2013

Berap

Aanpassingen verordeningen i.v.m. Participatiewet

Uitvoeringspan Participatiewet

Verordening Klantenparticipatie

Eindevaluate Participatiepilot

Legenda Nog op te starten

Loopt

Aandacht

Afgerond

Termijnagenda  AB - januari t/m december 2014

versie februari 2014



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

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 12 december 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. Namens Baanbrekers mevrouw M. van Limpt, de heer J. van Dijk 
De dames Baarendse, Th. van der Schans, P. Gerris (Juvans). Allen met kennisgeving 

        
 
 

 

1   Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en stelt vervolgens aan de orde: 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

 Sentensz: aanbod workshop/presentatie over aangescherpte WWB. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Clip Stimulansz: Nieuwsclip nr. 90  
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR: vragen m.b.t. behoefte netwerk cliëntenraden 
Vooralsnog wordt geen behoefte onderkend om aan te sluiten bij een digitaal netwerk. 

 Mededelingen vanuit de organisatie 
Mevrouw Van Limpt blikt terug op en aantal onderwerpen. Zij geeft aan dat de PMC’s het goed 
doen. Het aanvalsplan WWB lijkt resultaat te gaan geven. Er is een beperkte terugloop van het 
aantal klanten ondanks het nog steeds hoge aantal personen dat zich wekelijks voor uitkering 
meldt. Het tekort op de Buig wordt hierdoor beperkt tot ca € 200.000 (1%). Maar er is wel een 
tekort op de begroting. Dat wordt negatief beïnvloed doordat een begroot 
herstructureringsbudget niet wordt ontvangen en de realisaties SR en inbesteding ook 
achterblijven. Dit zal ook van invloed zijn op de ontwikkelingen in 2014. Vervolgens wordt 
gesproken over de tijdelijke dienstverbanden Wsw. De voorzitter geeft aan verheugd te zijn met 
het voorstel dat het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur heeft gedaan. Hiermee wordt 
bereikt dat vooralsnog tijdelijke arbeidsovereenkomsten direct bij het aflopen van het tijdelijk 
contract  nog verlengd kunnen worden.   

 
 

3   Verslag vergadering 4 november 2013 

Wordt vastgesteld. De voorzitter meldt dat hij de gemeente Loon op Zand nog een reactie verschuldigd is. 
Door omstandigheden is dit nog niet gebeurd. Hij doet dit alsnog.  

 
 
 
 
 



4   Wetsvoorstel Maatregelen WWB  

De heer Van Dijk geeft een toelichting op het wetsvoorstel dat op dit moment door de Tweede Kamer 
wordt behandeld. Vervolgens ontstaat een discussie over een aantal onderwerpen, zoals de 
kostendelersnorm en de verplichte tegenprestatie. De WWB-kamer uit haar zorgen over de invoering van 
deze regelingen. De financiële gevolgen van de kostendelersnorm kunnen diep ingrijpen in het gezinsleven 
en de financiële mogelijkheden van persoon en gezin. De heer Van Dijk geeft aan in de volgende 
vergadering te illustreren wat  de financiële impact is bij bepaalde gezinssituaties. Ook de tegenprestatie in 
deze vorm geeft de WWB-kamer de nodige bedenkingen. O.a. wordt als risico verdringing van reguliere 
arbeid gezien.   
In de volgende vergadering zal nader worden ingegaan op de gevolgen voor de doelgroep en voor 
Baanbrekers.  

 
 

5 Participatiewet 

Deze wet is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is voor de WWB-kamer nog erg onduidelijk 
hoe het wetsvoorstel verder wordt uitgewerkt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Op het niveau van 
Werkkamer en Werkbedrijf moeten nog zaken worden uitgewerkt. De WWB-kamer zal in de komende 
vergaderingen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. De voorzitter stelt voor dat de 
informatiebrief van Cedris aan de leden van de kamer wordt toegestuurd. Deze brief biedt een goede basis 
aan informatie. Aldus wordt afgesproken. 

 
 

6 Begroting 2014   

Mevrouw Van Limpt verstrekt een toelichting op de geactualiseerde begroting 2014, die verder voor 
kennisgeving wordt aangenomen. 

 
 

7   Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de aanwezigen prettige feestdagen 
wenst. 

 
 



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

 

 

 
 

Verslag:  Maandag 4 november 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, P. Gerris (Juvans). Namens Baanbrekers: de 
heren F. Pijnenburg en J. van Dijk 
Mevrouw J. Baarendse, met kennisgeving 

        
 
 

 

1   Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en stelt vervolgens aan de orde: 

 
 

2   Mededelingen en ingekomen stukken 

 LCR: brief van 3 oktober 2013 over de hoofdlijnen Participatiewet 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 LCR: informatiedag cliëntenraden 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR: misstanden werken met behoud van uitkering 
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen. De leden ontvangen een afschrift  van de 
rapporten: ‘Eindresultaten onderzoek FNV naar werk.nl’ en ‘Performance Scan UWV.nl en 
Werk.nl.’.   

 LCR: Column voorzitter over armoede (2) 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Nieuwsclip oktober 2013-10-28 LCR: Jobcoaching en regionaal arbeidsmarktbeleid 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 Brief LCR van 3 oktober aan  Tweede Kamer 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 Verzoek Wsw-kamer m.b.t. deskundigheidsbevordering regionaal arbeidsmarktbeleid 
Zie agendapunt 7.  

 
 

3   Verslag vergadering 26 september 2013 

Wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.  

 
 

4   Kennismaking met Frank Pijnenburg, manager re-integratie en participatie 

De heer Pijnenburg wordt welkom geheten, waarna hij zichzelf voorstelt.  
Vervolgens geeft hij een toelichting op de werkzaamheden van zijn afdeling en zoomt hij concreet in op het 
aanvalsplan WWB. In dit kader geeft hij aan dat de arbeidsmarkt op dit moment veelal niet meer dan het 



perspectief op tijdelijk werk biedt. Dit geeft aanleiding voor een discussie over verdringingseffecten op de 
markt en over de daadwerkelijke opbrengst van re-integratie. De leden vragen zich af of re-integratie altijd  
lonend is,  waarbij met name wordt gewezen op het dure instrument detachering. De heer Pijnenburg 
geeft aan dat het voor Baanbrekers niet mogelijk is om alle uitstromers gedurende langere tijd te volgen, 
maar dat het wel lonend is. Het is noodzakelijk te blijven investeren in deze vorm van dienstverlening, 
omdat in het andere geval mensen steeds verder van de arbeidsmarkt komt te staan met alle gevolgen van 
dien. De kamer vraagt vervolgens aandacht voor het activeren van klanten, ook als zij een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben. Verwezen wordt naar de participatiepilot.  
Na deze discussie geeft de heer Pijnenburg op zoek te zijn naar een instrument dat het diagnosticeren en 
het matchen ondersteunt. Dit moet leiden tot een effectievere werkwijze. Desgevraagd geeft hij aan dat hij 
hierover informatie bij andere gemeenten is  ingewonnen. Na aanbesteding kan snel geïmplementeerd 
worden.   
Vervolgens passeren in het kader van de Participatiewet nog enkele onderwerpen de revue zoals de 
uitbreiding van de doelgroep met Wajongers, het toepassen van loonkostensubsidie, het werken met 
behoud van uitkering en het eventueel oneigenlijk gebruik in dat verband en de tegenzittende conjunctuur 
met een erg laag vacatureaanbod. Aandacht wordt nog gevraagd voor periodieke contacten met personen 
vanuit Baanbrekers met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
De voorzitter bedankt de heer Pijnenburg voor zijn toelichting en wenst hem verder veel succes toe.   

 
 

5 en 6 Terugkoppeling bijeenkomst 28 oktober gemeente Loon op Zand en cliëntenparticipatie in het 
kader van de transities 

Mevrouw Bakker en de heer Halberstadt hebben deze bijeenkomst over de transities bijgewoond. Daarbij 
ging het vooral om Jeugdzorg en veranderingen Awbz, maar kwam het onderwerp onderwijs en 
Participatiewet nauwelijks aan bod. Er is ook geen onderliggende informatie verstrekt, waardoor het voor 
beiden moeilijk was om aan te geven hoe en wanneer je zou moeten inspreken.   
De voorzitter zal een reactie formulieren t.b.v. de gemeente Loon op Zand. Hij concludeert dat hij op basis 
van een informatieuitwisseling met de voorzitter van de Wsw-kamer geen mogelijkheid ziet om verder af 
te stemmen met de Wsw-kamer. De Wsw-kamer heeft de eerder opgestelde adviezen op 28 oktober 
ingebracht.   

