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ONDERWERP 
 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 
a) Termijnagenda AB 
b) Verslagen WWB-kamer van 10 september en 2 november 2015   
c) Openbare besluitenlijsten DB van 25 september en 6 november 2015 

 

 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering 12 oktober 2015 
a) Verslag AB 12 oktober 2015 
b) Besluitenlijst AB 12 oktober 2015 
 

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

3.  Bestuursrapportage Q3-2015 
a) Voorlegger 
b) Bestuursrapportage Q3-2015 

 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

4.  Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers  
a) Voorlegger  
b) Aanbiedingsbrief programmamanager SET 
c)  Besluit met wijzigingen GR Baanbrekers 
d) Concept 12de wijziging GR Baanbrekers 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja  

 
Vaststellen 
Kennisnemen 
Kennisnemen 
Instemmen 
 

5.  Cliëntenparticipatie  
a) Voorlegger 
b) Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 
 

 
Ja 
Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

6.  Vergaderschema 2016 DB en AB 
a) Voorlegger 
b) Vergaderschema 2016 DB en AB  

 
Ja 
Ja 
 

 
Vaststellen 
Vaststellen 

7. Rondvraag en sluiting 

 
 
 

 

 

AGENDA 14-12-2015                                                                                        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 

 

 

 
Agenda:  Dinsdag 2 november 2015  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14  
Tijd: 

Aanwezig: 
 

Afwezig: 
  
 

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

      

1   Opening 

De vergadering wordt geopend onder de vaststelling  dat de agenda niet wordt gewijzigd.  

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Informatie begroting 2016 SZW 
Kennis wordt genomen  van de actuele ontwikkelingen.  

 LCR en begroting 2016 Ministerie SZW 
Wordt voor kennisgeving aangenomen met de opmerking dat vele personen met een handicap 
of chronische ziekte door de negatieve beleidskeuzes financieel aanmerkelijk moeten 
inleveren. 

 LCR en SUWI-onderwerpen 
Brief aan Tweede Kamer wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 LCR en banenafspraak 
Brief aan Tweede Kamer wordt voor kennisgeving aangenomen. Kennis wordt genomen van de 
ontwikkelingen in de Langstraat (14 baanafspraken) en de inzet op talenbanen, waarvoor 
bestuurlijk het fiat gegeven is voor 30 plaatsingen.  

 LCR en jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen 
Brief aan Staatssecretaris wordt voor kennisgeving aangenomen. Terecht wordt aandacht 
gevraagd voor de dienstverlening aan jonggehandicapten zonder arbeidsvermogen van wie nog 
niet duidelijk of de arbeidsongeschiktheid duurzaam is.  

 LCR en uitnodiging symposium arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.  
Wordt geen gebruik van gemaakt.  

 Regionale klantenparticipatie 
Na de eerste  bijeenkomst over het regionaal werkbedrijf zijn geen nieuwe initiatieven 
ontplooid, noch vanuit het regionaal werkbedrijf noch vanuit de individuele cliëntenraden. 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 Extra werkzaamheden werk en inkomen  voor Baanbrekers bieden geen ruimte om naast de 
kerntaak werk, re-integratie en inkomen te investeren op aanbod participatie. Activiteiten 
blijven vooral beperkt tot verwijzingen.  

 De regio Midden-Brabant is bezig met de vormgeving van een jeugdwerkloosheidsvrije zone. 
Een aantal werkgroepen zijn actief om tot verdere uitwerking te komen. Bedoeling is dat elke 



jongere (tot 27 jaar) binnen een korte periode een aanbod krijgt. Met name zal ook aandacht 
uitgaan naar de jongeren die via de reguliere kanalen niet in beeld zijn. Toegezegd wordt de 
kamer van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.  
 

 
 

3   Verslag vergadering 10 september 2015   

Het verslag geeft geen aanleiding voor opmerkingen en wordt vastgesteld.  

 
  

4  Handhavingsbeleid   

De heer Van Dijk licht toe dat het plan voortborduurt op bestaande beleidskeuzes m.b.t. het gebruik van de 
methodiek hoogwaardig handhaven. Wel is het proces ingezet om handhavingsactiviteiten volledig in eigen 
beheer te doen. Verwacht wordt dat hierdoor met maximaal dezelfde kosten  een betere stuurbaarheid en 
bijgevolg betere resultaten worden bereikt. Dit moet gaandeweg  tot uitdrukking komen in meer 
beëindigde uitkeringen en een verhoging van het terugvordering- en invorderingsbedrag.  
Tegelijkertijd wordt er verder geïnvesteerd  op het voorkomen van oneigenlijk en misbruik van uitkeringen. 
Een betere voorlichting en een optimalisering van de dienstverlening moeten dit bevorderen. Het plan gaat 
hierop nader in. De resultaten zullen aan de hand van de gestelde indicatoren worden gevolgd.  
 
De klantenkamer kan zich vinden in de voorgestelde aanpak en betuigt o.a. de instemming met de 
voorgenomen hufteraanpak. Wel wordt de kamer graag regelmatig geïnformeerd en betrokken bij vooral 
de eerste twee pijlers van hoogwaardig handhaven: een actieve, zorgvuldige voorlichting en het 
optimaliseren van de dienstverlening. Deze toezegging wordt namens Baanbrekers gedaan.  

 
 

5  Rondvraag en sluiting   

Mevrouw Bakker merkt op dat zij benaderd is voor een oriënterende bijeenkomst in het kader van 
zelfstandig ondernemerschap als LR verkooppartner. Het verbaast haar dat zij 1. hiervoor benaderd is 
terwijl zij niet in staat wordt geacht te werken en dat 2. de voorgestelde activiteiten ogenschijnlijk 
kenmerken hebben van pimaridespelachtige constructies. Zij vraagt hiervoor aandacht. 
Verder vraagt zij aandacht voor de kosten van MBO-leerlingen die nog geen 18 zijn en geen beurs 
ontvangen. De heer Van Dijk licht toe dat de WTOS en het kindgebonden budget voorliggende 
voorzieningen zijn. In beginsel dus geen bijzondere bijstand, tenzij het gaat om een huiswerkcomputer of 
vergoeding van reiskosten als de reisafstand naar school meer dan 10 km. enkele reis is.   
De heer Van Dijk licht toe dat op korte termijn de activiteiten rondom de gemeentepolis weer gaan spelen. 
Met de gemeente is afstemming gezocht. De premiebijdragen zullen ongewijzigd blijven. In de 
communicatie zal worden meegenomen dat de zorgverzekeringswet en de gemeentepolis voorliggende 
voorzieningen zijn voor de bijzondere bijstand. Tot slot meldt hij dat de verordening cliëntenparticipatie 
vermoedelijk in december ter vaststelling voorgelegd kan worden aan het AB. Daarna zou gestart kunnen 
worden met de werving/benoeming van een voorzitter en vervolgens met de leden van de Participatieraad.  

 



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

 

 

 
Verslag:  Donderdag 10 september 2015  

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 mevrouw M. van Limpt en 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 en in het bijzonder mevrouw Van Limpt die een toelichting zal 
geven over de samenwerking met Vebego in WML Facilitair.  

 
 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Mededelingen vanuit Baanbrekers 
De heer Van Dijk verstrekt een toelichting op de opstart en de eerste ervaringen met het 
regionaal werkbedrijf. De netwerkorganisatie is opgezet, werkprocessen en instrumenten zoals 
loonwaardebepaling zijn ontwikkeld en de eerste plaatsingsresultaten liggen in lijn met de 
doelstellingen, zij het dat de overheidssector nog wat achterblijft.  
De ontwikkelingen m.b.t. instroom en uitstroom PW verloopt eveneens volgens verwachting 
evenals  het transferium  en de resultaten over het eerste halfjaar.  
Desgevraagd wordt aangegeven dat de doorlichting van de PMC’s nog volop loopt. Naast de 
kostenkant wordt ook gestart met het meten van de loonwaarde van medewerkers.  
Tot slot wordt aandacht besteed aan de doelstelling van de Wet Taaleis die per 1 januari 2016 
in werking treedt.  

 Ontwikkelingen cliëntenparticipatie 
In de vorige vergadering is aangekondigd dat de implementatie van de nieuwe 
cliëntenparticipatie op korte termijn zou kunnen starten. De heer Van Dijk licht toe dat op 
verzoek van de gemeente Waalwijk de betreffende verordening nog niet door het AB is 
behandeld. De verwachting is dat Waalwijk op korte termijn met aanvullende informatie komt. 
I.a.v. het vervolg wordt gevraagd of de WWB-kamer haar activiteiten vooralsnog wil 
voortzetten. De aanwezige leden van de WWB-kamer spreken uit hiertoe bereid te zijn.   

 
 

3   Verslag vergadering 25 juni 2015   

Wordt vastgesteld.  

 
 
 
  



4  Samenwerking Baanbrekers – Vebego   

  De voorzitter merkt op dat hij onaangenaam verrast was door de publicatie in het Brabant Dagblad over 
het overnemen van de aandelen van Vebego in WML Facilitair. Hoewel hij begrijpt dat een dergelijk traject 
zorgvuldig moet worden doorlopen, vindt hij het jammer dat de WWB-kamer deze beslissing via de krant 
heeft moeten vernemen.  
Mevrouw Van Limpt schetst vervolgens het historisch verloop van de samenwerking in WML Facilitair en de 
ontwikkelingen die aanleiding gaven voor de koerswending en geeft daarbij aan dat het gehele proces met 
de nodige  vertrouwelijkheid is omgeven.  
Na deze informatie-uitwisseling gaat de voorzitter in op het doel van de Participatiewet om mensen zoveel 
als mogelijk regulier te plaatsen. Hij heeft het idee dat nu juist een tegengestelde beweging wordt gemaakt 
en dat personen die nu regulier werken in de organisatie Baanbrekers worden getrokken. Hij verwijst 
daarbij naar de eerdere negatieve ervaringen met ID- en WIW-banen. Mevrouw Van Limpt heeft begrip 
voor deze opvatting, maar geeft aan dat desondanks de voordelen  van een koerswijziging hebben geleid 
tot een andere afweging. De relatie met de gemeenten, het toebedelen van meer werk, speelt daarbij ook 
een grote rol. De voorzitter heeft eveneens zorgen m.b.t.  de financiering van de overname. Hij vindt dat dit 
buiten de boeken van Baanbrekers moet blijven.  
Na wat gedachtenuitwisselingen over juridische  en financiële gevolgen van de verbreking va de 
samenwerking en de zelfstandige voortzetting van de activiteiten wordt mevrouw Van Limpt bedankt voor 
haar toelichting.  

 
 

5  Klantvriendelijkheid ? Uw mening telt    

Aangegeven wordt dat dit onderwerp en bijpassende vraagstelling nog onvoldoende voorbereid is, waarna 
besloten wordt het onderwerp van de agenda te halen.  
In het verlengde van dit onderwerp wordt de opmerking gemaakt dat Balade op dit moment overstelpt 
wordt met vragen van uitkeringsgerechtigden van Baanbrekers om vrijwilligerswerk. Hieraan kan niet  
tegemoet worden gekomen. Hij heeft het idee dat dat deze ontwikkeling mogelijk contraproductief gaat 
werken en vraagt hiervoor aandacht.  

 
 

 6 Rondvraag en sluiting   

 Mevrouw Bakker gaat in op de screening van het C-bestand en verwijst naar de informatie die in dat kader 
aan de betreffende personen wordt gevraagd. De gegevensuitvraag  raakt de privacy erg en bovendien 
bevat het formulier naar haar mening vragen die niet relevant zijn voor de beoordeling van de actuele 
arbeidsmarktpositie . Zij vraagt zich daarom af of alle gevraagde informatie wel verlangd mag worden.  
De heer Van Dijk geeft aan dat de organisatie een goede diagnose moet kunnen stellen m.b.t. de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn gegevens nodig. De organisatie mag echter nimmer op de 
stoel van een medicus gaan zitten en doet dat ook niet. Zo nodig wordt een medicus ingeschakeld. Een 
uitkeringsontvanger is verplicht aan een onderzoek van een medicus mee te werken. Hij zal het signaal van 
mevrouw Bakker melden bij de afdeling R&P .  
Mevrouw Moayedi  merkt op dat door de sollicitatieprocedure van de gemeente Heusden gewezen 
uitkeringsgerechtigden van Baanbrekers, die via een uitzendbureau daar bij  Heusden werken hun werkplek 
verliezen, omdat uitkeringsgerechtigden van Baanbrekers bevoorrecht worden ten opzichte van deze 
uitzendmedewerkers die daardoor weer in de kaartenbakken van Baanbrekers dreigen te komen. 
 
