
 

Algemeen  Bestuur Baanbrekers 12 oktober 2015 Pagina 1 - 1 
 

 

 

 

  
ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslag WWB-kamer van 25 juni  
c) Brief Provincie Noord-Brabant begroting 2016 
d) Openbare besluitenlijsten DB van 26 juni en 4 september 2015 
e) Brief DB aan gemeente Waalwijk over cliëntenparticipatie 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
ja 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 13 juli 2015 
a) Verslag AB 13 juli 2015 
b) Besluitenlijst AB 13 juli 2015 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Bestuursrapportage Q2-2015 
a) Voorlegger 
b) Bestuursrapportage Q2-2015 

 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

4.  Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers  
a) Voorlegger stand van zaken  

 
Ja 

 
Kennisnemen 
 

5. Rondvraag en sluiting  
 

 

 

AGENDA 12-10-2015                                                                                         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:  Donderdag 25 juni  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 

Afwezig: 
 
  
 
 

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

      

1   Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom op de laatste vergadering voor de vakantie.  

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Nieuwsbrief stichting Clip 
Wordt voor kennisgeving aangenomen 

 Ontwikkelingen rondom baanafspraken 
De werkprocessen zijn ingeregeld, medewerkers zijn geselecteerd en gekwalificeerd voor de 
loonwaardemeting. Plaatsingsresultaten Baanbrekers (m.n. wachtlijst Wsw) liggen tot op 
heden op schema.  

 Ontwikkelingen cliëntenparticipatie 
De actuele ontwikkelingen worden toegelicht. De conceptverordening zal in het komende AB 
worden behandeld, waarna gekomen kan worden tot inrichting van de nieuwe 
cliëntenparticipatie. Verwacht wordt dat in dat kader in eerste aanleg begonnen wordt met de 
werving van een voorzitter. Gelet op de aanstaande vakantieperiode geeft de voorzitter aan 
wanneer hij i.v.m. vakantie niet bereikbaar is. 
 

 
 

3   Verslag vergadering 28 mei 2015   

Het verslag wordt onder dankzegging aan de samensteller vastgesteld.  
 

 
  

4   Beleidsregels bijzondere bijstand  



Kennis is genomen van de nieuwe conceptbeleidsregels. De heer Van Dijk verstrekt een toelichting op de 
inhoudelijke veranderingen in de beleidsregels. De aanwezigen kunnen zich vinden in de voorgestelde 
veranderingen. T.a.v. de gehanteerde kilometervergoeding worden vragen gesteld over de hoogte van de 
vergoeding bij gebruik van een eigen woning. Aangegeven wordt dat dit bedrag niet toereikend is. De heer 
Van Dijk geeft aan dat het stelsel van bijzondere bijstand uitgaat van noodzakelijke kosten. Dit geldt ook 
vervoer, waarbij de belanghebbende zelf de keuze maakt om al dan niet gebruik te maken van openbaar 
vervoer. De kosten van openbaar vervoer worden volledig vergoed via de bijzondere bijstand. De keuze 
voor het gebruik van een eigen auto heeft niet tot gevolg dat indirecte kosten zoals verzekering, belasting 
worden vergoed. De geboden kilometervergoeding is toereikend om de directe vervoerskosten te kunnen 
betalen.  Er is daarom geen aanleiding om bijvoorbeeld aan te sluiten op de ruimere kilometervergoeding 
in het kader van de belastingwetgeving.  
Het positieve advies van de WWB-kamer zal worden voorgelegd aan het DB dat op 26 juni een beslissing 
neemt op de beleidsregels met inbegrip van de vraagstelling rondom de kilometervergoeding.   

 
 

5  Cliëntondersteuning WMO bij werk en inkomen   

 N.a.v. een vraagstelling van de heer D. Zijlmans m.b.t. cliëntondersteuning WMO deelt de heer Van Dijk 
mede dat hij bij de drie gemeenten de vraag heeft weggelegd hoe deze cliëntondersteuning ten aanzien 
van het beleidsveld werk en inkomen is vormgegeven. Zodra deze informatie teruggekoppeld is, zal de 
WWB-kamer worden geïnformeerd.  

 
 

 6 Rondvraag en sluiting   

De voorzitter wenst de aanwezigen een prettige en zonnige vakantie toe.  
De eerstvolgende vergadering vindt in september plaats, tenzij er zich onderwerpen voordoen die 
noodzaken tot eerder overleg.  

 







 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 4 september 2015 

 

  

Openbare besluitenlijst van 4 september 2015 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
1. Ingekomen stukken / mededelingen    

Kennis is genomen van de termijnkalender, de brief van de provincie Noord-Brabant van 23 
juli 2015 over de begroting 2016, de brief van 10 juli 2015 van Ruelong b.v. over de opzegging 
van de joint venture overeenkomst en de brief van 24 juli 2015 van de gemeente Waalwijk 
over de voortgang van het proces verbeteren samenwerking.   

 
 
2. Openbaarmaking besluitenlijst DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten het concept van de openbare besluitenlijst van 26 juni 
2015 vast te stellen.    

 
 

3. Bestuursrapportage Q2-2015 
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de bestuursrapportage Q2-2015 en deze ter 
vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur.       

 
 

4. Rechtspositionele regelingen   
Het dagelijks bestuur heeft besloten de 93ste tot en met de 99ste wijziging van de CAR-UWO 
vast te stellen.    

 
 

5.  Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  
Het dagelijks bestuur heeft overeenkomstig de adviezen van de commissie bezwaarschriften 
van 17 en 28 augustus 2015 beschikt op de bezwaarschriften.    
 

 
6. Klantenparticipatie  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de gemeente Waalwijk schriftelijk een toelichting te 
vragen die relevant is voor de vormgeving van de nieuwe klantenparticipatie.    

 
 
Voor akkoord,  
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 26 juni 2015 

 

  

Openbare besluitenlijst van 26 juni 2015 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
1. Ingekomen stukken / mededelingen    

Kennis is genomen van de termijnkalender, de verslagen van de WWB-kamer van 26 maart 
en 8 mei 2015, het resumé van de Verzamelbrief SZW 2015-1, het accountantsverslag 2014 
en de accountantsverklaring, artikel Brabants Dagblad over Talent2work.  

 
2. Openbaarmaking besluitenlijst DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten het concept van de openbare besluitenlijst van 22 mei  
vast te stellen.    

 
3. Sectorplan Wsw: 

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het aanvragen van subsidie conform het concept  
sectorplan Wsw dat samen met de andere Wsw-organisaties in de arbeidsmarktregio is 
opgesteld.      

 
4. Beleidsregels bijzondere bijstand 2015  

Het dagelijks bestuur heeft besloten tot vaststelling van de beleidsregels bijzondere bijstand 
2015.   

 
5. Evaluatie dienstverlenend handhaven 2013-2014  

Het dagelijks bestuur heeft besloten kennis te nemen van de evaluatie van de activiteiten uit 
het handhavingsbeleidsplan Dienstverlenend handhaven 2013-2014.     

 
6.  Personele regelingen  
 Het dagelijks bestuur heeft besloten tot vaststelling van de beleidsdocumenten 

Pschychosociale Arbeidsbelasting en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek.    
 

7.  Informatiseringsbeleid  
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de ontwikkelingen rondom automatiserings- 
en informatiseringsbeleid.   

 
8. Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s.  

Het dagelijks bestuur heeft overeenkomstig de adviezen van de commissie bezwaarschriften 
van 22 mei, 1, 12 en 15 juni 2015 beschikt op de bezwaarschriften.    

 
9. Adviezen klachtdoening 

Het dagelijks bestuur heeft overeenkomstig de adviezen beschikt op de afdoening van 
klachten.   

   
10. Digitaal vergaderen 
 Het dagelijks bestuur heeft besloten te vergaderen met gebruikmaking van IBabs.  
 
Voor akkoord,  
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  
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Het college van burgemeester en wethouders  

van Waalwijk 

Postbus 10.150 

5140 GB Waalwijk 

 

 

 

Geacht college, 
 
 
Als uitvloeisel van de strategische notitie “Iedereen doet mee in de Langstraat” stond op 13 
juli 2015 de verordening Cliëntenparticipatie Baanbrekers op de agenda van het Algemeen 
Bestuur van Baanbrekers. 
 