 
 

7   Vraagstelling Wsw-kamer m.b.t. training arbeidsmarktbeleid  

LCR biedt de mogelijkheid deel te nemen aan een cursus over regionaal arbeidsmarktbeleid. De kosten 
hiervan bedragen € 1.850 per deelnemer. De voorzitter geeft aan de kosten erg hoog te vinden. Daarnaast 
speelt regionaal arbeidsmarktbeleid zich voor een belangrijk deel af op het niveau van Midden-Brabant en 
is de klantenparticipatie op dat niveau niet georganiseerd. De leden zien op deze gronden af van deelname. 
De voorzitter stemt dit af met de voorzitter van de Wsw-commissie.  

 
 

8   Rondvraag / sluiting 

De heer Halberstadt informeert of de vergadering van 28 november doorgang vindt. Overwogen wordt de 
vergadering te combineren met die van december en eventueel begin december te vergaderen. De 
voorzitter zal dit via het secretariaat laten weten.  
Vervolgens wordt de vergadering gesloten.    

 











 

 

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 februari 2014 
afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de 
Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet 
deze afspraken weer.  
De maatregelen in de Wet werk en bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld. Deze 
worden pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. 
Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden. In hoofdlijnen 
gaat het om de volgende aanpassingen:  
 
WWB:  

 Het maatregelenregime bij het niet nakomen van verplichtingen: Gemeenten krijgen de 
ruimte om deze maatregel niet in één keer op te leggen, maar over een langere periode 
uit te smeren. Ook krijgen de gemeenten meer eigen beleidsruimte om in individuele 
gevallen af te wijken van de in de WWB minimaal voorgeschreven verlaging van de 
uitkering.  

 De omkering van de bewijslast bij niet nakomen van verplichtingen: Het is nu aan de 
gemeente om aan te tonen dat verplichtingen niet zijn nagekomen.  

 De tegenprestatie: het college krijgt de ruimte om zelf beleid te ontwikkelen omtrent 
het verrichten van een tegenprestatie. De nota van wijziging gaat in op mantelzorg als 
tegenprestatie en op de vraag wie beslissingsbevoegd is met betrekking tot de 
tegenprestatie. In ene verordening komen regels over duur, inhoud en vorm van de 
tegenprestatie die niet tot arbeidsverdringing mag leiden. 

 De verhuisplicht: het is niet de bedoeling dat iemand voor een tijdelijke (parttime) baan 
moet verhuizen. In de wet komt de mogelijkheid om de plicht tot verhuizen te 
clausuleren zodat rekening gehouden kan worden met ingebrachte bezwaren.  

 De ingangsdatum WWB maatregelen wordt een half jaar verschoven om zo de beoogde 
inwerkingtredingsdatum te laten samenvallen met die van het wetsvoorstel 
Participatiewet.  
 

1. Participatiewet:  
 Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajongers met 

arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan.  
 In 2017 moeten werkgevers in de marktsector in totaal 5000 banen méér realiseren dan 

eerder in het sociaal akkoord was afgesproken, om inwerkingtreding van de 
quotumplicht te voorkomen.  

 Het kabinet biedt gemeenten een financiële tegemoetkoming ten behoeve van de 
pensioenen van werknemers in de sociale werkvoorziening.  

 De laagste loonschalen voor mensen die aangewezen zijn op loonkostensubsidie en 
onderdeel zijn van de afspraken over 125.000 duizend garantiebanen en 30.000 
beschutte werkplekken zullen beginnen op 100% van het wettelijk minimum loon 
(WML). Tevens wordt een wettelijke bepaling in de Participatiewet opgenomen voor het 
geval deze afspraak onverhoopt niet in CAO’s wordt gerealiseerd.  

2. Al eerder werd bekend dat de taaleisen voor bijstandsontvangers minder streng worden dan 
in het regeerakkoord staat. Ook werd bekend dat de zoekperiode van vier weken voor alle 



bijstandsaanvragers mogelijk niet meer verplicht wordt en dat alleenstaande 
bijstandsouders met kinderen tot vijf jaar toch weer een tijdelijke vrijstelling van de 
sollicitatieplicht krijgen. Deze wijzigingen zijn echter niet in deze kamerbrief terug te vinden. 
Vermoedelijk worden deze punten per amendement ingebracht door de genoemde 
oppositiepartijen.  
 

3. Wat wel overeind is gebleven  
 De bijstandsgerechtigde moet desnoods verhuizen om algemeen geaccepteerde arbeid 

te vinden, maar wel met inachtneming van bovenstaande individuele 
uitzonderingsmogelijkheden.  

 Werkaanvaarding mag niet worden belemmerd door onaangepaste kleding of gedrag 
tijdens sollicitaties of presentaties.  

 De kostendelersnorm wordt ingevoerd. Als meer mensen in gezin een uitkering hebben, 
gaat elke uitkering omlaag.  

 De verzachtende maatregelen voor de jonggehandicapten gelden alleen voor de 
bestaande gevallen. Nieuwe Wajongers kunnen wel in de bijstand terecht komen.  

 
(Bron: Nieuwsbericht Ministerie van SZW ,3 februari 2014)  
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Conceptverslag  16 december 2013     Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, voorzitter 

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

  De heer W.J.J. Ligtenberg, 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 en heet de aanwezigen van harte welkom.  
  
 a. Termijnagenda 

 De secretaris geeft aan dat het Verbindingenstatuut en het Dienstverleningsconcept nog in 
voorbereiding zijn. Bij het laatstgenoemde onderwerp zal de toekomstige Participatiewet 
betrokken worden.   
 
b. Verslagen WWB-kamer van 27 juni en 26 september 2013 
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen. 
De heren Van Well en Grootswagers vragen vervolgens aandacht voor een brief van de Wsw-
kamer van 13 december 2013 en verzoeken deze te agenderen voor de eerstvolgende AB-
vergadering. De voorzitter geeft aan in gesprek te willen gaan met de Wsw-kamer.  
 
c. Brabants Dagblad 20-11-2013  
Het artikel over boetes en waarschuwingen wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
d. Brabants Dagblad 22-11-2013 
Het artikel over de uitrol van Talent2work wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
e. Binnenlands Bestuur 22-11-2013 
Het interview met de bestuursvoorzitter Baanbrekers wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
f. Vergaderschema 2014 DB en AB 
Van het vergaderschema wordt kennis genomen. 
 
g. Info Cedris Wetsvoorstel Participatiewet 
Informatie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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2) Verslag en besluitenlijst van 23 september 2013 
Tekstueel: Op de eerste regel van pagina 2  wordt ‘hoofdbestuur’ vervangen door ‘bestuur’.  
Inhoudelijk: De heer Van Well merkt t.a.v. agendapunt 3 op dat de tekst inhoudelijk juist is, 
maar dat hij bij het besluit graag aangetekend wil zien dat de raadsleden van Waalwijk 
hebben opgemerkt zich niet te kunnen vinden in de vaststelling van de bestuursrapportage 
met te realiseren bedragen aan social return en inbesteding die niet als reëel worden gezien.  
 
De voorzitter concludeert vervolgens dat de openstaande vraag uit het verslag van  23 
september 2013 schriftelijk is beantwoord en deze beantwoording geen aanleiding geeft tot 
verdere opmerkingen.   
 
Vervolgens wordt het verslag en de besluitenlijst vastgesteld. 

