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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB-kamer van 26 maart, 8 mei en 28 mei 2015 
c) Openbare besluitenlijst DB van 22 mei 2015 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 11 mei 2015 
a) Verslag AB  11 mei 2015 
b) Besluitenlijst AB 11 mei 2015 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Accountantsverslag 2014 
Ter vergadering wordt een mondelinge toelichting verstrekt door Deloitte 
a) Accountantsverslag en accountantsverklaring 2014 
b) Mondelinge toelichting Deloitte op financiële positie Baanbrekers 

 
 

Ja 
Nee 

 
 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

4.  Controleverordening / financiële verordening 
a) Voorlegger 
b) Controleverordening 
c) Financiële verordening 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

5.  Bestuursrapportage Q1 2015 
a) Voorlegger 
b) Bestuursrapportage Q1-2015 

 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

6.  Meerjarenbegroting 2016-2019 
a) Voorlegger 
b) Concept meerjarenbegroting 2016-2019 
c) Motie raad gemeente Waalwijk social return en inbesteding  

 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Kennisnemen 

7.  Verordening cliëntenparticipatie 
a) Voorlegger 
b) Verordening cliëntenparticipatie 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

8.  Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers /Stichting Fidant 
a) Voorlegger 
b) Detacheringsvoorwaarden 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

9.  Digitaal vergaderen 
a) Voorlegger 

 
Ja 

 
Vaststellen 
 

10. Rondvraag en sluiting  
 

 

 

AGENDA 13 JULI 2015                                                                                         ALGEMEEN BESTUUR 
 
Baanbrekers 19.00 – 20.30 uur  
Locatie  
 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk 



 23 februari 2015

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

Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting 2015-2018

Concepten jaarplan 2016 / ontwerpbegroting

Jaarverslag / jaarrekening 2014

Berap

Verordening Cliëntenparticipatie

Eindevaluate Participatiepilot

Gemeenschappelijke regeling 

Legenda Nog op te starten

Loopt

Aandacht

Afgerond

Termijnagenda  AB - januari t/m december 2015

versie december 2014



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

 

 

 
Verslag:  Vrijdag 8 mei  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 

Afwezig:  
 
   

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

      

1   Opening 

Bericht van verhindering is ontvangen van de voorzitter en de dames Baarendse, Bakker en Gerris.  
De aanwezigen vinden het niet nodig om voor deze vergadering een waarnemend voorzitter aan te wijzen. 
 

 

2 Evaluatie inspanningsperiode  

Baanbrekers is vanaf september 2014 gaan werken met een aangepaste werkwijze aan de poort. Deze 
werkwijze is voor de invoering ervan in de WWB-kamer toegelicht door de heer Pijnenburg. In dat overleg 
heeft de kamer de zorg uitgesproken voor de kwetsbare positie van de bijstandsvrager, een kwetsbaarheid 
die door de veranderde werkwijze mogelijk toeneemt. De kamer wil het proces daarom goed volgen door 
na verloop van een aantal maanden hierover nogmaals van gedachten te wisselen met de heer Pijnenburg.  
De heer Pijnenburg verstrekt een toelichting op de daadwerkelijk ingevoerde werkwijze. Voorop staat dat 
van de aanvrager verwacht wordt dat hij gedurende een inspanningsperiode van vier weken laat zien wat 
hij onderneemt om de bijstandsafhankelijkheid te voorkomen c.q. te beperken. Deze werkwijze komt 
echter niet in het gedrang met het aanvraagproces. Daarnaast kan elke aanvrager op woensdagochtend 
gebruik maken van een vrije inloop om daar aandacht te vragen voor aspecten die los staan van de 
inspanningsverplichting. Deze werkwijze verloopt naar tevredenheid en er is geen aanleiding of noodzaak  
om hierin aanpassingen aan te brengen. 
De leden kunnen zich vinden in deze constatering en bedanken de heer Pijnenburg voor de toelichting op 
het poortproces en op enkele andere onderwerpen op zijn werkterrein.  
 

 

3  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Reactie colleges op stopzetting activiteiten Wsw-kamer.   
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Uitnodiging regionale informatiebijeenkomst regionaal werkbedrijf van 21 mei  
Er zijn voor de bijeenkomst twee personen aangemeld. De voorzitter gaat naar de bijeenkomst. De 
heer Zijlmans zal kijken of hij die avond beschikbaar is.  

 LCR: LCR-congres 2015 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 Sociaalbestek april/mei 2015: Medezeggenschap in de participatiemaatschappij 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR: column Gerrit van der Meer 



Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 LCR: Doorstroom vanuit praktijkonderwijs naar baanafspraken 

Wordt voor kennisgeving aangenomen met inbegrip van de  info over de samenwerking tussen 
praktijkschool MET en Baanbrekers. 

 LCR: privacy Suwinet 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR: aanvraag baanregister door cliënt 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR: Tips en trucs voor in de bijstand  
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 De Kringen: armoedebestrijding in Hart van Brabant 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. Info zal worden doorgestuurd naar mevrouw Beerens van 
de gemeente Waalwijk. 

 

 

4   Verslag vergadering 26 maart   

Wordt onveranderd vastgesteld. 
 

 

5   Enquete LCR Ervaringen met de Participatiemaatschappij  

Enquete is verwerkt door voorzitter.  
 

 

6  Jaarverslag   

 In het vorige overleg is een mondelinge toelichting gegeven over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 
Het jaarverslag geeft geen aanleiding voor verdere inhoudelijke behandeling. 
 

 

7  Verordening cliëntenparticipatie en profielen led/voorzitter 

 De aanwezigen kunnen zich vinden in de conceptverordening, maar vragen wel aandacht voor aanpassing 
van artikel 2. Hieraan dient te worden toegevoegd dat er een onafhankelijk voorzitter is en dat daarnaast 
de raad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen personen, waarvan twee namens 
belangenorganisaties. Verder wordt voorgesteld de minimale vergaderfrequentie te verhogen van 4 naar 
zes jaar per kalenderjaar om daarmee beter te kunnen aansluiten bij een regelmatige vergaderfrequentie.   
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen t.a.v. de profielen voor de voorzitter en de leden. Wel wordt 
gevraagd de proceslink met de huidige voorzitter te verwijderen uit het profiel, omdat dit geen enkele 
inhoudelijke relatie heeft met de profielschets.  
 

 

8 Rondvraag en sluiting   

 De volgende vergadering vindt op de gebruikelijke vergaderdatum donderdag 28 mei plaats.  
 

 



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

 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 26 maart 2015 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
Afwezig:    

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, de dames A. Bakker, 
 F. Moayedi , namens Baanbrekers de heer J. van Dijk 
 De dames J. Baarendse, Th. Van der Schans, en P. Gerris 

 
 
      

  

1   Opening 

 De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt vervolgens het volgende agendapunt aan de orde.  

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Brief Wsw-kamer  
Het besluit van de Wsw-kamer tot stopzetting van de activiteiten wordt voor kennisgeving 
aangenomen. Betreurd wordt dat de Wsw-kamer in dit stadium afhaakt bij het voorbereiden van 
de komst van de beoogde Participatieraad.  

 De correspondentie van de LCR over de ratificatie van het VN-verdrag inzake rechten van mensen 
met een handicap, “van school naar werk”, toename schuldenproblematiek, ervaringen 
cliëntenraden met de Participatiewet wordt voor kennisgeving aangenomen. Met betrekking tot 
het laatste onderwerp wordt deelgenomen aan de enquête die de LCR heeft verspreid.  

 De heer Van Dijk gaat vervolgens via een mondelinge toelichting in op feiten en ontwikkelingen 
over 2014 die voor Baanbrekers relevant zijn. Deze worden opgenomen in het 
jaarverslag/jaarrekening van de organisatie. De voorzitter verwijst vervolgens naar de 
vraagstelling/opmerkingen die in het AB met betrekking tot de samenwerking met WML Facilitair 
aan de orde komen. Hij spreekt daarbij zijn zorgen uit over de tegenvallende resultaten en de 
mogelijke risico’s voor de medewerkers die Baanbrekers bij WML Facilitair detacheert aan de  orde 
kunnen komen.  Hij veronderstelt dat hiervoor achter de schermen voldoende aandacht is. 
Hij vindt dit temeer van belang, omdat de betreffende doelgroep behoort tot de achterban van de 
toekomstige Participatieraad.  

 
 

3   Verslag vergadering 22 januari 2015  

Het verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.  
De voorzitter verzoekt mevrouw Beerens het verslag toe te zenden. De heer Van Dijk deelt mede dat de 
armoedenotitie ter kennisname van de kamer worden gebracht. De kamer stelt toezending op prijs. De 
heer Van Dijk merkt op dat mogelijk meer soortgelijke vragen in de toekomst aan de WWB-kamer c.q. 
participatieraad zullen worden voorgelegd.  

 
 
 



4   Ontwikkelingen regionaal werkbedrijf  

Kennis wordt genomen van de toelichting van de heer Van Dijk over de werkafspraken baanafspraken en 
de opstart van de stuurgroep regionaal werkbedrijf. Op dit moment worden de eerste baanafspraken al 
gerealiseerd.  Nog niet duidelijk is hoe de regionale cliëntenparticipatie vorm gaat krijgen.  

 
 

5 Enquete LCR 

De LCR doet navraag naar de positie en de inbreng van de cliëntenraden met betrekking tot de invoering 
van de Participatiewet. De WWB-kamer besluit hierin actief te participeren en via de voorzitter zal de 
eerste gegevensuitvraag worden ingevuld.  
De kamer onderkent daarbij dat de uitvraag al wel in een erg vroegtijdig stadium wordt gedaan.  
 

 
 

6  Rondvraag en sluiting  

Mevrouw Bakker attendeert erop dat er onder personen uit de doelgroep nogal eens verwarring ontstaat 
over middelen en giften die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de uitkering.  
Naar aanleiding van haar vraag over het veranderen van contactpersoon licht de heer Van Dijk toe dat 
vanuit Baanbrekers de inkomensconsulenten een caseload krijgen die afgestemd is op een gemeente van 
herkomst. Bedoeling is om hiermee de samenwerking tussen de woongemeente en Baanbrekers te 
bevorderen.  
De heer Zijlmans vraagt om tijdige toezending van het jaarverslag. Dit wordt toegezegd voor zover dit 
mogelijk is in verband met de accountantscontrole.  
Tot slot wordt opgemerkt dat de heer Pijnenburg de werkwijze aan de poort wil toelichten, maar dat dit 
niet mogelijk is op de reguliere vergaderavond. De voorzitter zal bezien of vrijdagmiddag 8 mei een 
alternatief kan zijn.  

 



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

 

 

 
Verslag:  Donderdag 28 mei  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 
  
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV) en D. Zijlmans, de dames F. 
Moayedi, A. Bakker, namens Baanbrekers de heer J. van Dijk  
 

      

1   Opening 

De voorzitter heet de leden welkom en stelt vervolgens aan de orde.  
 

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 LCR: column voorzitter; wordt voor kennisgeving aangenomen 
 LCR: Veranderende werkwijze indicatiestelling baanafspraken; kennis wordt genomen van de 

bijstellingen in het aanvraagproces, waardoor mogelijke drempels bij het aanmelden voor een 
indicatie kunnen worden geslecht. 

 LCR: monitoring ontwikkelingen arbeidsmarktregio; wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

 

3   Verslag vergadering 8 mei 2015   

Het verslag van de vergadering van 8 mei 2015 wordt onder dankzegging aan de samensteller onveranderd 
vastgesteld.  
In het kort wordt nog even nagepraat over het poortproces.  
 

 
 

4   en 5 Terugkoppeling bijeenkomst regionaal werkbedrijf / regionale cliëntenparticipatie 

Mevrouw Bakker doet verslag van de bijeenkomst voor cliëntenraden, die zij samen met de voorzitter heeft 
bezocht. Het was een goed georganiseerde bijeenkomst met gerichte informatieverstrekking over de 
banenafspraken. Opvallend was wel het verschil in kennisniveau van de aanwezigen op het terrein van 
werk en inkomen.  
 
Het regionaal werkbedrijf wil in het najaar een tweede bijeenkomst organiseren. De uitnodiging is gedaan 
aan de aanwezigen om na te denken over regionale cliëntenparticipatie en daartoe ook het initiatief te 
nemen. De WWB-kamer ziet liever dat de arbeidsmarktregio het initiatief neemt om te komen tot een 
format voor regionale cliëntenparticipatie. Verwacht wordt dat de individuele raden daar niet aan toe 
zullen / kunnen komen.   
 

 
 



 
 
 
 

6  Stand van zaken Participatieraad 

 De heer Van Dijk meldt dat het DB inmiddels ingestemd heeft met de voorgestelde vormgeving van de 
Participatieraad. Dat geldt ook voor de profielen voorzitter en leden van de Participatieraad. De 
verordening wordt nu ter vaststelling aangeboden aan het AB dat op 13 juli vergadert.  
De voorbereidingen voor de wervingsprocedure worden op korte termijn opgestart.     
 

 
 

7  Lokale en regionale ontwikkelingen 

De heer Van Dijk verstrekt informatie over een aantal initiatieven die vanuit de arbeidsmarktregio worden 
opgestart. Op korte termijn wordt een uitvoeringsplan voor een zogenaamde jeugdwerkloosheidsvrije zone 
verwacht. O.a. de Universiteit Tilburg is daarbij betrokken. Daarnaast wil de regio bij SZW door middel van 
een  sectorplan subsidie aanvragen ten behoeve van de werkloosheidsbestrijding. In de logistieke sector wil 
men komen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod door kanalisering van het vacatureaanbod 
in de sector en het inzetten van assessments bij werkzoekenden.   
 

 
 

8 Rondvraag en sluiting   

De heer Zijlmans attendeert op de onrust die onder ouderen in Waalwijk bestaat met betrekking tot het 
inzetten van huishoudelijke hulp. De heer Van Dijk meldt dat de gemeente Waalwijk 
beleidsverantwoordelijke is en dat de inbreng van Baanbrekers ter zake vooraf is overeengekomen tussen 
Waalwijk en Baanbrekers.  
 

 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 22 mei 2015 

 

  

Openbare besluitenlijst van 22 mei 2015 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
   

1. Openbaarmaking besluitenlijst DB  
Het dagelijks bestuur heeft besloten het concept van de openbare besluitenlijst van 24 april 
vast te stellen.    

 
2. Bestuursrapportage Q1-2015   

Het dagelijks bestuur heeft besloten kennis te nemen van de bestuursrapportage Q1-2015 en 
deze ter besluitvorming door te geleiden naar het AB.  

 
3. Jaarverslag interne controle 2014 en addendum IC-plan: 

Het dagelijks bestuur heeft besloten kennis te nemen van het jaarverslag interne controle 
2014 en het addendum IC-plan.     

 
4. Controleverordening / financiële verordening  

Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de conceptverordeningen en deze 
ter besluitvorming door te geleiden naar het AB.  

 
5. Doorlichting PMC’s  

Het dagelijks bestuur heeft besloten kennis te nemen van de eerste doorlichting van de 
PMC’s.    

 
6.  Werktijdenregeling - Compensatieregeling 
 Het dagelijks bestuur heeft besloten de voorgestelde werktijdenregeling en 

compensatieregeling vast te stellen.   
 

7.  Verordening cliëntenparticipatie  
Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de conceptverordening en deze ter 
besluitvorming door te geleiden naar het AB. Op basis van de vastgestelde profielen zal 
gestart worden met het werven van de voorzitter en vervolgens de leden.  

 
8. Detacheringsvoorwaarden.  

Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de 
conceptdetacheringsvoorwaarden en deze ter besluitvorming door te geleiden naar het AB.  

 
9. Personele regelingen 

Het dagelijks bestuur heeft besloten de voorgestelde Opleidingsfaciliteitenregeling en de 
Regeling hulpverlening (BHV en EHBO) vast te stellen.  

 
10. Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  

Het dagelijks bestuur heeft overeenkomstig de adviezen van de commissie bezwaarschriften 
van 24 april en 11 mei 2015 beschikt op de bezwaarschriften.    

   
Voor akkoord,  
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  
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Verslag 11 mei 2015     Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, secretaris 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 
Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden  
De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk 
De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand 

  mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden 
De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden 
De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 
Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand 
Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 
de heer J. Van Dijk, beleidsadviseur strategie (verslaglegger) 

Afwezig: Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, met bericht van verhindering  
  Vervanger H. Brekelmans, raadslid gemeente Waalwijk 
  
    
De voorzitter opent de vergadering onder de mededeling dat mevrouw Mulder niet tijdig aanwezig 
kan zijn. Zij verwacht in de loop van de vergadering te kunnen aanschuiven.  
Hij stelt vervolgens aan de orde: 
 
1) Opening / mededelingen /ingekomen stukken  

 
a. Termijnagenda 
De termijnagenda geeft geen aanleiding voor opmerkingen.  
De heer van Groos vraagt om een toelichting op de status van een onderwerp in relatie tot 
het gebruik van de grijze hokjes. Afgesproken wordt dat bij terugkerende activiteiten zoals de 
bestuursrapportage het grijze hokje gekleurd wordt als een van de terugkerende activiteiten 
afgewerkt is.  
 
Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
b. Verslagen WWB-kamer van 22 januari 2015 
De heer Van Dijk verstrekt een toelichting op het proces dat moet leiden tot het instellen van 
een Participatieraad, waarin zowel Pw- als Wsw-kandidaten vertegenwoordigd zijn. Verwacht 
wordt dat de Participatieraad na de zomervakantie van start kan gaan.  
 
Besloten wordt het verslag van de WWB-kamer voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
c. Brief Wsw-kamer stoppen activiteiten en reacties colleges 
De brief en de reactie van de colleges geven geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen.  
 
Besloten wordt kennis te nemen van de brief van de Wsw-kamer en de reactie daarop van de 
colleges.  
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D. Jaarverslag Wsw-kamer 
Het jaarverslag van de Wsw-kamer geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen.  
 
Besloten wordt het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
E. Openbare besluitenlijst DB 20 maart 2015 
De heer Musters vraag de openbare besluitenlijst van het DB in de toekomst zo snel mogelijk 
te kunnen ontvangen.  
 
Kennis wordt genomen van de besluitenlijst van 20 maart 2015. Afgesproken wordt de  
toekomstige besluitenlijsten toe te zenden direct na vaststelling door het dagelijks bestuur.  
 

 
2) Verslag en besluitenlijst vergadering van 23 februari 2015  

Naar aanleiding van het verslag: 
De heer Musters memoreert zijn vraag over de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
jaarrekening van Ruelong. Mevrouw van Limpt licht toe dat de jaarrekening wordt 
vastgesteld door het bestuur van Ruelong en niet door het algemeen bestuur van 
Baanbrekers. Zij zal nogmaals laten nagaan op welke gronden dit zo is.  
Mevrouw de Bruijn vraagt in welke mate de overige minima zich gemeld hebben voor de 
gemeentepolis. De heer Van Dijk geeft aan dat het jaarverslag 2014 hierover concrete 
informatie bevat. Daarnaast is meer gespecificeerde informatie aan de gemeentelijke 
beleidsmedewerkers verstrekt. De verwachting is dat met een uitgebreidere communicatie in 
het tweede halfjaar van 2015 de doelgroep nog beter bereikt kan worden wat kan leiden tot 
een nog hogere deelname.  
 
Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst vast te stellen.   

 
 
3) Stand van zaken Q1-2015 

De heer Hendrich geeft aan dat het nog niet mogelijk was de volledige bestuursrapportage 
Q1 af te ronden. Hij verstrekt daarom een mondelinge toelichting over de ontwikkelingen 
over het eerste kwartaal. Dat laat in vergelijking met de begroting een positieve ontwikkeling 
zien. Maar het bijstandsvolume neemt nog steeds toe en daarnaast bestaat over de 
gemiddelde hoogte van de uitkering nog geen volledige zekerheid. De heer Bakker vraagt 
waarom dat nog niet duidelijk is. De heer Hendrich antwoordt dat de gemiddelde uitkering in 
de begroting zo nauwkeurig mogelijk geschat is. De heer Van Dijk  vult aan dat Baanbrekers  
bezig is het zittend bestand te converteren naar de nieuwe regelgeving die voor deze groep 
op 1 juli 2015 ingaat. Vanaf dat moment kan een betere berekening van de gemiddelde 
uitkering worden gemaakt.  
De heer Hendrich geeft vervolgens aan dat de omzet achter blijft bij de verwachtingen. Het 
MT heeft daar nadrukkelijk aandacht voor. Mevrouw Couwenberg vraagt hoe het zit met de 
kostenbeheersing. De secretaris  geeft aan dat het lastig is nieuw werk te genereren wat  
vraagt om een andere benadering van het accountmanagement. Daarnaast doet Baanbrekers 
aan marktonderzoek,  wordt kritisch gestuurd op het prijsbeleid. Werk dat afgehouden 
wordt, omdat het niet gedaan kan worden met eigen mensen wordt ook kritischer bezien. De 
voorzitter merkt op dat in de meerjarenbegroting een omzetverhoging van 10 procent is 
voorzien. De heer Hendrich geeft aan dat de hogere omzetstijging pas vanaf 2016 
doorberekend is in de begroting.  
Tot slot geeft hij een toelichting op het ziekteverzuim en de zorg daarover. De griepgolf 
wordt gezien als belangrijkste oorzaak van het hogere verzuim. Mevrouw Van Limpt voegt 
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daaraan toe dat er veel aandacht is voor preventie en dat het ziekteverzuim in april weer 
gedaald is. Op een vraag van de heer Bakker of er sprake is van wachtdagen, antwoordt zij 
dat deze niet voorkomen in de van toepassing zijnde cao’s.  
De voorzitter vraagt vervolgens of de eerste periode aanleiding geeft voor een rood signaal in 
relatie tot het strategisch plan. De secretaris geeft aan dat er nog geen aanleiding is voor 
zorg.   

 
 Besloten wordt de ontwikkelingen voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
4) Jaarverslag / jaarrekening 2014 

De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid te reageren op de jaarrekening.  
De heer Musters vindt de naam van de jaarrekening verrassend en niet gebruikelijk voor een 
jaarrekening. Hij merkt verder op dat de agenda voorstelt in te stemmen met de 
jaarrekening. Dit zou vaststellen moeten zijn. Dit wordt bevestigd door de secretaris. 
Vervolgens gaat de heer Musters in op het tekort van Baanbrekers. Dit moet worden 
aangemerkt als een tekort waarbij de al gedane betaling door gemeenten in het kader van de 
liquiditeitspositie van Baanbrekers buiten aanmerking moet blijven.  
Mevrouw Couwenberg heeft een vraag over de kwaliteit van de instroom en ontvangt graag 
meer informatie over het scholingsniveau. Besloten wordt deze informatie toe te voegen aan 
het verslag.  
De heer Flohr stelt een vraag die in het verlengde ligt van de vraag van mevrouw 
Couwenberg. Hij mist informatie over doelgroepen aan de hand waarvan het beleid bezien 
kan worden. De voorzitter antwoordt dat deze vraag zich richt op managementinformatie. 
De secretaris voegt daaraan toe Baanbrekers geen doelgroepenbeleid voert, tenzij met een 
bepaalde doelgroep winst te behalen valt op het BUIG-budget. Vervolgens ontstaat discussie 
over de vraag of het AB deze informatie nodig heeft. Op een vraag van de voorzitter of dit 
onderwerp zich leent voor een informatievergadering of themabijeenkomst wordt 
instemmend gereageerd.  
Op een vraag van de heer Flohr om de highlights over te brengen naar de raad verwijst de 
secretaris naar het resumé op pagina 28.  
De heer Grootswagers vraagt vervolgens waarom de accountant niet aanwezig is. De heer 
Hendrich schets vervolgens het proces en de afspraken met de accountant. De heer Van 
Groos noemt het ontbreken van het accountantsverslag een verrassing wat ook vervelend is 
gezien de relatie met de eigen gemeentelijke accountant. Hij mist ook een nota van 
verantwoording, zijnde een reactie van de organisatie op de bevindingen van de accountant. 
Mevrouw Couwenberg vraagt of de accountant nog aangesproken wordt op het proces. Bij 
de aanbesteding zijn specifieke voorwaarden gesteld. De  secretaris licht toe dat dit aspect  
aan de orde komt bij de vraag over het al dan niet gebruikmaken van de optie tot 
contractsverlenging.  
 
Besloten wordt: 

 de jaarrekening 2014 overeenkomstig het concept vast te stellen onder de 
ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van een goedkeurende verklaring.  

 De jaarrekening samen met de ontwerpbegroting 2016 en de verschuldigde eigen 
bijdrage over 2014 aan te bieden aan de gemeenteraden 

 De jaarrekening na het verkrijgen van de goedkeurende verklaring van de accountant 
toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.  

 
 
5. Strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en meerjarenbegroting 2015-2018 
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Onder verwijzing naar de opvatting van de Heusdense raad over het ambitieniveau van het 
plan vraagt de heer Musters hoe nu teruggekoppeld wordt aan de gemeenteraden. De 
secretaris geeft aan dat adequaat gecommuniceerd zal worden over de ontwikkelingen. De 
heer Van Groos verwijst naar de conclusies en de risico’s die verwoord zijn in de voorlegger. 
De secretaris antwoordt dat deze in het DB aan de orde zijn gekomen. Het AB wordt 
betrokken bij de ontwikkelingen.  
 
Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de besluitvorming van de drie gemeenteraden op het 
strategisch plan en de meerjarenbegroting. 

 Het plan en de begroting conform de concepten vast te stellen. 
 Kennis te nemen van de stand van zaken over de voortgang van de uitvoering van 

het strategisch plan en de meerjarenbegroting.  
 

 
6 Concept begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 
Het onderwerp geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen.  
 
Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de 
meerjarenraming 2017-2019. 

 De ontwerpbegroting op 13 juli definitief vast te stellen na ontvangst van de zienswijzen van 
de gemeenteraden.  
 

 
7. Normenstelsel rechtmatigheid en controleprotocol 2015 
De heer Musters merkt op het vreemd te vinden dat de GR Baanbrekers alleen maar als opmerking in 
het normenkader wordt genoemd. Naar zijn mening zou deze verordening in de derde kolom 
geplaatst moeten worden.  De secretaris zegt toe dit na te laten gaan. 
 
Besloten wordt: 

 kennis te nemen en in te stemmen met het normenkader rechtmatigheid   
 Het normenkader vast te stellen met inachtneming van het antwoord van de heer Musters.  

 
 
8. Loonkostensubsidie / jobcoaching begeleid werken 
Het onderwerp geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen. 
 
Besloten wordt: 

 Het maximale subsidiebedrag begeleid werken WSW voor 2015 vast te stellen op € 13.500 
per werknemer. 

 Het maximale subsidiebedrag jobcoaching  voor 2015 vast te stellen op € 7.620 per 
werknemer. 

 Bedragen gelden bij een fulltime dienstverband en worden naar evenredigheid aangepast bij 
een parttime dienstverband.  

 Te streven naar één uniforme loonwaardesystematiek voor loonwaardebepaling voor 
personen die buiten Baanbrekers te werk worden gesteld met synchronisatie van 
subsidieplafonds waar mogelijk.  

 
 
9. Rondvraag en sluiting 

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 
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BIJLAGE BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN 

 
Vraag over het vaststellen van de jaarrekening Ruelong (agendapunt 2) 
Ruelong BV is een BV met een beperkte aansprakelijkheid waarbij gehandeld dient te worden 
conform de statuten van deze BV. Een Raad van Commissarissen kan optreden als 
toezichthoudend orgaan. Een Raad van Commissarissen is niet benoemd.  
Conform de statuten zijn er zogenaamde certificaathouders. Dit zijn de houders van de door 
de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Enig aandeelhouder van Ruelong BV 
is de GR Baanbrekers. Op basis van de GR BB (artikel 22 en 23) vertegenwoordigt  de 
voorzitter de GR Baanbrekers in en buiten rechte. In die hoedanigheid vertegenwoordigt de 
bestuursvoorzitter de GR Baanbrekers m.b.t. het vaststellen van de jaarrekening van Ruelong 
Long e.d. in de algemene vergadering van aandeelhouders Ruelong (AVA).  
Het AB is tijdens een AB-vergadering gerechtigd om een mening te geven over de 
jaarrekening van Ruelong. Het is aan de voorzitter van de AB-vergadering om dit vervolgens 
mee te nemen naar de AVA van Ruelong als vertegenwoordiger van de GR.  
In het verleden is de jaarrekening van Ruelong nimmer geagendeerd voor het AB. Voor de 
toekomst kan gekozen worden voor een andere werkwijze.    
 
 
Vraag informatie kwaliteit / scholingsniveau van de instroom 2014 (agendapunt 4) 
 

 WWB IOAW 
 Opleidingsniveau Gem. leeftijd Opleidingsniveau Gem. leeftijd 

Geen basisniveau 7% 37   

Basisniveau 16% 35 7% 54 

LBO/Mavo 41% 40 48% 58 

MBO/Havo/Vwo 29%  37 38% 60 

HBO 5% 37 7% 60 

WO 1% 41 0% -- 

     

 
Ongeveer een kwart van de instromers is in 2014 een niet Nederlander, geboren in een niet 
westers land. In 2014 was ongeveer 60% van deze instroom afkomstig uit oorlogsgebieden in 
Afrika en Azië. De gemiddelde leeftijd van deze categorie ligt rond de 30 jaar.  
 
 
Vraag over indeling van GR Baanbrekers in normenkader (agendapunt 7)  
Op verzoek van de heer Musters is nagegaan of het normenkader aanpassing behoeft door 
de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers als apart onderdeel te vermelden in het 
normenkader. In het concept is de GR wel opgenomen, maar als opmerking bij de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. 
Uiteraard is de Verordening een afgeleide van bepalingen uit de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen. Het is de uitwerking van het wettelijk kader op samenwerkingsafspraken tussen 
gemeenten in de gemeenschappelijke regeling. Baanbrekers moet voldoen aan de daarin 
opgelegde uitgangspunten. Dit rechtvaardigt de GR Baanbrekers afzonderlijk te vermelden in 
de derde kolom. Het concept is daarop aangepast.  
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Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen stukken 
 

Kennis wordt genomen van: 
a. de termijnagenda 
b. het verslag van de WWB-kamer van 22 januari 2015 
c. de brief van de Wsw-kamer van 25 februari 2015 tot stopzetting van de activiteiten 

van de Wsw-kamer en de reactie daarop van de colleges 
d. het jaarverslag 2014 van de Wsw-kamer   
e. de openbare besluitenlijst van 20 maart 2015 van het DB. Afgesproken wordt de  

toekomstige besluitenlijsten toe te zenden direct na vaststelling door het dagelijks 
bestuur.  
 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van 23 februari 2015 Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst overeenkomstig het concept vast te stellen.  

3. Stand van zaken Q1-2015 Besloten wordt de ontwikkelingen voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Jaarverslag/jaarrekening 2014 Besloten wordt: 
 de jaarrekening 2014 overeenkomstig het concept vast te stellen onder de 

ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van een goedkeurende verklaring.  
 De jaarrekening samen met de ontwerpbegroting 2016 en de verschuldigde eigen 

bijdrage over 2014 aan te bieden aan de gemeenteraden 
 De jaarrekening na het verkrijgen van de goedkeurende verklaring van de 

accountant toe te zenden aan Gedeputeerde Staten.  
 

5. Strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2016 en 
meerjarenbegroting 2015-2018 

Besloten wordt: 
 Kennis te nemen van de besluitvorming van de drie gemeenteraden op het 

strategisch plan en de meerjarenbegroting. 
 Het plan en de begroting conform de concepten vast te stellen. 
 Kennis te nemen van de stand van zaken over de voortgang van de uitvoering van 

het strategisch plan en de meerjarenbegroting.  
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6. Conceptbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-
2019 

Besloten wordt: 
 Kennis te nemen van en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016 en de 

meerjarenraming 2017-2019. 
 De ontwerpbegroting op 13 juli definitief vast te stellen na ontvangst van de 

zienswijzen van de gemeenteraden. 
 

7. Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 
2015 

Besloten wordt: 
 kennis te nemen en in te stemmen met het normenkader rechtmatigheid   
 Het normenkader vast te stellen met inachtneming van het antwoord van de heer 

Musters. 
 

8.  Loonkostensubsidie / jobcoaching begeleid 
werken 

Besloten wordt: 
 Het maximale subsidiebedrag begeleid werken WSW voor 2015 vast te stellen op € 

13.500 per werknemer. 
 Het maximale subsidiebedrag jobcoaching  voor 2015 vast te stellen op € 7.620 per 

werknemer. 
 Bedragen gelden bij een fulltime dienstverband en worden naar evenredigheid 

aangepast bij een parttime dienstverband.  
 Te streven naar één uniforme loonwaardesystematiek voor loonwaardebepaling 

voor personen die buiten Baanbrekers te werk worden gesteld met synchronisatie 
van subsidieplafonds waar mogelijk. 
 

9. Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord: 13 juli 2015 
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-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:                  AB van 13 juli 2015        

 
Onderwerp: Controleverordening / financiële verordening 

Steller:  A. Grootswagers / Jef van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 Overgaan tot vaststelling van de bijgevoegde concepten van de 
controleverordening en de financiële verordening.  

 Kennisnemen van het betrekken van de nog niet afgeronde discussie 
over het weerstandsvermogen van Baanbrekers bij het 
risicobeheersplan.   

 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 13 juli 2015 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.        W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  MT 11 mei 2015 

    

Extern:   Datum:  

    

    

    

    

 

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

Publicatie verplicht  X M. Smetsers / R. de Jong  

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Controleverordening / financiële verordening 

 

 

Samenvatting: 
De gemeentewet artikel 212 en 213 legt de verplichting op tot het hebben van een  
controleverordening en een financiële verordening. 

De financiële verordening ex. art 212 staat stil bij de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
verbonden partijen, reserves, voorzieningen en vaste activa. 

Een controleverordening ex art. 213 staat stil bij de accountantscontrole, de spelregels en de 
reikwijdte ervan. Beide verordeningen dienen opnieuw vastgesteld te worden. 