Tijdens de behandeling van dit agendapunt hebben de vertegenwoordigers van uw raad en 
college aangegeven dat van gemeentewege een onderzoek loopt naar de bevoegdheid van 
het algemeen bestuur tot vaststelling van deze verordening. Vaststelling van deze 
verordening vond daarom plaats onder voorbehoud van de uitkomst van dat onderzoek. 
Nadien hebben wij hierover niets meer vernomen.   
 
De volgende vergadering van het algemeen bestuur is 12 oktober 2015. Graag vernemen wij 
tijdig uw zienswijze, zodat wij het algemeen bestuur kunnen informeren over de mogelijke 
verdere ontwikkelingen.      
 
 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers,  

 

 

 

 

Mevrouw A.E.W. van Limpt De heer W.J.J. Ligtenberg 

secretaris  voorzitter 

 

Referentie  DB04092015 

Behandeld door  M. van Limpt 

Betreft  cliëntenparticipatie 

   

Burgerservicenummer   

Datum  11 september 2015 

Bijlage(n)   
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C O N C E PT  
 
Verslag 13 juli 2015      Algemeen Bestuur Baanbrekers 
 
 
Aanwezig: De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter 

Mevrouw M. van Limpt, secretaris 
Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden 
De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk 
Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden  
De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk 

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

Afwezig: De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  
                        De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand  
                          Beiden met bericht van verhindering  
   
  
    
De voorzitter opent de vergadering onder de mededeling dat de heren Grootswagers en de heer 
Flohr verhinderd zijn.  De heer Flohr wordt vervangen door de heer J. Brekelmans. Hij heet verder de 
heren D. Meeuwissen en S. Aichi van Deloitte Accountants b.v. welkom, die een toelichting zullen 
geven op het agendapunt 3.  
 
Hij stelt vervolgens aan de orde: 
 
 
1) Opening / mededelingen /ingekomen stukken  

 
a. Termijnagenda 
De termijnagenda geeft geen aanleiding voor opmerkingen.  
 
Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
b. Verslagen WWB-kamer van  26 maart, 8 en 28 mei 2015 
De verslagen geven geen aanleiding tot opmerkingen.  
 
Besloten wordt de verslagen van de WWB-kamer van 26 maart, 8 en 28 mei 2015 voor 
kennisgeving aan te nemen.  
 
 
c. Openbare besluitenlijst DB  van 22 mei 2015 
De besluitenlijst geeft geen aanleiding voor opmerkingen.  
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Besloten wordt de openbare besluitenlijst van het DB van 22 mei 2015 voor kennisgeving aan 
te nemen.  
 
 
d. WML Facilitair  
De voorzitter deelt mede dat de ondernemingsraden van Baanbrekers en OR Facilitair en het 
voltallige personeel van WML Facilitair zijn geïnformeerd over de opzegging van de 
samenwerking met Vebego en de voorgenomen zelfstandige voortzetting van WML Facilitair 
door Baanbrekers. Dit leverde een aantal diverse reacties op. Soms gebaseerd op 
ongerustheid, soms gebaseerd op niet volledige feiten. Ook werd teruggegrepen naar de 
overwegingen die ten grondslag lagen aan het aangaan van de samenwerking met Vebego.  
De heer Hendrich geeft een korte toelichting op een gesprek dat hij met een afvaardiging van 
de OR-en en het GO van Baanbrekers heeft gehad.   
De heer Musters vraagt of er nu een persbericht uitgaat. De secretaris antwoordt dat dit de 
volgende dag gebeurt. 
 
Kennis wordt genomen van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de opzegging van 
de samenwerking met Vebego en de voorgenomen zelfstandige voortzetting van WML 
Facilitair door Baanbrekers.  
 

 
2) Verslag en besluitenlijst vergadering van 11 mei  2015  

Het verslag en de besluitenlijst geven geen aanleiding voor het maken van opmerkingen. 
 
Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst vast te stellen.  
 
 

3) Accountantsverslag 2014 
De voorzitter nodigt de heer Meeuwissen uit een toelichting te verstrekken op de controle 
van de jaarrekening. 
De heer Meeuwissen geeft aan dat het controleproces beïnvloed is door de aanscherping van 
controlevoorschriften gericht op kwaliteitsverbetering. Het AFM-rapport ligt hieraan ten 
grondslag. O.a. meer aandacht voor de automatiseringsomgeving, frauderisicoanalyse, 
inzicht in bedrijfsprocessen als input voor de risicoanalyse, ontwikkelingen in het BBV leidde 
tot meer werk voor Deloitte en dus ook voor de organisatie.  
Vervolgens geeft hij een inhoudelijke toelichting op de diverse onderdelen van het verslag. 
Mevrouw de Bruijn informeert wat er gedaan is met betrekking de risicoanalyse. De heer 
Hendrich antwoordt dat dit onderwerp de aandacht heeft van de organisatie en de 
gemeenten. Er wordt gewerkt aan een risicobeheersplan waarin ook fraude zal worden 
opgenomen. Het is de bedoeling dat het onderwerp behalve voor het MT en het DB ook 
geagendeerd wordt voor het AB. De heer Meeuwissen geeft aan dat dit ook via het 
jaarverslag kan lopen.  
Vervolgens gaat hij in op de financiële positie van Baanbrekers toe. Liquiditeitspositie en 
solvabiliteit zijn zorgelijk en hij verwijst in dit kader naar de ambities m.b.t. omzetverhoging 
en kostenbeheersing. 
De heer Van Groos heeft naar aanleiding van het verslag drie vragen. Hij verwijst naar de 
datum van ondertekening van het verslag van 12 juni en vraagt waarom de vertraging is 
opgetreden. Verder gaat hij in op de begrotingsoverschrijding op pagina 10 van het verslag 
en vraagt hij zich af op pagina 18 het ‘gerealiseerde resultaat voordelig’ niet het  
‘gerealiseerde resultaat nadelig moet zijn.  
De heer Meeuwissen antwoordt dat vertraging is ontstaan door de extra werkzaamheden 
voor Deloitte en Baanbrekers. Partijen zijn het er over eens dat zij deze vertraging niet willen 
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en hebben daarover afspraken gemaakt. Vervolgens gaat hij in op de 
begrotingsrechtmatigheid waarbij specifiek wordt getoetst op het eigen protocol. Daarna 
bevestigt hij de juistheid van de opmerking van de heer Van Groos op de omschrijving van 
het gerealiseerde resultaat. Hier moet inderdaad nadelig staan.  
Mevrouw Smit verwijst naar de redactie over de waardering van het vastgoed op pagina 15. 
De secretaris antwoordt dat deze informatie aan het DB wordt voorgelegd.  
De heer Musters vraagt wat er gebeurd is met de adviezen van vorige jaren. De heer 
Meeuwissen antwoordt hierop dat dit altijd teruggepakt wordt bij de controle. Het feit dat 
hierover niets is opgenomen, betekent dat dit aspect van de controle goed beoordeeld is.  
Vervolgens bedankt de voorzitter de heren van Deloitte voor de verstrekte toelichting.  
 
Besloten wordt de verstrekte toelichting op het accountantsverslag voor kennisgeving aan te 
nemen.   

 
 
4) Controleverordening / financiële verordening 

De heer Hendrich geeft een toelichting op de beperkte aanpassing van de financiële 
verordening en gaat daarbij in op het weerstandsvermogen en de discussie die gevoerd moet 
worden of Baanbrekers al dan niet moet beschikken over een vrij vermogen. Hij verwijst 
daarbij naar artikel 14 van de financiële verordening. De secretaris merkt aansluitend op dat 
dit onderwerp ambtelijk wordt besproken en vervolgens in het bestuur wordt gebracht. Het 
initiatief ligt bij Baanbrekers met het opstellen van een nota reserves en voorzieningen, 
waarbij uitgangspunten ter discussie staan. Of volledige dekking door gemeenten of een 
bedrag in de vorm van weerstandsvermogen. De noodzaak voor dit laatste is er niet als je 
met gemeenten goede afspraken hebt over toereikende en tijdige dekking. De uitkomst van 
deze discussie moet vastgelegd worden in de gemeenschappelijke regeling. Deze staat 
geagendeerd voor de bestuursvergadering van oktober a.s.  
De heer Musters vraagt vervolgens waarom vorderingen nu opgesplitst worden. Dat was 
voorheen toch ook niet het geval? De heer Meeuwissen merkt op dat deze opsplitsing in de 
jaarrekening nodig is. Vandaar ook de daaruit voortvloeiende aanpassing van de verordening.  
Mevrouw Couwenberg kan zich vinden in de voorgestelde splitsing. De secretaris zegt toe 
een nadere toelichting op te nemen in het verslag.  
De heer Van Groos vindt het gezien de financiële positie en de grote pieken tussen 
inkomsten en uitgaven van Baanbrekers gepast om in de verordening een bepaling over een 
liquiditeitsbegroting op te nemen. Dit wordt bevestigt door de heer Hendrich. Hij stelt voor 
een tekstvoorstel toe te voegen aan het verslag en dat hierop binnen een bepaalde periode 
kan worden gereageerd. Met dit voorbehoud stelt de voorzitter voor de beide verordeningen 
vast te stellen.  
 