 
 
3 Bestuursrapportage Q3-2013  

De heer Hendrich verstrekt een toelichting op de bestuursrapportage. Hij verwijst daarbij 
met name op het vervallen van een gemeentelijke bijdrage in de vorm van een 
herstructureringsbudget WSW van € 461.000 die door het Rijk niet beschikbaar wordt gesteld 
en het vervallen van het bedrag van € 680.000 aan te ontvangen inkomsten social return en 
inbesteding. Overigens wil dit laatste niet zeggen dat er op dit vlak niets gebeurt. Rekening 
houdend met de bijstelling van de beide bedragen ontstaat er in relatie tot de begroting 2013 
een aanmerkelijk positiever beeld.  
Vervolgens worden de leden in de gelegenheid gesteld te reageren.  
De heer Musters kan zich niet vinden in de nihilstelling op social return.  
De heer Grootswagers verwijst naar de opmerking in de berap over de performance-
indicatoren en merkt op het jammer te vinden dat het stoplichtenmodel van de vroegere ISD 
niet gehanteerd wordt. Hij merkt verder op dat een realisatie van € 237.000 niet vermeld 
staat in de kwartaalcijfers. Ook ontbreekt de relatie met de planning in de termijnagenda. De 
secretaris merkt op dat de €237.000 betrekking heeft op de IAU-uitkering voor Loon op Zand. 
De heer Flohr mist de aansluiting tussen het tweede en derde kwartaal en mist een 
toelichting en conclusie met betrekking tot de doelgroepgegevens in hoofdstuk 6.  
Mevrouw Couwenberg vindt de bestuursrapportage erg cijfermatig en vraagt aandacht voor 
een controle op de cijfers (kwartaaloptellingen Buig).  
De heer Musters refereert aan de bestuursrapportage over het tweede kwartaal en het grote 
verschil in de te verwachten realisaties. Hij verzoekt een liquiditeitsprognose op te nemen en 
mist tot slot informatie over afhandelingstermijnen en bezwaar en beroep.  
De heer Hendrich geeft vervolgens een toelichting op het grote verschil tussen Q2 en Q3, 
veroorzaakt door een bijstelling van het Buigbudget, de vakantiegeldbetaling en een 
dubbeltelling gesubsidieerd personeel bij WML Facilitair. 
 De heer Van Well heeft een aantal vragen vooraf en schriftelijk ingediend. De vragen hebben 
o.a. betrekking op social return, personeelslasten, oorzaken ziekteverzuim. De voorzitter stelt 
voor deze vragen schriftelijk af te doen en de beantwoording aan alle leden te doen 
toekomen1.  
De heer Van Dongen geeft aan dat er voor 2013 een tekort wordt verwacht van € 1.5 mln en 
vraagt zich af of het resultaat van het werkbudget van € 498.000 hiermee verrekend kan 
worden. Als dat niet kan dan blijft er toch een aanmerkelijk tekort alhoewl begroot.. Ook 
2014 laat een somber beeld zien. Het probleem is dus hoe het bedrijf beheersbaar gehouden 
kan worden. Er ligt de vraag hoe de zorgen van de raden weggenomen kunnen worden. De 
voorzitter memoreert dat het jaar gestart is uitgaande van ruim 1 mln. aan extra inkomsten 
in de vorm  herstructureringsmiddelen en social return en dat dit bedrag niet kan worden 

                                                           
1
 Zie mailbericht van 6 januari 2014 
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ingelopen. Dat is het slechte nieuws voor gemeenten. Mevrouw Couwenberg vraagt zich af of 
je van Baanbrekers kunt verwachten dat ruim 1 mln. Ingelopen wordt op de Buiguitgaven.  
 
De voorzitter geeft aan dat het onderwerp hiermee voldoende is besproken en dat bij het 
opstellen van de volgende berap met de gemaakte opmerkingen rekening wordt gehouden. 
De heer Grootswagers verzoekt fouten en grote afwijkingen eveneens toe te lichten in de 
bestuursrapportage. De bestuursrapportage Q3-2013 en de voorlegger worden vervolgens 
vastgesteld met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.  
 
 Vervolgens wordt de rapportage over de voortgang social return en inbesteding aan de orde 
gesteld.  
De secretaris licht toe, dat meerdere factoren een rol spelen bij het inbesteden van 
activiteiten, zoals bezuinigingen bij gemeenten, juridische vraagstukken en aspecten rondom 
prijs en kwaliteit. Van belang is nu een basis te leggen voor 2014 en de inspanningen daarop 
af te stemmen. Hoewel het nog moeizaam gaat, zijn er toch positieve  ontwikkelingen. Loon 
op Zand en Waalwijk hebben sinds kort social return weer opgenomen in aanbestedingen. De 
alfadiensten worden ook vaker ingezet.  
De heer Van Well vraagt zich af of de constructie met Vebego niet een rem op ’t verhaal zet, 
omdat je maar de helft van het resultaat hebt. Ook blijft de vraag wat realistisch is. WML 
Facilitair zal concurrerende prijzen moeten hanteren. De secretaris geeft aan dat behalve 
groen en schoonmaak meer activiteiten inbesteed kunnen worden. In de rapportage wordt 
dat in beeld gebracht.  
Vervolgens komt de aanbesteding groen Loon op Zand aan de orde. De heer Ligtenberg 
merkt op dat er nog geen definitieve gunning is en dat na afloop van de aanbesteding de 
openbare informatie als leereffect aan de orde komt in het dagelijks bestuur. Hij merkt 
verder op dat niet alleen naar social return moet worden gekeken, maar ook naar de posten 
die al inbesteed zijn.  
Naar de mening van de heer Van Dongen is de € 200.000 in de begroting realistisch en blijft 
het een missie naar de gemeenten.  
De heer Grootswagers geeft vervolgens nog aan dat Heusden wel in staat is grote klappers te 
maken.  
De heer Van der Poel vindt de grafiek over de ontwikkeling van social return qua informatie 
niet zo duidelijk. Wel als het gaat om het cumulatieve effect.  
 
De notitie voortgang social return en inbesteding 2013 en vooruitblik 2014 wordt vervolgens 
voor kennisgeving aangenomen.  
 
  

4. Begroting 2014 Baanbrekers.   
De secretaris licht toe dat de bijgestelde begroting 2014 tot stand is gekomen op verzoek van 
de raad van Loon op Zand. Bij de fusiebegroting is nog uitgegaan van een budgetneutrale 
Buig, opbrengst van SR en inbesteding en een herstructureringsbudget Wsw. De huidige 
begroting is met betrekking tot de Buig niet langer budgetneutraal opgesteld, maar 
gebaseerd op realistische ontwikkelingen en ramingen. De opbrengst social return en 
inbesteding is fors naar beneden bijgesteld en bovendien is het herstructureringsbudget 
vervallen. Dit leid tot een hoger negatief resultaat.  
Vervolgens biedt de voorzitter de leden gelegenheid hun vragen te stellen. 
Op een vraag van de heer Musters antwoordt de voorzitter dat de begroting niet 
vertrouwelijk is.  
Mevrouw Couwenberg vindt de € 200.000 mln. aan social return niet ambitieus, maar zij 
vindt dat deze vraag eigenlijk aan de gemeenten gesteld zou moeten worden. De voorzitter 
merkt op dat het wel € 200.000 meer moet zijn dan het voorafgaande jaar. De heer Bakker 
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geeft aan dat bezuinigingen op de gemeentebegroting bij Baanbrekers terugkomen in de 
cijfers. De heer Grootswagers verwijst vervolgens naar Loon op Zand waar sprake is van een 
terugloop van € 1,2 mln. naar € 0,6 mln inbesteed werk.   
De heer Flohr vraagt zich af of Baanbrekers al rekening heeft gehouden met de 
Participatiewet en de nieuwe WWB. De secretaris geeft aan dat dit op voorhand moeilijk is. 
Risico’s zijn opgenomen in de risicoparagraaf, waar o.a. de formatie inkomensconsulenten is 
toegelicht. Een extra scan op het zittend bestand wordt overwogen met mogelijke extra inzet 
uit het re-integratiebudget, waar een meevaller te verwachten valt. Daarbij kan een eerste 
analyse met betrekking tot de tegenprestatie worden gemaakt en vervolgens worden 
teruggelegd bij de gemeenten.   
De heer Musters constateert bij de baten een grote stijging van de post re-integratie en 
vraagt zich af of dat juist is. De heer Hendrich verwijst naar de toelichting onder 6.6 op 
pagina 16 en zegt via een voetnoot een verduidelijking van deze post te overwegen.     
Op een vraag van de heer Grootswagers over de ontbrekende tekst in 6.3 deelt de heer 
Hendrich mede dat deze paragraaf alsnog wordt verwijderd, waarop de secretaris aanvult dat 
het businessplan van WML Facilitair nog onderwerp van gesprek is. De heren Flohr en Van 
Well informeren naar de intentie om de visie op termijn te herijken. De voorzitter merkt op 
dat gekeken wordt hoe het beter kan en de secretaris vult aan dat te koersen op een 
businesscase waar beide vennoten achter staan.Daarbij zullen toekomstige ontwikkelingen 
moeten worden betrokken, zoals terugloop subsidie, social return en inbesteding.  
De heer Van der Poel gaat in op de Buiguitgaven en de verwachte landelijke stijging. Hij 
vraagt of Baanbrekers niet de ambitie heeft het beter te doen dan landelijk het geval is. De 
voorzitter geeft aan dat de uitstroom aantrekt en dat het eerste kwartaal meer zicht zal 
geven op deze ontwikkeling. De secretaris merkt op voorzichtige  positieve effecten van het 
aanvalsplan WWB te zien.  
De heer Van Well informeert naar de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio, waarop de 
voorzitter antwoordt dat er in Hart van Brabant bezien wordt hoe invulling wordt gegeven 
aan een gezamenlijke werkgeversdienstverlening en de komst van het regionale werkbedrijf. 
De heer Van Well verzoekt op de hoogte te worden gehouden.  
De voorzitter stelt voor de voorgestelde begroting als begrotingswijziging aan de gemeenten 
aan te bieden, de begrotingswijziging nu voorlopig vast te stellen en na ontvangst van de 
zienswijze van de raden de begrotingswijziging definitief vast te stellen. Aldus wordt 
besloten.   
 