Nadat de volgende vergaderdatum wordt vastgesteld op 22 oktober sluit de voorzitter onder dankzegging 
aan de aanwezigen de vergadering. 
 

 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 25 september 2015 

 

 

  

Besluitenlijst van 25 september 2015 
Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 

Aanwezig: 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

De heer W.J.J. Ligtenberg 
Mevrouw A.E.W. van Limpt 
Mevrouw M. Mulder 
De heer R. Bakker 
De heer J.B. Koolen 
De heer E. Hendrich 
De heer H. Damen 

voorzitter 
secretaris 
lid 
lid 
lid 
Manager bedrijfsvoering & control 
lid 

Verslaglegger: 
Gast: 

De heer J. van Dijk 
De heer F. Pijnenburg 
 (agendapunt 4) 
 

Beleidsadviseur strategie 
Manager re-integratie en participatie 

   
 
 

  

1.  Opening 
Niet besluitvormend.  

  
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
 a)   Termijnkalender 25 september 2015  

 Inkoopbeleid is vertraagd. Wordt eind 2015. 
 T.a.v. informatiseringsbeleid wordt besloten te volstaan met een korte memo 

met voor de organisatie relevante onderwerpen die het informatiseringsbeleid 
raken. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 M.b.t. het mandaat- en volmachtregister wordt opgemerkt dat het een 
voorgenomen actualisering betreft.  

 
b) Verslag WWB-kamer van 25 juni 2015 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

 
3. Besluitenlijsten vergadering 4 september 2015 
 a) Besluitenlijst 4 september2015 

 Toegevoegd wordt een tekstpassage dat besloten is op verzoek van mevrouw M. 
Mulder de gemeente Waalwijk schriftelijk een toelichting te vragen t.a.v. de 
vertraging rondom de klantenparticipatie. Deze brief is toegezonden.  

 De tekst over de accountantsdiensten (agendapunt 7b) zal worden gelinkt aan 
het boekjaar.  

 Met inachtneming van deze veranderingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.  
    

b) Openbare besluitenlijst 26 juni 2016 
 Besloten wordt ook deze besluitenlijst aan te passen met de vraagstelling aan de 

gemeente Waalwijk over de klantenparticipatie.  
 Met inachtneming van deze verandering wordt de openbare besluitenlijst 

vastgesteld.  
 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 25 september 2015 

 

 
4. Ontwikkelingen banenafspraak en talentbanen 

 Kennis wordt genomen van de toelichting van de heer F. Pijnenburg. 
 Besloten wordt dat vanuit het perspectief van een integrale dienstverlening in het 

sociale domein de banenafspraak ook wordt ingezet voor personen zonder uitkering. 
Onderkend wordt dat dit negatieve gevolgen heeft voor het Buig-budget. Voor het 
jaar 2016 wordt Baanbrekers gevraagd de realisatie banenafspraak in beeld te 
brengen samen met de financiële gevolgen en een subsidieplafond voor de 
dienstverlening aan nuggers. Daardoor kunnen de realisaties en risico’s 2016 gevolgd 
worden.  

 Besloten wordt het aantal talentbanen uit te breiden naar 30.   
 
 

5. Sociale inkoop 
Besloten wordt: 

 In te stemmen met de uitgangspunten in de memo ‘sociaal inkopen door de 
gemeenten Midden-Langstraat. 

 De daarvoor benodigde commissie in te richten. 
 Dat de heer Bakker op de eerstvolgende Langstraatdag een nadere toelichting op 

dit onderwerp geeft.    
 
 
6. Interne beheersing 2015 – 2016 

 Besloten wordt het plan Interne Beheersing 2015 – 2016 vast te stellen. 
 Ingestemd wordt met een afdeling Interne Beheersing. 
 Ingestemd wordt met een teamleider Interne Beheersing onder de 

opdrachtverstrekking een plan te overleggen met een dekkingsvoorstel van de 
kosten van de nieuwe functie.    

 
 
7. Harmonisatie Vieringen en Verstrekkingen 
 Besloten wordt de regeling Vieringen en Verstrekkingen vast te stellen.  
 
  
8. Adviezen commissie bezwaarschriften WWB c.s. 

Besloten wordt overeenkomstig de adviezen van de commissie bezwaarschriften van 7 en 18 
september 2015. 
 

 
9.  Stand van zaken   

a. Vebego en voortgang WML Facilitair 
Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen m.b.t. onderhandelingen,  
overgangssituatie en bedrijfsvoeringsaspecten.  

b. Ontwikkelingen GR 
Kennis wordt genomen van de vertraging in het voorbereidingsproces. De 
gemeenten Heusden en Loon op Zand opteren voor alleen een technische  
aanpassing van de GR.   

c. Ontwikkelingen interne organisatie, inbedding markt & strategie 
Kennis wordt genomen van de andere positionering van de activiteiten vanuit markt 
& strategie.  
 
. 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 25 september 2015 

 

 
10. Rondvraag en sluiting 

De heer Bakker meldt dat hij op 12 oktober een onderhoud heeft met Bol.com. Hij wil graag 
een logistiek transferium realiseren als ontwikkelplaats van toekomstige medewerkers van 
Bol.com. Mevrouw Mulder en mevrouw Van Limpt vragen in dat kader om een goede 
verbinding met andere initiatieven.  

 
 Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.  

 
 
 
 

Waalwijk,  6 november 2015 
 
Voor akkoord,  
 
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 6 november 2015 

 

 

  

 
Besluitenlijst van 6 november 2015 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 

Aanwezig: 
 
 
 
 
 
Verslaglegger: 
Afwezig 
 

De heer W.J.J. Ligtenberg 
Mevrouw A.E.W. van Limpt 
Mevrouw M. Mulder 
De heer H. Damen 
De heer J.B. Koolen 
De heer E. Hendrich 
De heer J. van Dijk 
De heer R. Bakker 

voorzitter 
secretaris 
lid 
lid 
lid 
Manager bedrijfsvoering & control 
Beleidsadviseur strategie 
Lid, m.k.a. 

   
   
 
 

  

1.  Opening 
Niet besluitvormend.  

  
 
2. Ingekomen stukken/ mededelingen 
 a)   Termijnkalender 6 november 2015 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

 
3. Besluitenlijsten vergadering 25 september 2015 
 a) Besluitenlijst van 25 september2015 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 N.a.v. agendapunt 5 (sociale inkoop) wordt afgesproken dat de heren Koolen en 

Damen de Langstraatdag bijwonen voor zover dat mogelijk is. De secretaris benadert 
de heer H. v.d. Ven hierover.  

 N.a.v. agendapunt 6 (interne beheersing) wordt kennis genomen van de mededeling 
van de secretaris dat tegenover de kosten van een teamleider interne beheersing 
elders in de organisatie besparingen staan. De invulling van de functie loopt daardoor 
kostenneutraal. Met deze toelichting vindt het DB de financiering van de functie 
voldoende onderbouwd.   
    

b) Openbare besluitenlijst 25 september 2015 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 
 
4. Bestuursrapportage Q3 

 De voorzitter deelt mede dat de rapportage is besproken met controllers en 
beleidsmedewerkers en dat relevante opmerkingen verwerkt worden in de versie 
voor het AB. Aandachtspunten: de gemiddelde uitkeringshoogte, het bevriezen van 
cijfers uit eerdere beraps, onderbouwing kosten inhuur en loonkosten niet 
gesubsidieerd. 



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 6 november 2015 

 

 Kennis wordt genomen van de toelichting van de secretaris op de niet tijdige 
verantwoording 2014 (jaarrekening 2014) in relatie tot de gevolgen voor het 
verdeelmodel. Eventueel bezwaar wordt onderzocht.  

 De heer Koolen stelt vast dat Baanbrekers op koers ligt m.b.t. de strategische keuzes.  
 
 

5. Handhavingsbeleid  
Besloten wordt: 

 In te stemmen met het handhavingsbeleidsplan 2015-2018  en dit plan ter 
vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur.  

 Op verzoek van mevrouw Mulder wordt het plan ter informatie en afstemming 
toegezonden aan de afdelingshoofden handhaving van de gemeenten.  

 
 
6. Inkoopbeleid 2015 – 2016 

Besloten wordt: 
 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de inrichting van de organisatie van 

Baanbrekers vast te stellen.  
 Kennis te nemen van de mededeling van de secretaris dat social return bij de verdere 

implementatie meegenomen wordt.  
 
 
7. Transitievergoeding Wsw 
 Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de geprognosticeerde kosten inzake de uit te keren 
transitievergoedingen voor Baanbrekers in relatie tot Sw-medewerkers. 

 In te stemmen met het voorlopig voorgestelde standpunt van Baanbrekers.  
 Het onderwerp te agenderen voor het eerste kwartaal 2016 op de termijnkalender 

2016.   
 
  
8. Frauderisicoanalyse 
 Besloten wordt kennis te nemen van de frauderisicoanalyse 2015. 
 
 
9. Adviezen commissie bezwaarschriften PW c.s. 

Besloten wordt overeenkomstig de adviezen van de commissie bezwaarschriften van 28 
september, 9 en 19 oktober 2015.  
N.a.v. een bezwaarschrift wordt gesproken over mogelijke aanpassing van de beleidsregels 
bijzondere bijstand als door werkdruk niet tijdig kan worden besloten op een overschrijding 
van de inkomensgrens. 
 

 
10.  Stand van zaken   

a) Werktijdenonderbreking Wsw 
Is procedureel niet goed verlopen. Overwogen wordt een opiniërend stuk te plaatsen in 
de krant. Mevrouw Mulder kijkt naar opschaling naar de landelijke politiek.  

 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Mevrouw Mulder deelt mede dat de gemeente Heusden besloten heeft geen bezwaar in te 
stellen tegen het Buigbudget 2015.   



 
 

 
Besluitenlijst dagelijks bestuur 6 november 2015 

 

 
 Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.  

 
 
 
 

Waalwijk,  6 november 2015 
 
Voor akkoord,  
 
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  
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Conceptverslag 12 oktober 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 M. Mulder, wethouder gemeente Heusden 
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 A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk 
De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers 
de heer J. Van Dijk, beleidsadviseur strategie (verslaglegger) 

  
    
 
1) Opening / mededelingen /ingekomen stukken  

 
Na vaststelling van de agenda stelt de voorzitter aan de orde: 
 
a. Termijnagenda 
Met betrekking tot de planning van de verordening gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is agendapunt 4 geagendeerd. De termijnagenda geeft 
verder geen aanleiding voor opmerkingen.  
 
Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
b. Verslag WWB-kamer van 25 juni 2015 
Mevrouw De Bruijn vraagt of de procedure voor werving van de voorzitter van de 
Participatieraad al opgestart is.  De heer Van Dijk  geeft aan dat dit niet het geval is, omdat 
het standpunt van de gemeente Waalwijk over de bevoegdheidsoverdracht nog niet bekend 
is.  
De heer Bakker geeft aan dat er geen twijfels meer zijn over de verordenende bevoegdheid 
van het algemeen bestuur, maar dat het nog wachten is op de formele besluitvorming door 
de raad over de overdracht van deze bevoegdheid. Toegezegd wordt dat aangedrongen 
wordt op een zo snel mogelijke behandeling.   
 
Besloten wordt het verslag van de WWB-kamer voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
c. Brief Provincie Noord-Brabant begroting 2016  
De brief van de Provincie geeft geen aanleiding voor inhoudelijke opmerkingen.  
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Besloten wordt kennis te nemen van de brief van de provincie Noord-Brabant van 23 juli 2015 
over de begroting 2016.  
 
d. Openbare besluitenlijsten DB van 26 juni 2015 en 4 september 2015  
Mevrouw de Bruijn informeert naar de aard van de bezwaarschriften. De secretaris 
antwoordt dat het gaat om bezwaarschriften op uitkeringsvraagstukken.  
De heer Flohr vraagt wat de juiste benaming is ‘klantenparticipatie’ of ‘cliëntenparticipatie’. 
Onder verwijzing naar de strategische nota geeft de heer Van Dijk aan dat het om 
cliëntenparticipatie gaat.  
Mevrouw de Bruijn informeert naar de stand van zaken met betrekking tot IBabs. De heer 
Van Dijk meldt dat de afdeling automatisering binnenkort nadere informatie over dit 
onderwerp zal verstrekken.  
 
Besloten wordt de openbare besluitenlijsten voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
E. Brief DB aan gemeente Waalwijk over cliëntenparticipatie 
De voorzitter verwijst naar de informatie-uitwisseling naar aanleiding van agendapunt 1b. 
Deze geeft geen aanleiding voor verdere bespreking.   
 
