AGENDA 11 JULI 2016

Baanbrekers
Locatie

ALGEMEEN BESTUUR

19:00 – 21:00 uur
Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk

ONDERWERP
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

STUKKEN

Uitkomst onderzoek naar de financiële functie van Baanbrekers
Presentatie en toelichting door mevrouw Cornielje
Opening / mededelingen / ingekomen stukken
a) Termijnagenda AB van 11 juli 2016
b) Openbare besluitenlijst DB van 20 mei 2016
c) Verslag klantenkamer van 24 maart 2016
d) Verslag klantenkamer van 28 april 2016
e) Verslag klantenkamer van 26 mei 2016

Nee

ACTIE

Kennisnemen

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen
Kennisnemen

Verslag en besluitenlijst vergadering van 11 april 2016
a) Concept verslag AB vergadering van 11 april 2016
b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 11 april 2016

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

(Financiële) Jaarstukken
a) Voorlegger
b) Gewijzigde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging
c) Meerjarenbegroting 2017 en 2018 tot en met 2020
d) Jaarverslag 2015 en jaarplan 2016
e) Goedkeurende accountantsverklaring 2015

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen
Kennisnemen

Bestuursrapportage Q1-2016
a) Voorlegger
b) Bestuursrapportage Q1-2016

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol
a) Voorlegger
b) Normenkader rechtmatigheid 2016
c) Controleprotocol 2016

Ja
Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen
Vaststellen

Treasurystatuut
a) Voorlegger
b) Treasurystatuut Baanbrekers

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers
a) Voorlegger
b) 2de wijziging Mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Vennootschapsbelasting
a) Voorlegger
b. Advies Deloitte m.b.t. de vennootschapsbelasting

Ja
Ja

Vaststellen
Vaststellen

Algemeen Bestuur Baanbrekers 11 april 2016

Pagina 1 - 2

10.

11.

12.

Aanbesteding Accountantsdiensten
a) Voorlegger

Ja

Kennisnemen

Communicatieplan SUWINET
a) Voorlegger
b) Communicatieplan SUWINET

Ja
Ja

Vaststellen
Kennisnemen

Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Baanbrekers 11 april 2016
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Termijnagenda AB 2016
Status
1
Onderwerp Baanbrekers:
Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015
Jaarstukken/jaarrekening 2015
Geactualiseerde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging
Meerjarenbegroting 2017 en 2018 t/m 2020
Berap
Directiestatuut/ Mandaat- volmachtregeling Baanbrekers
Treasurystatuut Baanbrekers
Normenkader rechtmatigheid 2016
Actualisatie Suwinet beveiligingsplan
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004
Aanbesteding accountantsdiensten
Vennootschapsbelasting
Beloningsbeleid ambtenaren H3 CAR-UWO
Governance Ruelong/WML Facilitair
Onderwerp SBW:
Sociaal Statuut SBW
Mandaat- volmachtregeling SBW
Onderwerp WML-facilitair/Ruelong BV:
Governance Ruelong BV/WML Facilitair

Legenda
Nog op te starten
Loopt
Aandacht
Afgerond
Behandeling in vergadering

Termijnagenda AB 2016 d.d. 11 juli 2016
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Termijnagenda AB 2016
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1
Onderwerp Baanbrekers:
Jaarplan 2016 en jaarverslag 2015
Jaarstukken/jaarrekening 2015
Geactualiseerde begroting 2016, 1ste begrotingswijziging
Meerjarenbegroting 2017 en 2018 t/m 2020
Berap
Directiestatuut/ Mandaat- volmachtregeling Baanbrekers
Treasurystatuut Baanbrekers
Normenkader rechtmatigheid 2016
Actualisatie Suwinet beveiligingsplan
Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004
Aanbesteding accountantsdiensten
Vennootschapsbelasting
Beloningsbeleid ambtenaren H3 CAR-UWO
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Onderwerp SBW:
Sociaal Statuut SBW
Mandaat- volmachtregeling SBW
Onderwerp WML-facilitair/Ruelong BV:
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Nog op te starten
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Afgerond
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Openbare besluitenlijst van 20 mei 2016

Dagelijks bestuur Baanbrekers

2.

Ingekomen stukken / mededelingen
a. Kennis is genomen van de termijnkalender.

3.

Openbaarmaking besluitenlijst DB
Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 1 april
2016 vast te stellen.

4.

Bestuursrapportage 1ste kwartaal 2016
Het dagelijks bestuur heeft besloten met inachtneming van de gemaakte opmerkingen in te
stemmen met de bestuursrapportagee Q1-2016 en deze ter vaststelling aan te bieden aan
het Algemeen Bestuur.

5.

2de wijziging mandaat-, machtiging en volmachtregister Baanbrekers
Het dagelijks bestuur heeft besloten om de 2de wijziging van de bijlagen mandaat-, machtingen volmachtregister Baanbrekers behorende bij het directiestatuut Baanbrekers conform
concept besluit in ontwerp vast te stellen en het ontwerp besluit ter vaststelling aan te
bieden aan het Algemeen Bestuur.

6.

Adviezen commissie bezwaarschriften PW c.s.
Het dagelijks bestuur heeft besloten de beschikkingen overeenkomstig de adviezen van de
commissie Bezwaarschriften d.d. 13 mei 2016 vast te stellen.

7.

(Her)benoeming leden geschilbeslechtingscommissie Baanbrekers
Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het (her)benoemen van de heer A.B.
als vertegenwoordiger vanuit werkgeverszijde; mevrouw E. van der P., als vertegenwoordiger
vanuit werknemerszijde, en de heer P. van S. als onafhankelijk voorzitter van de
geschilbeslechtingscommissie Baanbrekers met ingang van 1 januari 2016 voor de duur van
vier jaren.