 

5. Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden Wsw 
Kennis wordt genomen van de zienswijze van het dagelijks bestuur. De heer Van der Poel 
informeert of  het alsnog vaststellen van een plaatsingsverordening soelaas kan bieden. De 
heer Van Dijk geeft aan dat via een verordening categorieën worden geprioriteerd. Het is 
problematisch om een verordening met dit doel en voor zo’n korte periode aan de raden 
voor te leggen. Voorbereiding en besluitvorming vragen de nodige tijd.  
De voorzitter concludeert dat het voorstel wordt ondersteund. Ingestemd wordt met het 
standpunt van het dagelijks bestuur van 22 november 2013 en het terugkoppelen van deze 
zienswijze aan de raden.   
 

 
6.  Archiefverordening Baanbrekers 

Zonder inhoudelijke vraagstelling of discussie wordt besloten de Archiefverordening 
overeenkomstig het concept vast te stellen. 

 
 
7.  Vaststelling subsidiebedrag begeleid werken Wsw 2014 
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Zonder inhoudelijke vraagstelling of discussie wordt ingestemd met de voorgestelde 
bedragen begeleid werken Wsw 2014. De maximale loonkostensubsidie begeleid werken 
2014 per werknemer wordt vastgesteld  op € 13.500 en de hoogte van het maximale bedrag 
jobcoaching  op € 7.620. De bedragen gelden voor een volledig dienstverband en worden 
naar evenredigheid verminderd bij een parttime dienstverband.  
 
 

 8.  Stand van zaken  
 a. Vebego – WML Facilitair 

Bij de bespreking van de kwartaalrapportage en de begroting 2014 is stil gestaan bij de 
samenwerking tussen Vebego en Baanbrekers in WML Facilitair. Verwezen wordt naar de 
verslaglegging onder agendapunten 3 en 4. 
  

 
9.  Rondvraag en sluiting 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng.   
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR                           16 december 2013 
 

Agendapunt Onderwerp Besluit: 

1. 
 

Mededelingen/ingekomen stukken Kennis wordt genomen van: 
 De termijnkalender 
 De verslagen van de WWB-kamer van 27 juni en 26 september 2013 
 Het BD-artikel van 20 november 2013 over boetes en waarschuwingen 
 Het BD-artikel van 22 november 2013 over Talent2work 
 Het interview met de voorzitter in Binnenlands Bestuur van 22-11-2013 
 Het vergaderschema 2014 
 Reactie van Cedris op het wetsvoorstel over de Participatiewet. 

 

2. Verslag/besluitenlijst vergadering van 23 
september 2013 

 Kennis wordt genomen van de beantwoording van de openstaande vraag. 

 Het verslag en de besluitenlijst van de AB-vergadering van 23 september 2013  
worden vastgesteld. 
 

3. Bestuursrapportage Q3 2013 
 

 Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen over het derde kwartaal 2013.  
 De bestuursrapportage over het derde kwartaal 2013 wordt vastgesteld met 

inachtneming van gemaakte opmerkingen.   

 Vooraf ingediende vragen van de heer Van Well worden schriftelijk afgedaan. Alle 
leden worden hiervan in kennis gesteld (zie mailbericht van 6 januari 2014).   

 

4. Begroting 2014 Baanbrekers  Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen die van belang zijn in relatie tot de 
begroting 2014. 

 Besloten wordt tot voorlopige vaststelling van de begrotingswijziging 2014. 
 De begrotingswijziging voor een zienswijze toe te zenden aan de raden. 
 De begrotingswijziging vervolgens definitief vast te stellen. 
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5. Participatiewet en tijdelijke dienstverbanden 
Wsw 

 Kennis wordt genomen van de zienswijze van het dagelijks bestuur van 22 
november 2013. 

 Ingestemd wordt met de zienswijze van het dagelijks bestuur en het terugkoppelen 
van deze zienswijze aan de raden.  
 

6. Archiefverordening Baanbrekers.   Besloten wordt de Archiefverordening Baanbrekers overeenkomstig het concept 
vast te stellen.  

 
7. Vaststelling subsidiebedrag begeleid werken 

Wsw 2014 
 Besloten wordt de maximale loonkostensubsidie begeleid werken 2014 vast te 

stellen op € 13.500 per werknemer.  
 Het maximale bedrag jobcoaching wordt vastgesteld op € 7.620.  
 De bedragen worden naar evenredigheid verminderd bij een parttime 

dienstverband.   
 

8. Stand van zaken 
a) Vebego-WML Facilitair 

 Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen in de samenwerking tussen Vebego-
WML Facilitair en Baanbrekers.  
 

9.  Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord 24 februari 2014, 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       Drs. M. Mulder  
Secretaris        Voorzitter 
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Onderwerp:  Berap Q4 

 

 

Voorgeschiedenis: 

 

De ingezette lijn van de Berap Q3 is doorgezet en verder verfijnd in deze Berap over het vierde kwartaal.  

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 afsluitende Berap over 2013 zijn onderliggende administraties echter (zoveel mogelijk) met 

elkaar in lijn gebracht. 

Hierdoor ontstaat er een realistisch inzicht in de ontvangsten en uitgaven van Baanbrekers en kan dit inzicht 

volgend jaar ook verankerd worden in een gezamenlijke (financiële ) administratie.  

Omdat deze hele exercitie nu nog handmatig is doorgevoerd blijft een kleine kans op fouten aanwezig, ondanks 

alle betrachte zorgvuldigheid. 

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

opgesteld (ultimo 2012) en is begonnen met de afronding van de jaarrekening 2013. 

Overigens: de gepresenteerde cijfers in deze Berap zullen naar alle waarschijnlijk afwijken van de definitieve 

cijfers in de jaarrekening 2013.Desalniettemin zijn wij van mening dat deze Berap goed inzicht geeft in hoe 

2013 voor Baanbrekers is verlopen. Afwijkingen in het definitieve resultaat zullen naar verwachting geen 

betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering. 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Goed en volledig inzicht in de bedrijfsvoering door middel van managementinformatie die niet alleen 

verantwoording achteraf geeft, maar ook de mogelijkheid tot sturing vooraf. 

 

Toelichting 

De belangrijkste punten met betrekking tot de Berap Q4 zijn: 

 Het begrote resultaat voor 2013 van ruim € 1,3 miljoen negatief is gerealiseerd. 

In dat licht moet worden opgemerkt dat op de post Inbesteding en Social Return een teruggang is 

gerealiseerd in plaats van de begrote stijging (€ 680.000,-) ten opzichte van het resultaat over 2012. 

Tevens is de bijdrage aan gemeente exploitatie (€ 461.000,-) komen te vervallen. Deze post was 

voorzien uit het zogeheten Herstructureringsbudget, maar is niet meer ingevuld na de val van Kabinet 

Rutte I. Ten slotte is het resultaat op de Buig ook meegenomen, terwijl dit kostenneutraal was begroot 

voor 2013.  

Dat betekent dat de begroting is gerealiseerd ondanks dat er ruim €1,3 miljoen minder ontvangsten 

waren dan oorspronkelijk begroot. 

Daar staat tegenover dat er meevallers zijn opgetekend zoals de teruggaaf IAU voor Loon op Zand  

(€ 316.000,-), een verschuiving van fusiekosten naar 2014 (€ 236.000,-) en een teruggaaf ten aanzien 

van de BTW m.b.t. 2007 (€ 183.000,-) 

 

 Zoals al eerder aangeven is de liquiditeitspositie van Baanbrekers op korte termijn afdoende.  

De liquiditeitsplanning voor dit jaar is daarom niet meer opgenomen in deze Berap.  

Op dit moment wordt een accurate liquiditeitsplanning opgesteld en zal deze afgerond kunnen 

worden als 2013 definitief kan worden afgesloten en er overeenstemming is over de 

Vermogenspositie van Baanbrekers (in relatie tot de gepercipieerde risico’s) en de daaruit 

voortvloeiende verrekening met de aan Baanbrekers deelnemende gemeenten. 