Besloten wordt kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de 
cliëntenparticipatie PW/Wsw.  
 
 
f. Buigbudgetten 
De secretaris meldt dat de voorlopige buigbudgetten voor 2016 onlangs bekend zijn 
gemaakt. Het is nog wachten op de definitieve budgetten voor 2015. De budgetten voor 
2016 betekenen een forse vooruitgang, zeker voor de gemeente Heusden die er 14% op 
vooruit gaat. De grote budgetverschillen 2015 – 2016 zijn voor Divosa en de VNG  aanleiding 
om het huidige model ter discussie te stellen en te pleiten voor een tijdelijke budgettering op 
basis van het historische model. De ontwikkelingen worden afgewacht.  
  
Besloten wordt kennis te nemen van de informatie over de Buigbudgetten 2016.  
 

 
2) Verslag en besluitenlijst vergadering van 13 juli 2015  

Naar aanleiding van het verslag: 
Mevrouw De Bruijn  vraagt hoe de risicoanalyse wordt vastgelegd. De heer Hendrich geeft 
aan dat dit in het jaarverslag gebeurt. Verder vraagt zij hoe het zit met de opname in het 
doelgroepenregister. De secretaris antwoordt dat hierin de wsw-geïndiceerden zijn 
opgenomen en dat inmiddels ook personen in talentbanen in beeld zijn voor een 
indicatiestelling voor opname in het doelgroepenregister. De heer Van Dijk geeft vervolgens 
aan dat nu 12 personen actief zijn op een banenafspraak, waarvan 6 met een 
arbeidsovereenkomst.  
De heer Van Groos bedankt voor de snelle toezending van de berap en vraagt vervolgens hoe 
het zit met de invulling van social return. De secretaris licht toe dat het DB inmiddels een 
notitie over sociale inkoop heeft vastgesteld. Hierin worden de mogelijkheden voor 
gemeenten en Baanbrekers uiteengezet. Aan de hand hiervan kan via een nog in te stellen 
commissie, met daarin een gemeentesecretaris, wethouder en ambtenaren,  de  uitwerking 
worden opgestart. Op korte termijn zal de commissie hiermee van start gaan.  
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Op een toelichtende vraag van mevrouw De Bruijn over de schriftelijke beantwoording van 
het ziekteverzuim antwoordt de secretaris dat Baanbrekers te allen tijd regiehouder blijft bij 
ziekteverzuim van gedetacheerden.  
 
 Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst vast te stellen.   

 
 
3) Bestuursrapportage Q2-2015 

De heer Hendrich gaat in op de berap met in eerste aanleg een toelichting op de Buig. De 
verwachting is dat het begrote volume realiteit wordt. De gemiddelde prijs van de uitkering is 
echter nog onzeker. De PMC’s geven iets minder omzet, maar omdat de kosten ook lager 
zijn, is er toch een financieel voordeel. Hij sluit af met de constatering dat er realistisch is 
begroot.   
De heer Van Hamond vraagt vervolgens of de positieve en negatieve afwijkingen aanleiding 
geven voor begrotingswijzigingen. De heer Hendrich geeft aan dat Baanbrekers hierover 
nauw contact onderhoudt met gemeentelijke controllers en beleidsmedewerkers. Als de 
situatie daarom vraagt, volgt er een begrotingswijziging, maar bij de tweede berap is het nog 
een beetje koffiedik kijken.  
Mevrouw Smit gaat vervolgens in op het ziekteverzuim en de vergelijking met de cijfers van 
2013 alsmede het hoge ziekteverzuim bij Directie, Markt & Strategie. De heer Hendrich licht 
toe dat de laatst bekende benchmarkgegevens betrekking hebben op 2013. Het hoge 
ziekteverzuimpercentage bij Directie, Markt & Strategie is het gevolg van ziekteverzuim van 
een boventallige. Door de kleine bezetting van deze afdeling geeft dit een hoog percentage in 
vergelijking met het eerste kwartaal.  
De heer Musters gaat in op de liquiditeitsfinanciering. Hij vindt het jammer dat een lening bij 
de BNG nodig was. Het liquiditeitsprobleem is voorzienbaar en kan vooraf geregeld worden 
tussen gemeenten en Baanbrekers. Mevrouw Couwenberg vindt het jammer van de nu 
verschuldigde rente, waarop de heer Van Groos aangeeft dat in het andere geval ook 
gemeenten hiermee te maken kunnen hebben.  
De secretaris gaat vervolgens in op het tekort op de Buig. Dit tekort is een gevolg van het 
lage budget van Heusden. Voor de aanvraag van een vangnetuitkering is het nodig dat er dit 
jaar nog een analyse aan de raad wordt voorgelegd. Het verschil tussen het budget 2015 en 
het budget 2016 suggereert dat het niet goed zit.  
De heer Musters heeft het verschil met de budgettering ook gezien. Hij informeert 
vervolgens naar de hoge kosten van inhuur. De secretaris licht toe dat dit een gevolg is van 
de opbouw van een handhavingsteam, de kosten van de sociale recherche die voorheen in 
de algemene kosten zaten en inhuur als gevolg van het verloop onder inkomensconsulenten 
die elders meer kunnen verdienen. Om dit te voorkomen kan een arbeidsmarkttoelage 
worden ingezet, maar hiermee wordt erg terughoudend omgegaan.   
Op een vraag van de voorzitter of we nu al een dalende tendens zien in het uitkeringsvolume 
antwoordt de heer Hendrich dat er weliswaar sprake is van stabilisatie, maar dat het nog te 
vroeg is om een dalende tendens te bevestigen. De heer Van Dijk vult aan dat de 
bijstandsontwikkeling gunstig verloopt, maar dat er nog steeds veel oudere crisiswerklozen 
na de maximale uitkeringsperiode WW in de IOAW stromen. De gemiddelde prijs van een 
IOAW-uitkering ligt bovendien hoger dan bij de bijstand.  
Mevrouw De Bruijn vraagt of er al plaatsingen bij Bol.com lopen en of er samengewerkt 
wordt met Prisma. Verder vraagt zij of de textielinzameling al gestart is. De secretaris geeft 
aan dat er inmiddels 14 personen zijn geplaatst bij DocData. Donderdag 15 oktober is er een  
rondleiding Talent2work bij DocData. Met Prisma zijn er contacten over het plaatsen van 
AWBZ-gerechtigden. De textielinzameling is contractueel geregeld. Commerciële partijen zijn 
gevraagd hun containers weg te halen waarna Baanbrekers op basis van een vergunning kan 
gaan plaatsen.  
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Vervolgens informeert mevrouw De Bruijn naar het inzetten van capaciteit van Baanbrekers 
in de sociaal wijkteams. De secretaris geeft aan dat de medewerkers van Baanbrekers hun 
normale werkzaamheden meenemen. De voorzitter meldt dat de drie gemeenten de ruimte 
nemen om een eigen werkwijze te ontwikkelen om na verloop van twee jaren de werkwijzen 
met elkaar te vergelijken en eventueel daarvan te kunnen leren. Mevrouw Mulder voegt daar 
aan toe dat het capaciteitsvraagstuk van Baanbrekers ook speelt bij de huishoudelijke hulp 
waar Baanbrekers samenwerkt met Waalwijk en Loon op Zand en niet met Heusden.   
De heer Van Groos verwijst vervolgens naar de resultaatontwikkelingen BBZ. Hij vraagt zich 
af of er niet anders dan neutraal begroot had moeten worden. De heer Hendrich geeft aan 
dat er geen sprake is van een duurzaam positief of negatief beeld en dat daarom gekozen is 
voor een neutrale begroting.  
Vervolgens gaat de heer Van Groos in op de behoefte de ontwikkelingen met betrekking tot 
social return te kunnen zien. Hij kan deze informatie niet uit de berap halen. Mevrouw 
Mulder en mevrouw Couwenberg onderschrijven eveneens deze informatiebehoefte per 
gemeente. De secretaris zegt toe dat er een update komt van de invulling van social return 
en dat deze via het DB aar het AB gaat. De voorzitter vraagt deze informatie ook te gebruiken 
als onderlegger voor de in te stellen commissie sociale inkoop.  
Mevrouw Couwenberg verwijst naar de omzet en kosten pmc’s op pagina 8. Zij vraagt 
waarom de omzet zo loopt, wat daarvan de oorzaak is en wat er aan gedaan wordt. De 
secretaris zegt toe de beantwoording via het verslag te laten lopen.  
Mevrouw Van Aart vraagt waar zij het verschil in loonkosten kan zien nu in het overzicht 
personeel de realisatie lager is dan begroot. De heer Hendrich verwijst naar de post re-
integratie en participatie en het aantal plaatsingen via Fidant dat lager ligt. Ook het aantal 
detacheringen bij WML Facilitair ligt wat lager aldus de secretaris.  
 
De voorzitter concludeert vervolgens dat over de berap geen verdere vragen zijn. 
 

 Besloten wordt de bestuursrapportage Q2-2015 vast te stellen.   
 
 
4) Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  

De heer Bakker  geeft aan dat het punt over de verordenende bevoegdheid van Baanbrekers 
geen rol meer speelt.   
De heer Musters vindt wel dat er essentiële bepalingen in de GR moet komen en haalt hier 
o.a. de zeggenschap over Ruelong aan, zoals het vaststellen van de jaarrekening en de 
begroting door het AB van Baanbrekers.  Verder vraagt hij aandacht voor de toevoeging van 
de verordenende bevoegdheid aan artikel 15 van de regeling. Ook vindt hij unanimiteit in de 
besluitvorming een risicovol onderwerp. De heer Bakker stelt voor deze punten mee te 
nemen  in het overleg dat de portefeuillehouders in de lopende week hebben over de 
gemeenschappelijke regeling. Onderkend wordt dat het uit oogpunt van de spelregels rond 
sociaal inkopen het belangrijk is dat de gemeenschappelijke regeling hier voldoende duidelijk 
is.  
De heer Van Groos vindt het opmerkelijk dat het SET spreekt van een technische aanpassing 
van de gemeenschappelijke regeling, nu  alle gemeenschappelijke regelingen inhoudelijk 
voor 1 januari 2016 gewijzigd moeten worden als gevolg vaneen gewijzigde Wet 
Gemeenschappelijke regelingen. Hij vraagt daar zorg en aandacht voor. De voorzitter merkt 
op dat alles gericht is op een snelle besluitvorming.  
  
Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  
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 De relatie met Ruelong, de bevoegdheden van het AB Baanbrekers over o.a. 
begroting en jaarrekening  van Ruelong en andere relevante aspecten die van een 
sluitende juridische benadering van belang zijn bij sociale inkoop door gemeenten bij 
Baanbrekers en WML Facilitair te betrekken bij de ontwerp gemeenschappelijke 
regeling. De noodzaak om al dan niet de verordenende bevoegdheid van het AB vast 
te leggen, wordt voorts als discussiepunt meegenomen bij het overleg dat 
portefeuillehouders op 15 oktober over de gemeenschappelijke regeling hebben. 
Daarbij zal tevens het wijzigingsartikel m.b.t. unanimiteit aan de orde komen.  

 
 
5. Rondvraag en sluiting 

De heer Van Groos informeert of er al meer bekend is over een eventuele vrijstelling 
vennootschapsbelasting. De heer Hendrich geeft aan dat er contacten lopen met de 
belastingdienst en dat dit onderwerp geagendeerd staat bij het provinciale controllersoverleg 
Sw-organisaties. Hij hoopt nog deze week meer duidelijkheid te hebben.  
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BIJLAGE BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAAG 

 
Vraag over ontwikkelingen omzet pmc’s (agendapunt 3) 
 
Antwoord: De omzet bij de afdeling Verpakken blijft achter vanwege een eenmalige opdracht 
in 2014 die ten onrechte is meegenomen in de begroting van 2015. De kosten van de omzet 
zijn overigens  in dezelfde mate lager. Het resultaat in 2015 wordt derhalve niet negatief 
beïnvloed. 
 



 

Besluitenlijst algemeen bestuur  12 oktober 2015 

BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 
12 oktober 2015 

 
 

Agendanr. Onderwerp Besluit: 

1. Opening/mededelingen/ingekomen 
stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 
a. de termijnagenda 
b. het verslag van de WWB-kamer van 25 juni 2015 
c. de brief Provincie Noord-Brabant van 23 juli 2015 m.b.t. begroting 2015 
d. de openbare besluitenlijsten DB van 26 juni 2015 en 4 september 2015 

e. de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de cliëntenparticipatie PW/Wsw n.a.v. de brief 
van het DB aan de gemeente Waalwijk over de cliëntenparticipatie. 

f. de informatie van de secretaris over de Buigbudgetten 2016. 
 