8.

Benoeming onafhankelijk voorzitter van de Participatieraad
Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de benoeming van de heer C.H. als
onafhankelijk voorzitter van de Participatieraad met ingang van 1 juni 2016 voor een periode
van vier jaren.

9.

Stand van zaken
Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van en ingestemd met het traject van
aanbesteding van de accountantsdiensten; heeft kennis genomen van de stand van zaken
m.b.t. het inkoopbeleid en van vervolg- onderzoek naar de financiële functie bij Baanbrekers.

1

Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 20 mei 2016

10.

Rondvraag en sluiting
MvL geeft aan bereid te zijn om een toelichting te komen geven n.a.v. financiële jaarstukken
Baanbrekers, zoals deze in de Raden moeten worden behandeld de komende periode .

Voor akkoord,

-----------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
secretaris

2

---------------------------------------W.J.J. Ligtenberg
voorzitter

Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 20 mei 2016

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

Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

Donderdag 24 maart 2016
Zanddonkweg 14
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV) en D. Zijlmans, de dames F.
Moayedi en A. Bakker. Namens Baanbrekers de heer E. v. Agt en mevrouw
E. van Schijndel- Weel notuliste
de dames Th. Van der Schans, J. Baarendse (met bericht van verhindering), P. Gerris
(Juvans).

1 Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Hij richt een speciaal woord van welkom aan de heer
Van Agt, manager inkomensondersteuning van Baanbrekers, die vandaag voor de eerste keer de
vergadering bijwoont. De leden en de heer Van Agt stellen zich vervolgens aan elkaar voor.

2 Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.

3 Verslag vergadering 4 februari 2016
Het verslag van 4 februari 2016 wordt onder dankzegging voor de samenstelling vastgesteld.

4 Wijkgericht Werken in de drie gemeenten
De voorzitter spreekt zijn zorg uit over de financiering. De re-integratiegelden kunnen maar 1 keer benut
worden en de klantenkamer heeft geen zicht op de wijze waarop de gelden gedetailleerd besteed worden.
De heer Van Agt geeft vervolgens een toelichting.
In de zomer van 2014 zijn de 3 gemeenten zich gaan verdiepen in de invulling van wijkgericht werken.
Iedere gemeente heeft hier eigen ideeën over. In januari 2015 zijn de gemeenten gestart met de regionale
pilot wijkgericht werken. Vanaf het begin is Baanbrekers voor ondersteuning benaderd en daadwerkelijk
betrokken.
Baanbrekers verleent op 3 verschillende manieren haar medewerking aan de 3 gemeenten. Het DB van
Baanbrekers heeft het besluit genomen om na 2 jaar een evaluatie te laten plaats vinden. Aan het einde
van het 1e jaar is een tussentijdse evaluatie aan het DB gepresenteerd met daarin de bevindingen van de
gemeenten en Baanbrekers inclusief conclusies en aanbevelingen voor het 2e jaar (2016).
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Gemeente Waalwijk heeft het team Wijz en hier is Baanbrekers verder nauwelijks bij betrokken. Bij de
oprichting is Baanbrekers wel voor ondersteuning gevraagd. Het afgelopen jaar is Baanbrekers incidenteel
benaderd met vragen over met name bijzondere bijstand, hulp in de huishouding e.d. waarbij klanten
tussen de wal en het schip dreigden te geraken. De conclusie was dat er een hechtere samenwerking
tussen gemeente en Baanbrekers gewenst was. Er heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten plaats
gevonden tussen medewerkers van Baanbrekers en het team Wijz. De afspraak is gemaakt dat vanaf
februari 2016 er regelmatig een inkomensconsulent naar de gemeente gaat om evt. zaken mee op te
lossen.
Gemeente Heusden heeft het team Bijeen. Vanaf mei 2015 zijn er 2 participatiecoaches van Baanbrekers
daar permanent werkzaam. Zij hebben een target vanuit Baanbrekers meegekregen inzake plaatsingen,
bezoeken e.d. die vergelijkbaar is met de targets waarmee de overige p-coaches bij Baanbrekers werken.
Het 1e jaar heeft echter nog niet opgeleverd dat die vanuit Baanbrekers meegegeven targets worden
gehaald. Ook de zogenoemde screening van het C-bestand gebeurt voor Heusden vanuit team Bijeen. De
bijstandsklanten die het moeilijkst bemiddelbaar zijn, die de grootste afstand tot de arbeidsmarkt hebben,
worden allemaal gesproken om te informeren naar de stand van zaken, wat is er veranderd e.d.
Baanbrekers doet dat voor de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, in Heusden wordt dit dus gedaan
door Bijeen. De meeste personen ervaren dit gesprek als prettig, met name door de aandacht die er is.
Noodgedwongen door de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en de wetgeving is Baanbrekers
vooral gefocust op de doelgroep die snel uitstroomt.
De gemeente Loon op Zand heeft een servicepunt en een wijkteam. Namens Baanbrekers was er in 2015 in
het servicepunt 1 inkomensconsulent 1 dagdeel per week werkzaam, en in het wijkteam een
participatieconsulent voor 2 uur per week. Het vaste dagdeel voor de inkomensconsulent wordt nu een
flexibel in te vullen dagdeel.
De gemeenten betalen Baanbrekers conform het vastgelegde in de Gemeenschappelijke Regeling
normaliter volgens een vastgestelde verdeelsleutel. Die komt echter niet helemaal tot uiting in relatie tot
de inzet en de kosten.
Gemeente Waalwijk heeft bovendien aangegeven meer ondersteuning nodig te hebben vwb
huishoudelijke hulp e.d. Dit weegt weliswaar op tegen de extra (wijk)inzet bij andere gemeenten, maar
kost Baanbrekers echter ook weer meer capaciteit.
De kosten die samenhangen met deze extra ondersteuningen worden bij de evaluatie eind 2016
meegenomen, en zo nodig verrekend, zo is afgesproken bij de tussentijdse evaluatie in het DB.
Mevr. Bakker spreekt haar zorg uit omdat het voor de klant lijkt uit te maken in welke gemeente je
woonachtig bent en op welke wijze je gebruik kunt maken van deze voorziening.
De heer Van Agt geeft aan dat dit als zorgelijk opgemerkt kan worden, maar het biedt tegelijker tijd ook
kansen. Het zou mooi zijn, als bij de evaluatie door de gemeenten wordt geconstateerd dat één optie als
beste benoemd wordt en dat ze die optie als standaard gaan hanteren.
De heer Halberstad vraagt of Baanbrekers ook merkt dat de huishoudelijke hulp steeds meer wordt terug
gebracht. De heer Van Agt deelt mede dat een en ander buiten Baanbrekers om gaat. Alleen voor de
gemeente Waalwijk is Baanbrekers hierbij betrokken, omdat de gemeente dat bij de bijzondere bijstand
heeft betrokken. Hoe de gemeente hier mee omgaat, dat verschilt landelijk per gemeente.
Mevrouw Moayedi informeert of Baanbrekers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
neemt. De voorzitter vult aan dat mevrouw Moayedi hier doelt op de zogenaamde Baanafspraken.
De overheid blijft hier in achter. De heer Van Agt merkt op dat Baanbrekers baanafspraken zoveel als
mogelijk uitvoert, mensen probeert te plaatsen in het bedrijfsleven, bij gemeenten of bij Baanbrekers,
maar dat het indiceren en keuren van belanghebbenden loopt via het UWV.
De voorzitter vindt de financiering een punt van aandacht. De besteding van de re-integratiegelden staat
onder druk. De gelden zijn niet meer zo geoormerkt als in het verleden. De heer Van Agt begrijpt de zorg.
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De nieuwe financieringen bieden meer flexibiliteit door de ontschottingen, maar het wordt lastig goed te
monitoren of doelstellingen van regelingen gehaald worden.
De heer Van Agt vraagt de leden van de kamer om de ontwikkelingen te blijven volgen, mede gelet op de
benutting van de gelden en de afspraken die gemaakt zijn.