Besloten wordt tot vaststelling van de verordening op de uitgangspunten voor het financieel 
beleid en voor de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers (verordening ex. 
art. 212 Gemeentewet) en de Controleverordening Baanbrekers. Vaststelling vindt plaats 
onder voorbehoud van instemming met een tekstvoorstel over liquiditeitsbegroting in de 
eerstgenoemde verordening. Dit tekstvoorstel wordt via het conceptverslag voorgesteld.  
 
 

5.  Bestuursrapportage Q1-2015 
De voorzitter nodigt de leden uit te reageren op de bestuursrapportage.  
De heer van Groos merkt op nu pas te beschikken over de bestuursrapportage terwijl deze al 
lang klaar is en daardoor te lang in onwetendheid blijft.  De voorzitter geeft aan dat in de 
vorige vergadering uitgelegd is waarom de rapportage nog niet beschikbaar was. Destijds is  
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daarom een mondelinge toelichting verstrekt over het eerste kwartaal. Mevrouw 
Couwenberg geeft aan dat de rapportage nu al sneller beschikbaar is dan het vorige jaar.  
De heer Hendrich gaat vervolgens in op de afspraken die over de plan- en controlcyclus met 
de gemeenten zijn gemaakt. Afstemming met de secretarissen vindt nog plaats.   
Mevrouw Couwenberg vraagt om een betere afstemming met het actieplan en een 
verduidelijking op afwijkingen ten opzichte van de begroting, zoals ten aanzien van de omzet 
en kosten van pmc’s.  De secretaris geeft aan dat er gewerkt wordt aan een  
risicobeheersplan dat resistent is voor de komende jaren. De bestuursrapportage wordt 
daarop afgestemd. Bovendien wordt de rapportage verrijkt met verdiepende informatie van 
de afdelingsmanagers. 
Mevrouw Couwenberg haalt vervolgens het verloop van de fte’s aan en vraagt aan te geven 
wat echt nodig is voor de bedrijfsvoering en datgene wat je wilt bereiken.  
De secretaris geeft aan dat de organisatie nu praat over de risico’s en kansen met betrekking 
tot het personeel, vertrekkend vanuit 2018 en terugkijkend naar nu, waarop de heer 
Hendrich aanvult dat de organisatie nu een beter inzicht heeft in de toekomstige 
formatieontwikkeling zowel vanuit kwalitatief als naar kwantitatief oogpunt. Mevrouw de 
Bruijn vraagt ook te kijken naar het breder inzetten van het personeel. Daardoor hoeft 
wellicht minder ingehuurd te worden.   
De heer Brekelmans vindt het zorgelijk dat er in de organisatie 84 mensen ziek zijn. Mevrouw 
Couwenberg vraagt aandacht voor verdiepende informatie. Mevrouw Van Aart gaat 
vervolgens in op de eventuele link van inhuur en het verzuimcijfer, waarop de heer Hendrich 
antwoordt dat die link er is, maar dat er nog meer speelt. Bij inkomensondersteuning zit een 
aanvullend probleem, omdat er ook een gebrek is aan ervaren inkomensconsulenten, 
waardoor inhuur noodzakelijk is. De secretaris vult aan dat ook de invoering van de 
Participatiewet met de bijkomende extra werkzaamheden en het wijkgericht werken de 
werkdruk eveneens beïnvloeden.  
 
Besloten wordt de bestuursrapportage Q1-2015 vast te stellen.  
 

 
6.  Meerjarenbegroting 2016-2019 

Het onderwerp geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen nu de raden hebben 
ingestemd. Verder wordt kennis genomen van de motie van de gemeente Waalwijk m.b.t. 
harmonisatie van social return en inbesteding. In Heusden is een vergelijkbare motie 
aangenomen. Loon op Zand onderschrijft dezelfde uitgangspunten voor zover deze haalbaar 
zijn voor Baanbrekers.  
 
Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden met betrekking tot de 
ontwerpbegroting 2016-2019.  

▪ De begroting vast te stellen overeenkomstig de ontwerpbegroting 2016 en de 
meerjarenraming 2017-2019. 

▪ De moties van de gemeenten over social return en inbesteding voor kennisgeving aan 
te nemen.  

 
 
7.    Verordening cliëntenparticipatie 

Mevrouw de Bruyn  geeft aan dat bij Waalwijk vragen gerezen zijn over de juridische 
bevoegdheid van Baanbrekers om de verordening cliëntenparticipatie te kunnen vaststellen 
voor zover het de Wsw betreft. De VNG is om een advies ter zake gevraagd.  Op 16 juli 
spreekt de raad van Waalwijk hier verder over.   
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Besloten wordt: 
 Het standpunt van VNG en daarmee van de gemeenteraad van  Waalwijk van 16 juli af te 

wachten.  
 De verordening cliëntenparticipatie vast te stellen  onder voorbehoud van een positief 

standpunt van de raad van Waalwijk over de juridische bevoegdheid van het AB om dit te 
doen.  

 
 
8.     Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers stichting Fidant 

Mevrouw Van Aart vraagt of gespecificeerd kan worden of de cao van de uitlener of van de 
inlener van toepassing is.  Ook moet er kritisch gekeken worden naar de koppeling met de 
cao en dan ook naar alle bepalingen van de cao. Zij vraagt verder de inlener niet te belasten 
met de verklaring omtrent gedrag en zij stelt daarom voor dat artikel te schrappen.  
De secretaris zegt toe dat de specificatie m.b.t. de cao toegevoegd wordt. Voorts meldt zij 
dat in de werktijdenregeling van Baanbrekers uitgegaan wordt van de voorwaarden van de 
inlenende partij. De vraagstelling over de verklaring omtrent gedrag zal zij bezien en hierover 
via het verslag uitsluitsel geven.  
Mevrouw de Bruijn  heeft zorgen over het controleren van het ziekteverzuim door de inlener 
en vraagt hoe dat geborgd wordt. De secretaris stelt voor het antwoord op deze technische 
vraag aan het verslag toe te voegen.  
De voorzitter stelt voor de detacheringsvoorwaarden met inachtneming van de aanpassingen 
op voorhand vast te stellen.  
 
Besloten wordt tot vaststelling van de detacheringsvoorwaarden Baanbrekers /stichting 
Fidant onder intrekking van de thans geldende detacheringsvoorwaarden.  
 

 
9.     Digitaal vergaderen 

De heer Van Hamond informeert of Ibabs ook op een laptop geplaatst kan worden. Dat is 
inderdaad het geval. Verder informeert hij of een kleine scholing verzorgd kan worden. De 
secretaris antwoordt dat waar nodig ondersteuning wordt geboden.  
 
Besloten wordt over te gaan op digitaal vergaderen via Ibabs.  

 
 
10. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris i.v.m. een tweetal ontwikkelingen. Als eerste 
gaat zij op het sectorplan wsw dat samen met de andere sw-organisaties in Midden-Brabant 
is opgesteld en op basis waarvan Baanbrekers verwacht € 200.000 aan additionele 
financiering te verkrijgen voor een aantal activiteiten in de periode september 2015 tot 
september 2016.  Daaronder vallen trajecten voor jongeren afkomstig van het VSO, het 
versterken van een leerwerkinfrastructuur, onderzoek naar een gezamenlijke 
detacheringsfaciliteit, versterken van het middenkader in de sw en het opleiden van 
jobcoaches. De aanvraag zal met het conceptverslag aan de leden worden toegezonden.   
 