 
 
Voorgeschiedenis: 
Beide verordeningen zijn eerder vastgesteld in 2013, maar worden nu in overleg met de accountant 
opnieuw ter vaststelling aangeboden vanwege een inhoudelijke aanpassing en omdat publicatie 
destijds niet conform de voorschriften heeft plaatsgevonden. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een actuele controleverordening en financiële verordening voor Baanbrekers.   
Inhoudelijk is alleen de financiële verordening in artikel 10 aangepast. Er wordt  nu een splitsing 
gemaakt in de soorten oninbare vorderingen van Baanbrekers. Enerzijds betreffen dit de reguliere 
vorderingen die Baanbrekers heeft op klanten (veelal van het Werkbedrijf) wegens niet betaalde 
facturen, anderzijds betreft het de oninbare vorderingen in verband met bijstandsverstrekking.         
 
M.b.t. het weerstandsvermogen van Baanbrekers heeft het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 
22 mei 2015 besloten dat de nog niet afgeronde discussie over het weerstandsvermogen te willen 
betrekken bij het risicobeheersplan dat in overleg met de gemeenten in het kader van de 
strategische meerjarenbeleidsplan vorm wordt gegeven.   
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Beide verordeningen vaststellen.  
 
 
Wat gaat het kosten?  
N.v.t. 
 
 
Adviezen in- en extern: 
N.v.t. 
 
 
Voorstel: 

 Overgaan tot vaststelling van de bijgevoegde concepten van de controleverordening en de 
financiële verordening.  

 Kennisnemen van het betrekken van de nog niet afgeronde discussie over het 
weerstandsvermogen van Baanbrekers bij het risicobeheersplan.   

 
 
Dagtekening: Waalwijk, 1 juli 2015 
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Controleverordening 
Baanbrekers 
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Het Algemeen bestuur van Baanbrekers;  
 gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, de Gemeenschappelijke regeling 

Baanbrekers  en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado);  
 gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 22 mei 2015; 

 
b e s l u i t :  
 
de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de 
financiële  organisatie van Baanbrekers vast te stellen. 
 

ARTIKEL 1.  DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a.     accountant 
 een door het algemeen bestuur benoemde: 

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

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

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

uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van: 

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

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

 het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde 
jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te 
stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; 

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

 waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet inzake 
reikwijdte van en de verslagleggingomtrent de accountantscontrole, in acht 
worden genomen.  

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

beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en 
regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden. 

d. deelverantwoording 
 een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging 

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

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

 

ARTIKEL 2.  OPDRACHTVERLENING ACCOUNTANTSCONTROLE  

1. De accountantscontrole  wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur 
te benoemen accountant.  

2. Het dagelijks bestuur bereidt de aanbesteding van de accountantscontrole voor. 
3. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het 

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

algemeen bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg 
met de accountant vaststelt de posten van de jaarrekening, de posten van de 
deelverantwoordingen, de producten en de organisatieonderdelen van de dienst, 
waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en 
welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren. 

 

ARTIKEL 3.  INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DAGELIJKS BESTUUR  

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en 
overlegt deze aan de accountant voor controle. 

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

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

4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de 
accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk twee weken 
voordat het algemeen bestuur deze vaststelt. 

5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling 
van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed 
is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks 
bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld. 

 

ARTIKEL 4.  INRICHTING ACCOUNTANTSCONTROLE 

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze 
waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de 
omvang van de daarbij behorende werkzaamheden. 
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2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de 
frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de 
controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren. 

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

 

ARTIKEL 5.  TOEGANG TOT INFORMATIE 

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren 
en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, 
computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de 
accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor 
dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een 
onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, 
terreinen en informatiedragers van de dienst. 

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

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

 

ARTIKEL 6.  OVERIGE CONTROLES EN OPDRACHTEN 
 

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

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

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

 

ARTIKEL 7.  RAPPORTERING 

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het 
niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk 
aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks 
bestuur. 

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

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

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

 

ARTIKEL 8.  INWERKINGTREDING 

Deze verordening  kan worden aangehaald als ‘Controleverordening Baanbrekers’ en 
treedt in werking per 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing is op 
de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het 
verslagjaar 2013 en later. 
 

ARTIKEL 9.  CITEERTITEL  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Baanbrekers”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2015, 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
 
de secretaris,   de voorzitter, 
A.E.W. van Limpt MC.M. W.J.J. Ligtenberg 
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Verordening op de 
uitgangspunten voor het 

financieel beleid, alsmede voor 
het financieel beheer en voor de 

inrichting van de financiële 
organisatie van Baanbrekers 

(verordening  ex art. 212 
Gemeentewet) 
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Het Algemeen bestuur van Baanbrekers;  
 
gelet op: 
 artikel 212 van de Gemeentewet; 
 de  gemeenschappelijke regeling Baanbrekers;  
 het Treasurybesluit en;   
 de nota Waardering en afschrijving   
 
 
b e s l u i t :  
 
 
vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede 
voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van 
Baanbrekers. 
 

ARTIKEL  1. DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Baanbrekers: De organisatie welke op 1 januari 2013 is ontstaan 

door samenvoeging van de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Midden-Langstraat en de Dienst Werkbedrijf 
voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten 
Midden-Langstraat; 

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

c. administratie: 
 

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken 
en verstrekken van informatie ten behoeve van het 
besturen, het functioneren en het beheersen van 
(onderdelen van) de organisatie van Baanbrekers en 
ten behoeve van de verantwoording die daarover 
moet worden afgelegd; 

d. financiële administratie: 
 

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

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

verantwoording daarover; 
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e. administratieve organisatie: 
 

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

f. financieel beheer: 
 

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het 
beheer van middelen en het uitoefenen van rechten 
van Baanbrekers; 

g. rechtmatigheid 
 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en 
regelgeving; 

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

i. doeltreffendheid 
 

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

 
TITEL 1. BEGROTING EN VERANTWOORDING 
 
 
Kaderstellen 
 

ARTIKEL 2. BEGROTING 

1. Het algemeen bestuur stelt - uiterlijk 1 juli - de begroting voor het volgende jaar 
vast. 

2. Het algemeen bestuur stelt per kalenderjaar op basis van de begroting en de 
financiële meerjarenraming en de bevindingen van de uitvoering daarvan de 
jaarrekening uiterlijk 1 juli  vast. 

 
ARTIKEL 3. KADERS BEGROTING 

Het dagelijks bestuur biedt uiterlijk 1 april van het begrotingsjaar het algemeen bestuur 
een financiële meerjarenraming aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en 
de drie opvolgende jaren. In deze raming worden de bevindingen betrokken uit de 
rapportage van de begrotingsuitvoering bedoeld in artikel 6 en de jaarstukken bedoeld 
in artikel 7. 
 
 
Uitvoering 
 

ARTIKEL 4. UITVOERING BEGROTING 

1. Het dagelijks bestuur kan regels stellen die waarborgen dat de uitvoering van de 
begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 

2. Het dagelijks bestuur draagt ten aanzien van de raming er zorg voor dat: 
 a.  de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn 

toegewezen; 
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 b.  de budgetten en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders 
zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële 
positie; 

 c.  de lasten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere 
producten binnen hetzelfde begrotingsonderdeel onder druk komt. 

 
 
Beheersing en Interne controle 
 

ARTIKEL 5. INTERNE CONTROLE 

1. Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de 
rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de 
getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de 
beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot 
herstel. 

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

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

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

 
Rapportage en Verantwoording 
 

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE EN INFORMATIE 

1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van 
tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de regeling over 
de eerste drie maanden, de eerste zes maanden en de eerste negen maanden van 
het lopende boekjaar. 

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

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

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

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

50.000,00; 
e. overschrijdingen van de jaarlijkse begrotingsonderdelen van meer dan 10% 

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

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

 

ARTIKEL 7. JAARSTUKKEN 

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting en het 
financiële meerjarenplan. In de verantwoording geeft het dagelijks bestuur aan: 

a. wat is bereikt; 
b. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen. 

 
 
TITEL 2. FINANCIËLE POSITIE 
 

ARTIKEL 8. FINANCIËLE POSITIE 

a. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe het 
algemeen bestuur heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie 
en de meerjarenramingen is opgenomen. 

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

 

ARTIKEL 9. WAARDERING & AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA 

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de nota waardering & 
afschrijving vaste activa. 
 

ARTIKEL 10. VOORZIENING VOOR ONINBARE VORDERINGEN 

Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens 
oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de 
openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. 
 
Voor vorderingen welke verband houden met bijstandsverlening wordt een voorziening 
wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de 
openstaande vorderingen. De voorziening wegens oninbaarheid wordt gevormd ter 
grootte van het historische percentage van oninbaarheid. 
 



 
 
 

6 Financiële verordening Baanbrekers   

 

ARTIKEL 11. RESERVES EN VOORZIENINGEN 

1. Het dagelijks bestuur biedt in ieder geval eens per drie jaar gelijktijdig met de 
financiële meerjarenraming een nota reserves en voorzieningen aan. 

2. De nota behandelt: 
a. De vorming en besteding van reserves; 
b. De vorming en besteding voorzieningen in relatie tot de nota 

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

ARTIKEL 12.  FINANCIERINGSFUNCTIE  

Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de 
uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut. 
 

ARTIKEL 13.  REGISTRATIE BEZITTINGEN, ACTIVA EN VERMOGEN 

1. Het dagelijks bestuur draagt zorgt voor een actuele en volledige registratie van 
bezittingen.  

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van 
de bezittingen en het vermogen van de regeling systematisch worden 
gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de 
uitstaande leningen, de (debiteuren)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen 
leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en 
registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de drie jaar. 

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

 
 
TITEL 3. PARAGRAFEN 
 
 
ARTIKEL 14.  WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT 
1. Het dagelijks bestuur biedt tenminste eenmaal in de drie jaar een (bijgestelde) nota 

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

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

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

leningen of vorderingen uitstaan. 
3. Het dagelijks bestuur geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de 

begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en 
verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de 
weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 

 

ARTIKEL 15. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks voor 1 oktober een nota onderhoud gebouwen aan 
ter behandeling en vaststelling door het algemeen bestuur. De nota bevat de voorstellen 
voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gebouwen en 
eveneens de normkosten-systematiek en het meerjarig budgettair beslag. Het algemeen 
bestuur stelt de nota onderhoud gebouwen voor 1 november vast.  
 

ARTIKEL 16. FINANCIERING 

Bij de begroting en de jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering 
in ieder geval verslag van: 

a. De kasgeldlimiet; 
b. De renterisiconorm; 
c. De rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. 

 

ARTIKEL 17. BEDRIJFSVOERING 

1. Het dagelijks bestuur stelt tenminste eenmaal in de 3 jaar een strategische nota 
(ondernemingsplan) vast. De nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. 

2. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de financiële meerjarenraming wordt ingegaan 
op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de 
bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de 
begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over 
nieuwe ontwikkelingen.  

 
 
 
TITEL 4. FINANCIËLE ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE 
 

ARTIKEL 18. ADMINISTRATIE 

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

en in de diensten; 
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b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met 
economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en 
schulden, enzovoorts; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 
kostencalculaties; 

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

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

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

 

ARTIKEL 19. FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

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

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

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

 

ARTIKEL 20. FINANCIËLE ORGANISATIE 

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

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

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

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

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

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

f. de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de diensten. 
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ARTIKEL 21. AANBESTEDING EN INKOOP 

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels voor 
de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt 
gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie. 
 
 
TITEL 5. SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 22. INWERKINGTREDING 

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2015, met dien verstande dat de 
begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie 
voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor 
het begrotingsjaar 2015 voldoen aan de bepalingen van deze verordening. 
 

ARTIKEL 23. CITEERTITEL 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
Baanbrekers” 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van  13 juli 2015, 
 
 
Het algemeen bestuur  voornoemd, 
 
 
 
 
de secretaris,   de voorzitter, 
A.E.W. van Limpt M.C.M. W.J.J. Ligtenberg 
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Onderwerp: Bestuursrapportage Q1-2015 

Steller: E. Hendrich / J. van Dijk 

 

 

Voorstel: 

 

 

U wordt voorgesteld de bestuursrapportage Q1-2015 overeenkomstig het 
bijgevoegde concept vast te stellen.  

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 
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Onderwerp: Bestuursrapportage Q1-2015 

 

 

Voorgeschiedenis: 
Kwartaalsgewijs wordt gerapporteerd over de financiële ontwikkelingen bij Baanbrekers. De vorm 
van deze rapportage is bij vaststelling van de Berap over het 4de kwartaal 2013 overeengekomen 
met het DB en AB. 
 De vorm van de bestuursrapportage is in ontwikkeling en maakt o.a. onderdeel uit van de opdracht 
van de werkgroep E. de Laat.  
 

 

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 
 Qua automatisering en de bijbehorende werkprocessen zijn op meerdere fronten majeure 

veranderingen gerealiseerd. Er zijn twee netwerkconversies doorgevoerd, er is een nieuw 
boekhoud/ERP-pakket ingevoerd en het uitkeringspakket (GWS) is gemigreerd naar Centric 
Eindhoven. We kijken terug op een intensief traject, maar met een goed resultaat (conform 
begrote kosten en afgegeven planning), waarbij nu de laatste puntjes op de i worden gezet. 

 Samen met de gemeenten is de Participatiewet voorbereid en gerealiseerd (strategische kaders, 
uitvoeringsplan, regelgeving en werkprocessen. Baanbrekers stond tijdig klaar voor het uitvoeren 
van de Participatiewet. 

 De analyse van de PMC’s zijn voorbereid. De eerste uitkomsten zijn in het dagelijks bestuur van 
22 mei gedeeld. 

 De collectieve zorgverzekering voor minima met een nieuw aanbod voor de doelgroep chronisch 
zieken en gehandicapten is aangepast en als gemeentepolis geïmplementeerd in de 
bedrijfsvoering. Dit gaf een extra werkbelasting voor de afdeling Inkomensondersteuning.  

 Het onderhandelingstraject met Vebego over WML-Facilitair is in volle gang en vereist veel effort 
in tijd en geld. 

 Met de ondernemingsraad en/of de bonden is en wordt gesproken over de harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden, werktijdenregeling, HRM-instrumentarium en een sociaal statuut voor 
SBW. 

 Samen met de gemeenten (werkgroep E. de Laat) wordt gewerkt  aan toekomstbestendige 
samenwerkingsafspraken. Opdracht en planning- en controlcyclus zijn daarbij belangrijke 
elementen.  

 
Voor een verdere inhoudelijke toelichtingen op de diverse aspecten van bedrijfsvoering verwijzen wij 
u naar de bijgevoegde bestuursrapportage.   
 
 
Voorstel: 
U wordt voorgesteld de bestuursrapportage Q1-2015 overeenkomstig het bijgevoegde concept vast 
te stellen.  
 
 
 
Waalwijk, 13 juli 2015 
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1. Inleiding 
 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het 1e kwartaal van 2015.  

Deze rapportage is voor de eerste keer, met wat kleine aanloopproblemen,  gegenereerd met de  ver-

nieuwde ICT-programma’s en systemen. Zie ook de eerste bullet.  

Daarnaast is de jaarrekening 2014 opgeleverd en is door de accountant daarvoor een concept goedkeu-

rende verklaring afgegeven. Zowel vanwege het belang van een tijdige oplevering vanuit perspectief van 

de deelnemende gemeenten als Baanbrekers zelf, als op basis van onze ervaringen vorig jaar, heeft de 

prioriteit op dit traject gelegen is de de Berap Q1 later dan gepland opgeleverd. 

In het afgelopen kwartaal zijn verschillende stappen gezet voor het verder funderen en actueel houden 

van de dienstverlening van Baanbrekers: 

  

 Qua automatisering en de bijbehorende werkprocessen zijn op meerdere fronten majeure 

veranderingen gerealiseerd. Er zijn twee netwerk conversies doorgevoerd (een van oud-WML en 

een van oud-ISD), is er een nieuw boekhoud/ERP pakket ingevoerd (dit om de administraties van 

voormalig WML en ISD te integreren)  en het uitkeringspakket (GWS) is gemigreerd naar Centric 

Eindhoven.We kijken terug op een intensief traject, maar met een goed resultaat (conform 

begrote kosten en afgegeven planning), waarbij nu de laatste puntjes op de i worden gezet. 

 Met een projectenaanpak is, in samenwerking met de gemeenten, de implementatie van de 

Participatiewet voorbereid en gerealiseerd (werkprocessen, verordening, beleidsregels, 

uitvoeringsplan). Per 1 januari was Baanbrekers ‘participatiewet-proof’. 

 De analyse van de PMC’s zijn voorbereid. De eerste uitkomsten worden direct na het eerste 

kwartaal 2015 verwacht. 

 De collectieve zorgverzekering voor minima met een aanbod voor de doelgroep chronisch zieken 

en gehandicapten is aangepast met de bijbehorende implementatieactiviteiten. 

 Het onderhandelingstraject met Vebego, inzake WML-Facilitair is in volle gang en vereist veel 

effort in tijd en geld. 