2. 
 

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

3. Bestuursrapportage Q2-2015 Besloten wordt de bestuursrapportage Q2-2015 vast te stellen.   

4. Gemeenschappelijke Regeling 
Baanbrekers 

Besloten wordt kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. 
 

5. Rondvraag en sluiting Niet besluitvormend. 
 

 
 
 
Voor akkoord: 14 december 2015 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:          AB van   14-12-2015      

 
Onderwerp:  12de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Steller:  Jef van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 
De gemeenteraden mededelen dat de voorgestelde 12de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers uw 
instemming heeft. 

  

 
Inhoud besluit: 
 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

 AB 14-12-2015 
 
 
 A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT 19-10-2015 

    

Extern:  SET  

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :  X Zienswijze  AB t.b.v. gemeenteradenraden  

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X   

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  :  12de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers  

 
 
Samenvatting:   
Op 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd. Dit betekent dat alle 
bestaande regelingen hierop afgestemd moeten worden. Het voorstel hiertoe is opgenomen in de 
12de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Naast technische 
aanpassingen is ook aangesloten bij andere actuele ontwikkelingen en zijn er taalkundige 
verbeteringen aangebracht. Na het vernemen van het standpunt van het AB kunnen de raden 
overgaan tot inhoudelijke behandeling.   
 
 
Wat willen we bereiken? 
De programmamanager van het SET stuurt  namens de deelnemende gemeenten: 

1. een aanbiedingsbrief voor het AB. Hierin wordt aangegeven wat de aanleiding is tot de 
voorgenomen wijziging en wat de belangrijkste wijzigingen zijn.  

2. een conceptbesluit met betrekking tot de inhoudelijke wijzigingen. 
3. de tekst van de 12de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers.   
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Voor een toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de bijlagen. Volledigheidshalve 
wordt opgemerkt dat uw lid de heer Musters enkele keren aandacht heeft gevraagd voor de rol van 
het AB in Ruelong b.v. Voortvloeiend hieruit is aan artikel 10 een derde lid toegevoegd. Daarin wordt 
bepaald dat de vertegenwoordiging van het bestuur en de bijbehorende bevoegdheden geregeld 
worden in de notariële akte en statuten van aan Baanbrekers gelieerde rechtspersonen.  
 
 
Adviezen 
Set sociaal, aangevuld met juristen vanuit de gemeenten en Baanbrekers hebben de 12de wijziging 
voorbereid. Met betrekking tot de verordenende bevoegdheid heeft de gemeente Waalwijk een 
onderzoek ingesteld met als bevestiging dat de verordenende bevoegdheid van de raden terecht kan 
worden gedelegeerd aan het algemeen bestuur.    
 
 
Wat gaat het kosten? 
De regeling leidt niet tot extra kosten.  
 
 
Voorstel: 
De gemeenteraden mededelen dat de voorgestelde 12de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers uw instemming heeft. 
 
 
Bijlagen: 

 Aanbiedingsbrief programmamanager SET van 23 november 2015 (4b) 
 Conceptbesluit inhoudelijke wijzigingen (4c) 
 Tekst van de 12de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers (4d). 
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Wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling “Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorgani-
satie Baanbrekers (12de wijziging). 

 
Overwegende 

 
“Overwegende” komt als volgt te luiden: 

 
dat met de invoering van de Participatiewet de gemeenten ervoor hebben gekozen om vanuit Baan-
brekers effectief en efficiënt richting te geven aan de uitvoering van deze wet;  
 
dat werken vanuit Baanbrekers de gemeenten in staat stelt om de regio Midden Langstraat, en daar-
mee de deelnemende gemeenten, op sociaaleconomisch terrein te versterken;  
 
dat Baanbrekers vanaf 1 januari 2013 actief is op het terrein van werk en inkomen;   
 
dat de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming is gebracht met de nieuwe inrichting van de 
cliëntenparticipatie; 
 
gelet op de met ingang van 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
 
Hoofdstuk 1  Algemene Bepalingen 
 
In artikel 6 lid 1 is het woord “genaamd” toegevoegd. 
 
Hoofstuk 2   Sturing, beleid en producten 
 
Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 1 komt als volgt te luiden: 
De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het  integraal en strategisch beleid op de  
terreinen participatie, activering en re-integratie. 
 
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 1 sub a wordt als volgt gewijzigd: 
de Participatiewet (tot 01 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB)); 
 

 lid 1 sub e vervalt de zinsnede:  
“dit met uitzondering van het vaststellen van de verordening cliëntenparticipatie (artikel 2 lid 3 Wsw), 
de wachtlijstverordening (artikel 12 lid 2 Wsw) en de verordening Persoonsgebonden budget (PGB) 
(artikel 7 lid 10 Wsw)”.  
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 zinsnede onder lid 1 sub f komt als volgt te luiden:  
“of zoals deze wet (ten) en Besluit thans luiden of gaan luiden in de toekomst”.  
 

 er wordt een nieuw lid 2 toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 
De dienst is bevoegd tot het verrichten van bepaalde taken voor één of meer deelnemende gemeen-
ten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dit verzoek inwilligt. De taken worden 
uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen de dienst en de gemeente of gemeenten die het 
aangaat. In deze overeenkomst wordt neergelegd welke taken de dienst zal leveren, de kosten die bij 
de gemeente  in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder de taken worden uitge-
voerd. 
 
Hoofdstuk 4  Het Algemeen Bestuur 
 
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 9 sub b komt als volgt te luiden: 
Een dienstverband zoals aan een medewerker aangeboden op grond van artikel 1 lid 3 van de Wet 
sociale werkvoorziening, waarvoor de dienst is aangewezen als de begeleidingsorganisatie als be-
doeld in artikel 7, lid 1 sub b van de Wet sociale werkvoorziening.   
 

 Lid 9 sub c komt als volgt te luiden: 
Medewerkers in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, medewer-
kers in dienst bij de Stichting Fidant of medewerkers in dienst van een aan de dienst gelieerde organi-
satie. 
 

 Lid 9 sub d komt als volgt te luiden: 
Een dienstverband als medewerker c.q. ambtenaar van een aan de regeling deelnemende gemeente. 
 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd; 

 er wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat als volgt komt te luiden: 
Bij oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, 
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zullen de  vertegenwoordiging en bijbehorende 
bevoegdheden van het bestuur van Baanbrekers in die rechtspersonen  in de hiertoe op te stellen no-
tariële akte en statuten worden geregeld. 
 
Hoofdstuk 5  Het Dagelijks Bestuur 
 
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 aan Lid 5 wordt de zinsnede toegevoegd: 
Of medewerkers in dienst van een aan de dienst gelieerde organisatie. 
 
Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd: 
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 lid 3 is komen te vervallen 
 
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 lid 1 is de nummering gewijzigd omdat lid 1 sub l en sub m zijn verwijderd uit lid 1. 
 Lid 1 sub I en sub m zijn verwijderd. 
 Lid 1 sub n is het woord “gedurig” verwijderd. 

 
Hoofdstuk 6   Inlichtingen en verantwoording 
 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 1 komt de zinsnede “voor het door hen gevoerde beleid” te vervallen. 
 

 Lid 3 wordt de zinsnede toegevoegd: 
“conform artikel 19a lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen”,  en wordt de zinsnede “in dit 
geval is het bepaalde in artikel 49 en verder van de Gemeentewet van overeenkomstige  toepassing” 
verwijderd. 
 
Artikel 21a luidt als volgt: 
De  dienst stelt huisregels en integriteitregels op voor iedereen die bij, of voor Baanbrekers werkzaam 
is, medewerkers  en  bestuurders.   
 
 
Hoofdstuk 10  Medewerkers 
 
De aanhef van hoofdstuk 10 “personeel” is gewijzigd in “medewerkers”. 
 
Artikel 29 komt als volgt te luiden: 
 
De dienst kent de volgende medewerkers:  
1.  Medewerkers, met wie ingevolge de Wsw en de daarbij behorende regelgeving een dienstbe-

trekking krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek is aangegaan, genoemd Wsw-medewerkers.  

2.  Medewerkers die door of vanwege de dienst zijn aangesteld om in openbare dienst werkzaam 
te zijn, alsmede zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, ge-
noemd ambtelijk personeel.  

3.  Medewerkers, met wie een dienstverband krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in arti-
kel 610, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan en die tot 1 januari 2004 in 
het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden werkzaam zijn, genoemd gesubsidieerde 
medewerkers.  

4.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, die 
zijn gedetacheerd bij de dienst, genoemd SBW-medewerkers.  
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5.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Fidant, die zijn gedetacheerd bij de dienst, genoemd Fi-
dant-medewerkers. 

 
 
Artikel 30 komt als volgt te luiden: 
1. De salaristoelagen en rechtspositie van de ambtelijk medewerkers worden door het Algemeen 

Bestuur geregeld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenaren-
wet. Het salaris van ambtelijk en Wsw-medewerkers en medewerkers gedetacheerd bij de 
dienst, inclusief de directeur, bedraagt niet meer dan het maximum dat is vastgesteld op schaal 
16 volgens de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).   

2.  Het Dagelijks Bestuur is belast met het aanstellen of in dienst nemen op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, alsook het schorsen en ontslaan van Wsw-medewerkers, en overige op 
arbeidsovereenkomst werkzame medewerkers en ambtenaren. 

3.  Het Dagelijks Bestuur draagt deze bevoegdheid als genoemd in het tweede lid in mandaat op 
aan de directeur. 

 
Hoofdstuk 11  Financiële bepalingen 
 
Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 1 wordt tussen “stelt” en “bij” toegevoegd de zinsnede “overeenkomstig artikel 212 en 213 
    Gemeentewet”. 

 
Artikel 33 komt als volgt te luiden: 
 
1. Vóór 15 april stelt het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting op voor het volgende kalender-

jaar en zendt deze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
2. De raden van de deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze over 

de ontwerpbegroting kenbaar te maken. 
3. Het Dagelijks Bestuur zendt uiterlijk 1 juli, de ontwerpbegroting, de opmerkingen van de raden 

van de deelnemende gemeenten en zo nodig een nota van wijzigingen aan het Algemeen Be-
stuur. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vóór 15 juli vast en zendt terstond afschriften aan de 
besturen van de deelnemende gemeenten. 

5. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan Gedeputeerde Sta-
ten. 

6. Indien de begroting ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten behoeft, wordt na ontvangst van het bericht van goedkeuring of onthouding van goed-
keuring de raden der deelnemende gemeenten hiervan in kennis gesteld.  

7. Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de voorafgaande leden van 
dit artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

8. De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  
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9. Af- en overschrijvingen op de posten der begroting van uitgaven kunnen geschieden voor zover 
daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het Algemeen Bestuur machtiging 
is verleend.  

10. De in dit artikel neergelegde procedure is niet van toepassing op die wijzigingen van de begro-
ting, welke niet leiden tot een verhoging van de bijdrage der deelnemende gemeenten.  

 
 
11. Jaarlijks worden, uiterlijk 1 maart, in overleg met de deelnemende gemeenten de termijnen 

vastgesteld voor de indiening en toezending van de stukken. De directeur van de dienst neemt 
hiertoe het initiatief. 

 
Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 2 wordt de “langdurigheidtoeslag” verwijderd en wordt toegevoegd de zinsnede “en het re- 
     integratiedeel uit de integratie-uitkering  voor de uitvoering van de decentraliseerde taken in         
     het Sociale Domein van het gemeentefonds”.    
 Lid 3 komt als volgt te luiden: 
 De integratie-uitkering  Sociaal Domein zoals genoemd in het voorgaande lid gaat vanaf 2018 

over naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. 
 Lid lid 4 komt als volgt te luiden: 
 De deelnemende gemeenten betalen maandelijks na ontvangst van de Rijksbijdrage (voor-

schot) deze onverkort door aan de dienst.  
 
Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 4 wordt het woord  “overschot” vervangen door “batig saldo” 
 
Artikel 37 komt als volgt te luiden: 
1. Het Dagelijkse Bestuur  zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de be-

groting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

2.  Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt het bedrag der inkom-
sten en uitgaven, alsmede de berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen 
bijdragen, vóór 1 juli daaropvolgend vast.  

3.  De vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur tot decharge, behoudens later 
in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.  

4.  Een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening wordt onder vermelding van de vastgestelde 
bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de besturen van de deelnemende gemeenten 
toegezonden.  