Vervolgens gaat zij op de zogenaamde talentbanen, een alternatief voor personen uit de 
Participatiewet die door de strenge keuringseisen niet in het doelgroepenregister 
banenafspraak kunnen worden opgenomen. I.o.m. met het dagelijks bestuur is in mei gestart 
met een vijftiental trajecten voor personen met een arbeidsbeperking die voor een half jaar 
zo extern mogelijk worden geplaatst met 50% loonwaarde met zo mogelijk daarna reguliere 
indiensttreding of eventuele detachering vanuit Baanbrekers. Na drie maanden wordt 
eventuele opname in het doelgroepenregister bezien.  
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De leden vinden de talentbanen een goed initiatief. Mevrouw Mulder merkt op dat 
ondersteuning wordt geboden aan de personen die het nodig hebben.  
 
De heer Van Groos verwijst naar de vergadering van 12 oktober van het AB en vraagt of de 
bestuursrapportage over het tweede kwartaal zo spoedig mogelijk kan worden toegezonden. 
De secretaris zegt toe dit te doen na bespreking in het dagelijks bestuur.  
Op een vraag van de heer Van Groos wie zich nu verantwoordelijk voelt voor de harmonisatie 
van social return geeft de voorzitter aan dat hij dit samen met de secretaris oppakt.  
De heer Musters feliciteert de gemeente Waalwijk met de uitbreiding van bol.com. Dat geeft 
perspectief voor het bijstandsbestand. De heer Bakker vult aan dat nu goed moeten gekeken 
hoe zoveel mogelijk personen uit de bijstand geplaatst kunnen gaan worden. De heer 
Brekelmans verwijst naar de eerdere negatieve ervaringen in het Westland en vraagt dat te 
voorkomen. De secretaris geeft aan dat het bestand een bovenlaag kent van circa 150 
mensen die snel en volledig inzetbaar zijn op regulier werk. Zij attendeert verder op 
mogelijkheden voor het aanpassen van werkprocessen bij werkgevers en het bieden van 
begeleiding. Er vindt oriëntatie plaats aan de hand bij vergelijkbare initiatieven.   
 
Tot slot wenst de voorzitter de vakantiegangers een goede vakantie toe, waarna hij de 
vergadering sluit.   
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BIJLAGE BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN 

 
 

Vraagstelling controleverordening / financiële verordening (agendapunt 4) 
 
1. Opsplitsing vorderingen  
Antwoord:  
De aard en aanvang van de vorderingen van Baanbrekers zijn dusdanig verschillend dat dit 
een opsplitsing rechtvaardigt. Enerzijds zijn er vorderingen vanuit ons bestand van 
bijstandsklanten. Anderzijds zijn er afnemers van onze diensten van het Werkbedrijf waarop 
vorderingen kunnen ontstaan.  
 

 
 

2. Liquiditeitsbegroting  
Antwoord: 
Wijziging van het vierde lid van artikel 6 van de financiële verordening wordt voorgesteld 
door toevoeging van de volgende tekst: 

e. de liquiditeitsbegroting, waarbij inzicht wordt gegeven in het financieringstekort, 
respectievelijk het financieringsoverschot. 

 
 
 

Vraagstelling Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers stichting Fidant (agendapunt 8) 
 

1. Specificatie cao. / werktijdenregeling Baanbrekers 
Deze specificatie is reeds opgenomen in artikel 3 lid 2 van de detacheringsvoorwaarden. 
Medewerkers zijn niet in dienst bij de inlener waardoor er wettelijke gezien nooit een 
cao van een inlener gevolgd mag worden, tenzij voor specifieke arbeidsvoorwaarden 
uitzonderingen zijn gemaakt. 
 

2. Verklaring omtrent het gedrag    
 In de praktijk is dit enkel aan de orde als de gedetacheerde een specifieke functie gaat 
uitoefenen bij inlener waar een verklaring omtrent gedrag vereist is. Omdat dit meer 
uitzondering dan regel zal zijn, en dit in samenspraak zal moeten met de gedetacheerde 
zelf, is besloten om dit neer te leggen bij de inlener. Het is ten slotte ook de functie van 
inlener waar deze verklaring voor noodzakelijk is. Wel is van belang dat duidelijk is dat 
een dergelijke verklaring aangevraagd mag worden, in samenspraak met de 
gedetacheerde, indien dit van belang is voor de uit te oefenen functie. Vandaar dat deze 
is opgenomen in de voorwaarden. 
 

3. Borging controle ziekteverzuim  
Verzuimbeheersing/controle is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van in- en 
uitlener, omdat de gedetacheerde te werk is gesteld bij de inlener, maar uiteindelijk de 
uitlener verantwoordelijk is voor de formele ziekmelding en het WVP traject in deze. In 
de praktijk zal er sprake zijn van contact tussen de contactpersonen van in- en uitlener 
hierover. Inlener heeft niet de taak tot controle van het ziekteverzuim. Controle vindt 
plaats middels de Arbodienst die wordt ingeschakeld door formeel werkgever/uitlener 
van de gedetacheerde. 
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Besluitenlijst algemeen bestuur  13 juli 2015 

Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen 
stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 
a. de termijnagenda 
b. de verslagen van de WWB-kamer van 26 maart, 8 en 28 mei 2015 
c. de openbare besluitenlijst van het DB van 22 mei 2015 
d. de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de opzegging van de samenwerking met Vebego 

en de voorgenomen zelfstandige voortzetting van WML Facilitair door Baanbrekers.  
 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van 13 juli 2015 Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst overeenkomstig het concept vast te stellen.  

3. Accountantsverslag 2014 Besloten wordt de verstrekte toelichting op het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.  

4. Controleverordening / financiële 
verordening 2014 

Besloten wordt tot vaststelling van de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid en 
voor de inrichting van de financiële organisatie van Baanbrekers (verordening ex. art. 212 
Gemeentewet) en de Controleverordening Baanbrekers. Vaststelling vindt plaats onder voorbehoud 
van instemming met een tekstvoorstel over liquiditeitsbegroting in de eerstgenoemde verordening. 
Dit tekstvoorstel wordt via het conceptverslag voorgesteld.  
 

5. Bestuursrapportage Q1-2015 Besloten wordt de bestuursrapportage Q1-2015 vast te stellen.  
 

6. Meerjarenbegroting 2016-2019 Besloten wordt: 
 Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden met betrekking tot de 

ontwerpbegroting 2016-2019.  
 De begroting vast te stellen overeenkomstig de ontwerpbegroting 2016 en de 

meerjarenraming 2017-2019. 

 De moties van de gemeenten over social return en inbesteding voor kennisgeving aan te 

nemen. 
7. Verordening cliëntenparticipatie Besloten wordt: 

 Het standpunt van VNG en daarmee van de gemeenteraad van  Waalwijk van 16 juli af te 
wachten.  

 De verordening cliëntenparticipatie vast te stellen  onder voorbehoud van een positief 
standpunt van de raad van Waalwijk over de juridische bevoegdheid van het AB om dit te 
doen.  
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8.  Detacheringsvoorwaarden Baanbrekers 
stichting Fidant  

Besloten wordt tot vaststelling van de detacheringsvoorwaarden Baanbrekers /stichting Fidant onder 
intrekking van de thans geldende detacheringsvoorwaarden. 
 

9. Digitaal vergaderen Besloten wordt over te gaan op digitaal vergaderen via Ibabs.  
 

10. Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord: 12 oktober 2015 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 



 

  1/2 

 

 
 

  

Behandeling in:                  AB van 12 oktober 2015        

 

Onderwerp: Bestuursrapportage Q2-2015 

Steller: E. Hendrich 

 

 

Voorstel: 

 

 

U wordt voorgesteld de bestuursrapportage Q2-2015 overeenkomstig het 
bijgevoegde concept vast te stellen.  

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 12 oktober 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:  

    

    

    

    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:  X Beleidsmedewerkers en controllers  

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Bestuursrapportage Q2-2015 

 

 

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. 
In hoofdstuk 1 van de berap vindt u een toelichting op de ontwikkelingen van de programmalijnen uit 
het meerjarenbeleidsplan 2015-2018.  Er zijn wederom een aantal belangrijke stappen gezet 
waarmee Baanbrekers steviger op de kaart is gezet. Daarnaast is de dienstverlening actueel 
gehouden, maar ook uitgebreid en verbeterd.  

 
 
Adviezen in- en extern: 
De bestuursrapportage is gedeeld met de controllers en beleidsmedewerkers van de gemeenten.  
 
 
Voorstel: 
U wordt voorgesteld de bestuursrapportage Q2-2015 overeenkomstig het bijgevoegde concept vast 
te stellen.  
 
 
 
Waalwijk, 30 september 2015 
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1. Inleiding 
 
 

Voor u ligt de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het 2e kwartaal van 2015.  