5 Rondvraag en sluiting
Mevr Bakker vraagt aandacht voor de telefonische bereikbaarheid tussen 10.00 en 12.00 uur. De beperkte
bereikbaarheid vindt zij niet echt klantvriendelijk, maar de contactpersoon moet dan wel bereikbaar zijn
gedurende die periode. Zij geeft dit aan op basis van haar persoonlijke ervaring . Zij kreeg de
contactpersoon niet aan de lijn. Vervolgens wil zij Baanbrekers ook een compliment geven voor de
publicatie van vacatures op de beeldschermen in de frontoffice. Zij vindt het plezierig dat aan het verzoek
gehoor is gegeven. Ze had echter wel graag een terugkoppeling gehad.
De heer Halberstadt informeert naar de stand van zaken inzake de Participatieraad. De heer Van Agt deelt
mede dat de vacature voor de werving van de voorzitter is uitgevraagd. Een aantal geschikte kandidaten
heeft zich aangemeld. Na de keuze voor de voorzitter worden de leden geworven. Voor wat betreft de
invulling is de verwachting dat een en ander omstreeks de zomervakantie 2016 gerealiseerd zou moeten
zijn. Tot die tijd blijft de WWB-Kamer actief.
De heer Halberstadt geeft aan dat de leden graag de nieuwsbrieven zou ontvangen die zij voorheen van de
heer Van Dijk ontvingen. Het betreft de Baanbrekers nieuwsbrief, nieuwsbrief Clip en nieuwsbrief LCR.
De heer Van Agt zal hier voor zorgen.
De heer Halberstadt is benieuwd naar de abonnementen die Baanbrekers heeft, o.a. Divosa Stimulansz.
Hij vraagt hiernaar omdat cursussen e.d. door een dergelijk lidmaatschap goedkoper zijn.
De heer Van Agt zal de adreslijst aanpassen.
Wanneer niemand van de aanwezigen nog gebruik wenst te maken van de rondvraag, dankt de voorzitter
eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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VERSLAG VERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

Donderdag 28 april 2016
Zanddonkweg 14
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV) en D. Zijlmans, mevrouw
A. Bakker. Namens Baanbrekers de heer E. v. Agt, mevrouw van Limpt en
E. van Schijndel- Weel notuliste
de dames F. Moayedi enJ. Baarendse (met bericht van verhindering), Th. van der Schans
en P. Gerris (Juvans).