5.  Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ie-
der geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft, aan Gedeputeerde Staten. 
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Hoofdstuk 13  Het  Archief 
 
Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 2 luidt als volgt: 
Het algemeen bestuur stelt regels vast betreffende de wijze waarop de in het voorgaande lid be-
doelde zorg, toezicht en beheer dient te worden verricht. Deze regels worden aan Gedeputeerde Sta-
ten medegedeeld. 

 
 Lid 4 wordt toegevoegd de zinsnede:  

“op de in lid 1 genoemde zorg, toezicht en beheer”.  
 
Hoofdstuk 14 Toetredeing, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing 
 
Artikel 41 wordt als volgt gewijzigd: 

 Lid 2 luidt als volgt: 
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 34, 35, 
36,  40  en 41 van deze Regeling unanimiteit vereist. 
 
Hoofdstuk 16 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 46 wordt als volgt gewijzigd: 
 

 Lid 3 wordt verwijderd de zinsnede “binnen tien dagen na ontvangst van de mededeling zoals 
bedoeld in het tweede lid dragen”. 
 

 Lid 4 wordt verwijderd de zinsnede “in een regionaal dagblad” 
 

 Lid 5 komt als volgt te luiden: 
Wijzigingen van de regeling treden in werking op de dag na bekendmaking als bedoeld in lid 4 van dit 
artikel. 
 
Memorie van toelichting Gemeenschappelijke  Regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers”  
 
Het gedeelte “algemeen”komt als volgt te luiden:  
 
De gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben begin 2011 besloten tot fusie, zowel be-

stuurlijk als organisatorisch, van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) 
en de dienst Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML). Met de fusie is een nieuwe uitvoeringsor-
ganisatie Baanbrekers tot stand gekomen die:  

• Vanuit 1 loket effectief richting geeft aan de uitvoering van de Participatiewet; 
• Zodanig efficiënt is dat de Rijksbezuinigingen (zo veel als mogelijk) opgevangen kunnen worden 

en er op termijn een sluitende meerjarenbegroting is; 
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• Maximaal inzicht biedt in de output op lokaal en regionaal niveau, zodat accenten voor de regio 
Midden-Langstraat gezet kunnen worden, maar ook lokale verantwoording mogelijk blijft.  

 
Door fusie tussen de ISD-ML en de WML per 1 januari 2013 is een aangepaste Gemeenschappelijke 
Regeling van de WML tot stand gekomen en een liquidatie van de GR van de ISD. Voor de laatste  
variant is gekozen vanwege administratieve redenen.  
In deze voorliggende aangepaste Gemeenschappelijke Regeling zijn alle fundamenten voor de  
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers opgenomen. 
 
Aanleiding 12de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
 
Per 19 december 2013 is de 11de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling   
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers in werking getreden. Inmiddels ligt de 12de wijziging van de  
Ge meenschappelijk Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers nu voor. Aanleiding is de van kracht 
geworden gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Naast de wijzigingen in deze wet die 
voorzien in een nieuwe mogelijkheid van samenwerking, namelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie, zijn 
ook enkele relevante termijnen gewijzigd. Door de wijziging van de relevante termijnen is de contr 
lerende  positie van de gemeenteraad en het algemeen bestuur versterkt. Dit vertaalt zich met name 
in termijnstelling ten aanzien van het aanleveren van beleidsmatige en financiële stukken. 
 
Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen te zijn aan 
gepast aan deze aangepaste Wgr. De aangepaste Wgr heeft een aantal bescheiden consequenties 
voor de tekst van de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 
 
In de oude Wgr kregen gemeenteraden zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen op de ontwer 
begroting. Met de aangepaste Wgr is deze termijn acht weken gaan bedragen. 
 
Tevens dient de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers te voorzien in de verwachtingen m.b.t. de  
begroting en het jaarresultaat. Dit betekent dat nog voordat de jaarrekening en de begroting zijn 
vastgesteld deze aan de gemeenten bekend gemaakt moeten worden, opdat deze tijdig meege- 
nomen kunnen worden. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande is artikel 33 van de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers  
aangepast. Verder is deze GR met name tekstueel geactualiseerd en is bijvoorbeeld de Wet werken 
naar Vermogen vervangen door de huidige Participatiewet en zijn de overwegingen en de toelichting 
bij de GR geactualiseerd en aangepast op basis van de huidige aanleiding van wijziging van de GR. 
 
Hoofdstuk 2 
 

 In de tweede en vijfde alinea is het woord “nieuwe uitvoeringsorganisatie” vervangen door 
    “uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” 

 
 In de derde alinea komt de eerste zin als volgt te luiden: 
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De gemeenten zijn anders geformuleerd verantwoordelijk voor het strategische beleid op het terrein 
van de Participatiewet, jeugdzorg en de AWBZ. 
 
Hoofdstuk 11 
 

 In de eerste alinea komt de derde zin als volgt te luiden: 
De deelnemende gemeenten storten het Rijksbudget gemoeid met de re-integratieopdracht van de 
Participatiewet, en de financiering van de Wet sociale werkvoorziening, door naar de uitvoeringsorga-
nisatie Baanbrekers.   
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De gemeenteraden en colleges van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  

 

OVERWEGENDE:  

 

dat met de invoering van de Participatiewet de gemeenten ervoor hebben gekozen om vanuit Baanbrekers 
effectief en efficiënt richting te geven aan de uitvoering van deze wet;  

dat werken vanuit Baanbrekers de gemeenten in staat stelt om de regio Midden Langstraat, en daarmee de 
deelnemende gemeenten, op sociaaleconomisch terrein te versterken;  

dat Baanbrekers vanaf 1 januari 2013 actief is op het terrein van werk en inkomen;   

dat de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming is gebracht met de nieuwe inrichting van de 
cliëntenparticipatie; 

 

gelet op de met ingang van 1 januari 2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

BESLUITEN 

 

de volgende geconsolideerde regeling vast te stellen, zoals gewijzigd bij de 12e wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.  
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Hoofdstuk 1:  Algemene Bepalingen  

Artikel 1:  Begripsbepalingen  
Deze regeling verstaat onder:  
1.  a. De dienst:     het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2;  

b. De deelnemende gemeenten:  de bij de regeling aangesloten gemeenten Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk;  

c. Gemeentebesturen:    de raden en de colleges, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  
d. Gedeputeerde Staten:   Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;  
e. De regeling:  de gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers’. 
2.  Waar in deze regeling artikelen en bepalingen van enige wet of andere regeling van  

overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen in plaats van ‘de gemeente’, 
‘de raad’, ‘het college’ en ‘de burgemeester’ gelezen onderscheidenlijk: ‘de dienst’, ‘het Algemeen 
Bestuur’, ‘het Dagelijks Bestuur’ en ‘de voorzitter’.  

Artikel 2:  Openbaar lichaam  
1. Er is een openbaar lichaam genaamd  ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ als bedoeld in artikel 8 

lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat is gevestigd te Waalwijk.  
2.  Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.  
 

Hoofdstuk 2:  Sturing, beleid en producten  

Artikel 3:  Doel / missie  
1.  De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.  
2.  De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een 

afstand  tot de arbeidsmarkt.  
3.  Belangrijke waarden voor de dienst zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale 

innovatie.  

Artikel 4:  Werkterrein  
De dienst is primair werkzaam op het terrein van Werk & Inkomen.  

Artikel 5:  Sturing, beleid en producten  
1.  De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het  integraal en strategisch beleid op de 

terreinen participatie, activering en re-integratie.  
2.  De deelnemende gemeenten vertalen de beleidsvisie genoemd in lid 1 in een opdracht aan de dienst 

en zodanig tijdig dat deze in de begroting van de dienst meegenomen kan worden.  
3.  De dienst stelt op basis hiervan een meerjarenplan vast.  
4.  Ter verdere uitwerking van het meerjarenplan stelt de dienst elk jaar een jaarplan op dat onderdeel 

uitmaakt van de begroting.  

Artikel 6: Taken en bevoegdheden  
1.  Aan de bestuursorganen van de dienst worden de bevoegdheden tot regeling en bestuur  

overgedragen met betrekking tot de uitvoering van:   
a.  de Participatiewet (tot 01 januari 2015 de Wet werk en bijstand (WWB);  
b.  het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);  
c.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze  

werknemers (IOAW);  
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d.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  
zelfstandigen (IOAZ);  

e.  de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regelingen, 
voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen; 

f.  het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële 
werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke 
gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de 
werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale 
omstandigheden;  

of zoals deze wet (ten) en Besluit thans luiden of gaan luiden in de toekomst.  
2. De dienst is bevoegd tot het verrichten van bepaalde taken voor één of meer deelnemende 

gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dit verzoek inwilligt. De taken 
worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen de dienst en de gemeente of gemeenten 
die het aangaat. In deze overeenkomst wordt neergelegd welke taken de dienst zal leveren, de 
kosten die bij de gemeente in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder de taken 
worden uitgevoerd. 

Hoofdstuk 3:  Inrichting  

Artikel 7: Bestuursorganen  
Het openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ kent de volgende  
bestuursorganen:  
a.  het Algemeen Bestuur;  
b.  het Dagelijks Bestuur;  
c.  de voorzitter.  

Hoofdstuk 4: Het Algemeen Bestuur  

Artikel 8: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur 
1.  Het Algemeen Bestuur bestaat uit  twaalf leden, te weten:  

a.  Zes wethouders;  
b. Zes raadsleden.  

2.  Ieder college van de deelnemende gemeenten draagt uit zijn midden  twee leden voor evenals hun 
plaatsvervanger.   

3.  Iedere raad van de deelnemende gemeente wijst uit zijn midden twee leden aan evenals hun 
plaatsvervangers.  

4.  Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.  
5.  De leden en de plaatsvervangend leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan die van de 
 zittingsduur van de gemeenteraden.  
6.  De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertien weken na installatie 
 van de nieuwe gemeenteraad. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming binnen acht weken na 
 het besluit tot instelling van de dienst. Aftredende leden en plaatsvervangende leden kunnen 
 opnieuw worden benoemd.  
7.  De leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.  
8.  De betrokken gemeenteraad voorziet zo spoedig mogelijk in de tussentijdse vacatures doch uiterlijk 

binnen acht weken na het ontstaan daarvan.  
9.  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met:  
 a.  een dienstverband als personeelslid van de dienst;  

b. een dienstverband zoals aan een medewerker aangeboden op grond van artikel 1 lid 3 van 
de Wet sociale werkvoorziening, waarvoor de dienst is aangewezen als de 
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begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 7, lid 1 sub b van de Wet sociale 
werkvoorziening;   

c.  medewerkers in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, 
medewerkers in dienst bij de Stichting Fidant of medewerkers in dienst van een aan de dienst 
gelieerde organisatie ;  

 d.  een dienstverband als medewerker c.q. ambtenaar  van een aan de regeling deelnemende 
  gemeente.  

10.  De bepalingen voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op de 
 plaatsvervanger(s).  

Artikel 9: Einde lidmaatschap  

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

Artikel 10: Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur  

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

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zullen de  vertegenwoordiging en bijbehorende 
bevoegdheden van het bestuur van Baanbrekers in die rechtspersonen  in de hiertoe op te stellen 
notariële akte en statuten worden geregeld. 

Artikel 11: Werkwijze  

1.  Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.  
2.  Voor alle besluiten van het Algemeen Bestuur is meer dan de helft van het aantal stemmen vereist, 
 waaronder van elke gemeente minimaal een stem. Als de stemmen staken, wordt het voorstel 
 geacht te zijn verworpen.  
3.  Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal drie keer per 

jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste vier leden van het Algemeen 
Bestuur dit verzoeken (onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen). In het laatste 
geval vindt de vergadering binnen twee weken na het gedane verzoek plaats.  

4.  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.  
5.  In de vergadering heeft elk lid van het Algemeen Bestuur één stem.  
6.  Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter 

openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van de in artikel 
25, lid 2 Gemeentewet (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd) bedoelde stukken – 
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worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter 
inzage gelegd.  

7.  De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.  
8.  De deuren worden gesloten wanneer minimaal twee van de aanwezige leden daarom verzoeken of 

de voorzitter het nodig oordeelt.  
9.  Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.  
10.  Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 (quorum voor 

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

Artikel 12: Besloten vergadering  

1.  Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) omtrent het in die vergadering met gesloten 
deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het Algemeen Bestuur worden 
overgelegd, geheimhouding opleggen.  