 Met de ondernemingsraad en/of de bonden is en wordt gesproken over de harmonisatie ar-

beidsvoorwaarden, werktijdenregeling, HRM-instrumentarium en een sociaal statuut voor de 

SBW 

 De gemeenten zijn samen met Baanbrekers een werkgroep gestart ten behoeve van de 

opdrachtverstrekking Baanbrekers en onderlinge samenwerking. 
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2. Realisatie 1e kwartaal 2015  
 

  

Exploitatie

OPBRENGSTEN

BUIG 4.827 4.827 4.827 0 20.113 20.278

BBZ 24 24 11 13 44 96

Omzet PMC's     999 999 1.082 -83 4.329 3.996

Omzet overig 125 125 75 50 300 300

SW en overige subsidies 3.850 3.850 3.850 1 15.398 15.398

Re-integratie middelen 300 300 300 0 1.200 1.200

Dienstovereenkomst WML facilitair 50 50 50 0 200 200

Bijdragen gem. apparaatskosten 1.099 1.099 1.100 -1 4.398 4.398

Incidentele opbrengsten 1 1 31 -30 125 125

Totaal opbrengsten 11.275 11.275 11.326 -51 46.107 45.991

KOSTEN

BUIG 4.853 4.853 5.101 -248 21.255 21.232

BBZ 18 18 11 7 44 72

Kosten omzet PMC's 38 38 150 -112 600 152

Kosten omzet overig 109 109 63 47 250 250

Kosten gesubsidieerd personeel 4.086 0 0 0 0

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -207 0 0 0 0

3.879 3.879 3.905 -26 15.620 15.620

Kosten niet gesubs. personeel 2.032 0 0 0 0

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -171 0 0 0 0

1.861 1.861 1.884 -23 7.534 7.534

Inhuur personeel 332 332 145 187 578 810

Afschr+onderh+rente 309 309 302 7 1.208 1.236

Overige algemene kosten 578 578 566 12 2.264 2.312

Kosten fusie en reorganisatie 30 30 38 -8 150 150

Incidentele kosten 8 8 31 -23 125 125

Totaal kosten       12.015 12.015 12.196 -181 49.628 49.493

Resultaat        -740 -740 -870 130 -3.521 -3.502

RESULTAAT CUMULATIEF         -740

Niet vrij besteedbare middelen

Opbrengsten Werkbudget 453 453 455 -2 1.819 1.819

BTW 2013-2014 0 0 0 0 0 0

Kosten Werkbudget 341 341                    455 -114 1.819 1.819

Omzet Transferium 30 30                      0 30 0 0

Resultaat werkbudget       142 142 0 142 0 0

Uitsplitsing omzet PMC's

OPBRENGSTEN

Omzet verpakken en assemblage 171         171                    255                 84-                    1.018 684                  

Omzet wasserij 69           69                      65                    4                      260 276                  

Omzet Twiddus 154         154                    165                 11-                    658 616                  

Omzet cleanroom 200         200                    214                 14-                    856 800                  

Omzet werkpool (detach/beg. Werk) 368         368                    343                 25                    1.371 1.472              

Omzet Broikes 37           37                      42                    5-                      166 148                  

Totaal opbrengsten 999         999 1.082 -83 4.329 3.996

Prognose  

2015

Prognose    

2015

Prognose    

2015

Realisatie 1e 

kwartaal  

2015

Begroot 1e 

kwartaal

Begroot 

2015

Realisatie 1e 

kwartaal 2015

Begroot 1e 

kwartaal

Begroot 

2015

Realisatie 1e 

kwartaal  

2015

Begroot 1e 

kwartaal

Begroot 

2015

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Verschil 

realisatie en 

begroting 1e 

kwartaal

Verschil 

realisatie en 

begroting 1e 

kwartaal

Verschil 

realisatie en 

begroting 1e 

kwartaal

# noot bij re-integratiemiddelen

De gemaakte loonkosten ten behoeve van uitvoering van niet wettelijke taken, welke ten laste van het re-integratiebudget worden gebracht,

zijn opgenomen onder de regulieren kosten, Deze doorbelasting wordt afzonderlijk als opbrengst weergegeven zodat inzichtelijk is dat deze

doorbelasting doorwerkt in het resultaat.
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met maart 2015 

In de begroting 2015 wordt een resultaat begroot van - € 3.521.000. Rekening houdend met de beta-

lingstermijnen van de Buig (t/m 1e kwartaal 24% van totale budget) zou dit betekenen dat het begroot 

resultaat t/m het 1e kwartaal -  € 870.000 zou mogen bedragen. 

Het gerealiseerde resultaat over het 1e kwartaal is uitgekomen op - €  740.000. 

Voor de prognose over 2015 wordt, op basis van de cijfers over het 1e kwartaal, uitgegaan van een 

resultaat van – € 3.502.000. 
 
BUIG 

Door het Ministerie is het voorlopige budget BUIG 2015 (afgegeven sept. 2014) gesteld op een bedrag 

van € 20.113.376. In de prognose is aan de opbrengsten kant rekening gehouden met de hogere bijdrage 

Buig van € 20.278.928 zoals eind april afgegeven door het Ministerie, het nader voorlopig budget 2015. 

Het definitieve budget wordt in september bekend gemaakt. 

Het klantenaantal is inmiddels opgelopen van 1593 per 31 december 2014 naar 1628 per 31 maart 2015. 

Er is bij de begroting van de BUIG rekening gehouden met een toename. De uitgaven over het 1e kwartaal 

liggen € 248.000 lager dan begroot, maar zullen verder gaan oplopen omdat het aantal uitkeringen nog 

verder zal stijgen.  
 
BBZ 

De BBZ is neutraal begroot. Dit omdat dit een regeling betreft met relatief weinig klanten (gemiddeld cir-

ca 5) maar wel met de kans van grote verstrekkingen of bedrijfsmatige leningen (open einde declaratie-

systeem). Vaak wordt ter zekerheid van terugbetaling de woning als onderpand gebruikt. Bij verkoop van 

een woning kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een groot bedrag terugkomt. Dit is niet te voorzien, waar-

door iedere begroting achteraf veelal afwijkt van de realisatie. 

De BBZ kent voor een deel een vast budget, verder geldt ook een declaratiedeel. Dit laatste is afhankelijk 

van gerealiseerde uitgaven en ontvangsten BBZ. Dat is tevens de reden dat bij de BBZ per kwartaal de 

opbrengsten bijgesteld (kunnen) worden. 

De gealiseerde BBZ opbrengsten vallen over het 1e kwartaal hoger uit dan begroot evenals de uitgaven. 

Per saldo levert dit over het 1e kwartaal een positief resultaat op van € 6.000.  

 
Omzet en kosten PMC’s 

De omzet valt lager uit dan begroot, over het 1e kwartaal, evenals de kosten van de omzet.  

Per saldo leveren de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten  over het 1e kwartaal toch nog een positief 

resultaat op van  € 29.000 ten opzichte van de begrootte omzet min kosten.  

 

Omzet en kosten overig 

Hieronder valt onder andere de omzet van Alfa cheques en de verhuur van ruimte aan huize Vincentius/ 

ASVZ. 

Hierbij lijkt het alsof de omzet en de kosten hoger gaan uitkomen dan begroot, maar dat beeld is verte-

kend. Het grootste deel van de overige omzet alsook van de kosten overige omzet  betreft de uitvoering 

van de Alfacheques. De uitvoering daarvan stopt per 1 juli a.s. 
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Re-integratie middelen 

Hier zijn opgenomen de opbrengsten voor het uitvoeren van niet-wettelijke taken, ofwel de doorbelas-

ting van personeelskosten van degenen die deze taken uitvoeren. 

De kosten hiervan komen ten laste van het re-integratiebudget en zijn meegenomen in de rubriek kosten 

Werkbudget . 

 

Kosten inhuur personeel 

Deze kosten vallen € 187.000,- hoger uit dan begroot omdat onder andere extra inhuur plaats heeft 

gevonden bij afdeling Inkomensondersteuning bij het team inkomensondersteuning, uitkerings-

administratie als gevolg van de stijgende aantallen uitkeringen en het team bezwaar en beroep , als 

gevolg van de oplopende aantallen bezwaar- en beroepschriften.  Daarnaast zijn er kosten van inhuur bij 

afdeling Bedrijfsvoering en Control gemaakt welke niet waren begroot ivm het wegvallen van een 

medewerker op afdeling P&O hoger dan begroot. 

Een en ander heeft tot gevolg dat de prognose van de kosten inhuur personeel moet worden bijgesteld. 

Rekening houdend met de afbouw van een deel van de inhuur bij afdeling inkomensondersteuning, het 

wegvallen van inhuur bij afdeling Bedrijfsvoering en Control, de (vooralsnog) blijvende noodzaak van de 

overige  inhuur bij teams uitkeringsadministratie, bezwaar en beroep en kwaliteit, komt de bijgestelde 

prognose uit op € 810.000.  

 

 

. 
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4. Personeel Baanbrekers  

 

 

Het totaal aantal FTE’s aan het eind van het 1e kwartaal bedroeg 700,16. Op 31 december bedroeg dit 

aantal nog 724,54 fte.  

Deze lagere aantallen worden voornamelijk veroorzaakt door het lagere aantal ingezette Fidanters (FIG) bij 

afdeling Re-integratie en Participatie. 

Verder valt op dat bij WML Facilitair het fte bestand 9,1 lager uitvalt dan begroot. Hiervoor geldt dat de 

meesten daarvan zijn uitgestroomd op basis van leeftijd (AOW).    

 

 

 

 

 

 

Begroot aantal fte 2015 Gerealiseerd aantal fte Verschil

DIV Omschrijving Divisie/kostenplaats WSW Ambt SBW WIW FIG Eindtotaal WSW Ambt SBW WIW FIG Eindtotaal

1 Directie Markt & Strategie

Directie 1,00 5,60 5,60 12,20 4,70 6,30 11,00 -1,20

Totaal Directie Markt & Strategie 1,00 5,60 5,60 0,00 0,00 12,20 0,00 4,70 6,30 0,00 0,00 11,00 -1,20

2 Bedrijfsvoering & Control

B&C Manager 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

B&C Financiën 3,33 2,80 3,50 9,63 3,33 2,80 3,50 9,63 0,00

B&C Automatisering 3,50 2,00 2,00 1,06 8,56 3,50 2,00 2,00 0,89 8,39 -0,17

B&C P&O 2,80 3,67 4,50 10,97 2,80 4,67 4,30 11,77 0,80

B&C Bedrijfsbureau 10,83 2,00 2,80 15,63 9,83 2,00 2,80 14,63 -1,00

B&C IC 1,58 1,58 1,58 1,58 0,00

B&C Kwaliteit 3,80 0,50 4,30 3,80 0,50 4,30 0,00

B&C Technische ondersteuning 3,30 0,60 1,00 4,90 3,30 0,60 1,00 4,90 0,00

B&C Kantine 8,19 0,80 1,00 9,99 8,32 0,80 1,00 10,12 0,13

Totaal Bedrijfsvoering & Control 35,74 13,95 15,80 1,06 0,00 66,55 34,87 14,95 15,60 0,89 0,00 66,31 -0,24

3 InkomensondersteuningIO Manager 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

IO Inkomen 8,20 14,47 22,67 7,33 11,13 18,46 -4,21

IO Kwaliteit 5,33 5,33 5,33 5,33 0,00

IO Ondersteuning 3,72 11,41 1,70 16,83 3,72 11,41 1,70 16,83 0,00

Totaal Inkomensondersteuning 3,72 24,94 16,17 0,00 0,00 44,83 3,72 25,08 12,83 0,00 0,00 41,62 -3,21

4 Re-integratie & Participatie

R&P Manager 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

R&P Re-integratie 65,51 2,00 2,00 29,83 99,34 64,18 0,78 2,00 2,00 12,07 81,03 -18,31

R&P Werkmakelaars 6,19 5,44 11,64 4,44 5,44 9,88 -1,75

R&P WOL/R&P 84,40 6,78 7,30 98,48 88,80 6,42 7,37 102,59 4,11

Totaal Re-integratie & Participatie 149,91 12,97 15,74 2,00 29,83 210,46 152,98 11,64 15,81 2,00 12,07 194,50 -15,95

5 Werkbedrijf

WB Manager 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

WB Cleanroom 30,47 4,11 34,58 28,88 5,00 33,88 -0,70

WB Twiddus 65,28 2,00 2,89 70,17 66,70 2,00 2,00 70,70 0,53

WB Verpakken & Assemblage 71,43 1,00 3,00 75,43 74,23 1,00 3,00 78,23 2,80

WB Wasserij 18,06 3,00 21,06 18,06 2,00 20,06 -1,00

WB Broikes 3,00 0,78 3,78 3,00 0,78 3,78 0,00

Totaal Werkbedrijf 188,24 1,00 13,89 2,89 0,00 206,02 190,87 1,00 13,78 2,00 0,00 207,64 1,63

6 Gedetacheerd bij WML Facilitair 167,62 6,40 10,89 3,28 188,19 162,73 6,20 6,89 3,28 179,09 -9,10

Totaal Gedetacheerd bij WML Facilitair 167,62 6,40 10,89 3,28 0,00 188,19 162,73 6,20 6,89 3,28 0,00 179,09 -9,10

Eindtotaal 546,23 64,87 78,09 9,23 29,83 728,25 545,16 63,57 71,20 8,17 12,07 700,16 -28,09

31-03-2015
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Ziekteverzuim  

 

Deze verzuimpercentage’s zijn inclusief de WSW medewerkers. 

 

 
Over het eerste kwartaal bedroeg het ziekteverzuim 11,8%.  
Ter vergelijking; over het 1e kwartaal 2014 was dit een stuk lager, te weten 9,7% 

Overigens zijn de percentages op iedere afdeling gestegen, zowel in vergelijking met het 1e kwartaal 2014 

als met het laatste kwartaal 2014. 

 

Het cumulatief cijfer ziekteverzuim over 2014 bedroeg 9,5% voor totaal Baanbrekers. 

 
Landelijk ziekteverzuim 2013 bij SW bedrijven bedroeg 13,3% voor de SW dienstverbanden en 6,2% voor 
de niet SW dienstverbanden (bron: Rapportage benchmark ziekteverwuim SW sector 2013 van SBCM).  
Als je dit omrekent naar het bedrijfsgemiddelde van Baanbrekers (op basis van begrote fte 2015) zou de 
norm van het gemiddelde ziekteverzuimpercentage uitkomen op 11,7%. 
Daar zit Baanbrekers nu 0,1% boven. 

2015 2014

Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens Gedetacheerd Totaal Totaal 

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

1e kwartaal 5,10% 7,70% 14,60% 9,20% 8,10% 14,40% 11,80% 9,70%

2e kwartaal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3e kwartaal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4e kwartaal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAAL 2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ziekteverzuim 2015 per kwartaal
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5.  Doelgroepgegevens 
 
 

Inkomensondersteuning 

 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aantal begin 2015 1.593 590 259 744 
     

Instroom 1e kwartaal   140 53 18 69 
     
Uitstroom 1e kwartaal  105 55 8 42 
     

     

Aantal cliënten 31-3-2015  1.628 588 269 771 
 

NB de vermelde aantallen zijn inclusief de BBZ regeling (6 personen) 

 

 

 

6. Gemeentelijke Regelingen 

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ/Bbz) 

  

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Uitgaven 1e kwartaal €    4.853.319 €  1.834.172 €      778.450 €   2.240.697 

Prognose uitgaven 2015 (A) €  21.255.000 €  8.032.714 €   3.409.204 €   9.813.082 

Budget lopend jaar (B) €  20.278.928 €  6.656.648 €   3.392.845 € 10.229.435 

Prognose resultaat lopend jaar (A-B) €     - 976.072 € - 1.376.066 €    -   16.359 €      416.353 

 
De uitgaven BUIG over het 1e kwartaal zijn uitgekomen op € 4,8 miljoen . 
In de budgetten is de verhoging van € 165.000 naar aanleiding van de door het ministerie afgegeven 
nadere voorlopige budget (eind april) al meegenomen. 
Hierbij valt op dat Heusden flink tekort komt op het toegekende budget. Dit komt met name door de 
verdeling van de budgetten, daar waar Waalwijk ca € 300.000 minder budget toegekend heeft gekregen 
dan in 2014 is dat verschil voor Heusden ca € 900.000. 
 
In bovenstaande cijfers zijn de debiteurenontvangsten gesaldeerd. Hierna volgt nog een overzicht waarin 
deze debiteurenontvangsten zijn uitgesplitst. 
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Uitkeringsdebiteuren 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk 

Gerealiseerde ontvangsten BUIG €    96.276 Є     30.550 €  13.110 €     52.616 

Gerealiseerde ontvangsten BBZ €    52.197 €     23.863 €  17.241 €     11.093 

TOTAAL ONTVANGSTEN DEBITEUREN €  148.473 €     54.413 €  30.351 €     63.709 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ komen over het 1e kwartaal uit op € 148.473.. 

De ontvangsten over het 1e kwartaal 2014 bedroegen totaal € 114.851, waarvan € 104.899 tbv BUIG en 

€ 9.952 tbv BBZ. 