1 Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. De heer Van Agt deelt mede dat mevrouw Van Limpt zal
aansluiten bij behandeling vanaf agendapunt 5. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.
3 Verslag vergadering 24 maart 2016
N.a.v. pag 1 deelt mevrouw Bakker mede dat haar e-mail niet klopt op de adreslijst. Deze moet worden
aangepast (de letters “nl” vooraan moeten eraf.)
Het verslag van 24 maart 2016 wordt onder dankzegging voor de samenstelling vastgesteld.
4 Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, bbz
De heer Halberstadt informeert naar het verzamelbesluit. De heer Van Agt licht toe dat het verzamelbesluit
afgeleid is van de verordening. Het besluit is een verdere verbijzondering van de verordening. Het
verzamelbesluit wordt herschreven en dan ter behandeling aangeboden aan het MT. Na het MT besluit zal
de heer Van Agt het nieuwe verzamelbesluit beleidsregels aan de leden van klantenkamer verstrekken.
De voorzitter maakt een algemene opmerking m.b.t. de aanpassing van de artikelen. Hij spreekt zijn zorg
uit over de eigen beleidsvrijheid. De heer Van Agt onderkent zijn zorg. De algemene tendens is dat er
steeds meer wordt opgeschaald naar grotere regio’s en naar meer uniformiteit. De voorzitter geeft aan, dat
door de opschaling van het vaststellen van beleidsregels in de regio Midden-Brabant de functie van
beleidsmedewerker Baanbrekers wordt uitgehold en gedevalueerd. Dit kan ertoe leiden dat in de toekomst
deze lokale functie een andere wordt en dat dit kan leiden tot verschraling van de eigen organisatie.
De heer Van Agt merkt op, dat voordat het beleid tot uitvoering komt, wel getoetst is of het beleid
realiseerbaar is. Baanbrekers heeft kwaliteitsmedewerkers in dienst, die kunnen toetsen wat de effecten
zijn bij de uitvoering van de beleidsregels. De voorzitter geeft aan, dat naar zijn mening de kans bestaat dat
er sprake zal zijn van één beleid, gedicteerd door de grootste gemeente in de regio.
De heer Halberstadt informeert naar het Dariuz loonwaardesysteem. De heer Van Agt licht toe dat het een
techniek betreft om de loonwaarde te berekenen. Midden-Brabant heeft dit systeem gezamenlijk
ingekocht. Er is een aanbesteding geweest en de keuze is op dit loonwaardesysteem gevallen.
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5 Concept jaarverslag 2015 en concept jaarplan 2016
Mevrouw Van Limpt is bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig. Aan de hand van een presentatie;
strategisch plan 2015 – 2018, plaatsbepaling, geeft zij een nadere toelichting.
Dit jaar is een slag gemaakt v.w.b. de vormgeving en is gekozen voor een vertaling in een jaarverslag en
jaarplan. Veel informatie in de rapportage is verplicht voor de accountants.
Baanbrekers positioneert zich breed. Van Baanbrekers wordt e chter nu ook verwacht, dat middelen ingezet
worden om personen die geen uitkering hebben, aan het werk te helpen. Die groep is heel groot en
Baanbrekers wil dan ook met de gemeenten aan tafel om de nadere opdracht te bepalen. Een voorbeeld is
het besluit om al dan niet over te gaan tot beschut werken.
VWB aanbestedingen merkt mevrouw Van Limpt op dat het aan de gemeenten is om te bepalen of zij dit
doen.
Er is een werkgroep sociaal inkopen gestart met o.a. wethouder Van Aart van de gemeente Heusden en de
secretaris van de gemeente Waalwijk de heer Lagendijk om hier verder invulling aan te geven.
Algemene conclusie is dat de complexiteit van de doelgroepen is toegenomen.
Aantal matches op werk is gestegen.
Begroting 2015 is gerealiseerd, maar niet geheel conform de afgesproken lijn. Zij wijst hierbij op de omissie
die geconstateerd is. Er heeft inmiddels een onderzoek plaats gevonden naar financiën met als doel een en
ander te gaan verstevigen.
Er is een nieuwe lijn aan de programmalijnen toegevoegd en dat is participatie-activiteiten.
Om te beginnen vragen we of er overlap is met WMO activiteiten. Wat willen de gemeenten en wat zijn de
kosten. Op dit moment moet daar geld bij. Een andere lijn is die van de statushouders. Dit zijn l ange en
intensieve trajecten. Baanbrekers heeft een notitie gemaakt en met het COA gesproken. Baanbrekers heeft
aangegeven niets te kunnen doen zonder een aanvullende subsidie van de gemeenten.
Er wordt gevraagd wat jobcarving betekent. Dat wil zeggen dat je aan de voorkant bedrijfsprocessen inricht
om werkzaamheden door mensen met een beperking te laten doen. Reshoring betekent, dat je werk terug
haalt uit andere landen. Baanbrekers werkt als voorbeeld samen met Bol.com en Docdata.
Mevrouw van Limpt deelt mede dat dinsdagmiddag 15 juni 2016 een werkgeverstop georganiseerd wordt
bij Baanbrekers door de FNV. Zij geeft aan dat ook de leden van de klantenkamer WWB hier voor
uitgenodigd zullen worden.
De voorzitter wijst op nieuw beschut werken. In deze regio is daar nog niets mee gedaan. Mevrouw Van
Limpt licht toe dat landelijk regio’s met activiteiten opgestart zijn of er vwb nieuw beschut werken beleid is
gemaakt. Naar de mening van de voorzitter moet er in deze regio toch ook beleid bepaald worden.
Mevrouw Bakker wijst op andere kosten, die het niet realiseren van nieuw beschut werken mogelijk tot
gevolg heeft als deze mensen noodgedwongen thuis blijven zitten. Mevrouw Van Limpt vult aan dat
bijvoorbeeld de gemeente Tilburg het besluit genomen heeft om op het gebied van nieuw beschut werken
anders in te vullen. Baanbrekers lost een en ander wel enigszins op met incidentele middelen bijvoorbeeld
door een project samen met St. Prisma en MET. Jongeren vormen de moeilijkste groep. De hoop gaat uit
naar een reparatie in de wet. Baanbrekers wil met de gemeenten kijken naar de invulling van de wettelijke
kaders.
Mevrouw Bakker informeert waarom voor de huidige nieuwe vorm van het jaarverslag 2015 en het
concept jaarplan 2016 is gekozen. Mevrouw Van Limpt deelt mede dat bewust gekozen is voor een andere
vormgeving met als doel een prettig leesbaar verslag en jaarplan te realiseren.