 

 Ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten (kosten niet gesubsidieerde personeel, Inhuur, Afschr. + 

onderhoud+ rente+ prod. kosten, overige algemene kosten, kosten fusie en reorganisatie en 

incidentele kosten) is er € 12,6 miljoen gerealiseerd versus € 12,7 miljoen begroot. 

 

 

U wordt voorgesteld: 

de bestuursrapportage Q4-2013 overeenkomstig het bijgevoegde concept vast te stellen.  
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Dagtekening, 14 februari 2014 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers betrekking hebbende op het vierde en afsluitende 

kwartaal van 2013. 

De vorm van deze raportage is bij vaststelling van de Berap van het 3e kwartaal overeengekomen met DB 

en AB.  

Uitgangspunt hierbij is dat de rapportage vooral leesbaar en toegankelijk moet zijn en een accu-raat 

beeld op hoofdlijnen dient te geven. We hebben de belangrijkste indicatoren waarop Baanbrekers 

beoordeeld kan worden zo goed mogelijk in beeld gebracht.  

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.  

 

Het opgenomen resultaat in deze Berap betreft nog niet het definitieve jaarresultaat. Separaat wordt 

gewerkt aan de jaarrekening.  

De cijfers in deze Berap kunnen en zullen dus afwijken van de uiteindelijke jaarrekening. Deze Berap is 

bedoeld ter indicatie. 
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2. Realisatie tot en met december 2013 
 

 
 
* (noot bij Re-integratie 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 zijn de ontvangen IAU 2011 voor de gemeente Loon op Zand en de bonus begeleid werken WSW 2011 vermeld. 

Er loopt nog een beroepszaak tegen het afwijzen van de IAU 2011 voor de gemeenten Heusden en Waalwijk. 

Exploi tatie x 1.000 Real isatie in Real isatie in Real isatie in Real isatie in Realisatie t/m Begroot t/m Verschi l  t/m

1e kwartaa l 2e kwartaa l  3e kwartaa l  4e kwartaa l 4e kwartaal 4e kwartaa l 4e kwartaa l

ONTVANGSTEN

BUIG-budget 4.372 5.804 5.125 4.779 20.080 18.615 1.465

BBZ-budget 78 10 111 107 306 820 -514

Omzet PMC's 843 903 917 884 3.547 3.460 87

Omzet overig 7 10 95 198 310 0 310

Omzet detacheringen 165 165 165 179 674 600 74

SW en overige subs idies 3.853 3.877 3.844 3.934 15.508 15.378 130

Re-integratie middelen 275 275 275 773 1.598 825 773

Dienstovereenkomst WML-faci l i ta i r 50 50 50 50 200 200 0

Inbesteding en socia l  return 0 0 0 0 680 -680

Bi jdragen gem. apparaatskosten 1.085 1.085 1.085 1.085 4.340 4.340 0

Deelneming faci l i ta i r 0 250 0 0 250 251 -1

Bi jdragen gem. exploi tatie 0 0 0 0 461 -461

Incidentele ontvangsten 0 0 237 180 417 0 417

Totaal  ontvangsten 10.728 12.429 11.904 12.169 47.230 45.630 1.600

UITGAVEN

BUIG-uitgaven 4.682 5.719 4.889 4.971 20.261 18.615 -1.646

BBZ-uitgaven -1 79 84 279 441 551 110

Kosten omzet PMC's 25 24 92 68 209 207 -2

Kosten omzet overig 0 4 174 146 324 200 -124

Kosten gesubs . personeel 3.696 3.683 3.710 3.671 14.760 14.728 -32

Kosten niet gesubs . personeel 1.791 1.760 1.806 2.124 7.481 7.270 -211

Inhuur personeel 246 264 261 257 1.028 925 -103

Afschr+onderh+rente+prod.kst 331 308 298 370 1.307 1.391 84

Overige a lgemene kosten 580 643 555 560 2.338 2.514 176

Kosten fus ie en reorganisatie 58 75 114 17 264 500 236

Incidentele ui tgaven 8 32 53 63 156 65 -91

Totaal  ui tgaven 11.416 12.591 12.036 12.526 48.569 46.966 -1.603

Resultaat -688 -162 -132 -357 -1.339 -1.336 -3

Niet vri j besteedbare middelen Real isatie in Real isatie in Real isatie in Real isatie t/m Realisatie t/m Begroot t/m Verschi l  t/m

1e kwartaa l 2e kwartaa l  3e kwartaa l  4e kwartaa l 4e kwartaal 4e kwartaa l 4e kwartaa l

BATEN  Werkbudget 495 495 504 498 1.992 1.979 13

             BTW werkbudget 2007 0 0 0 183 183 0 183

LASTEN Werkbudget 328 310 304 1.346 2.227 1.979 248

            Overhevel ing volgend jaar 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat werkbudget 167 185 200 -665 -52 0 -52
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met december 2013 

In de begroting 2013 werd een negatief resultaat begroot van € 1.336.000,- 

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 1.339.000,- negatief . 

 

LET OP: Dit is een voorlopig resultaat. Het definitieve resultaat kan nog afwijken, zowel in positieve  als in 

negatieve zin. 

Er wordt momenteel nog gewerkt aan de afsluitende boekingen en het samenvoegen van de afzonder-

lijke administraties. Ook moet een en ander nog door de accountant beoordeeld worden. 

 

De belangrijkste verklaringen bij de afzonderlijke posten zijn: 

 

BUIG 

De uitgaven BUIG  vallen fors hoger uit dan oorspronkelijk begroot (+ € 1.646.000, een stijging van zo’n 

9%). Dit heeft alles te maken met de aanhoudende stijging van uitkeringsgerechtigden. Het CPB verwacht 

ook voor 2014 nog een toename van uitkeringsaantallen. 

De door het ministerie op 27 september 2013 bijgestelde toekenning van het BUIG budget geeft echter 

ook aan de opbrengstenkant meer inkomsten (+ € 1.465.000, ofwel een stijging  van zo’n 8%).  

Uiteindelijk wordt een negatief resultaat gerealiseerd van € 181.000. 

Zie voor een verdere specificatie van de toename van klanten de tabel op bladzijde 8 en voor de 

financiële consequenties de tabel op bladzijde 9. 

 

BBZ 

De BBZ opbrengsten vallen € 514.000 lager uit dan begroot, de uitgaven € 110.000 lager dan begroot. 

Dit heeft met name te maken met het onvoorspelbare karakter van deze regeling. Er kunnen jaarlijks 

grote schommelingen plaatsvinden in zowel uitgaven als ontvangsten. 

Het gaat om een bestand met een relatief laag aantal klanten maar wel met kans van grote 

verstrekkingen of bedrijfsmatige leningen (open-einde declaratiesysteem). Vaak wordt ter zekerheid van 

terugbetaling de woning als onderpand gebruikt. Bij verkoop van een woning kan dit betekenen dat een 

groot bedrag terugkomt. Dit is onvoorzienbaar, waardoor iedere begroting achteraf veelal blijkt af te 

wijken van de realisatie. 

Per saldo levert dit nu een negatief resultaat op waar bij de begroting nog van een positief resultaat werd 

uitgegaan. 

 

Omzet overig 

Deze post was niet afzonderlijk opgenomen in de begroting 2013, maar maakte onderdeel uit van de 

totaal begrootte omzet. In de loop van het jaar is dit uitgesplitst naar omzet PMC’s, de 

produktmarktcombinaties conform het organisatiemodel van Baanbrekers. Er is daarnaast ook omzet 

gegenereerd uit het nieuwe product Alpha cheques dat dit jaar is gestart. Verder zijn er opbrengsten door 

verhuur van ruimte aan huize Vincentius. Deze omzet wordt hier gepresenteerd.   

Samen met de omzet van de PMC’s valt de totale omzet hoger uit dan bij het opstellen van de begroting 

werd verwacht. 

 

Omzet detacheringen 

Dit betreft de vergoedingen die worden ontvangen van werkgevers inzake bij hen vanuit Baanbrekers 

gedetacheerde werknemers.  

Deze was eerder niet als afzonderlijke post in de begroting opgenomen, maar maakte onderdeel uit van 

de totale begroting. 
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Social return en inbesteding 

Deze post is in de Begroting 2013 opgenomen als een (netto-) resultaat bovenop het resultaat van 2012. 

Er wordt door gemeenten wel invulling gegeven aan Social Return en inbesteding, maar dat zit verweven 

in andere ontvangsten cq minder uitgaven.  