 

 
Bijzondere bijstand 

Uitgaven 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Uitgaven 1e kwartaal €    234.823 €       80.390 €    48.412 € 106.021 

Prognose uitgaven 2015 

 uitgaven 2015 

€   990.000 €    340.000 €  200.000 € 450.000 

 

Aantallen aanvragen  

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aanvragen 1e kwartaal 791         289 148 354 

     

Geraamd aantal aanvragen 2015       2.000 775   375 850 

 
De aantallen aanvragen lijken hoog in verhouding tot het geraamd aantal aanvragen op jaarbasis. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat in de eerste maanden van het jaar er altijd een groot aantal (ambts-
halve) aanvragen langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming chronisch gehandicapten zijn.  
Het bedrag aan uitgaven komt lager uit dan vorig jaar. Toen kwamen we over het 1e kwartaal uit op  
€ 324.149. 
Dit komst met name doordat de mogelijkheid van ambtshalve aanvragen is vervallen per 1 januari 2015. 
Dit betreft dan de langdurigheidstoeslag en tegemoetkoming chronisch gehandicapten. Deze werden 
veelal begin van het jaar verwerkt (betaald) door Baanbrekers. Nu klanten zelf moeten aanvragen komt 
dit later op gang en is er over het 1e kwartaal minder betaald. Dit zal volgende kwartalen naar verwach-
ting weer ingelopen worden.  
  



 

  Bestuursrapportage 1e kwartaal 2015 

 

11  

  

  

  

  

Re-integratiebudget 

Omschrijving         Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Saldo uitgaven en inkomsten 1e kw.  €      341.490 €      130.785 €      69.994 €     140.711 

Budget 2015 €   1.818.755 €      625.098 €    254.330 €     939.327 

 

Er is tot een bedrag van € 300.000 aan kosten personeel (uren) ten laste van het re-integratiebudget  
gebracht.  Verder is aan trajecten, premies, reiskosten werk etc. een bedrag van € 103.581 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. 
Voor de extern geplaatsten via Fidant wordt van werkgevers een detacherings vergoeding ontvangen, deze 
ontvangsten bedragen € 62.091.  
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7. Liquiditeitsoverzicht  
In het liquiditeitsoverzicht zijn de gerealiseerde cijfers vermeld. 
 

 
 
Toelichting 
 
Er zijn maandelijks minder middelen beschikbaar dan nodig is.  Het risico van overschrijding toegestane 
kasgeldlimiet blijft reëel aanwezig vooral rondom de betaaldatum van de salarissen.  
Ter informatie: in 2014 heeft Baanbrekers ruim € 40.000 aan debet rente betaald.   
We zijn voor de liquiditeit afhankelijk van doorbetaling door de gemeenten van de door hen van het 
ministerie ontvangen budgetten WSW, BUIG, BBZ en re-integratie, die grotendeels rond de betaaldata 
van de salarissen wordt De prognose geeft aan dat vanaf de eind april de liquide middelen van Baan-
brekers de toegestane limiet van € 3,1 miljoen bij de BNG overschrijden waardoor bijdrage van de  
gemeenten noodzakelijk is. Ten tijde van de opmaak van deze Berap is € 1,5 miljoen aanvullende 
liquiditeit beschikbaar gesteld. De verwachting is dat voor de zomer een additionele aanvulling gevraagd 
zal worden. 

Liquiditeitsoverzicht Baanbrekers (afgerond op € 1.000)

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

ONTVANGSTEN

BUIG budget, BBZ budget 1.632 1.625 1.630 1.635 2.419 1.640 1.645 1.650 1.655 1.655 1.655 1.655

WSW subs idie 319 1.750 1.232 1.232 1.539 1.232 1.539 1.232 1.232 1.232 1.232 1.539

participatiebudget 53 61 145 145 183 145 183 145 145 145 145 183

bi jzondere bi js tand 45 0 240 0 0 240 0 0 240 0 0 240

debiteuren 655 655 592 655 655 655 655 655 655 655 655 655

omzet Twiddus 51 47 54 53 53 54 53 53 54 53 53 54

bi jdrage gemeenten 0 453 0 1.099 0 1.100 0 0 1.099 0 0 1.100

dienstverleningsovereenk WML Fac 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17

totaal ontvangsten 2.771 4.608 3.910 4.835 4.866 5.083 4.091 3.752 5.097 3.756 3.757 5.443

UITGAVEN

Uitkeringen 1588 1.594 1.600 1.605 1.610 2.500 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610

Re-integratiebudget 1 45 51 52 51 52 52 52 51 52 51 52

Bi jzondere bi js tand 60 52 90 85 80 80 80 80 80 80 80 80

Salarissen/pens ioenpr/ABP/IZA/LH 3.076 1.925 1.925 1.925 3.773 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925

Crediteuren 454 480 556 454 455 455 454 455 455 454 455 455

Afloss ing/rente leningen 0 25 0 217 0 0 458 680 0 0 0 0

Apparaatskosten 233 371 339 232 232 232 232 232 232 232 232 233

totaal uitgaven 5.412 4.492 4.561 4.570 6.201 5.244 4.811 5.034 4.353 4.353 4.353 4.355

SALDO ONTVANGSTEN _ UITGAVEN -2.641 116 -651 265 -1.335 -161 -720 -1.282 744 -597 -596 1.088

Liquide middelen -2.696 -2.580 -3.231 -2.966 -4.301 -4.462 -5.182 -6.464 -5.720 -6.317 -6.913 -5.825
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Behandeling in         AB van 13 juli 2015 

 
Onderwerp:  ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 
 

Steller: Jef van Dijk  

 

 
Voorstel: 
 

 
 Kennisnemen van de zienswijzen van de raden op de ontwerpbegroting 

2016 en de meerjarenraming 2017-2019. 
 De begroting conform het ontwerp vaststellen.  

 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 13 juli 2015 
 
 
 
A.E.W. van Limpt m.c.m.          W.J J.  Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

    

Extern:   Datum:  

    

    

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden  X Vragen om een zienswijze Mei 2015 

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:   Ontwerpbegroting 2016 – meerjarenraming 2017-2019 

 

Voorgeschiedenis:  

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt het AB jaarlijks een 
begroting vast. Deze wordt vastgesteld nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn 
gesteld om hun zienswijze op de ontwerpbegroting te geven. Op 11 mei 2015 hebt u 
ingestemd met de ontwerpbegroting. Daarna is deze aan de gemeenteraden 
aangeboden. Behandeling door de raad van Waalwijk  heeft plaatsgevonden. De raad 
van Loon op Zand doet dit op 8 juli en de raad van Heusden op 7 juli.  
 

Ontwerpbegroting 2016   

De meerjarenbegroting 2015-2018 vormt het uitgangspunt voor de begroting 2016. Op enkele 
onderdelen is die begroting aangepast, zoals t.a.v. de ontwikkeling van het bijstandsvolume, waarbij 
is aangesloten bij de ramingen in het Centraal Economisch Plan van het CPB van maart 2015. Dit 
geeft een bijstelling van de verwachte groei van het beroep op bijstand van 1,9% (raming september 
2014) naar 2,5%. Omdat Baanbrekers koerst op een reductie van  2,5%  van het bijstandsvolume is 
het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden voor 2016 daardoor gelijk gehouden aan de inschatting 
voor het gemiddelde van 2015: 1635.  Conform de gemeentelijke richtlijnen zijn de kosten alleen 
voor het eerstvolgende jaar (2016) geïndexeerd. Voor de daaropvolgende jaren 2017 tot en met 
2019 zijn de kosten niet meer geïndexeerd, met uitzondering van de gemiddelde uitkeringshoogte. 
Dit geeft tevens  een iets positiever beeld voor die jaren. 
De doelstellingen vanuit het Strategische plan ten aanzien van het aantal uitkeringen, de omzet en de 
overhead,  zijn niet doorgezet naar 2019. Dat betekent dat in de Meerjarenbegroting 2019 
vergelijkbaar is met 2018.  
    

Zienswijzen gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

Zienswijze raad Waalwijk  
De raad heeft op 18 juni 2015 besloten:  

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van Baanbrekers.  
2. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2014 in het nadelig saldo vast te stellen op een 

bedrag van € 1.420.803. Dit bedrag is inclusief het verstrekte voorschot van € 819.000 
betaald in 2014, welke is verwerkt in de jaarrekening 2014 als gemeentelijke bijdrage in de 
exploitatie. Het resterende bedrag van € 601.803 aan Baanbrekers betaalbaar stellen.  

3. Het incidenteel gemeentelijk nadeel in de te betalen bijdrage aan Baanbrekers over 2014 ten 
bedrage van € 61.863 op te nemen in het najaarsbericht 2015  

4. Het DB van Baanbrekers in kennis stellen van het besluit zoals genoemd onder beslispunten 1 
en 2. 5. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2016 -2019 van Baanbrekers, met dien 
verstande dat door Baanbrekers alles in het werk wordt gesteld om het nadelig resultaat zo 
veel mogelijk terug te dringen. Het AB van Baanbrekers hiervan in kennis stellen.  

5. Voor het jaar 2016 een bedrag in de gemeentelijke begroting opnemen van € 1.812.000 voor 
de bijdrage apparaatskosten van Baanbrekers.  

6. In de gemeentelijke begroting 2016 rekening houden met een extra gemeentelijke bijdrage 
van € 1 miljoen in het verwachte negatief resultaat 2016 van Baanbrekers. 

 
 
Concept raadsvoorstel en zienswijze raad Loon op Zand  

1. Kennis te nemen van ‘Bouwen in een veranderende omgeving ‘jaarverslag en 
jaarrekening 2014; 

2. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2016-2019; 
3. als zienswijze bij de meerjarenbegroting 2016-2019 mee te geven: 

De raad ziet dat Baanbrekers in staat is gebleken om in een moeilijk tijdgewricht te 
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veranderen om een nieuw evenwicht te bereiken. Daarbij is veel geïnvesteerd om de 
bedrijfsvoering op orde te krijgen. De organisatie geeft blijk van een ondernemende en 
energieke aanpak dat vertrouwen geeft naar de toekomst. 
De raad stelt vast dat Baanbrekers een hoog ambitieniveau hanteert. De raad is zich 
ervan bewust dat Baanbrekers bij de realisatie van de begroting sterk afhankelijk is van 
externe factoren; de economische marktomstandigheden en de opstelling van derden zijn 
immers nauwelijks te beïnvloeden. De raad vraagt zich af of het door Baanbrekers 
geschetste ambitieniveau in het huidige economisch klimaat haalbaar is. De raad gaat 
echter uit van de kunde van Baanbrekers en beschouwt op grond daarvan de begroting 
als een realistisch scenario, waarbij plussen en minnen opgevangen kunnen worden. 
Hiermee gaat gepaard dat de raad deze begroting dan ook als taakstellend ziet; 

4.  ten aanzien van de begroting 2016 in te stemmen met het weergegeven resultaat en het 
effect hiervan op de gemeentelijke begroting; 

5.  het resultaat van de begroting van Baanbrekers deels te verwerken in de gemeentelijke 
begroting via de begrotingswijziging van de Kadernota; 

6.  de mogelijkheid van invulling van de cliëntenparticipatie WSW over te dragen aan 
Baanbrekers vooruitlopend op de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers op dit punt. 

. 

 
Concept zienswijze raad Heusden  
De gemeenteraad van Heusden vergadert 7 juli 2015. Het volgende raadsvoorstel is voorgelegd.  
De raad van Heusden …..  
b e s l u i t : 

 kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van Baanbrekers; 

 kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019; 

 de invulling van de cliëntenparticipatie WSW over te dragen aan Baanbrekers vooruitlopend 
op de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
op dit punt. 

 
Concluderend kan vooralsnog worden gesteld dat de behandeling bij de raden niet leidt tot 
aanpassing van de ontwerpbegroting, die u op  11 mei 2015 hebt besproken.    
 
 
Voorstel: 
Overgaan tot vaststelling van de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 overeenkomstig 
de ontwerpbegroting.  
 
 
Dagtekening,  1 juli 2015 
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1. INLEIDING 

 
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers stelt het 
algemeen bestuur jaarlijks een begroting vast met inachtneming van de zienswijzen die de 
gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk op de conceptbegroting hebben gegeven.   
 
Voor u ligt de aangepaste begroting 2015 alsmede de meerjarenbegroting van Baanbrekers t/m 
2018. De begroting voldoet aan de hieraan gestelde eisen. 
 
De oorspronkelijke meerjarenbegroting is al eerder vastgesteld waarbij is aangegeven dat dit 
document in meerdere opzichten gold als een ‘conceptbegroting’. Baanbrekers was verplicht om een 
meerjarenbegroting voor 15 juli 2014 bij de Provincie aan te leveren, maar de onzekerheid rondom 
de Participatiewet en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving was van dien aard dat het toen 
feitelijk onmogelijk was om de (financiële) gevolgen ervan te voorspellen. Afgesproken werd dat voor 
eind 2014 een geactualiseerde meerjarenbegroting opgesteld zou worden. 
 
Het bestuur en de management van Baanbrekers hebben in de afgelopen maanden, op basis van de 
meest actuele informatie, verschillende scenario’s uitgewerkt en besproken. Een van de doelen 
hierbij was om een meerjarig financieel perspectief te creëren dat gunstiger zou uitpakken dan de 
cijfers in de eerste conceptbegroting. Dit onderzoek heeft geleid tot het Strategisch Plan 2015 -2018. 
De voorliggende meerjarenbegroting geeft de financiële uitwerking van dit plan. 
 
In de begroting zijn de meest actuele cijfers verwerkt. Zo zijn eind september 2014 de (voorlopige) 
budgetten 2015 bekendgemaakt door het Ministerie. Deze wijken fors af van eerdere aannames, 
mede als gevolg van fiscale wijzigingen en aanpassingen normensystematiek als gevolg van invoering 
van de Participatiewet per 1 januari 2015. Inmiddels weten we het nauwkeuriger waar we in 2014 op 
gaan ‘landen’ qua financiële resultaten en qua bijstandsvolume. Op basis hiervan zijn in de begroting, 
nog steeds zeer ambitieuze, maar meer realistische aannames gedaan om vanuit de begroting 2015 
door te rekenen naar 2016, 2017 en 2018. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor deze begroting. De 
mogelijke risico’s worden daarbij in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 vindt u de begroting op 
hoofdlijnen en het meerjarenperspectief. In hoofdstuk 4 worden de voorgeschreven paragrafen 
toegelicht.  In de bijlage zijn de actuele ontwikkelingen opgenomen. 
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2. UITGANGSPUNTEN, PARAMETERS EN RISICO’S MEERJARENBEGROTING 
 
 

ONDERWERP OMSCHRIJVING  

Uitkeringsvolume  Gebaseerd op de door het Ministerie afgegeven ontwikkeling van het uitkeringsbe-

stand inclusief uitbreiding van de nieuwe doelgroep. Met name voor de doelgroep die 

niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, komen nieuwe instrumenten en 

voorzieningen (waaronder loonkostensubsidie) beschikbaar die de arbeidsparticipatie 

moeten bevorderen. Voor de jaren na 2015 wordt conform strategisch plan rekening 

gehouden met een beperking van het uitkerings-volume ten opzichte van aantallen 

op basis van het Ministerie met 2,5% over de jaren 2016 t/m 2018.  

Het Ministerie gaat uit van een toename in 2016 met 1,9%, 2017 een plus van 2,6% en 

in 2018 een plus van 2,8%. Baanbrekers heeft de ambitie om vanaf 2016 tot en met 

2018 de uitkeringsaantallen jaarlijks met 2,5% terug te brengen.  

De aantallen zijn verder aangepast ten opzichte van de eerder afgegeven begroting op 

basis van de gerealiseerde aantallen over 2014. 

Gemiddeld volume 2015                                 1.635 

Gemiddeld volume 2016                                 1.624 

Gemiddeld volume 2017                                 1.625 

Gemiddeld volume 2018                                 1.629  

Risico Niet beïnvloedbaar.  

Externe factoren zoals ontwikkeling economie en realisatie extra garantiebanen door 

werkgevers zijn van invloed.  

Beïnvloedbaar. 

Het behoud, maar liever de uitbreiding van werkgelegenheid voor de doelgroep van 

Baanbrekers. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen via inbesteding, social return, het 

realiseren van garantiebanen en het bieden van beschut werk nieuwe stijl. Daarnaast 

is een effectieve werkgeversdienstverlening lokaal, subregionaal en regionaal van 

groot belang.   

Voorwaarden voor de financiële realisatie is dat de aanscherpingsregels zoals opgeno-

men in het uitvoeringsplan Participatiewet 2015 worden gerealiseerd. 

Gemiddelde 

uitkeringshoogte 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2015             € 13.000 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2016             € 13.195 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2017             € 13.393 

Gemiddelde uitkeringshoogte 2018             € 13.594 

Het gemiddelde uitkeringsbedrag is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2014 en het 

door het Ministerie becijferde ‘voordeel ‘ op het gemiddelde uitkeringsbedrag vanaf 

2015 als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Daarnaast wordt ook nog re-

kening gehouden met een besparing als gevolg van aanscherping rechtmatigheid cf.. 

het uitvoeringsplan Participatiewet 2015. Vanaf 2016 is rekening gehouden met 

indexering van deze bedragen met 1,5%. 

Risico Niet beïnvloedbaar.  