Pagina 2 van 4

De heer Halberstadt wijst naar de tekst op pag 13 bij 2.5 3e regel: met een Wajong-achtergrond of een
ander ‘stempeltje’. Hij is van mening dat deze omschrijving een negatieve lading heeft. Mevrouw Van Limpt
licht toe dat ‘stempeltje’ aangeeft dat er van bepaalde voorwaarden sprake is waaraan voldaan moet
worden. Als dit echter een negatieve lading heeft, moet het worden aangepast.
De heer Halberstadt merkt op dat er een overloop zit in de Participatiewet en WMO. Hij vraagt zich af wat
daar mee gedaan kan worden. De heer Van Agt deelt mede dat Baanbrekers bij klanten tegen
problematieken aanlopen die ook doorlopen naar WMO. Het is van belang om dan ook regelmatig met
elkaar in overleg te treden, Baanbrekers en WMO medewerkers, om te weten bij wie belanghebbende
terecht kan bij bepaalde vragen. Het doel is om een oplossing te vinden voor de persoon. Baanbrekers
maakt op dat gebied kleine stappen. Daarnaast gaat elke gemeente er weer anders mee om.
6 Concept geactualiseerde begroting 2016
De heer Halberstadt vindt het vreemd dat de bijdrage apparaatskosten niet zijn toegenomen.
De heer Zijlmans mist op pag 4 een tussentelling in verband met de leesbaarheid.
De voorzitter wijst op de doorbelaste uren personeel, re -integratiebudget, inkomsten Fidant en uitgaven
re-integratiebudget. Mevrouw Van Limpt licht toe dat het totale re-integratiebudget verlaagd is terwijl de
doelgroep fors is toegenomen. Er ontstaat hierdoor een principiële discussie.
7 PMC- analyse
Mevrouw Van Limpt deelt mede dat niet bekend is wat de PMC’s daadwerkelijk opbrengen omdat de
kostentoebedeling niet geheel zuiver is. Met het oog op kostenbeheersing en bezuinigingen was dit de
aanleiding voor een nadere PMC- analyse. De conclusie is dat er geen PMC’s behoeven te sluiten.
De voorzitter merkt op dat Tesla in Tilburg haar activiteiten steeds meer uitbreidt. Wellicht liggen hier
mogelijkheden voor Baanbrekers mbt montagewerkzaamheden.
8 Studiefinanciering (WTOS)
Mevrouw Bakker deelt mede dat een alleenstaande ouder met 1 minderjarig kind studerend aan MBO te
maken heeft met hoge kosten. Zij kunnen voor een bijdrage in die kosten nergens terecht. Er is inzake deze
problematiek een brandbrief gestuurd naar Ministerie. Zij is benieuwd hoeveel klanten met dit probleem
bij Baanbrekers hebben aangeklopt. Het kind gebonden budget staat niet in verhouding tot de kosten die
gemaakt worden. Stichting Leergeld kan hier helaas ook niets in betekenen. De problematiek is bij het VNG
onder de aandacht gebracht.
De heer Van Agt geeft aan hierover niet eerder gehoord te hebben. Hij zal dit met de inkomensconsulenten
opnemen. Mevrouw Bakker geeft aan dat een en ander haar persoonlijk aangaat, maar dat zij zich ook niet
kan voorstellen dat zij de enige is die dit raakt.
Mevrouw Van Limpt geeft aan dat zij dit ook bij Divosa zal voorleggen. Wordt vervolgd.
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9 Arbeidsgehandicapten
Mevrouw Bakker deelt mede dat zij is aangesproken door een persoon met een verstandelijke beperking
met een klacht over Baanbrekers. Zij heeft gewerkt, maar ontvangt nu een uitkering van het UWV. Zij heeft
bij Baanbrekers aangegeven graag te willen werken. Het lukt haar echter niet om een afspraak te maken.
Mevrouw Van Limpt geeft aan dat het UWV hier actief zou moeten bemiddelen. Baanbrekers kan echter
wel iets voor betrokkene betekenen. Zij kan bijvoorbeeld meedraaien met Talent2Work. Mevrouw Van
Limpt zal er voor zorgen dat met betrokkene contact opgenomen wordt.
Mevrouw Van Limpt verlaat de vergadering.
10 Rondvraag en sluiting
Vergaderschema 2016
De voorzitter deelt mede, dat zolang de WWB Kamer actief is het huidige vergaderschema gehanteerd
wordt. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op donderdag 26 mei 2016.
Aansluitend deelt de heer Van Agt mede dat er sollicitaties ontvangen zijn voor de functie voorzitter
Participatieraad. De selectiecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het DB, P&O en hij zelf. Na
de meivakantie worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Eind mei zal naar verwachting een en
ander bekend zijn.
Wanneer niemand van de aanwezigen nog gebruik wenst te maken van de rondvraag, dankt de voorzitter
eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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VERSLAGVERGADERING WWB-KAMER
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verslag:
Plaats / kamer:
Tijd:
Aanwezig:

Afwezig:

Donderdag 26 mei 2016
Zanddonkweg 14
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV) en D. Zijlmans, de dames
A. Bakker en F. Moayedi . Namens Baanbrekers de heer E. v. Agt en
Jacqueline Ravensbergen, notuliste
de dames J. Baarendse, Th. van der Schans en P. Gerris (Juvans).