In het afgelopen kwartaal zijn wederom een aantal belangrijke stappen gezet waarmee Baanbrekers weer 

steviger op de kaart is gezet. Daarnaast is de dienstverlening  actueel gehouden, maar ook uitgebreid en 

verbeterd. De belangrijkste issues in het tweede kwartaal zijn, gerelateerd aan het strategisch plan: 

 

Programmalijn 1: versterking marktaanpak 

 De gemeente Waalwijk heeft een overeenkomst met Bol.com gesloten. Door de vestiging van 

Bol.com in Waalwijk, ligt het in de lijn der verwachting dat Baanbrekers een deel van de vereiste 

arbeid mag gaan invullen. Baanbrekers is door de gemeente in een vroegtijdig stadium bij de 

besprekingen betrokken en ambieert bij de uitvoering van de afspraken een regierol waar het 

gaat om matching van de doelgroepen van Baanbrekers. 

 Baanbrekers heeft een nieuw product ontwikkeld waarmee mensen met een arbeidsbeperking 

met inzet van subsidie geplaatst kunnen worden bij (reguliere) werkgevers. Het zijn zogenaamde 

Talentbanen en via een pilot worden vanaf begin juni de eerste mensen gematcht. 

 Er is een start gemaakt met de interne opleiding voor de inzet van het loonwaardeinstrument 

Dariuz. De eerste medewerkers zijn inmiddels gecertificeerd. Daarnaast start Baanbrekers in juli 

met workshops voor het gebruik van een ‘light-versie’en wordt met deze versie een proef van 

enkele maanden gestart. 

 Een aantal nieuwe en potentieel interessante accounts is verworven en in juni heeft wederom 

een Talent2Work event plaatsgevonden waarbij 20 werkgevers hebben deelgenomen aan 

verschillende activiteiten en het netwerkcafé. Er waren ruim 200 werkzoekende WW-ers, 

bijstandsklanten en Wsw-ers. 

 

Programmalijn 2: PMC analyse 

 De eerste berekeningen zijn afgerond en besproken in het MT van Baanbrekers. Momenteel 

wordt gekeken of en hoe de door- en uitstroom gekwantificeerd kan worden. Vandaar uit wordt 

de discussie uitgebreid naar onze medezeggenschap en vervolgens Dagelijks- en Algemeen 

Bestuur. 

 

Programmalijn 3: samenwerking gemeenten/arbeidsmarktregio 

 In april is met de gemeenten een contract gesloten waarmee Baanbrekers per onmiddellijke 

ingang de exclusiviteit heeft voor de inzameling van Textiel. De uitvoering van dit contract is 

vertraagd vanwege afspraken over handhaven. Naar verwachting zal de extra inzameling na de 

zomer een feit worden. 

 Op het niveau van Hart van Brabant krijgt de samenwerking vorm in de deelname van 

Baanbrekers aan de Stuurgroep regionaal werkbedrijf en deelname aan diverse werkgroepen 

voor de implementatie van de Baanafspraken. Tegenvaller is de mate waarin bijstandsklanten 

worden toegelaten tot de Baanafspraken. Baanbrekers is er wel in geslaagd om enkele mensen 

van de wachtlijst Wsw op Baanafspraken te plaatsen. 

 Diverse professionals van Baanbrekers nemen inmiddels deel aan de sociale wijkteams in Loon 

op Zand en Heusden. 

 Vanuit Rijkswege (motie Kerstens) is er landelijk extra geld ter beschikking gesteld om de transitie 

van Sociale Werkvoorzieningen te ondersteunen. De middelen worden via de 
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Arbeidsmarktregio’s verdeeld. In dat kader heeft Baanbrekers met de Diamantgroep en de WSD 

een gezamenlijk ‘Sector plan’ ingediend, waarmee naar verwachting ruim € 200.000,- extra 

subsidiegeld voor Baanbrekers ter beschikking komt, voor dit en volgend jaar.  

 

Programmalijn 4: versterken intern organisatie 

 Baanbrekers heeft met externe ondersteuning een kwaliteitsimpuls aan de Cleanroom gegeven 

en haar certificering ISO 13485 wederom verlengd verkregen. 

 Na een complex en langdurig onderhandelingstraject met de medezeggenschap, is  een 

compromis bereikt over de werktijden. We zijn met de medezeggenschap een Werktijden 

Regeling voor 2015 en verder overeengekomen. De nieuwe werktijden faciliteren Baanbrekers 

om mensen zo regulier als mogelijk te laten werken. 

 Kwaliteit, risico-analyse, informatieveiligheid, certificering en daarmee interne beheersing, staat 

hoog op onze agenda. We zijn voornemens om op korte termijn deze issues te bundelen en 

steviger en geïntegreerd te beleggen binnen Baanbrekers zodat we daarmee toekomstbestendig 

zijn.  

 Het proces van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden is, voor zover mogelijk, afgerond. 

Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de herijking en actualisatie van de sociale 

plannen / sociale statuten van Baanbrekers en SBW.  

 Het ERP-systeem en het ICT-platform hebben zich ontdaan van de belangrijkste 

aanloopproblemen en alles draait nu naar behoren. Daarmee breekt Fase II aan voor verdere 

optimalisering. 

 Bij de afdeling Inkomensondersteuning zijn extra kosten voor inhuur gemaakt vanwege 

meerdere langdurig zieken en een zeer moeizame werving van inkomensconsulenten. Hiermee 

gingen dubbele lasten gepaard.  

 Baanbrekers gaat in 2015 haar handhavingsactiviteiten uitbreiden en insourcen. In het tweede 

kwartaal is hiervoor een Handhavingsteam bemensd en zijn de benodigde systemen ingericht. 

Daarnaast is een start gemaakt met de overdracht door het het extern bedrijf dat tot nu toe de 

handhaving voor Baanbrekers uitvoerde. Er is geen productieverlies en de eerste 

handhavingsresultaten zijn positief. 

 

Prgrammalijn 5: Onderzoeken samenwerking joint venture: 

 Begin juli is de samenwerking met de Vebego binnen de Joint Venture WML-Facilitair per het 

einde van het jaar opgezegd. Daarnaast heeft Baanbrekers te kennen geven van af die datum de 

onderneming zelfstandig voort te zetten. Vanaf 2016 heeft Baanbrekers de belangrijke 

activiteitenclusters Groen, Schoon, Toezicht en Beveiliging dus weer in eigen hand. Hiermee kan 

directe sturing plaatsvinden en vallen de Sw-medewerkers weer volledig onder de 

verantwoordelijkheid en invloedsfeer van Baanbrekers. De nieuwe constructie biedt meer 

mogelijkheden binnen de context van de Participatiewet en binnen de Arbeidsmarktregio. Tevens 

zal hiermee de samenwerking met de aan Baanbrekers deelnemende gemeenten verder worden 

geintensiveerd. Momenteel wordt met Vebego overlegd om, op een voor beide partijen 

acceptabele manier, de Joint Venture te ontvlechten en over te dragen naar Baanbrekers.  
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2. Realisatie 2e kwartaal 2015  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Exploitatie