De gemiddelde uitkeringshoogte bij Baanbrekers is circa € 800 lager dan het landelijke 

uitkeringsgemiddelde. In de begroting is hiervan uitgegaan. Daarnaast is tevens reke-

ning gehouden met de invoering van de kostendelersnorm alsmede de aanscherping 

van de rechtmatigheid.  Mochten deze verwachte besparingen niet volledig worden 

gerealiseerd dan kan het gemiddelde uitkeringsbedrag en daarmee de totale kosten 

hoger uitvallen.   
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Buigontvangsten Voor 2015 en verder is voor wat betreft het budget rekening gehouden met dezelfde  

toename van het bijstandsvolume zoals het Ministerie verwacht. Het budget 2015 is 

inmiddels afgegeven en opgenomen in deze begroting. Voor de jaren erna wordt 

rekening gehouden met een stijging van 1,9% voor 2016, 2,6% voor 2017 en 2,8% 

voor 2018. Daarnaast  wordt ook rekening gehouden met de overgang naar het 

nieuwe verdeelmodel van het Rijk ten aanzien van het budget voor de uitkeringen. 

Voor de BBZ is aangehouden dat kosten en uitgaven neutraal zijn (€ 44.000 voor 

2015).  

Risico Niet beïnvloedbaar. 

In oktober 2015 is er pas zekerheid over het definitieve budget 2015. T.a.v. de BBZ 

wordt opgemerkt dat het om kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen 

uitgaven en ontvangsten op leningen. De regeling kent een andere vergoedingssyste-

matiek, waarbij 75% van de uitgaven wordt vergoed en 75% van ontvangsten moet 

worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast 

budget. 

Buiguitgaven Uitgegaan is van de hiervoor genoemde jaargemiddelden (volume en uitkeringsge-

middelde). Rekening is gehouden met een stijging van de uitkeringslasten met 1,5% 

op basis van indexatie (cijfers CPB).  

In tegenstelling tot aan 2013 is de BUIG niet meer budgetneutraal opgenomen, maar 

is een realistische inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven. Daarbij is 

uitgegaan van de verwachtingen voor 2014 die leiden tot een tekort op het budget. 

Van invloed op het uiteindelijke saldo(tekort) zijn de daadwerkelijk te verstrekken 

uitkeringen en eventuele bijstelling van het Buigbudget vanuit het Rijk. Bijstellingen 

van het budget vinden plaats in juni en oktober.  

Vanaf 2015 geldt een nieuw verdeelmodel, het zogeheten Multi niveau model. Dit 

model wordt gefaseerd ingevoerd. Hiermee is rekening gehouden bij de opgenomen 

budgetten.   

Risico Beïnvloedbaar.          

Gemeenten kunnen baanafspraken- en werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen 

dan wel op andere wijze het behoud of het bevorderen van extra werkgelegenheid 

voor de doelgroep van de Participatiewet bevorderen.            

Niet beïnvloedbaar. 

Een negatief risico is van toepassing op het gemiddelde uitkeringsbedrag. Bij een 

groot tekort kan mogelijk een beroep gedaan worden op een vangnetregeling die van 

rijkswege geboden gaat worden.                                                                                                        

SW-subsidies  Het voorlopige budget voor 2015 is door het Rijk vastgesteld op € 15.398.464. 

Rekening houdend met een daling van het Wsw-volume van 5% en een korting van    

€ 500 op het jaarlijkse subsidiebedrag is voor de volgende jaren uitgegaan van   

Gemiddeld aantal arbeidsjaren (AJ):               Subsidie: 

2015                  597,39                                 € 15.398.464 

2016                  567,52                                 € 14.344.768 

2017                  539,14                                 € 13.357.858 

2018                  512,18                                 € 12.433.801 

Risico Niet beïnvloedbaar 

SW-lonen De loonkosten voor 2015 tot en met 2018 zijn berekend op basis van de meest 

actuele gegevens. Rekening is gehouden met het handhaven van de 0 lijn voor wat 

betreft de loonkosten.  

Risico Niet beïnvloedbaar.  

De inkomsten aan subsidie lopen vanaf 2015 met ongeveer 1 miljoen euro per jaar 

terug. Hiervan is ca € 300.000 het gevolg van de  subsidiekorting van € 500 per AJ. 



 
 
 
 
 

6 
 

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

niet alle overheadkosten (indirecte kosten) zoals begeleidend personeel, huisvesting, 

automatisering e.d. lineair teruggebracht kunnen worden. 

Verder is er van uitgegaan dat periodieke verhogingen van de salarissen kan worden 

opgevangen door de terugloop van het aantal SW-ers. 

De CAO lonen van de WSW zijn bevroren. Mocht dit nog wijzigen dan stijgen de 

loonkosten. Hier is nu niet mee gerekend. 

Niet SW-lonen  Rekening is gehouden met een stijging van de loonkosten met 2% per jaar en daar-

naast een bezuiniging van 5% per jaar over de periode van 2016 t/m 2018. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Van invloed op de ontwikkeling van deze kosten is de gemeentelijke keuze om vanaf 

2015 de infrastructuur van Baanbrekers te benutten voor beschut werk en of 

dagbesteding.  

Re-integratiebudget Het voorlopige Participatiebudget 2015 is bekend. Dit is aangehouden en vertaald 

naar de volgende jaren op basis van de meerjarenontwikkeling die voor de 

Participatiewet is toegepast, zie ook het uitvoeringsplan Participatiewet 2015.  

Het budget wordt voor een groot deel  ingezet ten behoeve van de loonkosten die 

verbonden zijn aan de re-integratieactiviteiten. Activiteiten in het kader van re-inte-

gratie zijn zogenaamde niet-wettelijke taken die uit het Participatiewet worden gefi-

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

de accountant zijn afspraken gemaakt over welke activiteiten ten laste van het 

Participatiebudget kunnen worden gebracht,  de registratie van de bestede uren aan 

deze activiteiten en de te hanteren tarieven. Deze afspraken worden met de 

accountant geactualiseerd.  

De  doorbelasting naar het re-integratiebudget is onder de inkomsten opgenomen.  

Risico Niet beïnvloedbaar. 

Voor het re-integratiebudget geldt vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel. Bij de 

invoering van dit model geldt een overgangsperiode van drie jaar. Vanaf 2018 is het 

systeem volledig doorgevoerd.  

Re-integratie-uitgaven Op de re-integratiemiddelen mogen loonkosten voor zover besteed aan re-integratie 

ten laste van dit budget worden gebracht. Op basis van historische gegevens is uitge-

gaan van een doorbelasting van loonkosten.  

Vanaf 2015 wordt het budget ook ingezet voor de begeleiding van personen die werk- 

zaam zijn in het kader van een baanafspraak of beschut werken nieuwe stijl.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Uitbreiding van de doelgroep en een in verhouding lager budget kan leiden tot een 

grotere dekking van loonkosten uit het re-integratiebudget. Een rol speelt de 

daadwerkelijke realisatie van baanafspraken en beschut werk.  

Omzet werkbedrijf Voor de omzet van het werkbedrijf is aangesloten bij de verwachte omzet voor 2014 

en is rekening gehouden met het wegvallen van de Alfa cheques. Voor het meerjaren-

perspectief is er een zeer ambitieuze doelstelling geformuleerd ondanks het gegeven 

dat het aantal (relatief betere) SW-ers met 5% per jaar terugloopt vanaf 2015.   

Doelstelling is om de omzet in 2016 met 10% te laten toenemen en in de jaren 2017 

en 2018 zelfs met 20% per jaar, zoals ook opgenomen in het uitvoeringsplan Partici-

patiewet 2015. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Het gunnen van werkzaamheden door gemeenten is van positieve invloed op de 

omzet. Daarnaast is het van belang de loonwaarde van de medewerkers te 

optimaliseren en te verbinden aan het toekomstperspectief van de huidige PMC’s.   

WML Facilitair Tot op heden heeft  Baanbrekers nog niet direct kunnen profiteren van dividend uit 
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de deelneming in WML Facilitair. Dit is bij ongewijzigde omstandigheden pas vanaf 

2016 het geval.  In dat kader is uitgegaan van een te verwachten jaarbedrag van           

€ 200.000.   

Voor wat betreft de vergoeding conform de Dienstenovereenkomst (DVO) wordt 

uitgegaan van € 200.000 per jaar.  

Vanaf 2016 zal  over de activiteiten van de Joint Venture Vennootschapsbelasting 

verschuldigd zijn. 

Risico Beïnvloedbaar. 

Via gunning van werk aan WML Facilitair kan meer omzet worden gegenereerd en kan 

de werkgelegenheid voor de doelgroep positief worden bevorderd.  

Het samenwerkingscontract loopt tot  1 januari 2016. Andere samenwerkingsafspra-

ken kunnen van grote invloed zijn op deze post.    

Bijdrage gemeenten Voor de meerjarenbegroting is uitgegaan van de bijdrage in de apparaatskosten van 

2014. De bijdrage is echter al meerdere jaren op hetzelfde niveau, terwijl de uitke-

ringsaantallen juist sterk zijn opgelopen en vooralsnog blijven oplopen.  

De gemiddelde bijdrage per uitkering is in de periode 2007 tot 2013 met meer dan 

30% teruggelopen. 

De Participatiewet voorziet in extra gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten. 

Ook de gewenste samenwerkingsvormen in het kader van een integrale dienstverle-

ning binnen het sociaal domein kunnen van invloed zijn op de belasting van het appa-

raat van Baanbrekers.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Baanbrekers heeft belang bij een efficiënte bedrijfsvoering en zet daarop in, maar 

krijgt anderzijds te maken met extra werkzaamheden die op dit moment niet volledig 

kunnen worden gedefinieerd. Het Rijk verstrekt via het Gemeentefonds hiervoor een 

vergoeding. De hoogte van de noodzakelijke bijdrage t.b.v. Baanbrekers zal in overleg 

met de gemeenten moeten worden bepaald, rekening houdend met de opdrachtver-

strekking in het kader van de Participatiewet.  

Overhead Voor 2016, 2017 en 2018 wordt uitgegaan van een vermindering van de 

overheadkosten met 5% per jaar.  

Risico Dit zal deels op personele kosten, maar ook op algemene kosten (met name gerela-

teerd aan gebouwen) moeten worden gerealiseerd. De geformuleerde ambitie met 

betrekking tot de omzetstijging van 10% over 2016 en 20% over 2017 en 2018 heeft 

daarnaast nog een kostenverhogend effect omdat een hogere omzet meer kosten 

met zich mee brengt. Ook dit zal moeten worden gecompenseerd om de jaarlijkse 

daling van 5% te realiseren. 

Social return Tot 2015 zijn bedragen begroot als opbrengst van social return. Vanaf 2015 is dit niet 

het geval. De positieve gevolgen van social return komen immers tot uitdrukking in 

het uitkeringsvolume.  

Risico Beïnvloedbaar. 

Het inzetten van social return bij gemeentelijke aanbestedingen of andere contract- 

of subsidievormen werkt door in de werkgelegenheid voor de doelgroep van Baanbre-

kers.     

Inbesteding en sociaal 

return 

Om een zo hoog mogelijke participatie van inwoners van de Langstraat te kunnen rea-

liseren is het van belang dat gemeenten waar mogelijk Baanbrekers een 

voorkeurspositie geven  bij het verstrekken van werkopdrachten en social return 

opnemen in openbare en onder-handse aanbestedingsbestekken, zodat mensen uit 

de doelgroep van Baanbrekers ingezet worden bij de uitvoering hiervan. Via  

Baanbrekers of via reguliere ondernemers.  Dit is ook een van de uitgangspunten van 

de fusiebegroting van Baanbrekers.  



 
 
 
 
 

8 
 

Risico Beïnvloedbaar. 

Voor Baanbrekers en haar doelgroep is het van belang dat waar mogelijkheden 

gecreëerd kunnen worden, dit ook gebeurt. De realisaties kunnen in dat geval worden 

verbeterd.   

Subsidies  Naast de reguliere financieringsbronnen kan voor de uitvoering van re-integratie en 

activeringsinspanningen en de uitvoering van projecten een beroep worden gedaan 

op externe financiering.  Door de sterk oplopende werkloosheid hebben Rijk en Pro-

vincie extra middelen beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van de economie 

op de arbeidsmarkt terug te dringen. Deze middelen worden niet aan individuele ge-

meenten maar op basis van plannen aan sectoren en of arbeidsmarktregio’s beschik-

baar gesteld. Omdat er bij het opstellen van deze begroting nog geen zicht bestaat op 

de mogelijkheden van deze subsidiegelden is hiermee geen rekening gehouden.      

 



 
 
 
 
 

9 
 

 

3. MEERJARENBEGROTING 2015 – 2018 
 
Ter vergelijking worden de cijfers vanaf 2012 gepresenteerd.  

OPBRENGSTEN   2012       2013       2014   

     geconsoli-           prognose obv   

      
deerde 
cijfers            

cijfers t/m 
sept.   

                     

BUIG + BBZ budget         19.166                21.455                21.514    

SW Subsidies         15.297                15.541                15.369    

Re-integratiebudget           1.515                   2.293                 2.976    

Omzet Werkbedrijf           4.069                   4.003                  4.745    

Doorberekening loonkosten aan 
re-integratie budget   

           857     
  

            1.730    
    

          1.450    

WML Facilitair                   

  - dienstovereenkomst              200                      200                                200    

  - deelneming                    -                            -                                          

Bijdrage gemeenten                   

  - apparaatskosten           4.453                   4.340                4.398    

  - Social Return                    -                            -                       

TOTAAL OPBRENGSTEN         45.557                49.562                50.652   

                        

KOSTEN                     

                   

BUIG + BBZ uitkeringen         18.284                21.024               22.437    

Re-integratie uitgaven           2.109                   2.396                 2.976    

Lonen                  

  - SW lonen         14.270                14.806            15.620    

  - niet SW lonen           9.210                   8.284               8.035    

  - lonen Participatiewet                    -                            -                        -    

Overhead (apparaatskosten)           4.912                   4.092                 5.046    

TOTAAL KOSTEN         48.785                50.602               54.114    

                

RESULTAAT           3.228-                 1.040-                 3.462-   

              

Resultaat  exclusief BUIG           4.110-                  1.471-                 2.539-   
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OPBRENGSTEN   2015       2016       2017       2018   
                               

                           

BUIG + BBZ budget             20.157                20.540             21.594               22.292    

SW Subsidies             15.398                14.345             13.358               12.434    

Re-integratiebudget               1.819                  1.839               2.225                 1.953   

Omzet Werkbedrijf               4.329                  4.762               5.714                 6.857    

Doorberekening loonkosten 
aan re-integratie budget 

              1.200                   1.200               1.200                  1.200  
  

WML Facilitair                        

  - dienstovereenkomst                   200       
                                               
              200                   200                    200    

  - deelneming                        -                       12                   200                    200    

Bijdrage gemeenten                             -                

  - apparaatskosten               4.398                  4.398               4.398                 4.398    

  - advieskosten                  125                             -                         -    

TOTAAL OPBRENGSTEN             47.626                47.296             48.889              49.534    

                    

KOSTEN                 
                   

                               

BUIG + BBZ uitkeringen             21.299                21.474             21.810              22.192    

Re-integratie uitgaven               1.819                  1.839               2.225                1.953    

Lonen                                        -    

  - SW lonen             15.620                14.839             14.097              13.392    

  - niet SW lonen               8.112                  7.733               7.496                7.265    

                          

Overhead (apparaatskosten)               4.297                 3.820              3.629               3.448    

TOTAAL KOSTEN             51.147               49.705             49.257              48.250   

                     

RESULTAAT              3.521-                2.409-                368-              1.284   

                   

Resultaat  exclusief BUIG              2.379-                 1.475-                 152-               1.184   
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De verwachte tekorten zouden worden afgedekt middels inzet van reserves en aanvullende bijdragen 
van de deelnemende gemeenten. Het verloop daarvan zou er dan als volgt uitzien: 
 

Verloop reserves   2013       2014       2015       2016   2017   2018 

                                        

beginstand reserves                                     

                                        

Algemene reserve   517       -       -       -   -   - 

BUIG   773       250       -       -   -   - 

egalisatiereserve deb.Buig 889       889       889       889   889   889 

arbeidsmarktbeleid   273       273       -       -   -   - 

apparaatskosten   -              -       -   -   - 

vakantiegeld   764       764       764      764   764   764 

      3.216       2.176       1.653        1.653   1.653   1.653 

                                  

resultaat boekjaar   1.040-       3.462-       3.521-    2.409-     368-  1.284  

                                     

onttrekking reserves na verwerking resultaat boekjaar                       

                                      

Algemene reserve              517        -       -       -  -  - 

BUIG              523        250       -       -  -  - 

egalisatiereserve deb.Buig                  -        -       -       -  -  - 

arbeidsmarktbeleid                    -        -       273       -  -  - 

apparaatskosten                    -        -       -       -  -  - 

vakantiegeld                    -        -       -       -  -  - 

totaal onttrekking           1.040        250       273       -  -  - 

                                 

benodigde bijdrage                              

gemeenten ivm resultaat                    -        3.212       3.248    2.409     368  0 

                              
totaal onttrekking/toe-
voeging reserves en 
bijdragen gemeenten           1.040        3.462       3.521    2.409       368  1.284- 
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4. PARAGRAFEN 
 
 
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN 
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) beschikt Baanbrekers over een 
weerstandsvermogen om incidentele tegenslagen op te vangen. In de GR zijn afspraken gemaakt 
voor een maximum aan de vrije, algemene reserve van € 1,2 miljoen. Besloten is om het 
weerstandsvermogen vooralsnog niet aan te vullen tot deze € 1,2 miljoen.  
 