1 Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen door de heer Van Agt:
- de nieuwe voorzitter is gekozen, het is de heer C. Huibers geworden.
- Het verzamelbesluit volgt, het kan nog enige tijd duren voordat beleidsmensen er regionaal uit zijn, gaat
waarschijnlijk over de vakantie heen. Klantenkamer zit in de routing.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Verslag vergadering 28 april 2016
Op pagina 3, onder punt 8 wordt gesproken over Stichting Leermiddelen, dit moet Stichting Leergeld zijn.
De heer Van Agt heeft uitgezocht hoe vaak iemand tevergeefs een beroep heeft gedaan op vergoeding
voor een huiswerkcomputer voor een 16- of 17-jarige die geen voortgezet onderwijs volgt (in de
beleidsregels wordt namelijk het volgen van voortgezet onderwijs als voorwaarde genoemd) . Dit is bij
Baanbrekers drie keer voorgekomen.
De heer Van Agt heeft de vraag over het afschaffen van WTOS18- en de ongewenste effecten voor
leerlingen in het beroepsonderwijs (zoals ook onderkend door VNG en MBO-raad) uitgezet bij Divosa.
Mevrouw Moayedi meldt, dat zij nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor de werkgeverstop. Dit klopt,
omdat nu pas bekend is dat de werkgeverstop doorgaat. De uitnodiging hiervoor volgt. De werkgeverstop
is op woensdagmiddag 15 juni 2016.
Het verslag van 28 april 2016 wordt onder dankzegging voor de samenstelling vastgesteld.
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4 Vorming Cliëntenplatform Hart van Brabant
Op 30 mei a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd over de vorming van een platform
Cliëntenparticipatie regio Hart van Brabant.
Het doel van de bijeenkomst is:
 afstemmen van de kaders voor overleg tussen de gemeentelijke participatie- en cliëntenraden en
de regionale bestuurlijke tafels;
 verkenning van agenda en thema´s voor het gesprek in de komende bijeenkomsten;
 vaststellen van faciliteiten voor overleg.
De heer Huibers gaat alleen naar deze bijeenkomst.
De informatie omtrent deze bijeenkomst wordt per mail verzonden.
Voorgesteld wordt om dit punt voorlopig als vast terugkerend agendapunt voor de WWB-kamer op te
nemen.
5 Stand van zaken vorming Participatieraad
Zoals eerder gemeld, wordt de heer C. Huibers de nieuwe voorzitter.
De heer Van Agt meldt, dat de volgende stap is het zoeken van leden. Samen met de heer Huibers neemt
de heer Van Agt namens Baanbrekers hiertoe initiatief. Leden worden geworven via een advertentie in
plaatselijke weekbladen, op de website en in Baanbrekers Aktueel. Leden van de huidige WWB- en WSWkamer, en leden van de WMO raden worden bovendien direct benaderd om te reageren.
Er wordt getracht zover mogelijk te zijn met de afronding van de procedure als de zomervakantie periode
aanbreekt.

6 Rondvraag en sluiting
Mevrouw Bakker heeft twee punten:
Zij vraagt of de doorlooptijden voor bijstandsaanvragen door alle inkomensconsulenten nog gehaald
worden. De heer Van Agt geeft aan, dat het al enige tijd heel druk is met aanvragen. Op een enkele
uitzondering na, vindt afhandeling plaats binnen de wettelijke termijn.
Mevrouw Bakker vraagt of er melding gemaakt kan worden in Aktueel, dat de doorlooptijden wat langer
duren i.v.m. drukte. Dit is dan voor de aanvragers beter te begrijpen.
De heer Van Agt vindt dit een goed idee.
Het tweede punt, is dat een burger een oproep heeft gedaan op Facebook en heeft gevraagd wat de
ervaringen zijn met Baanbrekers.
Er blijkt dat er veel signalen zijn, dat mensen ontevreden zijn.
Het is geen klant van Baanbrekers.
Helaas is niks te doen tegen dit soort oproepen van Social Media.
Actueel: wordt nog niet ontvangen door alle leden van de klantenkamer.
De leden worden op de verzendlijst gezet.
Wanneer niemand van de aanwezigen nog gebruik wenst te maken van de rondvraag, dankt de voorzitter
eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
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CONCEPT Verslag AB-vergadering d.d. 11 april 2016
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
Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)

Gasten:

De heer Oude Egberink, manager werkbedrijf Baanbrekers
De heer Jussen van Deloitte
De heer Schutgens van Deloitte

1. Opening / mededelingen / ingekomen stukken
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet de heren Jussen en Schutgens van Deloitte welkom.
Zij schuiven deze vergadering aan i.v.m. een toelichting op de jaarstukken.
a)
Termijnagenda AB van 11 april 2016
Mevrouw Van Limpt licht toe dat de actualisatie van het Suwinet beveiligingsplan abusievelijk niet is
geagendeerd voor deze vergadering. Dit plan zal separaat met de verzending van het concept verslag
van deze AB-vergadering ter vaststelling worden toegestuurd aan de leden. Mochten er vragen nog
vragen zijn n.a.v. dit plan dan zal Baanbrekers deze schriftelijk beantwoorden. Mocht er vervolgens
alsnog behoefte zijn aan de behandeling van dit plan in het AB dan zal dit onderwerp worden
geagendeerd voor de vergadering van 11 juli a.s.
Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen.
b)

Openbare besluitenlijst DB van 19 februari 2016

Besloten wordt de openbare besluitenlijst voor kennisgeving aan te nemen.
c)