Omdat de realisatie in 2013 echter (ver) beneden het niveau lag van 2012 is onder deze post nihil 

opgenomen. 

 

Bijdrage gemeenten exploitatie 

Bij de vaststelling van de begroting 2013 voor Baanbrekers is uitgegaan van een bijdrage van € 461.000, 

gefinancierd vanuit het Herstructureringsbudget. Met het vallen van het kabinet Rutte I is dit budget en 

daarmee de voorziene ontvangst ook komen te vervallen. 

 

Incidentele opbrengst 

De toegekende IAU 2011 voor Loon op Zand (€ 316.000) en de toegekende Bonus Begeleid Werken over 

2011 (€ 77.000), alsmede een aandeel (€ 16.000) in de verdeling van eigen vermogen van een opgeheven 

verzekering (Onderlinge Verzekering Overheid),zijn hier opgenomen. 

Momenteel loopt er nog een beroep tegen de afwijzing van de teruggaaf IAU 2011 voor de gemeenten 

Heusden en Waalwijk ter hoogte van respectievelijk € 491.892 en € 269.004. Voor de zomer wordt hier 

een uitspraak verwacht. 

 

Kosten inhuur personeel 

Deze kosten vallen € 103.000,- hoger uit dan begroot omdat extra inhuur plaats heeft moeten vinden, bij 

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

aanvragen en de overeengekomen personeelsstop bij aanvang van de fusie. Ook de extra inzet in het 

kader van het aanvalsplan zorgt voor hogere kosten. Deze laatste kunnen grotendeels ten laste van de re-

integratiemiddelen worden gebracht, wat dus betekent dat een deel van de hogere kosten inhuur 

personeel hieruit gefinancierd wordt.  

 

Afschrijvingen, onderhoud, rente en productiekosten 

Deze vallen € 84.000,- lager uit dan begroot werd.  

 

Overige algemene kosten 

De algemene kosten zijn € 176.000,- lager dan begroot werd.   

 

Kosten ten laste van fusie en reorganisatie 

Een aantal zaken, waaronder de migratie naar een gezamenlijk netwerk (nu wordt door voormalig ISD en 

WML nog op afzonderlijke netwerken gewerkt) alsmede de aanschaf en invoering van een nieuw ERP 

systeem (noodzakelijk omdat het oude nog op Windows XP draait en niet meer ondersteund wordt vanaf 

medio 2014)  zijn doorgeschoven naar 2014. De onderschrijding bedraagt € 236.000,-.  

 

Incidentele kosten 

Dit betreft een aantal afrekeningen over 2012 waaronder accountantskosten van Deloitte (€ 31.500) en 

een afrekening van WSW subsidie in verband met onderrealisatie 2010  (€ 62.500). 

 

 

Niet vrij besteedbare middelen, het re-integratiebudget 

Hierop is meer uitgegeven en ontvangen dan begroot. 



Bestuursrapportage 4e kwartaal 2013 

7 

 

Naast het door het ministerie toegekende budget voor 2013 liep ook een traject om de BTW over re-inte-

gratiemiddelen terug te vragen over de jaren 2007 t/m 2012. Vooronderzoek door de accountant gaf een 

indicatie van een mogelijk terug te ontvangen bedrag aan BTW van ca € 600.000. 

Deze middelen moeten dan weer in het kader van de re-integratie in het jaar van ontvangst worden 

ingezet.  

Daarnaast gaven controllers van de gemeenten aan dat er terugbetaling van participatiegelden dreigde 

omdat binnen de onderdelen van het participatiebudget die de gemeenten uitvoert geld overbleef. 

Aangegeven is dat terugbetaling voorkomen moet worden, daartoe zou Baanbrekers extra moeten inzet-

ten op besteding van de beschikbare re-integratie middelen. 

Met het oog op bovenstaande maar ook gezien het belang van optimale benutting van re-integra-

tiemiddelen ten behoeve van de klanten is gekeken naar de mogelijkheden binnen Baanbrekers om dit 

budget zo veel mogelijk te benutten.  

5.  Personeel Baanbrekers 

Bezetting  

 

Ziekteverzuim  

 
 

Het totale ziekteverzuimcijfer over Q4 bedraagt gemiddeld 9,1%. 

Het gemiddelde ziekteverzuimcijfer is ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen. Wel blijven we 

nog onder de 10%, het percentage dat als streven was opgenomen voor 2013. 

Als we naar de maandcijfers kijken zien we dat na een stijging tot 9,5% in de maand oktober, het 

percentage weer daalt tot 8,8 over de maand december. 

Cumulatief over 2013 realiseren we een ziekteverzuim van 9,3%.  

 

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

(bron: Cedris). 

Het is de intentie om het ziekteverzuim vanaf 2014 te gaan splitsen in langdurig en kort verzuim en dit zo 

te presenteren. 

30-09-2013 30-06-2013 31-03-2013

WSW Ambt. SBW WIW Fidant Totaal Totaal Totaal Totaal

Directie Markt & Strategie 1,00      4,70    5,30    11,00                  10,20            10,25              6,65 

Bedrijfsvoering & Control 8,63      8,05    8,46    1,89    27,03                  26,16            24,58            20,73 

Inkomensondersteuning 3,72      26,94 7,17    37,83                  38,82            38,27            32,52 

Re-integratie & Participatie 60,99    11,89 6,24    2,00    38,47 119,59               71,59            69,25            74,50 

Werkbedrijf  303,94 5,90    24,28 2,89    337,00             340,22          345,21          371,78 

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

Gedetacheerd bij WML Facilitair 170,05 6,40    9,89    3,28    189,61             195,42          195,39          199,31 

TOTAAL  2013 548,32 65,88 61,33 10,06 38,47 724,06             684,41          684,95          708,49 

Personeelsbezetting Baanbrekers in FTE op 31 december 2013

Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens Gedetacheerd Totaal 

Markt&Strategie & Control en participatie ondersteuning bij WML facilitair Baanbrekers

1e kwartaal 11,20%

2e kwartaal 11,40% 3,40% 11,20% 6,10% 1,50% 8,70% 9,20%

3e kwartaal 1,40% 4,50% 8,90% 6,10% 2,70% 7,90% 7,70%

4e kwartaal 0,10% 5,10% 10,30% 10,30% 1,70% 8,70% 9,10%

TOTAAL 2013 4,00% 4,00% 10,60% 8,70% 2,40% 9,40% 9,30%

Ziekteverzuim 2013 per kwartaal
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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 201,84 201,70 -0,14 

Loon op Zand 134,62 134,62 0,00 

Waalwijk 285,10 285,11 0,01 

Totaal 621,56 621,43 -0,13 

 

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. 

Er is uiteindelijk een verschil gerealiseerd van 0,13. 

De buiten de gemeente geplaatste WSW-ers  zijn gesaldeerd en verwerkt in de cijfers. 

 

Stand van de Wachtlijst WSW  

BW staat voor indicatie Begeleid Werken. 

Ofwel er staan 76 personen op de wachtlijst, waarvan 44  in aanmerking komen voor begeleid werken. 

 

Gemeente Matig Ernstig Totaal  SE BW 

Heusden 16 1 17  17,25 7 

Loon op Zand     13     0    13     13,00     9 

Waalwijk    41    5   46     47,25  28 

Totaal    70    6    76    77,50   44 

 

Doelgroep Inkomensondersteuning 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Z. Waalwijk 

Aantal cliënten begin 2013 1374 468 214 692 

Instroom t/m deze berap 593 210 88 295 

Uitstroom t/m deze berap 453 148 60 245 

Aantal cliënten 31-12-2013 (A) 1514 530 242 742 
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7.  Gemeentelijke Regelingen 

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz) 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven € 20.260.365 € 7.109.265 € 3.276.747 € 9.874.353 

Budget lopend jaar (B) € 20.079.856 € 7.420.297 € 2.880.259 € 9.779.300 

Resultaat lopend jaar (A-B) €     -180.509 €    311.032 €   -396.488 €     -95.053 

De uitgaven BUIG voor 2013 zijn uitgekomen op ca. € 20,3 miljoen,  het gemiddeld uitkeringsbestand is 
uitgekomen op 1.476 klanten.  
Voor Loon op Zand wordt een tekort van meer dan 10% van het toegekende budget gerealiseerd. Voor 
het meerdere boven de 10%, ofwel € 108.462, zal een IAU aanvraag over 2013 worden ingediend. 
In deze cijfers zijn de debiteurenontvangsten gesaldeerd. Onderstaand staat nog een overzicht waarin 
deze debiteurenontvangsten zijn uitgesplitst. 