OPBRENGSTEN

BUIG 4.827 5.738 10.565 10.459 106 20.384 20.113

BBZ 24 190 214 22 192 428 44

Omzet PMC's     1.025 1.097 2.122 2.165 -43 4.324 4.329

Omzet overig 147 205 352 150 202 519 300

SW en overige subsidies 3.850 3.849 7.699 7.699 0 15.299 15.398

Re-integratie middelen 300 300 600 600 0 1.200 1.200

Dienstovereenkomst WML facilitair 50 50 100 100 0 200 200

Bijdragen gem. apparaatskosten 1.099 1.100 2.199 2.199 0 4.398 4.398

Incidentele opbrengsten 1 5 6 63 -57 12 125

Totaal opbrengsten 11.323 12.534 23.857 23.456 401 46.764 46.107

KOSTEN

BUIG 4.853 6.535 11.388 11.053 335 21.314 21.255

BBZ 18 243 261 22 239 522 44

Kosten omzet PMC's 78 65 143 300 -157 286 600

Kosten omzet overig 140 88 228 125 103 316 250

Kosten gesubsidieerd personeel 4.164 4.127

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -280 -283

3.884 3.844 7.728 7.810 -82 15.456 15.620

Kosten niet gesubs. personeel 2.032 2.171

- waarvan doorbelaste kosten WML facilitair -179 -186

1.853 1.985 3.838 3.767 71 7.676 7.534

Inhuur personeel 332 175 507 289 218 810 578

Afschr+onderh+rente 309 285 594 604 -10 1.188 1.208

Overige algemene kosten 578 533 1.111 1.132 -21 2.142 2.264

Kosten fusie en reorganisatie 23 13 36 75 -39 72 150

Incidentele kosten 26 33 59 63 -4 125 125

Totaal kosten       12.094 13.799 25.893 25.239 654 49.907 49.628

Resultaat        -771 -1.265 -2.036 -1.783 -253 -3.143 -3.521

RESULTAAT CUMULATIEF         -771 -2.036

Niet vrij besteedbare middelen

Opbrengsten Werkbudget 453 457 910 910 0 1.746 1.819

BTW 2013-2014 0 0 0 0 0 0 0

Kosten Werkbudget 311 545 856 910 -54 1.819 1.819

Resultaat werkbudget       142 -88 54 0 54 -73 0

Begroot t/m 2e 

kwartaal 2015

Begroot t/m 2e 

kwartaal 2015

Verschil 

realisatie en 

begroting t/m 2e 

kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

Realisatie t/m 

2e kwartaal 

2015

Realisatie t/m 

2e kwartaal 

2015

Begroot 2015

Begroot 2015Verschil rea-

lisatie en be-

groting t/m 2e 

kwartaal

Prognose 2015

Prognose 2015

# 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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Uitsplitsing omzet PMC's

omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten

Verpakken en assemblage 194         25          171      9           365       34          509         150      -144        -116      730       68          1.018    300        

Wasserij 69            6            76         4           145       10          130         50         15            -40        290       20          260        100        

Twiddus 155         14          176      8           331       22          329         25         2              -3           708       44          658        50          

Cleanroom 200         12          216      21         416       33          428         50         -12          -17        856       66          856        100        

Werkpool 370         4            417      7           787       11          686         -            102         11          1.574   22          1.371    -             

Broikes 37            17          41         16         78         33          83           25         -5            8            166       66          166        50          

Totaal opbrengsten 1.025      78          1.097   65         2.122   143       2.165     300      -43          -157      4.324   286        4.329    600        

 Uitsplitsing omzet overig

omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten omzet kosten

Kantine 10            32          11         27         21         59          20           45         1              14          42         118        40          90          

Bedrijfsbureau (omzet zonder project) 22            5            37         10         59         15          -              -            59            15          118       30          -             -             

Alfa cheques 78            101       117      49         195       150       85           80         110         70          205       160        170        160        

Vincentius 6              -             7           -            13         -             13           -            1              -             26         -             25          -             

Transferium 31            2            33         2           64         4            33           -            32            4            128       8            65          -             

Totaal 147         140       205      88         352       228       150         125      202         103        519       316        300        250        

Begroot 2015

 Realisatie in                               

1e kwartaal 

 Realisatie in                               

2e kwartaal 

 Realisatie t/m 

2e kwartaal 

2015 

 Begroot t/m 2e 

kwartaal 2015 

 Verschil rea-

lisatie en be-

groting t/m 2e 

 Prognose 2015  omzet 

Verschil rea-

lisatie en be-

groting t/m 2e 

kwartaal

Realisatie t/m 

2e kwartaal 

2015

Realisatie in                               

1e kwartaal

Realisatie in                               

2e kwartaal

Begroot t/m 2e 

kwartaal 2015

Prognose 2015
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3. Toelichting 

 
Realisatie tot en met juni 2015 

In de begroting 2015 wordt een resultaat voorzien van - € 3.521.000, voor het gehele jaar.  

Rekening houdend met de betalingstermijnen van de Buig (t/m 2e kwartaal 52% van totale budget) zou 

dit betekenen dat het begroot resultaat t/m het 2e kwartaal -  € 1.783.000 zou mogen bedragen. 

Het gerealiseerde resultaat t/m het 2e kwartaal is uitgekomen op - €  2.036.000 en is daarmee ruim  

€ 250.000,- achter op begroot. 

Voor de prognose over 2015 wordt  -op basis van de cijfers t/m het 2e kwartaal- echter uitgegaan van een 

resultaat van – € 3.143.000 versus - € 3.521.000 begroot. Zo’n € 375.000  beter.  

Dat is met name verklaarbaar door te verwachten: 

* minder hogere kosten op de BUIG  

N.B.! : dit is echter nog met een nadrukkelijk voorbehoud, omdat o.a. de effecten van de 

Kostendelersnorm (P-Wet) op de hoogte van de gemiddelde uitkering nog ongewis zijn, evenals de 

definitieve budgettoekenning in september. 

* minder hoge kosten van de PMC’s (te ruim begroot). 

* beter resultaat op de Omzet overig. 

* lagere overige kosten. 
 
BUIG 

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

van € 20.113.000. In de prognose is aan de opbrengsten kant rekening gehouden met de hogere bijdrage 

Buig van € 20.279.000 zoals eind april afgegeven door het Ministerie, het nader voorlopig budget 2015.  

Daarnaast is ook ontvangen de IAU uitkering voor Loon op Zand over 2011 ad € 106.000. 

Het definitieve BUIG budget wordt in september/oktober bekend gemaakt. 

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

om op 30 juni 2015 uit te komen op 1636. 

Er is bij de begroting van de BUIG rekening gehouden met een toename. De uitgaven t/m het 2e kwartaal 

liggen € 335.000 hoger dan begroot. Dit beeld is enigszins vertekend  doordat we uitgaan van een lager 

gemiddeld uitkeringsbedrag per jaar dan wat er t/m juni daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit in verband met 

invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 waardoor de gemiddelde uitkeringshoogte moet gaan 

afnemen vanaf 1 juli 2015. Het effect op de gemiddelde uitkeringshoogte moet dan ook vanaf 1 juli 

zichtbaar gaan worden (ivm overgangsregeling voor bestaande klanten tot 1 juli), waardoor de 

overschrijding op de kosten BUIG zou moeten teruglopen. 
 
BBZ 

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

circa 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, 

waardoor 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. 
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De opbrengsten vallen t/m het 2e kwartaal fors hoger uit dan begroot. Dat geldt echter ook voor de 

uitgaven. Per saldo levert dit t/m het 2e kwartaal een negatief resultaat op van € 47.000.  

 

SW subsidie 

Middels de mei circulaire aan de gemeenten is door het ministerie aangegeven dat de subsidie 2015 met 

€ 100.000 naar beneden wordt bijgesteld. Hiermee is in de prognose rekening gehouden. 

 
Omzet en kosten PMC’s 

De omzet valt wat lager uit dan begroot. Echter de begrootte directe kosten, blijken ook aanzienlijk lager 

te zijn.  Achteraf kan geconstateerd worden dat op basis van een eenmalige grote order bij Verpakken en 

assemblage, zowel de omzet als de kosten hier te hoog zijn begroot. 

Per saldo levert dit een positief resultaat op van € 114.000 ten opzichte van begroot. 

Met name de omzet bij Twiddus zal naar verwachting nog toe gaan nemen nu gemeenten Baanbrekers in 

april jl. het alleenrecht op kledinginzameling hebben gegeven. Voorwaarde is wel dat andere inzamelaars 

van kleding  ook daadwerkelijk stoppen (handhaving door gemeenten). Effecten van deze hogere omzet 

zullen naar verwachting vanaf kwartaal 3 zichtbaar worden. 

 

Omzet en kosten overig 

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

Transferium. 

Het grootste deel van de overige omzet t/m juni alsook van de kosten overige omzet  betreft de 

uitvoering van de Alfacheques. Met de uitvoering hiervan is gestopt per 1 juli 2015, deze post zal dus niet 

meer toenemen in 2015 (behoudens een enkele nabetaling).   

Zoals aangegeven is de verwachting dat het saldo van de omzet en kosten hoger gaan uitkomen dan 

begroot.  

 

SW subsidies 

In de mei-circulaire zijn deze subsidies met € 99.000,- door het ministerie verlaagd.  

Brabantse SW- bedrijven (waaronder Baanbrekers) proberen nu om de berekeningen achter deze nieuwe 

budgetten te achterhalen, want deze zijn vooralsnog onduidelijk. 

 

Re-integratie middelen 

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

doorbelasting 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 niet gesubsidieerd personeel 

Deze vallen hoger uit dan begroot. Dat heeft te maken met stijging van pensioenpremie bij de SBW, de 

hogere WGA premie en een aantal salarisverhogingen als gevolg van reguliere (jaarlijkse)  periodieke 

verhoging en cao afspraken.  