4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
Baanbrekers beschikt over een in 2014 geactualiseerd onderhoudsplan voor de gebouwen. Voor 
groot onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de 
onderdelen van de gebouwen die volgens het onderhoudsplan aan de beurt zijn om gerenoveerd te 
worden. Als het onderhoud zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid van de gebouwen nog 
kan worden uitgesteld, wordt gewacht tot verder uitstel niet langer mogelijk of wenselijk is. 
 
 
4.3 FINANCIERING 
Ten behoeve van de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut. Bij het opstellen van het 
statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Wet 
gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden 
en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden).  
Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten:     
                      x €  1.000 
BNG rekening-courantkrediet                   3.100 
Rabobank rekening-courant krediet                   1.000 
Totale kredietfaciliteit                    4.100 
 
Daarnaast staan aan langlopende leningen bij de BNG nog een bedrag open van € 4,4 miljoen. 
 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant. 
 
 
4.4 VERBONDEN PARTIJEN 
 
> Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via 
Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van 
Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. 
 
> Stichting Pijler Midden-Langstraat 
Binnen de stichting Pijler hebben in 2013 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler 
hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de 
gemeenten, het UWV en derden van re-integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt 



 
 
 
 
 

13 
 

door Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen 
eigen vermogen. 
 
>  Stichting Fidant 
Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. 
Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, de ISD, het UWV en derden van re-
integratie trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 
De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. 
 
>  Ruelong BV 
Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV participeert in het 
samenwerkingsverband WML Facilitair met Vebego International BV, elk voor 50%, voor de     
bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Aangezien er ruim 170 Wsw-medewerkers gedetacheerd 
zijn bij WML-Facilitair zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook sociale belangen in deze 
deelneming voor Baanbrekers groot. 
 
 
4.5 BEDRIJFSVOERING 
 
1. Investeringsbeleid 

Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van 
vervangingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van 
efficiency voordelen. 
 

2. Organisatiestructuur 
Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Marketing en Strategie, Werkbedrijf (met de 
afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus,  Wasserij, Verpakken),  Re-integratie en Participatie, 
Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control.  
 

3. Marktkansen en bedreigingen 
De economische crisis heeft zijn weerslag op de omzetontwikkeling. Desondanks probeert 
Baanbrekers de niches te vinden in de markt voor eenvoudig structureel industrieel werk.  
De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. 
 

4. HRM beleid 
Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het 
behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen 
van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar 
regulier werk.  
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BIJLAGE: ACTUELE ONTWIKKELINGEN 
 
PARTICIPATIEWET  
Gemeenten krijgen het voortouw en de regie op een breed sociaal terrein, waaronder een deel van 
de sociale voorzieningen. Per 1 januari 2015 wordt de WWB omgedoopt tot Participatiewet. 
Uitgangspunt van deze wet is dat het normaal wordt dat bedrijven mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen. Belangrijke elementen hierbij zijn:  

 De afspraak met werkgevers over 125.000 extra banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking.   

 De mogelijkheid van structureel 30.000 plaatsen voor beschut werk, waarvoor gemeenten de 
infrastructuur van SW-organisaties kunnen benutten.  

 Het financieren van banen voor arbeidsbeperkten met loonkostensubsidie, waarvoor een 
budget wordt toegevoegd aan het BUIG budget.  

 De oprichting van regionale werkbedrijven.  
 
Verder worden de volgende wettelijke bepalingen gewijzigd of als nieuw beleid toegevoegd aan de 
Participatiewet: 

 Er komt een kostendelersnorm voor personen die samenwonen en kosten kunnen delen. 
Deze is op ongeveer 10% van het huidige uitkeringsbestand van toepassing.   

 Het systeem van toeslagen en verlagingen vervalt hiermee. Waar nodig vindt compensatie 
plaats via het kindgebonden budget van de Belastingdienst.   

 Uniformering van arbeidsverplichtingen met landelijk sanctiebeleid.   
 Behalve de collectieve zorgverzekering verdwijnen de categoriale bijstandsregelingen.  
 De tegenprestatie wordt ingevoerd met gemeentelijke beleidsruimte.   
 De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een inkomenstoeslag voor personen met 

een laag inkomen zonder uitzicht op inkomensverbetering.   
De gemeentelijke beleidsvrijheid wordt vastgelegd in verordeningen.  
 
De gemeenteraden hebben de strategische notitie ‘Iedereen doet mee’ en de participatienota  
‘Iedereen doet mee in de Langstraat’ opgesteld. Deze nota’s zijn medio 2013 en aan het einde van 
2014 door de raden vastgesteld.   
Hiermee is aan 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.  

Met het vaststellen van de notities hebben de raden mede besloten financiële risico’s te beperken.  
 
 
Financiering Participatiewet 
Met de komst van de Participatiewet wordt de financiering van de gemeentelijke doeluitkeringen 
voor werk en inkomen gewijzigd. Het inkomensdeel wordt gebaseerd op een nieuw verdeelmodel en 
uitgebreid met middelen om loonkostensubsidie te kunnen inzetten voor personen die niet zelf het 
minimumloon kunnen verdienen. Het re-integratiedeel maakt deel uit van het nieuwe 
Participatiebudget dat verder bestaat uit de middelen voor het zittend bestand Wsw.  
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Het Participatiebudget voor gemeenten kent een dalend verloop tot 2015 vanwege de korting uit 
het regeerakkoord Rutte/Asscher. Vanaf 2016 stijgen deze uitgaven door de maatregelen uit de 
Participatiewet als gevolg van uitbreiding van de doelgroep.   
Het re-integratiedeel is in 2015 ongeveer 2% hoger dan het voorafgaande jaar. Vanaf 2016 neemt het 
budget beperkt toe als gevolg van de uitbreiding van de doelgroep. Bovenstaande is gebaseerd op de 
afgegeven landelijke cijfers door het ministerie zoals hieronder in een tabel zijn samengevat.  
 

Bedragen  
* € 1mln.  

2015 2016 2017 2018 

Macrobudget Wsw oud  2.256 2.084 1.915 1.759 

Macro Participatiebudget    668    693    707    741 

Macro re-integratiedeel     615    640    654    688 

 
WET SOCIALE WERKVOORZIENING (Wsw) 
De instroom in de Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 bevroren. Personen met een 
dienstbetrekking op 31 december 2014 behouden hun rechten. Deze beleidswijziging heeft tot 
gevolg dat het landelijke Wsw-volume jaarlijks met 5% afneemt.  
 
Financiering Wsw 
Na de afsluiting van de Wsw wordt jaarlijks, op basis van actuarieel onderzoek, het geschatte verloop 
van het aantal Wsw-dienstbetrekkingen per gemeente bijgesteld. De financiering van deze 
dienstbetrekkingen Wsw loopt vanaf 2015 via het Participatiebudget. Met het nieuwe systeem  
wordt zo zorgvuldig mogelijk aangesloten bij het aantal zittende werknemers dat in de komende 
jaren nog in dienst is bij een gemeente. Deze korting wordt in het macrobudget Wsw verwerkt. 
Daarnaast wordt de hoogte van de subsidie per arbeidsjaar tot en met 2020 afgebouwd met € 500 
per jaar ofwel van de huidige € 25.776 naar € 23.276 per arbeidsjaar.  
 
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN DE ARBEIDSMARKT 
De huidige economische situatie heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Het CPB verwacht dat het 
herstel van de Nederlandse en Europese economie voorzichtig op gang komt. Een groei van ¾% in 
2014 en in 2015 een groei van  1¼%.  Ondanks dit voorzichtig economisch herstel blijft de werkloos-
heid nog ongekend hoog. De kans voor een werkloze om werk te vinden is laag. Per kwartaal slaagt 
slechts 18% daar in. In 2008 was dit nog 26%. Door deze ontwikkeling is er een  grotere toestroom 
richting bijstand. Het CPB gaat er van uit dat het aantal bijstandsuitkeringen de komende jaren nog 
blijft toenemen mede als gevolg van uitbreiding met nieuwe doelgroepen (Wajong, stopzetten 
WSW).  
 
TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN 
Het sociale domein in Nederland wijzigt met ingang van 1 januari 2015 enorm. Het kabinet Rutte 
hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ over naar de WMO. Gemeenten 
worden ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit betekent voor Baanbrekers in samenhang met 
de invoering van de Participatiewet een dienstverlening aan een grotere doelgroep in een 
veranderende omgeving, waarbij zowel op lokaal (o.a. wijkteams) subregionaal als regionaal niveau 
(Midden-Brabant) de dienstverlening moet worden afgestemd. In het tweede halfjaar van 2014 zal 
deze vertaalslag vorm krijgen.     



Citaat uit: Besluitenlijst raadsvergadering 18 juni 2015   

 

De VVD dient een motie, mede ondersteund door LokaalBelang, CDA, GroenLinksaf, D66, PvdA, 

Werknemersbelang en SGP, in waarin wordt voorgesteld het college op te dragen:  

 Te bewerkstelligen dat ten behoeve van de GR Baanbrekers bij de drie gemeenten Heusden, Loon 

op Zand en Waalwijk, beleid wordt geïntensiveerd en geharmoniseerd aangaande het inkoopgedrag 

van onderhandse aanbestedingsbestekken, met name ter bevordering van inbesteding en social 

return; 

  Deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Heusden en Loon op Zand. 

 

 Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Het raadslid Van Veelen wordt geacht 

te hebben tegengestemd. 
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Behandeling in:                 AB van 13 juli 2015        

 
Onderwerp: Cliëntenparticipatie Participatiewet - Wsw 

Steller: Jef van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 
De verordening cliëntenparticipatie Baanbrekers overeenkomstig het concept 
vaststellen onder intrekking van de Verordening klantenraad gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
  

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 13 juli 2015 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.        W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

    

    

Extern:   Datum:  

  Beleidsmedewerkers gemeenten 2014-2015 

  Gemeenteraden Nov.- dec. 2014 

  Wwb-kamer Juli 2014 – mei 2015 

  Wsw-kamer Juli 2014 – maart 2015 

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:  X Set sociaal  

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Cliëntenparticipatie Participatiewet - Wsw  

 
Samenvatting: 
Met de komst van de Participatiewet en de veranderingen in de Wsw wordt de cliëntenparticipatie 
geactualiseerd overeenkomstig de uitgangspunten die de gemeenteraden hiervoor in december 
2014 vastgesteld hebben. De vormgeving van de nieuwe cliëntenparticipatie is gebeurd in overleg 
met de Wwb- en Wsw-kamer, zij het dat de Wsw-kamer tegen het einde van het traject besloten 
heeft haar activiteiten te staken.  
 
 
Voorgeschiedenis: 
De diverse sociale zekerheidswetten die Baanbrekers uitvoert, kennen bepalingen die zich richten op 
cliëntenparticipatie. Ook de Wsw kent een dergelijke bepaling. In het kader van de 
cliëntenparticipatie functioneren al langere tijd een WWB- en een Wsw-kamer in de Langstraat. Met 
de komst van de Participatiewet hebben de gemeenteraden in de strategische notitie ‘Iedereen doet 
mee in de Langstraat’ vastgelegd dat  er een nieuwe Participatieraad wordt ingesteld, die de huidige 
kamers vervangt. De kaders voor deze vorm van cliëntenparticipatie zijn vastgelegd in de bijgevoegde 
Conceptverordening cliëntenparticipatie Baanbrekers 2015.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een cliëntenparticipatie in overeenstemming met de gemeentelijke visie t.a.v. cliëntenparticipatie. 
De volgende uitgangspunten moeten daarbij worden betrokken. 
1. Eén participatieraad die bestaat uit de doelgroep van de Participatiewet en/of 

vertegenwoordiging hiervan en de doelgroep WSW en/of vertegenwoordiging hiervan.  
2. Behoud van expertise en kunde van de huidige raden. 
3. Voorzitterschap en lidmaatschap op basis van vrijwilligheid. Geen inhuur of bekostiging van uren. 
4. Er mag geen sprake zijn van onverenigbaarheid in functies. B.v. raadsleden en OR-leden van de 

deelnemende gemeenten/Baanbrekers hebben geen zitting in de participatieraad. 
5. De participatieraad adviseert zowel over operationeel (regionaal) beleid als over uitvoering van 

de Participatiewet. 
6. De raad adviseert aan het (dagelijks) bestuur van Baanbrekers. 
7. Iedere gemeente zorgt zelf voor de invulling van de adviesrol op strategische beleidsthema’s 

rond participatie en bepaalt individueel of de participatieraad hierin een rol heeft. 
Deze uitgangspunten zijn vertaald in de bijgevoegde conceptverordening. Deze zal na vaststelling de 
huidige verordeningen over cliëntenparticipatie vervangen. De gemeenteraden  zijn voorgesteld de 
bestaande veordeningen op de cliëntenparticipatie Wsw-kamer  in te trekken.   
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
De nieuwe raad moet opnieuw worden bemand. Voor het voorzitterschap en het lidmaatschap zijn 
profielen opgesteld. Deze vindt u eveneens bijgevoegd. De zittende leden zullen uitgenodigd worden 
om opnieuw zitting te nemen. Na instemming met de conceptverordening kan gestart worden met 
het werven van een voorzitter en aansluitend met het werven van leden.  
 
 
Wat gaat het kosten?  
De participatieraad moet kunnen beschikken over de benodigde faciliteiten om de opdracht te 
kunnen uitvoeren. Deze faciliteiten kunnen deels fysiek beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld 
vergaderruimte bij Baanbrekers), maar daarnaast is een aanvullend budget nodig. O.a. voor 
deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten. 
Hierover vindt vooraf overleg plaats met Baanbrekers. Daarnaast wordt het budget gebruikt om een 
onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering te betalen aan voorzitter en de leden. Deze 
vergoeding is in 2004 op € 50 per bijgewoonde vergadering gesteld en nadien niet meer gewijzigd. 
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Het is billijk deze forfaitaire onkostenvergoeding op te trekken naar € 60,- Uitgaande van een volledig 
bemande participatieraad en een vergaderfrequentie van 10x per jaar zal voor de 
onkostenvergoeding € 6.000 nodig zijn. Voorgesteld wordt het totale budget te stellen op € 7.500 per 
jaar.   Voor de huidige cliëntenparticipatie begroot Baanbrekers € 14.000.   
 

 
Adviezen in- en extern: 
Met beide kamers is overleg gevoerd. De Wsw-kamer heeft geen finale inbreng meer gehad op de 
verordening en op de profielen van voorzitter en lid van de participatieraad als gevolg van het 
voortijdig beëindigen van de activiteiten. De WWB-kamer heeft op 8 mei 2015 positief geadviseerd 
ten aanzien van de conceptverordening en de voorgelegde profielen. Wel bestaat er enige zorg voor 
een doorkruising van bevoegdheden tussen de WMO-raden enerzijds en de Participatieraad 
anderzijds. Aandacht hiervoor wordt gevraagd.  
  
 
Voorstel: 
De verordening cliëntenparticipatie Baanbrekers overeenkomstig het concept vaststellen onder 
intrekking van de Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
 
 
 
Dagtekening: Waalwijk, 22 mei 2015 
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Het Algemeen bestuur van Baanbrekers;  
 gelet op artikel 47 van de Participatiewet;  
 gelet op artikel 2 lid 3 van de Wet Sociale Werkvoorziening; 
 gelet op de artikelen 42 van de Inkomensvoorzieningen oudere en 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers en oudere en arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen.   

 
overwegende dat: de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk veel waarde 
hechten aan een goede gestructureerde vorm van cliëntenparticipatie om daarmee de 
belanghebbenden in het kader van de hiervoor genoemde wetten te verzekeren van 
betrokkenheid en inspraak in de beleidsvorming, uitvoering  en evaluatie van het  beleid  
van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, dit conform de uitgangspunten in de 
beleidsnota Participatiewet ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’;  
 
 
b e s l u i t :  
 
de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2015 vast te stellen. 
 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

De Participatiewet: In deze verordening wordt onder de Participatiewet tevens 
verstaan de Wet Sociale Werkvoorziening, de IOAW en de IOAZ 

Baanbrekers: uitvoeringsorganisatie, belast met het uitvoeren van de 
Participatiewet 

DB:    dagelijks bestuur van Baanbrekers 
AB:    algemeen bestuur van Baanbrekers 
WSW:    Wet Sociale Werkvoorziening 
Directeur:   directeur van Baanbrekers 
Belanghebbenden: personen die vallen onder de werkingssfeer van de 

Participatiewet 
Participatieraad:  raad waarmee invulling wordt gegeven aan de 

cliëntenparticipatie van de doelgroep van de Participatiewet  
 

ARTIKEL 2. PARTICIPATIERAAD 

1. De belanghebbenden worden bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken 
door middel van een participatieraad. Ook personen met een WSW-indicatie 
worden tot de belanghebbenden gerekend.  De leden van de participatieraad 
worden benoemd door het  DB. De participatieraad kan  kandidaten voordragen. 