2.  In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur worden geen beslissingen genomen over:  
a.  het meerjarenplan, het jaarplan, de begroting, de rekening en het liquidatieplan;  
b.  verordeningen;  
c.  het oprichten van, en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen dan wel het ontbinden 
daarvan of het beëindigen van de deelneming.  

Hoofdstuk 5: Het Dagelijks Bestuur  

Artikel 13: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur  

1.  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie wethouders en twee onafhankelijke externen ter zake 
deskundig, meer specifiek:  
a.  de voorzitter en twee leden met dien verstande dat in het Dagelijks Bestuur elk van de 

deelnemende gemeenten vertegenwoordigd is;  
b.  twee externe deelnemers. Deze leden moeten op grond van hun deskundigheid geacht 

worden de geschiktheid te hebben, die nodig is om uitvoering te geven aan de taakstelling 
van het Dagelijks Bestuur.  

2.  De leden van het Dagelijks Bestuur zoals verwoord in lid 1 sub a worden aangewezen door, en uit 
het Algemeen Bestuur en de externe leden als bedoeld sub b door het Algemeen Bestuur. Zij worden 
aangewezen in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur nadat overeenkomstig artikel 8 de 
leden van het Algemeen Bestuur zijn aangewezen.  

3.  De aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur ter vervulling van plaatsen die openvallen, vindt 
plaats binnen twee maanden na de melding van de opengevallen plaats.  

4.  In geval van afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door  een ander 
lid van het Dagelijks Bestuur of lid van het college van B&W, niet zijnde lid van het Algemeen Bestuur.  

5.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door 
of vanwege het bestuur van de dienst aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden 
voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld Wsw-medewerkers en (gesubsidieerde) medewerkers 
in dienst van de uitvoeringsorganisatie, de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Langstraat , medewerkers in dienst van  de Stichting Fidant of medewerkers in dienst van een aan 
de dienst gelieerde organisatie. 



 

12de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 8 

Artikel 14: Einde lidmaatschap  

1.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de in artikel 13 lid 1 sub a, bedoelde leden, eindigt 
indien het lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.  

2.  De leden van het Dagelijks Bestuur treden af op de dag waarop de zittingsperiode van de 
gemeenteraad afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen tot het moment dat het Algemeen Bestuur 
in nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur heeft aangewezen.  

Artikel 15: Bevoegdheden Dagelijks Bestuur  

1.  Het Dagelijks Bestuur wordt met de volgende taken en bevoegdheden belast:  
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing zal 

worden voorgelegd, voor zover die voorbereiding niet aan anderen is opgedragen;  
b.  het uitvoeren van beslissingen van het Algemeen Bestuur;  
c.  het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van de dienst;  
d.  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het doen van 

alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht of bezit;  
e.  het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van de dienst, 

alsmede op al wat de dienst aangaat; 
f.  het behartigen van de belangen van de dienst bij andere overheidslichamen en instellingen, 

diensten of personen, waarmee contact voor de dienst van belang is;  
g.  het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het Algemeen Bestuur in alle zaken 

de doelstelling van de dienst betreffende;  
h.  het zorg dragen voor het vormen van praktische samenwerking op technisch,  

commercieel c.q. bedrijfseconomisch terrein met andere daarvoor buiten de dienst in 
aanmerking komende instituten van de sociale werkvoorziening;  

i.  het samenwerken met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in 
artikel 4 van de Wsw;  

j.  het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de dienst voor zover dat niet bij of 
krachtens deze regeling aan anderen is opgedragen;  

k.  de zorg voor zover deze van het Dagelijks Bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk 
beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste functionaris;  

l.  het toezien op het beheer en het onderhoud van de gebouwen, werken en inrichtingen, die 
de dienst bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;  

m.  het voorstaan van belangen van de dienst; 
n.  het houden van toezicht op al wat de dienst aangaat.  
 

2.  Het Dagelijks Bestuur oefent voorts, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar door dit 
bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden uit, met 
uitzondering van:  
a.  het aanwijzen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, alsmede de overige leden van 

het Dagelijks Bestuur;  
b.  het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur en diens plaatsvervanger;  
c.  het vaststellen van een reglement van orde;  
d.  het vaststellen van de begroting, respectievelijk begrotingswijzingen en de rekening;  
e.  het vaststellen van een regeling voor het financiële en administratieve beheer;  
f.  het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uittreding en opheffing van deze 

gemeenschappelijke regeling;  
g.  het vaststellen van een directiestatuut;  
h.  het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in hoofdstuk 8 van 

deze Regeling.  
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Artikel 16: Werkwijze  

1.  Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls, maar in ieder geval vier keer per jaar, als de voorzitter of 
een ander lid van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van de te behandelen 
onderwerpen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het verzoek is ingekomen.  

2.  In het Dagelijks Bestuur kan alleen worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van 
het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.  

3.  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken, wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen.  

4.  Voor de besluitvorming in het Dagelijks Bestuur en de verplichting tot geheimhouding zijn de 
overeenkomstige bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentewet voor het college van 
toepassing.  

5.  Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden 
verdelen over zijn leden. Het Dagelijks Bestuur deelt zijn beslissingen daarover mee aan het 
Algemeen Bestuur.  

6.  Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur ter kennisneming wordt overgelegd.  

Hoofdstuk 6: Inlichtingen en verantwoording  

Artikel 17:  Interne informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur 
verantwoording verschuldigd.  

2.  Zij verstrekken het Algemeen Bestuur de door een of meer leden van het Algemeen Bestuur 
gevraagde inlichtingen op de in het reglement van orde aangegeven wijze.  

3.  Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als dit lid niet 
meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit conform artikel 19a lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 

4.  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem 
gevoerde bestuur.  

Artikel 18: Externe informatieverstrekking door het Algemeen en Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden, dan wel één of meer leden 
van die raad en aan de colleges van de gemeenten desgevraagd de informatie die voor een juiste 
beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.  

2.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende 
gemeenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden verlangd.  

3.  De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingediend bij de voorzitter van het Algemeen 
Bestuur.  

4.  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gezonden aan de voorzitters van de raden.  

Artikel 19: Externe informatieverstrekking door individuele leden van het Algemeen bestuur  

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

Artikel 20: Interne verantwoording  

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

 

Artikel 21: Externe verantwoording  
1. Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die het lid heeft 

aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde 
beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken gemeenteraad nader 
te stellen regels.  

2.  De raad kan dit lid uitnodigen in zijn vergadering te verschijnen met het doel deze verantwoording 
af te leggen.  

3.  De raad van een deelnemende gemeente kan een door haar aangewezen lid van het Algemeen 
Bestuur ontslag verlenen indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad geniet.  

 

Artikel 21 a:  Integriteit 
De  dienst stelt huisregels en integriteitregels op voor iedereen die bij, of voor Baanbrekers werkzaam is, 
medewerkers  en  bestuurders.   

Hoofdstuk 7: De voorzitter  

Artikel 22: De voorzitter  

1.  De voorzitter wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het Algemeen  
Bestuur uit zijn midden aangewezen.  

2.  Slechts één lid van het college van één van de deelnemende gemeenten kan als voorzitter worden 
aangewezen.  

3.  Het Algemeen Bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het 
Algemeen Bestuur niet meer bezit.  

4.  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het 
Dagelijks Bestuur, niet zijnde een extern lid van het Dagelijks Bestuur.  

Artikel 23:  Taken en bevoegdheden  

1.  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur.  

2.  De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan.  
3.  De voorzitter vertegenwoordigt de dienst in en buiten rechte. De voorzitter kan de 

vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde. Indien de voorzitter 
behoort tot het bestuur van een gemeente, die partij is in een geding waarbij de dienst is betrokken, 
wordt het samenwerkingsverband door een ander, door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen, lid 
vertegenwoordigd.  

4.  De voorzitter is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur.  

5.  De voorzitter heeft de zorg voor het doen instellen van voorlopig onderzoek in zaken met een 
spoedeisend karakter.  

Hoofdstuk 8: Commissies  

Artikel 24:  Commissie van advies  

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

 

Artikel 25:  Commissies ex artikel 25 Wet Gemeenschappelijke Regeling  

1.  Het Algemeen Bestuur kan met het oog op de behartiging van een bepaald belang een commissie 
instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan voor de leden van de in dit artikel bedoelde commissies een vergoeding 
voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.  

Hoofdstuk 9: De directeur  

Artikel 26:  Directeur  

1.  De dienst heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat.  
2.  Het Algemeen Bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. Voor elke 

benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in. Onverminderd het gestelde in de eerste 
volzin kan de directeur door het Algemeen Bestuur op basis van een detacheringsovereenkomst 
worden aangetrokken van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid  Midden-Langstraat, waar hij 
op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zal zijn. De 
arbeidsvoorwaarden en salaris van deze directeur worden door het bestuur van de Stichting 
Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat vastgesteld met inachtneming van artikel 30,lid 1 
van deze regeling wat betreft de maximering van het salaris. 

3.  De directeur wordt bij ziekte, afwezigheid of schorsing vervangen door een daartoe door het 
Algemeen Bestuur aangewezen medewerker van de dienst.  

Artikel 27:  Taak  

1.  De bestuursorganen en de commissies van de dienst worden bijgestaan door een directeur, aan wie 
in het Dagelijks Bestuur een adviserende stem toekomt. Hij kan medewerkers van de dienst 
aanwijzen, die hem daarin bijstaan.  

2.  De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
3.  De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de dienst.  
4.  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een 

directiestatuut.  
5.  De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.  
6.  De directeur is verantwoording schuldig aan het Dagelijks Bestuur.  

Artikel 28:  Machtiging en mandaat  

1. Het Dagelijks Bestuur draagt de bedrijfsvoering en de hem opgedragen uitvoering van  
wettelijke voorschriften in mandaat op aan de directeur.  

2.  In het door het Algemeen Bestuur vast te stellen directiestatuut zoals bedoeld in artikel 27 lid 4 
worden de bevoegdheden van de directeur evenals de wijze waarop het Dagelijks Bestuur toeziet op 
de uitvoering daarvan, nader omschreven.  

3.  Het Dagelijks Bestuur stelt met in achtneming van het directiestatuut, uit een oogpunt van doelmatig 
en doeltreffend bestuur en de uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie, een mandaat-
en volmachtbesluit vast.  

4.  Het in lid 1 bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op bezwaarschriften en 
tot het instellen van beroep.  

5.  Ten aanzien van de mandatering is het bepaalde in hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing.  
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Hoofdstuk 10:  Medewerkers  

Artikel 29:  Onderscheid medewerkers  

De dienst kent de volgende medewerkers:  
1.  Medewerkers, met wie ingevolge de Wsw en de daarbij behorende regelgeving een dienstbetrekking 

krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek is aangegaan, genoemd Wsw-medewerkers.  

2.  Medewerkers die door of vanwege de dienst zijn aangesteld om in openbare dienst werkzaam te 
zijn, alsmede zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan, genoemd 
ambtelijk personeel.  

3.  Medewerkers, met wie een dienstverband krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 
610, lid 1, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is aangegaan en die tot 1 januari 2004 in het kader 
van de Wet inschakeling werkzoekenden werkzaam zijn, genoemd gesubsidieerde medewerkers.  

4.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, die zijn 
gedetacheerd bij de dienst, genoemd SBW-medewerkers.  

5.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Fidant, die zijn gedetacheerd bij de dienst, genoemd Fidant-
medewerkers.  

Artikel 30:  Rechtspositie medewerkers  

1.  De salaristoelagen en rechtspositie van de ambtelijk medewerkers worden door het Algemeen 
Bestuur geregeld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 125 en 134 van de Ambtenarenwet. 
Het salaris van ambtelijk en Wsw-medewerkers en medewerkers gedetacheerd bij de dienst, 
inclusief de directeur, bedraagt niet meer dan het maximum dat is vastgesteld op schaal 16 volgens 
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO).   

2.  Het Dagelijks Bestuur is belast met het aanstellen of in dienst nemen op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, alsook het schorsen en ontslaan van Wsw-medewerkers, en overige op 
arbeidsovereenkomst werkzame medewerkers en ambtenaren. 

3.  Het Dagelijks Bestuur draagt deze bevoegdheid als genoemd in het tweede lid in mandaat op aan de 
directeur.  

Hoofdstuk 11:  Financiële bepalingen  

Artikel 31:  Organisatie administratie  

1.  De geldmiddelen van de dienst worden afzonderlijk beheerd.  
2.  Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de 

administratie en het beheer van de vermogenswaarden van de dienst. De regels dienen te 
waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.  

3.  De administratie en het beheer, bedoeld in lid 2, worden verricht door de bij de in dat lid bedoelde 
regels aan te wijzen medewerkers. Zij kunnen niet tevens directeur zijn.  