 

Kosten inhuur personeel 

Deze kosten vallen € 218.000,- hoger uit dan begroot, met name omdat de kosten van inhuur bij de 

afdeling Inkomensondersteuning hoger zijn dan begroot. 
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Bij het opmaken van de begroting is er, naar nu blijkt, te optimistisch vanuit gegaan om ervaren krachten 
aan te nemen. Op herhaalde vacatures is echter geen enkele reactie van ervaren krachten ontvangen. 
Noodgedwongen worden daarom minder ervaren krachten nu zelf opgeleid.  
Tevens heeft langdurig ziekteverzuim, het proces van uitruil van flexibel naar vast personeel verder 
vertraagd.  
Daarnaast zijn er in het kader van de Bijzondere Bijstand extra werkzaamheden verricht voor onze 
gemeenten (eenmalige uitkering, hulp in de huishouding collectieve ziekte kosten verzekering), welke 
niet te voorzien waren. 
Tot slot moet worden opgemerkt dat de Begroting lineair is opgesteld, waarbij echter de extra kosten 
voor inhuur grotendeels in de eerste helft van het jaar gemaakt zijn. Zo zullen de komende maanden door 
vertrekkende inhuurkrachten, de kosten verder teruglopen. 
Bovendien is een onderschrijding van kosten van de vaste formatie Inkomensconsulenten gerealiseerd en 
wordt een structureel lagere inhuur voorzien vanaf komend jaar omdat Sociale recherche/handhaving nu 
door eigen mensen plaatsvindt. 
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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 13,4 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

Boventallig 1,00 1,00 1,00

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

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 2,70 3,67 3,92 10,29 -0,68

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 3,80 0,60 1,00 5,40 0,50

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 35,27 13,95 15,22 0,89 0,00 65,33 -1,22

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

IO Inkomen 8,20 14,47 22,67 8,33 12,88 21,21 -1,46

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 25,94 16,17 0,00 0,00 45,83 3,72 26,08 14,58 0,00 0,00 44,37 -1,46

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 62,38 0,78 2,00 12,72 77,88 -21,46

R&P Werkmakelaars 6,19 5,44 11,64 4,44 6,00 10,44 -1,20

R&P Werkpool 84,40 6,78 7,30 98,48 87,50 6,42 7,37 101,29 2,81

Totaal Re-integratie & Participatie 149,91 12,97 15,74 2,00 29,83 210,46 149,88 11,64 16,37 0,00 12,72 190,61 -19,85

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 73,23 1,00 3,00 77,23 1,80

WB Wasserij 18,06 3,00 21,06 17,86 2,00 19,86 -1,20

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 0,00 206,02 189,67 1,00 13,78 2,00 0,00 206,44 0,43

6 Gedetacheerd bij WML Facilitair 167,62 6,40 10,89 3,28 188,19 158,43 6,20 6,89 3,28 174,79 -13,40

Totaal Gedetacheerd bij WML Facilitair 167,62 6,40 10,89 3,28 0,00 188,19 158,43 6,20 6,89 3,28 0,00 174,79 -13,40

Eindtotaal 546,23 65,87 78,09 9,23 29,83 729,25 537,96 63,57 73,13 6,17 12,72 693,55 -35,69

30-06-2015
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Ziekteverzuim  

 

Deze verzuimpercentage’s zijn inclusief de WSW medewerkers. 

 
Over het tweede kwartaal bedroeg het ziekteverzuim 9,6%.  
Ter vergelijking; over het 2e kwartaal 2014 was dit lager, te weten 9,4% 

 

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

Het cumulatief cijfer ziekteverzuim t/m juni 2015 bedraagt 9,6%. 

 
Landelijk ziekteverzuim 2013 bij SW bedrijven bedroeg 13,3% voor de SW dienstverbanden en 6,2% voor 
de niet SW dienstverbanden (bron: Rapportage benchmark ziekteverzuim 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 onder, maar het ziekteverzuimpercentage ligt nog wel hoger dan vorig jaar. 

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 16,50% 5,80% 11,00% 7,40% 5,80% 12,20% 9,60% 9,40%

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



 

  Bestuursrapportage 2e kwartaal 2015 

 

12  

  

  

  

  

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 

Instroom 2e kwartaal   131 40 29 62 

Totaal instroom t/m 2e kwartaal  271 93 47 131 
     
Uitstroom 1e kwartaal  105 55 8 42 

Uitstroom 2e kwartaal       123 43 28 52 

Totaal uitstroom t/m 2e kwartaal       228 98 36 94 
     

Aantal cliënten 30-6-2015  1.636 585 270 781 
 

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

 

6. Gemeentelijke Regelingen 

Uitkeringsregelingen (WWB/IOAW/IOAZ) 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

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

Uitgaven 2e kwartaal €    6.534.601 €    2.433.090 €   1.036.007 €   3.065.504 

Totaal uitgaven t/m 2e kwartaal €  11.387.920 €    4.267.262 €   1.814.457 €    5.306.201 

     

Prognose uitgaven 2015 (A) €  21.314.000 €    7.996.000 €   3.398.000 €  9.919.000 

     

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

Prognose resultaat lopend jaar (A-B) €  - 1.035.072 € - 1.339.352 €    -   5.155 €      310.435 

 
De uitgaven BUIG zijn t/m het 2e kwartaal zijn uitgekomen op € 11,4 miljoen . 
In de budgetten is de verhoging van € 165.000 naar aanleiding van de door het ministerie afgegeven 
nadere voorlopige budget (eind april) meegenomen. 
Bij de prognose valt op dat Heusden flink tekort komt op het toegekende budget. Dit komt met name 
door het nieuwe verdeelmodel 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. 
Eerder, begin juni, gaf de staatssecretaris aan dat er fouten zaten in door het CBS geleverde gegevens 
welke van invloed zouden zijn op toegekende budgetten. Inmiddels is in juli bekend gemaakt welke 
aanpassingen in budgetten dit tot gevolg had en is duidelijk dat het budget voor gemeente Heusden niet 
wordt aangepast. 
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In de hiervoor opgenomen tabel van uitgaven uitkeringsregelingen  zijn de debiteurenontvangsten 
gesaldeerd. Hierna volgt nog een overzicht waarin deze debiteurenontvangsten zijn uitgesplitst. 

 

Uitkeringsdebiteuren 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand. Waalwijk 

Ontvangsten BUIG 1e kwartaal €    96.276 Є     30.550 €    13.110 €     52.616 

Ontvangsten BUIG 2e kwartaal €    88.892 €     28.030 €    18.427 €     42.435 

Totaal ontvangsten BUIG t/m 2e kwartaal €  185.168 €     58.580 €    31.537 €     95.051 

     

Ontvangsten BBZ 1e kwartaal €    52.197 €     23.863 €  17.241 €     11.093 

Ontvangsten BBZ 2e kwartaal €    31.814 €     23.413 €    2.904 €       5.497 

Totaal ontvangsten BBZ t/m 2e kwartal €    84.011 €     47.276 €   20.145 €    16.590 

     

TOTAAL ONTVANGSTEN DEBITEUREN €   269.179 €   105.856 €   51.682 €  111.641 

De ontvangsten debiteuren BUIG en BBZ komen t/m het 2e kwartaal uit op € 269.179. 

De ontvangsten over het 1e  halfjaar 2014 bedroegen totaal € 226.658, waarvan € 197.909 tbv BUIG en 

€ 28.749 tbv BBZ. 

We hebben dus minder BUIG ontvangsten en meer BBZ ontvangsten. Dat is een punt van aandacht, onder 

andere omdat BUIG ontvangsten volledig ten gunste vallen van Baanbrekers; i.t.t. de BBZ ontvangsten 

waarvoor dat maar ten dele is. Daarnaast zou de trend opwaarts moeten zijn. 