2. Het DB bevordert dat de belanghebbenden evenwichtig vertegenwoordigd zijn in de 
participatieraad. Hierbij is ook oog voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
vanuit Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.   

3. De participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten minste zeven en 
ten hoogste negen personen, waarvan maximaal twee personen namens 
belangenorganisaties. 
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4. Een lid van de participatieraad mag geen lid zijn van een ander gremium waardoor 
de schijn van belangenverstrengeling kan worden gewekt. Het DB benoemt een 
onafhankelijke voorzitter. Ook heeft zij de mogelijkheid de voorzitter te ontslaan. 

5. De participatieraad komt ten minste zes maal per kalenderjaar in vergadering bij 
elkaar. 

 

ARTIKEL 3. AMBTELIJK SECRETARIS 

Baanbrekers stelt een ambtelijk secretaris aan om te waarborgen dat de participatieraad 
in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.  
 

ARTIKEL 4. TAKEN VAN HET DB 

Het DB vraagt over beleidsvoornemens van het DB en AB via de ambtelijk secretaris 
advies aan de participatieraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke 
invloed kan zijn op het te nemen besluit. 
 

ARTIKEL 5. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE PARTICIPATIERAAD 

1. De participatieraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het DB over: 
a. informatie over nieuwe regelingen dan wel voornemens daartoe ingevolge 

de Participatiewet of op het terrein van de sociale zekerheid; 
b. het beleid zoals vastgelegd in verordeningen en 
c. beleidsplan en – verslag van Baanbrekers. 

2. De participatieraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele 
belangenbehartiging, klachten en bezwaarschriften en met betrekking tot het 
uitvoeren van dwingende wettelijke voorschriften. 

3. Tot de taken van de Participatieraad behoren niet de aangelegenheden die op grond 
van de Wet op de ondernemingsraden zijn voorbehouden aan de 
ondernemingsraad. 

4. De Participatieraad zorgt voor de verbinding met de relevante lokale adviesraden in 
de Langstraat en bevordert daarmee de afstemming van de cliëntenparticipatie in 
het sociale domein en de cliëntenparticipatie Baanbrekers.  

5. De Participatieraad zorgt voor de verbinding met de cliëntenparticipatie 
Participatiewet in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant voor zover ontwikkelingen 
in deze arbeidsmarktregio daartoe aanleiding geven.     

 

ARTIKEL 6. TAKEN VAN DE AMBTELIJK SECRETARIS 

a. De ambtelijk secretaris: 
a. draagt in overleg met de participatieraad zorg voor een vergaderreglement 

en ziet toe op de naleving ervan; 
b. stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de 

participatieraad een vergaderkalender samen; 
c. stelt in overleg met de voorzitter van de participatieraad voorafgaand aan 

iedere vergadering de agenda samen; 
d. maakt een verslag van de vergaderingen. 
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ARTIKEL 7. FACILITEITEN 

1. Het DB zorgt voor adequate ondersteuning van de participatieraad en stelt de 
hiervoor benodigde faciliteiten beschikbaar. 

2. Ten behoeve van de participatieraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. 
3. Ten laste hiervan kunnen, in overleg met Baanbrekers, onder meer kosten worden 

gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van 
advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten. 

4. De participatieraad maakt jaarlijks voor het DB een overzicht van de gemaakte 
kosten. 

5. De leden en voorzitter van de participatieraad ontvangen per vergadering een 
persoonlijke onkostenvergoeding.   

 

ARTIKEL 8. EVALUATIE 

Jaarlijks wordt tussen de participatieraad en de directeur geëvalueerd of de gekozen 
opzet van de participatieraad voldoet. De participatieraad brengt verslag uit van deze 
evaluatie aan het AB. 
 

ARTIKEL 9. INTREKKEN OUDE VERORDENING 

De Verordening Klantenraad gemeente Heusden, de Verordening Klantenraad Loon op 
Zand en de Verordening Klantenraad Waalwijk evenals de Verordening Klantenraad 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn ingetrokken. 
 

ARTIKEL 10. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie 

Participatiewet Baanbrekers 2015. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli 2015. 
 
 
 
De secretaris,     de voorzitter,  
 
 
 
Mevrouw A.E.W. van Limpt m.c.m.  W.J.J. Ligtenberg 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 
Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet en 
vergelijkbare artikelen uit de overige wetten waarvoor Baanbrekers 
uitvoeringsverantwoordelijke is. 
Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de 
wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun 
vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het  beleid van 
Baanbrekers. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn 
personen: 
- die algemene bijstand ontvangen; 
- als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de 
WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het 
inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten 
minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee 
jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is 
verleend; 

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 
- personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet; 
- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
- personen zonder uitkering;  
- en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het DB 

aangeboden voorziening. 
 
Met deze verordening wordt ook uitvoering gegeven aan artikel 2 lid 3 van de Wet 
Sociale Werkvoorziening. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels 
over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers 
worden betrokken bij de uitvoering van deze wet. De WSW-geïndiceerde worden 
betrokken bij WSW-aangelegenheden als ook bij de uitvoering van de Participatiewet.  
 
De verordeningsbevoegdheid voor de cliëntenparticipatie is door de gemeenteraden van 
Heusden, Loon op Zand en Heusden overgedragen aan Baanbrekers door middel van de 
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Moet voor de 
cliëntenparticipatie WSW nog worden bekrachtigd via besluit gemeenteraden. 
 
Om een goede werking van de participatieraad te waarborgen worden de leden van de 
participatieraad ondersteund en gefaciliteerd door Baanbrekers. De regering hecht sterk 
aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen. 
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Artikelsgewijze toelichting 
Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. 
 
Artikel 2. Participatieraad 
Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven. 
 
Eerste lid 
Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt 
het voor de hand een participatieraad samen te stellen die bestaat uit 
vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit 
belangenorganisaties. De leden van de participatieraad worden benoemd door het DB.  
Het DB zal een afgewezen voordracht moeten motiveren. 
 
Tweede lid  
Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten 
komen, is het van belang dat de participatieraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen en de doelgroep 
WSW. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de 
participatieraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het 
bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen 
met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van 
gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie 
het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169). 
Ook is aandacht voor vertegenwoordiging uit de drie Langstraatgemeenten.  
 
Derde lid 
De leden zijn bij voorkeur belanghebbenden in de zin van de Participatieraad. Het 
streven is dat twee leden vertegenwoordiger uit een belangenorganisatie zijn.  
 
Vierde lid 
Bij een lid van de participatieraad mag geen sprake zijn van onverenigbaarheid in 
functies. B.v. raadsleden en OR-leden van de deelnemende gemeenten/Baanbrekers 
hebben geen zitting in de participatieraad.  
Redenen voor ontslag van de voorzitter kunnen zijn: 
- gebleken ongeschiktheid;  
- geen draagvlak bij een meerderheid van de participatieraad.  
 
De zittingsduur van de leden komt ten einde als de persoon geen belanghebbende meer 
is. Een lid blijft belanghebbende tot het moment dat in zijn opvolging is voorzien.  
De zittingsduur van de voorzitter is vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met 
dezelfde periode.  
 
Artikel 3. Ambtelijk secretaris 
Op grond van artikel 47, onderdeel b, van de Participatiewet moet worden voorzien in 
ondersteuning om de cliëntenraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin 
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te kunnen voorzien wordt een ambtelijk secretaris aan de cliëntenraad toegevoegd. 
Deze kan de communicatie tussen het DB  enerzijds en de participatieraad anderzijds 
stroomlijnen. 
 
Artikel 4. Taken van het DB 
Het DB zal over beleidsvoornemens via de ambtelijk secretaris advies vragen aan de 
participatieraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn 
op het te nemen besluit.  
 
Artikel 5. Taken en bevoegdheden van de participatieraad 
Eerste en tweede lid 
De participatieraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven over het te 
ontwikkelen beleid. Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de participatieraad geen 
bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken. 
Ieder lid van de participatieraad is bevoegd agendapunten aan te dragen.  
 
Vierde lid 
De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zorgen zelf voor de invulling van de 
advisering over strategisch beleid op het vlak van de Participatiewet en het brede 
sociale domein. De werkwijze kan per gemeente verschillen.  
 
Artikel 6. Taken van de ambtelijk secretaris 
De ambtelijk secretaris vormt de ambtelijke schakel tussen het DB en de 
participatieraad. Hij zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig 
ontvangen of verstrekken, zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen. 
Doordat de ambtelijk secretaris (mede) is belast met de agendering en verslaglegging 
kan hij ervoor waken dat alle partijen naar evenredigheid aan bod komen.  
 
Artikel 7. Faciliteiten 
De participatieraad heeft de benodigde faciliteiten zoals vergaderruimte en 
kantoorbenodigdheden ter beschikking. Daarnaast heeft de participatieraad een budget.  
Het budget is ter vrije besteding van de participatieraad. Ten laste hiervan kunnen onder 
meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het 
inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid). Hierover 
vindt vooraf overleg plaats met Baanbrekers.  
De participatieraad geeft jaarlijks een overzicht van de besteding van de middelen, zoals 
vastgelegd in het vierde lid. 
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Behandeling in:          AB van   13 juli 2015 

 
Onderwerp: Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant 

Steller: C. Kleijssen, jurist Baanbrekers 

 

 
Voorstel: 
 

 
Voorgesteld wordt de detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant 
vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de navolgende  
detacheringsvoorwaarden: 

 Voorwaarden ter zake de detachering van werknemers van de divisie 
industrie van de Dienst werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, 
activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) (te citeren als: 
detacheringsvoorwaarden divisie industrie WML) d.d. 28 april 2004; 

 Voorwaarden ter zake de detachering van werknemers Dienst 
werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten 
Midden-Langstraat (WML) in het kader van de wet sociale 
werkvoorziening en de wet inschakeling werkzoekenden (te citeren 
als: detacheringsvoorwaarden WML) d.d. 26 maart 2003; 

 Voorwaarden ter zake de detachering van werknemers Dienst 
werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten 
Midden-Langstraat (WML) in het kader van gesubsidieerde arbeid (te 
citeren als:  detacheringsvoorwaarden WML gesubsidieerde arbeid) 
d.d. 08 juli 2009; 

 Voorwaarden ter zake de detachering van werknemers in het kader 
van de Wet Sociale Werkvoorziening, werknemers in het kader van de 
Wet Inschakeling Werkzoekenden, werknemers van de divisie 
industrie en werknemers in het kader van gesubsidieerde arbeid van 
de Dienst werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en 
trajecten Midden-Langstraat (WML) (te citeren als: 
detacheringsvoorwaarden WML)  d.d. 26 maart 2003; 

 
Het DB machtigen om de nieuwe detacheringsvoorwaarden te kunnen 
deponeren bij de Kamer van Koophandel. 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB van 13 juli 2015                            
   
 
A.E.W. van Limpt  m.c.m.          W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  I. Klomp en C. Kleijssen 23.03.2015 

  MT Baanbrekers 30.03.2015 

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

  n.v.t.  

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  
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Publicatie verplicht   Evt. deponering van de nieuwe 
detacheringsvoorwaarden bij de KvK. Dit 
wordt nader bezien, ook in relatie tot 
andere te actualiseren voorwaarden. 

Na vaststelling door 
AB en bestuur St. 
Fidant 

Nieuwsbrief 
klanten 

 Klanten op de hoogte brengen van 
nieuwe detacheringsvoorwaarden  

 

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:   Informeren werkmakelaars en 
accountmanagers m.b.t. deze nieuwe 
voorwaarden (actie: Manager(s) en  
I. Klomp) 

Na vaststelling 
voorwaarden 

Terinzagelegging:    

 

Archivering Ja Verwerkt door:   M. Felida en C. Kleijssen                                                na vaststelling en 
evt. deponering 
KvK 

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:   Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant 

 
Aanleiding: 
De inmiddels niet meer op alle fronten actuele inhoud van de bestaande detacheringsvoorwaarden, 
en het bestaan van de diverse elkaar overlappende detacheringsvoorwaarden in de diverse 
documenten betreffende de detacheringsvoorwaarden noodzaakten tot aanpassingen/wijzigingen 
van deze detacheringsvoorwaarden. Daarnaast is het streven te komen tot één document inzake 
detacheringsvoorwaarden voor Baanbrekers en Stichting Fidant in verband met het detacheren van 
werknemers. 
 
 
Wat willen we bereiken? 
Actualisatie van de bestaande detacheringsvoorwaarden en deze voorwaarden van toepassing 
verklaren op het detacheren van (doelgroep) werknemers van Baanbrekers en Stichting Fidant 
middels één integraal document aan detacheringsvoorwaarden.  
Tegelijkertijd zullen de bestaande detacheringsvoorwaarden met betrekking tot het detacheren van 
deze werknemers worden ingetrokken. 
 
De nieuwe detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant zullen periodiek worden 
geëvalueerd. 
 
Of de detacheringsvoorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel zal nog 
nader worden bekeken. Dit is overigens geen verplichting. Dit zal mede afhankelijk zijn van nog 
andere te actualiseren voorwaarden, zoals de algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden en de 
nog op te stellen inkoopvoorwaarden.  
Daarnaast blijft de verplichting bestaan om de inhoud van voorwaarden aan een wederpartij te 
verstrekken, dit ondanks dat deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK. Voordeel van het 
deponeren van de voorwaarden is dat het kan voorkomen dat de verstrekking van de voorwaarden 
voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is. In zo’n geval kan 
verwezen worden voor het sluiten van de overeenkomst naar het kunnen inzien van de voorwaarden 
bij de KvK. 
 

 
Wat gaat het kosten?  
Voor het deponeren van enkel de detacheringsvoorwaarden bij de KvK moet een bedrag van € 18,- 
worden betaald. Indien wordt overgegaan tot deponering zullen voor in het depot houden van de 
detacheringsvoorwaarden jaarlijks deze kosten (€ 18,-) in rekening worden gebracht door de KvK. 
Afhankelijk van het aantal in depot te houden voorwaarden kan dit bedrag hoger worden.  
  
 
Adviezen in- en extern: 
Het management van Baanbrekers heeft in de vergadering d.d. 30 maart jl. goedkeuring verleend aan 
bijgaand ontwerp van de detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant. 
 
 
Voorstel: 

1. Voorgesteld wordt de detacheringsvoorwaarden Baanbrekers/Stichting Fidant vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van de bestaande detacheringsvoorwaarden 

2. Het DB machtigen om de nieuwe detacheringsvoorwaarden te kunnen deponeren bij de 
Kamer van Koophandel. 
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Behandeling in:                  AB van 13 juli 2015        

 
Onderwerp: Digitaal vergaderen dagelijks bestuur 

Steller: Marc Been / Jef van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 
Voorgesteld wordt over te gaan op het gebruik van IBABS als digitale 
vergaderapplicatie.  
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 13 juli 2015 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.        W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  I & A Juni 2015 

    

Extern:   Datum:  

    

    

    

    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

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: digitaal vergaderen dagelijks bestuur  

 

 

Voorgeschiedenis: 

Het MT Baanbrekers vergadert sinds enige tijd digitaal. Deze manier van vergaderen is erg effectief. 

Iedereen heeft zijn stukken bij de hand, ook van eerdere vergaderingen. Gemaakte aantekeningen 

naar aanleiding van (eerdere )agendapunten zijn na te slaan.   

 

Wat willen we bereiken? 

Digitaal vergaderen levert een praktische werkwijze voor de deelnemers op. Het secretariaat heeft 
daarnaast minder werk met het voorbereiden van een vergadering. Tevens bespaart het papier- en 
bezorgkosten.   
 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  

Wat nodig is, is een centrale plek van waaruit alle benodigde documenten voor een bepaalde 

vergadering gestructureerd en zoveel mogelijk digitaal/geautomatiseerd aangeboden worden.  Op 

dit moment gebruikt het merendeel van de AB-leden de applicatie IBABS. Het is een logische keuze 

om voor het AB ook te kiezen voor IBABS. 

 

Wat gaat het kosten?  

Per AB-lid is een IBABS-licentie nodig van Baanbrekers. Als een AB-lid al IBABS-gebruiker is in een 

andere organisatie is dat niet noodzakelijk.  De extra IBABS-licentie is alleen maar noodzakelijk als 

men persoonlijke stukken wil delen met andere leden bij Baanbrekers. Tevens heeft men een 

apparaat nodig waar IBABS op geïnstalleerd kan worden. 

 IBABS licentie : €10,- per maand per persoon. 

 Ipad :  €450,- 

 Ipad beheer : €10,- per device per maand.  

 Cursus : €500,- indien noodzakelijk, de meeste gebruikers zijn bekend met IBABS 

Er is een kleine inventarisatie gedaan, bijna alle leden beschikken over een apparaat waar IBABS op 

staat, of toegang hebben tot IBABS. De IBABS van Baanbrekers komt als 2de organisatie in hun huidige 

IBABS. Mochten er leden zijn die geen apparaat hebben, dan zal Baanbrekers er een beschikbaar 

stellen voor IBABS gebruik.  De verwachting is dat er maximaal 2 apparaten nodig zijn.  

 

Voorstel 

Voorgesteld wordt over te gaan op het gebruik van IBABS als digitale vergaderapplicatie.  
 

 

 

Waalwijk, 26 juni 2015 
 
 