4.  De verordening, bedoeld in lid 2, wordt binnen twee weken na vaststelling door het Dagelijks Bestuur 
toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

5.  Na afloop van elk kwartaal verstrekt het Dagelijks Bestuur de colleges een bestuursrapportage 
binnen zes weken.  

Artikel 32:  Controle administratie  

1.  Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 212 en 213 Gemeentewet bij verordening regels 
vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van de vermogenswaarden 
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van de dienst. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de rechtmatigheid en de 
doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.  

2.  De regels bedoeld in lid 1, voorzien in de aanwijzing van één  of meer accountants als bedoeld in 
artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met het onderzoek van de in artikel 
38 van deze regeling bedoelde jaarrekening, en met het ter zake uitbrengen van een verslag dat 
behalve bij de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of de administratie en 
het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.  

3.  De verordening als bedoeld in lid 1 wordt binnen twee weken na vaststelling door het Dagelijks 
Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

Artikel 33:  Begrotingsprocedure  

1. Vóór 15 april stelt het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting op voor het volgende 
kalenderjaar en zendt deze aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

2. De raden van de deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze over 
de ontwerpbegroting kenbaar te maken. 

3. Het Dagelijks Bestuur zendt uiterlijk 1 juli, de ontwerpbegroting, de opmerkingen van de raden 
van de deelnemende gemeenten en zo nodig een nota van wijzigingen aan het Algemeen 
Bestuur. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vóór 15 juli vast en zendt terstond afschriften aan de 
besturen van de deelnemende gemeenten. 

5. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan Gedeputeerde 
Staten. 

6. Indien de begroting ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten behoeft, wordt na ontvangst van het bericht van goedkeuring of onthouding van 
goedkeuring de raden der deelnemende gemeenten hiervan in kennis gesteld.  

7. Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de voorafgaande leden van 
dit artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

8. De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  
9. Af- en overschrijvingen op de posten der begroting van uitgaven kunnen geschieden voor zover 

daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het Algemeen Bestuur machtiging 
is verleend.  

10. De in dit artikel neergelegde procedure is niet van toepassing op die wijzigingen van de 
begroting, welke niet leiden tot een verhoging van de bijdrage der deelnemende gemeenten.  

11. Jaarlijks worden, uiterlijk 1 maart, in overleg met de deelnemende gemeenten de termijnen 
vastgesteld voor de indiening en toezending van de stukken. De directeur van de dienst neemt 
hiertoe het initiatief. 

Artikel 34:  Bijdragen van de gemeenten  

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

2.  De dienst ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en andere 
verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in artikel 6 van 
deze regeling onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen en het re-integratiedeel uit de integratie-
uitkering  voor de uitvoering van de decentraliseerde taken in het Sociale Domein van het 
gemeentefonds.    

3.  De integratie-uitkering  Sociaal Domein zoals genoemd in het voorgaande lid gaat vanaf 2018 over  
naar de algemene uitkering van het gemeentefonds.   

4.  De deelnemende gemeenten betalen maandelijks na ontvangst van de Rijksbijdrage (voorschot) 
deze onverkort door aan de dienst.  
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Artikel 35:  Garantstelling  

1.  De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat de dienst te allen tijde over 
voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.  

2.  Ingeval uit een deelnemende gemeente in enig kalenderjaar geen Wsw-werknemers bij de dienst 
werkzaam zijn geweest, is die gemeente niettemin gehouden een nader door het Algemeen Bestuur 
vast te stellen bedrag bij te dragen.  

3.  Het Algemeen Bestuur stelt met betrekking tot de in de vorige leden bedoelde bijdragen nadere 
regels vast.  

4.  Indien het Algemeen Bestuur dit nodig oordeelt, dient het bestuur van elke deelnemende gemeente 
een voorschot op de bijdrage te verstrekken.  

5.  Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een raad van een deelnemende gemeente weigert de in 
lid 1 bedoelde uitgaven op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan 
Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de 
Gemeentewet.  

 

Artikel 36: Verdeelsleutel  

1. De deelnemende gemeenten dragen op basis van inwonerspercentage per 1 januari van het 
betreffende begrotingsjaar bij aan de kosten van de dienst. Het percentage per deelnemende 
gemeente wordt bepaald door het totaal aantal inwoners van de eigen gemeente te delen door het 
totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten.  

2. De directe kosten bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag en alle extra uitvoeringskosten van 
de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk bijstandsbeleid dat afwijkt van het 
gemeenschappelijke beleid dat is beschreven in het meerjarenplan wordt rechtstreeks toegerekend 
aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.  

3. De deelnemende gemeenten verbinden zich eerst financieel bij te dragen indien het eigen vermogen 
van de dienst daalt tot onder de 1.2 miljoen euro indien daartoe vanuit bedrijfseconomisch 
standpunt aanleiding toe is. In dat geval wordt de verdeelsleutel gehanteerd die geldt op 1 januari 
van het jaar waarover de jaarrekening wordt vastgesteld.  

4. Indien het eigen vermogen structureel stijgt boven het bedrag genoemd in lid 3 kan het Algemeen 
Bestuur besluiten:  
a. dat aan dat batig saldo een specifieke bestemming binnen de dienst wordt gegeven voor 

geoormerkte activiteiten;  
b. dat het batig saldo wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens de verdeelsleutel 

die geldt op 1 januari van het jaar waarin de jaarrekening waaruit dat batig saldo blijkt wordt 
vastgesteld.  

5. De verdeelsleutel wordt vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling  geëvalueerd. 
 

Artikel 37:  Jaarrekening  

1.  Het Dagelijkse Bestuur  zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. 

2.  Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt het bedrag der inkomsten en 
uitgaven, alsmede de berekening van de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdragen, 
vóór 1 juli daaropvolgend vast.  

3.  De vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur tot decharge, behoudens later in 
rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.  

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

 

Hoofdstuk 12:  Vergoedingen  

Artikel 38:  Vergoeding leden Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen op declaratiebasis een tegemoetkoming in de ten 
behoeve van de dienst gemaakte onkosten met inachtneming van artikel 21 Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een vergoedingsregeling vast, waarin de tegemoetkoming in de 
kosten, respectievelijk presentiegelden nader wordt bepaald.  

 

Artikel 38a:  Vergoeding leden Algemeen Bestuur  
1. De raadsleden van het Algemeen Bestuur ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de 

vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
2.  De vergoeding wordt gebaseerd op het bedrag dat als maximumvergoeding geldt voor het bijwonen 

van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies, opgenomen in bijlage IV van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  

Hoofdstuk 13:  Het archief   

Artikel 39:  Archief  

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg, het toezicht op de bewaring en het beheer van de 
archiefbescheiden van de dienst.  

2. Het algemeen bestuur stelt regels vast betreffende de wijze waarop de in het voorgaande lid 
bedoelde zorg, toezicht en beheer dient te worden verricht. Deze regels worden aan Gedeputeerde 
Staten medegedeeld.  

3.  Bij opheffing van deze gemeenschappelijke regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in het 
door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.  

4.  Gedeputeerde Staten oefenen het toezicht uit op de in lid 1 genoemde zorg, toezicht en beheer.  
 

Hoofdstuk 14:  Toetreding, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing  

Artikel 40:  Toetreding, uittreding  

1.  Het bestuur van de gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het Algemeen 
Bestuur.  

2.  Het Algemeen Bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen drie maanden door aan de 
besturen van de deelnemende gemeenten onder overlegging van zijn advies over de toetreding en 
de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.  

3.  Toetreding vindt plaats indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten daarmee 
instemmen.  

4.  Elke gemeente  kan bij besluit van de raad bepalen dat de deelneming aan de regeling wordt 
opgezegd.  

5.  Van het besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt uiterlijk drie kalendermaanden vóór het 
einde van het kalenderjaar kennisgegeven aan het Algemeen Bestuur.  

6.  Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van de 
uittreding.  
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7.  Van elk besluit tot toe- of uittreding van een gemeente wordt direct kennis gegeven aan de 
deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten.  

8.  De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin 
het Algemeen Bestuur van het besluit genoemd in lid 6 en 7 in kennis is gesteld.  

9.  De financiële verplichting, die door de uittreding is ontstaan wordt, inclusief de hierdoor ontstane 

wachtgeldverplichtingen, aan de uittredende gemeente in rekening gebracht.  

Artikel 41:  Wijziging  

1.  De regeling kan worden gewijzigd indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten 
daartoe besluiten.  

2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 34, 35, 
36,  40  en 41 van deze Regeling unanimiteit vereist.  

3.  Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door het Algemeen Bestuur, het 
Dagelijks Bestuur of één of meer van de deelnemende gemeenten.  

4.  Voorstellen uitgaande van het Algemeen Bestuur worden toegezonden aan de deelnemende 
gemeenten, die binnen dertien weken na ontvangst ter zake een besluit nemen en dat direct aan het 
Algemeen Bestuur mededelen.  

5.  Voorstellen uitgaande van één of meer deelnemende gemeenten worden toegezonden aan het 
Algemeen Bestuur, dat het voorstel met zijn beschouwingen ter zake binnen acht weken aan de 
deelnemende gemeenten doet toekomen, waarna deze deelnemende gemeenten en het Algemeen 
Bestuur verder handelen conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel.  

6.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de bij wet voorgeschreven toezending van 
de wijziging aan Gedeputeerde Staten.  

Artikel 42:  Geschillen  

1.  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  de 
beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het geschil voor 
aan een geschillencommissie.  

2.  De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Een lid wordt aangewezen door het Algemeen 
Bestuur en een lid wordt aangewezen door de betrokken gemeente(n). Deze twee leden wijzen 
gezamenlijk een derde lid aan dat tevens als voorzitter van de commissie optreedt.  

3.  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen. 
4.  De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te 

brengen.  

Artikel 43:  Opheffing en liquidatie  

1.  De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkende beslissing van de raden van ten 
minste twee derde van de deelnemende gemeenten.  

2.  Ingeval van opheffing van de  regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor 
de noodzakelijke regels op, vastgelegd in een liquidatieplan.  

3.  Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten 
gehoord hebbende, vastgesteld.  

4.  Het liquidatieplan voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot deelneming in 
de financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden van de regeling.  

5.  Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.  
6.  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.  
7.  Van elk besluit tot opheffing of tot wijziging van deze regeling wordt direct bericht gezonden aan de 

gemeenten en Gedeputeerde Staten.  
8.  De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie 

totdat de liquidatie is voltooid conform artikel 9 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen .  
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Hoofdstuk 15  Externe klachtvoorziening  

Artikel 44:  Externe klachtvoorziening  

De Nationale ombudsman is bevoegd tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in  
artikel 9:18 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.  
 

Hoofdstuk 16:  Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 45:  Overgangsbepaling  

1.  Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam blijven hun 
functies vervullen tot de zittingsperiode van de gemeenteraden is beëindigd en in de opvolging is 
voorzien.  

2.  Bij lid 1 moet in acht genomen worden de herijking van de bezetting van het Dagelijks Bestuur en 
het Algemeen Bestuur.  

Artikel 46:  Inwerkingtreding  

1.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de toezending van besluiten tot wijziging, 
of opheffing van de regeling aan Gedeputeerde Staten.  

2.  Het college van de gemeente Waalwijk doet hiervan mededeling aan de overige deelnemende 
gemeenten.  

3.  De deelnemende gemeenten dragen zorg voor inschrijving in het register, als bedoeld in artikel 27, 
lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen.  

4.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt namens alle deelnemende gemeenten zorg voor 
bekendmaking conform het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
De kosten daarvan komen ten laste van de dienst.  

5.  Wijzigingen van de regeling treden in werking op de dag na bekendmaking als bedoeld in lid 4 van 
dit artikel. 

Artikel 47:  Duur van de regeling  

De regeling wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.  

Artikel 48:  Citeertitel  

Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’.  

Artikel 49:  Slotbepaling  

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

 
Het college van Heusden in zijn vergadering van: DATUM 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Heusden in zijn vergadering van: DATUM 
 
 
 
 
 
Het college van Loon op Zand in zijn vergadering van: DATUM 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
 
De raad van Loon op Zand in zijn vergadering van: DATUM 
 
 
 
 
Het college van Waalwijk in zijn vergadering van:  DATUM 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Waalwijk in zijn vergadering van: DATUM 
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Memorie van Toelichting Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’  
 

Algemeen  

 
De gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand hebben begin 2011 besloten tot fusie, zowel 
bestuurlijk als organisatorisch, van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) en de 
dienst Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML). Met de fusie is een nieuwe uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers tot stand gekomen die:  

 Vanuit 1 loket effectief richting geeft aan de uitvoering van de Participatiewet; 

 Zodanig efficiënt is dat de Rijksbezuinigingen (zo veel als mogelijk) opgevangen kunnen worden en 
er op termijn een sluitende meerjarenbegroting is; 

 Maximaal inzicht biedt in de output op lokaal en regionaal niveau, zodat accenten voor de regio 
Midden-Langstraat gezet kunnen worden, maar ook lokale verantwoording mogelijk blijft.  