Openbare besluitenlijst DB van 11 maart 2016

Besloten wordt de openbare besluitenlijst voor kennisgeving aan te nemen.
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d)
Stand van zaken wijzigingen Statuut Ruelong
Mevrouw Mulder vraagt of dit punt op de termijnagenda kan worden opgenomen. Ook wordt
gevraagd de financiële stukken m.b.t. WML-facilitair te agenderen voor het AB.
Mevrouw Kleijssen geeft aan dat Ruelong B.V. c.q. WML-facilitair als aparte juridische entiteit
separaat dient te worden behandeld, evenals dit nu gebeurt met de Stichting Bevordering
Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW).
De voorzitter maakt de afspraak dat dit op een juiste wijze zal worden geagendeerd als deze
onderwerpen aan de orde komen. Voor wat betreft het statuut Ruelong merkt hij op dat op dit
moment wordt nagedacht over de positionering van WML-facilitair. Hoe WML-facilitair te gaan
positioneren heeft direct gevolg voor het statuut Ruelong. In dat kader wordt voorlopig even een
pas op de plaats gemaakt m.b.t. de mogelijke wijzigingen van het statuut. Tot het moment dat het
statuut al dan niet wordt aangepast, wordt de afspraak gemaakt dat de relevante zaken die bedoeld
zijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Ruelong eerst door de voorzitter worden
ingebracht in het AB.
Besloten wordt de stand van zaken m.b.t. de wijzigingen van het statuut Ruelong voor kennisgeving
aan te nemen.
De afspraak wordt gemaakt dat relevante zaken die worden voorgelegd aan de algemene
vergadering van aandeelhouders van Ruelong eerst door de voorzitter worden ingebracht in het AB.
e)
Verslag WWB-klantenkamer van 4 februari 2016
Naar aanleiding van het verslag:
De heer Musters vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de Participatieraad.
Mevrouw Van Limpt vertelt dat de vacature voor een voorzitter is uitgevraagd. Op het moment deze
voorzitter is benoemd zullen de overige leden worden geworven. De bedoeling is e.e.a. voor de
zomervakantie af te ronden.
De heer Musters vraagt of er ook mensen in komen vanuit de WMO adviesraad.
Mevrouw Mulder zegt dat dit in de gemeente Heusden is geadviseerd, maar dit wel via sollicitatie
moet verlopen.
Besloten wordt het verslag van de WWB klantenkamer voor kennisgeving aan te nemen.
2. Verslag en besluitenlijst vergadering van 15 februari 2016
a)
Concept verslag AB vergadering van 15 februari 2016
Mevrouw Couwenberg merkt op dat op pagina 2 onder punt 1c van dit verslag abusievelijk is
opgenomen dat het SUWI-rapport bij haar opgevraagd kan worden, maar dat dit bij mevrouw Van
Limpt moet zijn.
Besloten wordt met inachtneming van de bovenstaande opmerking het verslag vast te stellen.
b)

Concept besluitenlijst AB vergadering van 15 februari 2016

Besloten wordt de besluitenlijst vast te stellen.
c)
Concept verslag AB vergadering van 7 maart 2016
Naar aanleiding van:
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Mevrouw De Bruijn vraagt of conform pagina 1 van dit verslag e.e.a. is uitgezocht voor wat betreft de
uitstroom en terugkeer van NUGGERS.
Mevrouw Van Limpt antwoordt dat een overzicht van de duurzaamheid van de plaatsingen is
opgenomen in de bijlage van dit verslag en geeft aan dat Baanbrekers geen inzicht heeft in de
uitstroom van NUGGERS en WW-uitkeringsgerechtigden. Zij zal bekijken of dit mogelijk inzichtelijk
kan worden gemaakt.
De afspraak wordt gemaakt dat dit bekeken wordt of dit zonder al te veel meerwerk alsnog
inzichtelijk kan worden gemaakt .
Besloten wordt het verslag vast te stellen.
Bekeken zal worden of de uitstroom van NUGGERS en WW-uitkeringsgerechtigden zonder al te veel
meerwerk inzichtelijk kan worden gemaakt.
d)