 
Bijzondere bijstand 

Uitgaven 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

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

Uitgaven 2e kwartaal €    244.296 €       82.542 €    47.279 € 114.475 

Totaal uitgaven t/m 2e kwartaal €    479.119 €     162.932 €    95.691 € 220.496 

     

Prognose uitgaven 2015 

 uitgaven 2015 

€   958.000 €    326.000 €  191.000 € 441.000 

Aantallen aanvragen  

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Aanvragen 1e kwartaal 489         182 107 200 

Aanvragen 2e kwartaal 382         119   79 184 

Totaal aanvragen t/m 2e kwartaal 871         301 186 384 

     

Geraamd aantal aanvragen 2015       2.000 775   375 850 
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Zowel het aantal aanvragen als ook het uitbetaalde bedrag komen lager uit dan in de vergelijkbare periode 
vorig jaar. Toen bedroeg het aantal aanvragen 1204, voor een bedrag van € 558.714. 
Dit komt met name doordat de mogelijkheid van ambtshalve aanvragen is vervallen per 1 januari 2015. 
Dit betreft dan de langdurigheidstoeslag (vanaf 2015 heet dit individuele inkomenstoeslag) en de  
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 de verwachting dat dit 
meer verspreid over het jaar gaat lopen. Desondanks lijkt het aantal aanvragen toch lager uit te komen 
dan geraamd (hiervoor waren de aantallen van 2014 als uitgangspunt genomen).  
 
Uitgaven collectieve ziektekostenverzekering (gemeentepolis) 
 

Omschrijving Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Deelnemers  1.843 629 342 872 

Uitgaven 1e kwartaal €      79.187 €       26.025 €    14.255 € 38.907 

Uitgaven 2e kwartaal €      66.139 €       20.490 €    13.167 € 32.482 

Totaal uitgaven t/m 2e kwartaal €    145.326 €       46.515 €    27.422 € 71.389 

 
 

Re-integratiebudget 

Omschrijving         Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

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

Saldo uitgaven en inkomsten 2e kw. €      514.317 €      219.859 €    101.361 €     193.097 

Totaal saldo uitg. en ink. t/m 2e kw €      855.807 €      350.644 €    171.355 €     333.808 

.     

Budget 2015 €   1.745.779 €      597.068 €    241.154 €     907.557 

 

Er is tot een bedrag van € 600.000 aan kosten personeel (uren) ten laste van het re-integratiebudget  
gebracht.  Verder is aan trajecten, premies, reiskosten werk, Transferium etc. een bedrag van € 341.383 
uitgegeven. 
De trajectkosten bestaan uit kosten voor klanten welke in- of extern geplaatst zijn. Een deel van de  
klanten is geplaatst via Stichting Fidant, onderdeel van Baanbrekers. 
Voor de extern geplaatsten via Fidant wordt van werkgevers een detacheringsvergoeding ontvangen, deze 
ontvangsten bedragen € 85.576. 
Het re-integratiebudget 2015 is bij mei circulaire naar beneden bijgesteld met bijna € 73.000 tot een bedrag 
van € 1.745.779. 
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7. Liquiditeitsoverzicht  
In het liquiditeitsoverzicht zijn de gerealiseerde cijfers vermeld. 
 

 
 
 
Toelichting 
 
Baanbrekers kent maandelijks een lager cash –in dan cash-out. We zijn daarmee voor een goede 
bedrijfsvoering en de daarvoor vereiste liquiditeit , afhankelijk van de gemeenten. Men betaalt de door 
hen ontvangen budgetten WSW, BUIG, BBZ en re-integratie aan Baanbrekers door. Daarnaast is er dus 
nog een  extra aanvulling noodzakelijk. Hierover vindt met regelmaat in goed overleg afstemming plaats. 
In dat kader is er dit jaar in mei € 1,5 miljoen overgemaakt (vooruitlopend op het resultaat 2014). 
Daarnaast is eind juni € 1,5 miljoen aangevuld. 
De prognose geeft aan dat in augustus de toegestane het tekort te groot wordt (m.n. door een aflossing 
op een lening) waardoor er additionele middelen vanuit de gemeenten noodzakelijk zijn. Voor de 
zomerperiode is daarom een aanvullende Kasgeldfaciliteit van 1,0 miljoen bij de BNG geregeld. Na de 
zomer zal in afstemming met de gemeenten de liquiditeit voor Baanbrekers worden weer op peil worden 
gebracht zodat ook deze Kasgeldfaciliteit kan worden opgeheven. 

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 655 655 592 655 560 655 655 655 655 655 655 655

omzet Twiddus 51 47 54 63 53 54 53 53 54 53 53 54

bi jdrage gemeenten 51 453 0 1.099 1.500 1.953 647 0 1.099 0 0 1.100

dienstverleningsovereenk WML Fac 51 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17

totaal ontvangsten 2.857 4.608 3.910 4.845 6.271 5.936 4.738 3.752 5.097 3.756 3.757 5.443

UITGAVEN

Uitkeringen 1588 1.594 1.600 1.605 1.690 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 85 148 80 80 80 80 80 80 80

Salarissen/pens ioenpr/ABP/IZA/LH 3.076 1.925 1.925 1.975 3.200 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925 1.925

Crediteuren 454 480 556 536 560 525 454 455 455 454 455 455

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

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

totaal uitgaven 5.412 4.492 4.561 4.703 5.881 5.314 4.811 5.034 4.353 4.353 4.353 4.355

SALDO ONTVANGSTEN _ UITGAVEN -2.555 116 -651 142 390 622 -73 -1.282 744 -597 -596 1.088

Liquide middelen -2.610 -2.580 -3.231 -3.089 -2.699 -2.077 -2.150 -3.432 -2.688 -3.285 -3.881 -2.793
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Onderwerp:   stand van zaken aanpassing gemeenschappelijke regeling  

 
Samenvatting: 
Gepland is om de gemeenschappelijke regeling in 2015overeenstemming te brengen met nieuwe 
bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Door vertraging in de voorbereiding loopt dit 
proces vermoedelijk twee maanden vertraging op.  
 
Voorgeschiedenis: 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd en als uitvloeisel 
daarvan behoort de huidige GR voor 1 januari 2016 te worden getoetst en waar nodig aangepast te 
worden aan de nieuwe regelgeving. Dit is door het SET opgepakt.  
 
Wat willen we bereiken? 
Een gedragen en waar nodig aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2015. Op 24 februari 
2015 heeft het SET de portefeuillehouders het volgende voorgesteld: ‘Het voorstel is om op dit 
moment te kiezen voor een technische aanpassing van de GR op het punt van de wet- en regelgeving 
en de inrichting van de cliëntenparticipatie, waarbij de aanpassingen die volgen uit evaluatie van de 
griffier van Waalwijk (betreft samenstelling en werkwijze AB) kunnen worden meegenomen. 
Inhoudelijke discussies over verdeelsleutel en andere fundamentele kwesties die zich voordoen met de 
transitie en de regionale samenwerking in Hart van Brabant, worden opgepakt over 2 jaar.’ 
Op uw termijnkalender staat de aanpassing geagendeerd voor de vergadering van 12 oktober 2015.  

 
Stand van zaken medio september 2015  
Het SET en baanbrekers hebben de technische veranderingen in kaart gebracht. Conclusie is dat de 
nieuwe wettelijke bepalingen geen ingrijpende c.q. principiële aanpassing van de huidige GR vraagt.  
 
Er is wel discussie ontstaan over meer inhoudelijke aanpassingen. Deze hebben betrekking op: 

1. De bestuurlijke bevoegdheid tot vaststelling van verordeningen. In geding is of het AB dan 
wel de individuele gemeenteraden bevoegd moeten zijn op grond van de PW. Dit wordt 
onderzocht door juridisch medewerkers van Waalwijk, Heusden en Baanbrekers. 

2. Een tweede aspect gaat over de vraag of niet in alle gevallen voor wijziging van de GR 
unanimiteit nodig zou moeten zijn. Nu geldt een 2/3 meerderheid en in enkele bepalingen 
wordt unanimiteit verlangd. Een van de deelnemers aan de regeling is voorstander van 
algehele unanimiteit bij wijziging van de GR.  

Het SET wil deze eventuele inhoudelijke aanpassingen in eerste aanleg bespreken met de 
portefeuillehouders. Hierdoor is  behandeling in het AB van oktober niet mogelijk wat een vertraging 
in het proces geeft van vermoedelijk twee maanden. De raden zullen in dat geval begin 2016 tot 
besluitvorming kunnen komen. Bij eventuele strijdigheid van bepalingen van de GR met de Wet 
Gemeenschappelijke regelingen zijn de bepalingen uit de wet van toepassing. Dit geldt met name 
voor bepalingen die betrekking hebben op het proces rondom begroting en jaarrekening.  
  
Voorstel: 
Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling Baanbrekers.  
 

Dagtekening,  25 september 2015 