 
Door fusie tussen de ISD-ML en de WML per 1 januari 2013 is een aangepaste Gemeenschappelijke 
Regeling van de WML tot stand gekomen en een liquidatie van de GR van de ISD. Voor de laatste variant is 
gekozen vanwege administratieve redenen.  
In deze voorliggende aangepaste Gemeenschappelijke Regeling zijn alle fundamenten voor de 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers opgenomen. 
 
Aanleiding 12de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
 
Per 19 december 2013 is de 11de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling  uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers in werking getreden. Inmiddels ligt de 12de wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers nu voor. Aanleiding is de van kracht geworden gewijzigde Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Naast de wijzigingen in deze wet die voorzien in een nieuwe 
mogelijkheid van samenwerking, namelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie, zijn ook enkele relevante 
termijnen gewijzigd. Door de wijziging van de relevante termijnen is de controlerende  positie van de 
gemeenteraad en het algemeen bestuur versterkt. Dit vertaalt zich met name in termijnstelling ten aanzien 
van het aanleveren van beleidsmatige en financiële stukken. 
 
Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In 2016 dienen alle gemeenschappelijke regelingen te zijn aangepast 
aan deze aangepaste Wgr. De aangepaste Wgr heeft een aantal bescheiden consequenties voor de tekst 
van de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 
 
In de oude Wgr kregen gemeenteraden zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen op de 
ontwerpbegroting. Met de aangepaste Wgr is deze termijn acht weken gaan bedragen. 
 
Tevens dient de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers te voorzien in de verwachtingen m.b.t. de 
begroting en het jaarresultaat. Dit betekent dat nog voordat de jaarrekening en de begroting zijn 
vastgesteld deze aan de gemeenten bekend gemaakt moeten worden, opdat deze tijdig meegenomen 
kunnen worden. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande is artikel 33 van de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
aangepast. Verder is deze GR met name tekstueel geactualiseerd en is bijvoorbeeld de Wet werken naar 
Vermogen vervangen door de huidige Participatiewet en zijn de overwegingen en de toelichting bij de GR 
geactualiseerd en aangepast op basis van de huidige aanleiding van wijziging van de GR. 
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Hoofdstuk 2  

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

Hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7  

Artikel 8  

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

Hoofdstuk 9  

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

Hoofdstuk 10  

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

Hoofdstuk 11  

Budget Participatiewet 
In artikel 34, lid 2 is vastgelegd welke budgetten ter beschikking staan van de uitvoeringsorganisatie. Bij de 
besluitvorming over de fusie is uitgangspunt en als zodanig ook vastgelegd dat de uitvoeringsorganisatie 
het volledige beschikbare budget voor de uitvoering van de Participatiewet ontvangt. De deelnemende 
gemeenten storten het Rijksbudget gemoeid met de re-integratieopdracht van de Participatiewet, en de 
financiering van de Wet sociale werkvoorziening, door naar de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Mocht 
de uitvoeringsorganisatie tot (nog meer) efficiency komen in enig boekjaar dan kan via de methode van de 
verdeelsleutel deze efficiency ten bate komen van de deelnemende gemeenten. Daarmee wordt ook recht 
gedaan aan het budgetrecht en de controlerende taak van de gemeenteraad.   
 
Eigen vermogen  
In dit hoofdstuk is bepaald dat de uitvoeringsorganisatie mag beschikken over een eigen vermogen van 1.2 
miljoen euro indien daartoe vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is. Dit wordt gezien als 
noodzakelijk om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer in enig boekjaar een groter eigen 
vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekomstige tekorten (deels) te dichten. Ook 
kan besloten worden het geld niet te bestemmen en aan de gemeenten uit te keren.  
 
 
 
 



 

12de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 22 

Verdeelsleutel  
 
Daarnaast is de verdeelsleutel bepaald. De verdeelsleutel is bedoeld om eventuele tekorten of 
overschotten te verdelen over deelnemende gemeenten (zie ook de toelichting onder het kopje Eigen 
Vermogen).  
 
Evaluatie en stelselwijziging  
De methode voor de verdeelsleutel wordt vijf jaar na inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke 
Regeling geëvalueerd. Mocht evenwel binnen deze periode blijken dat het Rijk een nieuwe stelselwijziging 
invoert, dan kan dit aanleiding zijn om sneller te evalueren.  
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Behandeling in:                 AB van 14 december 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: 14 december 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  X Beleidsmedewerker / bedrijfsjuriste  

Colleges / raden     

Gemeentepagina X   

Gemeente(n) :  X   

Website X   

Nieuwsbrief klanten X   

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 kent de Langstraat 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 hebben de bestaande 
regelingen m.b.t. de cliëntenparticipatie ingetrokken.    
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
De nieuwe raad moet opnieuw worden bemand. Voor het voorzitterschap en het lidmaatschap zijn 
profielen opgesteld. Deze zijn op 22 mei 2015 door het DB vastgesteld en vindt u ter kennisname als 
bijlage 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 
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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. 
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, 4 december 2015 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Profielen en wervingsprocedure voorzitter en leden participatieraad 
Conceptverordening Cliëntenparticipatie Baanbrekers (agendapunt 5b) 
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Bijlage: 
 
Profielen en wervingsprocedure 
17 april 2015 
 
Functieprofiel lid participatieraad 

- is belanghebbende in de zin van de Participatiewet en/of vertegenwoordiger van een 
belangenorganisatie; 

- heeft affiniteit met de doelgroep en het uitvoerend beleid van de Participatiewet; 
- is ervaringsdeskundig (zelf/vertegenwoordiger) op het terrein van de Participatiewet; 
- kan het eigen belang overstijgen en dient het algemeen belang; 
- is in staat formele documenten met ambtelijk taalgebruik te lezen en te begrijpen; 
- heeft geen andere functie die vanwege de schijn van belangenverstrengeling niet 

verenigbaar is met het lidmaatschap van de participatieraad. 
 
Functieprofiel voorzitter participatieraad 

- heeft affiniteit met de doelgroep en het uitvoerend beleid in de zin van de Participatiewet; 
- in staat een onderscheid te maken tussen belang van de belanghebbenden en het belang van 

de organisatie; 
- is in staat een functionele relatie te onderhouden met directie en bestuur van Baanbrekers; 
- zit de vergaderingen van de participatieraad voor; 
- bereidt samen met de ambtelijk secretaris de vergaderingen voor; 
- heeft het vermogen de leden te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage; 
- beschikt over de kwaliteit om een vergadering goed te leiden;  
- beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren en 

standpunten verwoorden;  
- vertegenwoordigt de participatieraad naar buiten toe; 
- heeft bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie; 
- heeft werkervaring en/of denkniveau waaruit geschiktheid blijkt.   

 
Wervingsprocedure  
De werving van de voorzitter en leden kan starten, wanneer besluitvorming over verordening en 
profielen in het DB (22 mei) heeft plaatsgevonden. 
 
Werving voorzitter Participatieraad 
Gestart wordt met de werving van de voorzitter.  
Iedereen is uitgenodigd om op deze functie te solliciteren. Dat betekent ook dat de huidige voorzitter 
van de Klantenraad WWB hiertoe is uitgenodigd. Hiervoor adverteren we in de plaatselijke bladen, 
werven we via Baanbrekers en kan een gemeente ook kiezen voor werving via de WMO-adviesraad.  
We streven ernaar deze procedure af te ronden vóór de zomervakantie. 
 
Werving leden Participatieraad 
Zodra de voorzitter bekend is, starten we de werving van de leden op rond de zomervakantie. Ook 
hiervoor geldt dat iedereen is uitgenodigd om hierop te solliciteren, dus ook de leden van de 
Klantenraad WWB.  
Rekening houdend met de zomerperiode verwachten we deze procedure af te ronden in eind 
september.  
 
Planning start Participatieraad 
Volgens de huidige planning kan de Participatieraad dan per 1 oktober 2015 daadwerkelijk van start 
gaan.  
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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 2016 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 met ingang van de dag na bekendmaking van 
deze  verordening.  

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie 
Participatiewet Baanbrekers 2016. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 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 verordenende bevoegdheid 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, maar is 
vooruitlopend op een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling in 2015 al 
overgedragen aan Baanbrekers. 
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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. 
 
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.  



 
 
 

7 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2016  

 

 
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 
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. 
 



 

  1/2 

 

  

 

 

Behandeling in:          AB van    14-12-2015      

 
Onderwerp:  Vergaderschema bestuursvergaderingen 2016 

Steller:  Jef van Dijk 

 

 
Voorstel: 
 

 
Instemmen met het vergaderschema 2016 DB en AB.  

  
  

 

 
Inhoud besluit: 
 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB 14-12-2015 
 
 
 A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                    voorzitter  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT 19-10-2015 

    

Extern:    

Klantenparticipatie:    

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :  X   

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  Vergaderschema bestuursvergaderingen 2016 

 
Samenvatting:   
Jaarlijks worden de voorgestelde vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur aan het einde 
van het jaar ter vaststelling aan het bestuur aangeboden. Instemming wordt gevraagd met de 
voorgestelde bestuursvergaderingen in 2016.  
 
 
Wat willen we bereiken? 
Een vergaderschema dat harmonieert met de eigen bedrijfsvoering en met de vergaderingen van de 
gemeenteraden.  
 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Bijgevoegd is het vergaderschema 2016. Net als voorheen mag de planning van 
bestuursvergaderingen niet conflicteren met de eigen bedrijfsvoering en met de vergaderingen van 
commissies en raden.  Daarnaast is bij  het plannen van de vergaderingen rekening gehouden met de 
nieuwe voorschriften die de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt t.a.v. begroting en 
jaarrekening. O.a. de accountantscontrole speelt in dat verband een rol.  
 
 
Adviezen 
De raadsgriffiers zijn gevraagd eventuele ongewenste samenloop met gemeentelijke activiteiten          
(commissies en raden) aan te geven. Hiervan is geen sprake.  
Interne afstemming met relevante actoren heeft plaatsgevonden.  
 
 
Wat gaat het kosten? 
N.v.t. 
 
 
Voorstel: 
Instemmen met het vergaderschema 2016 DB en AB.  
 
 
Bijlagen: 
Vergaderschema 2016 DB en AB 

 
 

 

 
 



 
  
 
 

 
 
 

VERGADERSCHEMA 2016                       DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR                  
 
 
 
Dagelijks Bestuur:  vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur (niet openbaar) 
Algemeen Bestuur: maandag van 19.00 tot 21.00 uur  (openbaar)   
 
 

Maand Vergadering DB Toezending vergaderstukken Vergadering AB Toezending vergaderstukken Bijzonderheden 

1 15 januari  8 januari 25 januari 15 januari   

2 19 februari 12 februari     

3 11 maart 4 maart    

4 1 april  25 maart 

  

Voorlopige jaarrekening 
2015 /ontwerpbegroting 
2017 

                             11 april       1 april Voorlopige jaarrekening 
2015 en                  
ontwerpbegroting 2017 

5 20 mei 13 mei    

6 1 juli 24 juni    

7   11 juli  1 juli Jaarstukken 

8      

9 16 september 9 september    

10   3 oktober 23 september  

11 21 oktober  14 oktober    

12 2 december 25 november    

12   19 december 9 december  

 
 
 
 
 



 
  
 
 

 
 
 

  

RAAD EN COMMISSIES 
Jaarstukken BB 

 FEESTDAGEN  
BIJONDERE DAGEN 

 SCHOOLVAKANTIES 
(basisonderwijs Zuid) 

 

    Voorjaarsvakantie 8 t/m 12 februari  

Heusden  Goede Vrijdag 25 maart Meivakantie 25 april  t/m 6  mei  

Commissie  Pasen 27 en 28 maart Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 

Raad  Koningsdag 27 april Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 

Loon op Zand  Bevrijdingsdag 5 mei Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 
2017 

  Hemelvaartsdag 5 mei   

Raad  Pinksteren 15 en 16 mei   

Waalwijk  Kerstmis  25 en 26 
december 

  

Commissie      

Raad      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