 

Uitkeringsdebiteuren 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk 

BUIG     

Gerealiseerde ontvangsten BUIG € 344.544 Є 156.908 € 47.613 € 140.023 

BBZ     

Gerealiseerde ontvangsten BBZ € 201.359 €   95.719 € 46.694 €   58.946 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ zijn totaal uitgekomen op € 545.903. 

De ontvangsten over 2012 bedroegen € 688.183, waarvan € 410.042 tbv BUIG en € 278.141 tbv BBZ. 
 

 

Bijzondere bijstand 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven € 1.024.748 € 373.311 € 191.660 € 459.777 

Aantallen aanvragen bijzondere bijstand 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aanvragen totaal 2013 1849 638 396 815 

Geraamd aantal aanvragen jaar  1650 580 320 750 

 

Re-integratiebudget 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Gerealiseerde uitgaven € 2.227.050 €  820.410 €  265.043 €  1.141.597 

BTW teruggaaf 2007 €    182.852 €    66.395 €    21.814 €       94.643 

Budget lopend jaar (B) € 1.991.631 €  733.887 € 232.463 € 1.025.281 

Resultaat lopend jaar (A-B) €     -52.567 €   -20.128 €  -10.766 €     -21.673 

 

Er is tot een bedrag van € 1.597.733 aan kosten personeel (uren) ten laste van het re-integratiebudget  
gebracht. Dit is meer dan voorgaande jaren. Dat wordt mede veroorzaakt door de stijgende  aantallen 
klanten als ook door het feit dat een  aantal klanten intern een traject doorlopen. Ten behoeve daarvan is 
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vanaf september extra personeel ingezet (inhuur) waarvan de salariskosten ten laste van het werkdeel 
kunnen worden gebracht. Daarvoor geldt dat een deel van de kosten van begeleiding/toezicht ten laste 
van het werkdeel kan worden gebracht.  
Verder is aan trajecten, premies, reiskosten werk etc. een bedrag van € 629.317 uitgegeven. 
De trajectkosten bestaan uit kosten voor klanten welke in- of extern geplaatst zijn. Een deel van de klan-
ten is geplaatst via Stichting Fidant, onderdeel van Baanbrekers. 
De toegerekende (hogere) kosten zorgen er tevens voor dat dit een positief effect heeft op het resultaat 
over 2013. 



 

  1/2 

 

  

Behandeling in:                      DB van    14-2-2014                              AB van 24-2-2014 

 

Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 

Steller:  A. Grootswagers   

 

 

Voorstel: 

 

U wordt voorgesteld: 

 Het controleprotocol en het normenkader rechtmatigheid overeenkomstig de 

concepten vast te stellen.  

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

AB, 24 februari 2014  

   

 

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

 secretaris                                    voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:     

    

Extern:  accountant Datum:  

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 

 

Aanleiding:   

Voor de opdrachtverstrekking aan de accountant voor de controle van de rechtmatigheid van de jaarrekening  

en daarmee tevens het financieel beheer is een controleprotocol vereist. Voor het beoordelen van het 

rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid verder van belang. Dit normenkader 

bevat een overzicht van landelijke en lokale regelgeving, die betrekking heeft op financiële 

beheershandelingen.  Dit alles in aanvulling op de controleverordening die u in 2013 hebt vastgesteld.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

1. Vaststelling van het controleprotocol 2014 door het algemeen bestuur. 

2. Een geactualiseerd normenkader rechtmatigheid, vast te stellen dor het algemeen bestuur.. 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Het controleprotocol 

Het controleplan heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de 

accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en 

rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2014.  

In het protocol wordt uitgegaan van een rapporteringstolerantie van 10%. Dit is mogelijk doordat interne 

controle via een jaarverslag volledige openheid geeft aan Baanbrekers en haar bestuur van alle in een 

begrotingsjaar geconstateerde fouten en onzekerheden.  

 

In het voorjaar zal de accountant in het AB-vergadering in een vergadering van het AB een toelichting geven op 

de landelijke ontwikkelingen. In dat overleg zal het AB in de gelegenheid worden gesteld om de accountant 

accenten mee te geven voor de controle.  

 

Het normenkader 

Het normenkader biedt de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere 

overheden en Baanbrekers zelf. Hiermee wordt de accountant een volledig overzicht geboden van de relevante 

wet- en regelgeving. Het normenkader is geactualiseerd vanwege gewijzigde regelgeving (aanbestedingsregels 

en Wet Normering Topinkomens), waardoor hernieuwde vaststelling nodig is.  

 

 

Adviezen 

Afstemming met de accountant heeft plaatsgevonden.   

 

 

Wat gaat het kosten? 

N.v.t.  

 

  

Voorstel: 

U wordt voorgesteld: 

Het controleprotocol en het normenkader rechtmatigheid overeenkomstig de concepten vast te stellen. 

 

 

Bijlagen: 

 Controleprotocol 

 Normenkader rechtmatigheid  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normenkader Rechtmatigheid 
Baanbrekers vanaf 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: A. Grootswagers 
Versie AB: 24-2-2014 
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Aanleiding 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling  verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid vormt  voor Baanbrekers  een expliciet onderdeel van de 
accountantscontrole (en uiteindelijk de jaarrekening). Kaders hiervoor zijn terug te vinden in 
het normenkader rechtmatigheid.   
 
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en 
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door  lokale beleidsvoorkeuren in regels vast 
te leggen en door die regels algemener dan wel specifieker te maken.  
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet-en regelgeving, die financiële gevolgen 
heeft,  zich voordoen dan wel als er een organisatorische wijziging optreedt. Van beide is 
sprake.  
 
Kaders stellen 
Het normenkader wordt bepaald door externe wet- en regelgeving, verordeningen en 
eventueel daaruit voortvloeiend relevant beleid. Uitbreiding van de kaders kunnen 
betrekking hebben op allerlei onderwerpen, zoals debiteurenbeheer en fraude. Hoe 
specifieker en scherper de kaders, hoe groter de controledruk. Immers, hoe specifieker hoe 
meer elementen van het beleid worden gecontroleerd en hoe meer afwijkingen er kunnen 
worden geconstateerd. Rechtmatigheid is dus een combinatie van het stellen van de juiste 
kaders en een goede vertaling naar de organisatie zodat controle mogelijk is.  
Het algemeen bestuur stelt lokaal beleid vast in de vorm van verordeningen, protocollen en 
andere besluiten. Zij heeft zo een bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en 
aan welke rechtmatige voorwaarden moet worden voldaan om het beleid uit te voeren.  
 
Opdracht voor de accountant 
Het is het algemeen bestuur die de opdracht voor de controle aan de accountant verleent en 
het bestuur ontvangt ook het rapport van de accountant als onderdeel van zijn 
controlerende taak. De opdracht aan de accountant vindt zijn grondslag in de controle 
verordening.  
 
Nuancering definitie rechtmatigheid als wettelijke toetsingsnorm 
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en 
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV 
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan gemeenten niet mogen afwijken 
tenzij er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn. 
In de kadernota rechtmatigheid 2012 brengt zij een onderscheid aan in de definitie 
rechtmatigheid. Enerzijds blijft overeind de juridische definitie, anderzijds wordt er aan 
toegevoegd de definitie rechtmatigheid ten behoeve van  de accountantscontrole.  
Hieronder wordt verstaan het toetsen van die handelingen waaruit financiële gevolgen 
voortkomen die als baten/lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden 
verantwoord; de financiële beheershandelingen. Daarbij worden de volgende nuances 
aangebracht: 
1) Handelingen en beslissingen van niet financiële aard moeten wel in algemene zin worden 
betrokken in het normenkader; inclusief inschatting van algemeen risicobeleid- en beheer. 
Immers niet-financiële handelingen kunnen wel leiden tot financiële risico's. 
2) De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van 
de jaarrekening. 
 
Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de 
accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van Baanbrekers  zelf. 
De inventarisatie bestaat uit de externe wetgeving en de eigen regelgeving, met onderscheid 
tussen verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten. Van Baanbrekers  wordt verwacht 
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dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt 
gegeven in een normenkader. 
 
De accountantscontrole beoordeelt niet alleen de directe financiële handelingen maar ook 
het handelen van Baanbrekers dat  financiële gevolgen kan hebben als wel de processen die 
hier aan ten grondslag liggen. Daarbij wordt bekeken of er fouten en/of onzekerheden 
aanwezig zijn.  Baanbrekers ontvangt geen goedkeurende verklaring als het financiële beslag 
van de fouten samen meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt  of als 
onzekerheden worden aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. Het bestuur kan 
deze toleranties in de opdrachtverlening aan de accountant wel verder aanscherpen, maar 
niet versoepelen. 
 
Een accountantscontrole vindt plaats aan de hand van verschillende  rechtmatige  criteria. 
Vragen die daarbij ondermeer worden gesteld zijn:  is er recht op een uitkering/ 
voorziening/betaling, zijn de basisgegevens, leidende tot  verstrekking of ontvangst van een 
betaling  juist, zijn de  bedragen juist vastgesteld en zijn er (onrechtmatig) mogelijkheden om 
zichzelf financieel te bevoordelen ? Tevens wordt getoetst of in risico’s in voldoende mate 
zijn benoemd en er afdoende maatregelen zijn genomen om het te beheersen.  
 
Voor tekortkomingen in de uitvoering geldt in sommige gevallen een verantwoordingsplicht 
naar het ministerie van SZW; in  sommige gevallen naar het Algemeen bestuur. ( Ook als 
binnen de norm van 1% onrechtmatigheid wordt gebleven).  
 
Overzicht 
Hierbij het normenkader rechtmatigheid  aangaande  de accountantscontrole en geldend 
voor geheel Baanbrekers. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom 
wordt een algemene omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene 
aanduiding van programma’s en/ of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader 
uitgewerkt naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/ product kunnen vallen. 
In de vierde kolom wordt  aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving  direct 
een relatie heeft met de (financiële) organisatie.  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Opmerking 

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

 Wetten   

 Regelgeving 
extern 
 

Burgerlijk Wetboek 
 

ja In verband met de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Ja Tevens van toepassing de Verordening GR.   
Financieel risico aanwezig vanwege de 
verdeelsleutel gemeenten. 

 Regelgeving 
extern 

EU aanbestedingswet ja Relevante wijzigingen plaatsgevonden in 2013.              
Relatie met het inkoopbeleid. 

 Regelgeving 
extern 
 

Gemeentewet ja Voor wat betreft het Algemeen financieel 
middelenbeheer 

 Regelgeving 
extern 
 

Algemene wet bestuursrecht ja In verband met de bezwaar- & 
beroepsprocedures. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet financiering decentrale 
overheden. 

Ja Treasurystatuut. 

 Regelgeving 
extern 
 

Fiscale wetgeving ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Sociale Verzekeringswetten ja Afdrachten premies ten aanzien van diverse 
werknemersverzekeringen. 
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Werk en Inkomen (RIJK) Regelgeving 
extern 
 

Wet werk en bijstand 
 

Ja Met de daarbij behorende besluiten, 
uitvoeringsregels, verordeningen en 
aanscherpingen. 

 Regelgeving 
extern 
 

IOAW Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

IOAZ ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Sociale werkvoorziening ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Wet participatiebudget  ja Met de daarbij behorende 
uitvoeringsbesluiten.                                         
Financieel risico voor zover budget wordt 
overschreden dan wel onjuist wordt ingezet. 
 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Normering Topinkomens Ja Per 1 januari 2013 worden beperkingen 
opgelegd aan de bezoldiging van 
topfunctionarissen in de publieke- en 
semipublieke sector.  

  Algemene maatregel van bestuur   

Fiscale / sociale wet- en 
regelgeving 

Regelgeving 
extern 
 

Besluit begroting en verantwoording Ja Indien richtlijnen niet goed worden uitgevoerd 
heeft het tot gevolg dat de accountant een 
boeking zal afwijzen. Dit leidt veelal tot 
herstelboekingen met eventuele gevolgen voor 
de stand van reserves en de exploitatie winst 
en verlies. 

Werk en inkomen Regelgeving 
extern 

Besluit kinderopvangtoeslag en 
tegemoetkomingen in kosten 

Ja Inhoudelijk aangepast per 2013. 
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 kinderopvang 

 Regelgeving 
extern 
 

Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 

ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Besluit buitengerechtelijke kosten ja  

  
 

Ministeriële regelingen   

 Regelgeving 
extern 
 

Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 

ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude ja (Verhoging aangiftegrens naar € 50.000). 

  Verordeningen   

 Regelgeving 
intern 

Controleverordening  Baanbrekers 
ex 213 gemeentewet 

ja  

 Regelgeving 
intern 

Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 gemeentewet 

ja  

 Regelgeving 
intern 

Verzamelverordening WWB, IOAW, 
IOAZ en BBZ 2004 

ja Behoort, zoals overige verordeningen en 
regelgeving,  tot verbijzondering wetten 
algemeen. Vanwege specifieke karakter 
verordening separaat opgenomen in het 
normenkader.  Ook van toepassing: 
verzamelbesluit. 

 Regelgeving 
intern 

Verordening PGB-WSW ja Jaarlijks vaststellen PGB. 

  Gemeentelijke besluiten   
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 Regelgeving 
intern 

Verzamelbesluit beleidsregels WWB, 
IOAZ, IOAW en Bbz 2004. 

ja Er zijn verder geen  gemeentelijke  besluiten 
met financiële  gevolgen welke niet  behoren 
tot  in dit normenkader opgenoemde wetten.  
 

  Beleidsregels   

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Directiestatuut Baanbrekers + 
bijbehorend Mandaat-, volmacht- 
en machtigingenregister 

ja Handelingen uitgevoerd  door niet-
gemandateerde . 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 
Baanbrekers 

  

  Beleidsnotities   

Werk en inkomen Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Inkoopbeleid WWB Baanbrekers Ja Voor wat betreft inkoop re-integratie 
(voornamelijk middels aanbesteding). 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Inkoopbeleid Baanbrekers ja Inkoopbeleid voormalig WML is per 1 januari 
2013 van kracht voor Baanbrekers. Medio 2013 
zal aanpassing / verfijning aan de nieuwe 
organisatie plaatsvinden. 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Verificatieplan Dienstverlenend 
Handhaven 2010 

ja  

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern  
verbijzondering 

Nota Waardering en afschrijving 
activa (artikel 212 Gemeentewet) 

ja  

        
 

 Diversen    

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Controleprotocol Ja  

 Regelgeving Normenkader rechtmatigheid Ja  
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intern 
verbijzondering 

 Regelgeving 
extern 

Subsidie ESF ja  

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid 

Regelgeving 
extern 

CAR-UWO) ja Arbeidsvoorwaarden voor ambtelijk personeel 
+  aanverwante besluiten en regelgeving.  Denk 
ook aan loonregeling, bezoldigingsverordening, 
verordening studiefaciliteiten en reiskosten 
etc.  

 Regelgeving 
extern 

CAO-WSW ja Arbeidsvoorwaarden WSW personeel + 
aanverwante besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Rechtspositieregelingen ja Regelingen ten behoeve van stichting SBW, 
Fidant en Pijler. 
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CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN BAANBREKERS 
 

 
 

1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van 
controle is de jaarrekening 2014 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2014 en 
verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Voor het 
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de 
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door 
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te 
maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar  plaats 
aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening. Zowel de verordening als het 
normenkader, het controleprotocol  en het controleplan worden voor onbepaalde tijd vastgesteld. 
Dat wil zeggen totdat de dynamische situatie een aanscherping of wijziging vereist.  
 
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te 
hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2014 van 
Baanbrekers . In dit verband is tevens van belang de Controleverordening, het normenkader 
rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het Controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers  nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2014. 
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1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de directeur, de controller van Baanbrekers en 
eventueel (een vertegenwoordiging uit) het bestuur. 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de  
 activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

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

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

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

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

Het begrotingscriterium 
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet 
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid 
vastgelegd zijn ten aanzien van: 
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• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen, 
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau, 
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma, 
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van 
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en 
• het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts. 

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

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

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

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

provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
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De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

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

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

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

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

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

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

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

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

                                                                                                                                                                      
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de Rechtmatigheid 
2012, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
 
2
 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke  transacties  worden gecontroleerd. Een cijferanalyse 

(verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  bestuur specifiek 
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 10% van de totale lasten 
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.               
Interne Controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag volledige inzage  in de in 
een begrotingsjaar geconstateerde  fouten en onzekerheden. Het resultaat wordt afgezet tegen de 
afzonderlijke budgetten om vervolgens vast te stellen of de goedkeurende strekking van de 
controleverklaring niet wordt aangetast. 

4. Reikwijdte Sisa, specifieke uitkering en accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing 2014  

 

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

 

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

weergegeven als volgt: 

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

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

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

 

 

A. Grootswagers 

Interne Controle Baanbrekers  
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