Concept besluitenlijst AB vergadering van 7 maart 2016

Besloten wordt de besluitenlijst vast te stellen.
3. Concept geactualiseerde begroting 2016
De heer Hendrich geeft n.a.v. de concept geactualiseerde begroting 2016 een toelichting. Over deze
geactualiseerde begroting is uitvoerig overleg geweest met de ambtenaren van de gemeenten. Deze
geactualiseerde begroting 2016 kan gezien worden als een actuele realistische begroting.
Zoals reeds in de voorlegger van de Berap Q4 aangegeven is ook de oorspronkelijke begroting 2016
(opgesteld in april 2015) niet meer te vergelijken met deze geactualiseerde versie. Vanuit
Baanbrekers is er veel effort ingestoken om op ‘postniveau’ zo accuraat mogelijk de verschillen toe
te lichten.
Over de laatste kolom op pagina 4 (‘roze kolom’) van deze geactualiseerde begroting is tevens
uitvoerig gesproken met de gemeenten en hierbij gaat het om een aantal positieve risico’s dat
uiteindelijk het begrote tekort kan gaan verminderen.
De voorzitter merkt op dat deze laatste kolom dan ook niet als uitgangspunt moet worden genomen
voor deze begroting, maar dat Baanbrekers nu gedurende het jaar met begrotingswijzigingen zal
komen, zodat beter kan worden aangesloten bij de begroting.
De heer Musters vraagt waarom deze kolom niet weggelaten kan worden. E.e.a. kan ook tekstueel
worden vermeld.
De heer Hendrich antwoordt dat hier niet voor is gekozen, omdat deze wijze reeds eerder aan het AB
gepresenteerd is.
De heer Van Hamond merkt op dat e.e.a. wel verwarrend kan zijn.
Mevrouw Couwenberg vindt het inconsequent dat alleen de positieve risico’s zichtbaar zijn.
De heer Musters vraagt of de cijfers bij opbrengsten onder re-integratie en Fidant correct zijn.
Hier blijken inderdaad plus en min verwisseld te zijn.
De heer Hendrich legt uit dat het tot vorig jaar voor de accountant van belang was hoeveel personen
c.q. trajecten onder Fidant vielen en hoeveel re-integratiebudget beschikbaar was dat kon worden
aangewend voor re-integratie. Met de inzet van re-integratiemiddelen voor Fidant trajecten, kan
schadelastbeperking op de BUIG middelen worden gerealiseerd.
De heer Musters merkt op dat dit een begrotingswijziging is.
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Mevrouw Van Limpt licht toe dat het er om gaat welk deel van het re-integratiebudget worden
geboekt t.b.v. personele lasten cq. directe re-integratieactiviteiten en dat dit volgens haar geen
begrotingswijziging is.
Mevrouw Mulder voegt toe dat een dergelijke keuze niet in een begrotingswijziging moet
terugkomen maar in een separaat besluit met een onderbouwing van de financiële consequenties
van dit besluit.
De heer Van Groos geeft aan dat het AB vorig jaar de begroting heeft vastgesteld, maar constateert
dat er significante wijzigingen zijn opgetreden in relatie tot o.a. inkomsten Fidant, inhuur personeel
en personeelskosten. Het probleem is nu dat er vanuit is gegaan dat de geconstateerde omissie van
€ 800.000,- verwerkt zou worden in de geactualiseerde begroting.
De heer Hendrich geeft aan dat deze bedragen niet vergelijkbaar zijn. Bovendien hebben deze
bedragen betrekking op twee verschillende jaren, namelijk 2015 en 2016.
De voorzitter vraagt of de nu ontstane verschillen t.o.v. de eerder afgegeven begroting afdoende
worden verklaard.
De heer Hendrich vertelt dat de geactualiseerde begroting volledig is doorgenomen met de
ambtenaren van de gemeenten en dat wat hierin nu is opgenomen ook ambtelijk correct is
bevonden.
De heer Bakker voegt toe dat er inderdaad meer correcties in de geactualiseerde begroting 2016
hebben plaatsgevonden dan enkel de geconstateerde omissie. De ambtenaren hebben daarbij
gewezen op een 16-tal gewijzigde punten die vervolgens ook zijn verklaard door Baanbrekers.
Dit sluit ook aan bij de introductie van dit agendapunt zoals aangegeven door de heer Hendrich.
De voorzitter zegt dat deze geactualiseerde begroting grondig is doorgesproken met de ambtenaren
van de gemeenten en vraagt of het concept geactualiseerde begroting 2016 kan worden vastgesteld
en voor een zienswijze kan worden doorgeleid naar de Raden van de gemeenten.
Besloten wordt het concept geactualiseerde begroting 2016 (1ste begrotingswijziging) vast te stellen
en voor een zienswijze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten.
Er wordt gevraagd nog eens kritisch te kijken naar het opgenomen cijfer in relatie tot Fidant.
In de bijlage van dit verslag wordt hierop teruggekomen.
4. Jaarstukken
Concept jaarverslag 2015 en jaarplan 2016
Mevrouw Van Limpt geeft een toelichting op het concept jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016.
Aangegeven wordt dat gekozen is voor een geïntegreerd document.
Mevrouw Couwenberg en de heer Musters geven aan dat zij het een duidelijk en goed verhaal
vinden.
Mevrouw Van Limpt vervolgt dat er een slag is gemaakt naar het opnemen van kwalitatieve
informatie en dat er op verzoek van het dagelijks bestuur nog een korte notitie is gemaakt voor het
algemeen bestuur. Deze notitie “Strategisch plan 2015-2018, plaatsbepaling” wordt verstrekt en
toegelicht. Belangrijk is dat Baanbrekers gaat bepalen hoe de vastgestelde programmalijnen worden
opgenomen in de uitvoering en in het financiële proces. Inmiddels zijn de financiële uitgangspunten
voor het strategische plan, daterend uit 2014, ingehaald door de realiteit. Vandaar dat deze
uitgangspunten tezamen met de gemeenten herijkt dienen te worden en in dit kader aan het AB
voorgelegd zullen worden. Op basis van deze herijking moeten nieuwe keuzes worden gemaakt,
bijvoorbeeld willen we beschut werken gaan uitvoeren, en moeten de consequenties van deze
keuzes inzichtelijk worden gemaakt.
AB vergadering 11 april 2016

Pagina 4 van 10

Mevrouw Mulder vraagt of het verhaal van de apparaatskosten hierin meegenomen zal worden.
Mevrouw Van Limpt antwoordt dat zij deze apparaatskosten in beeld heeft laten brengen en dat
e.e.a. in overleg met de gemeenten aan de orde zal worden gesteld.
Mevrouw Mulder geeft aan dat zij het essentieel vindt om met deze discussie te starten, omdat dit
de basis vormt. In verband met deze apparaatskosten wordt nog steeds uitgegaan van een bedrag
dat in 2008 is vastgesteld, terwijl het nu 2016 is en bijvoorbeeld het aantal uitkeringen is verdubbeld.
De heer Musters merkt op dat hij de term “apparaatskosten” liever vervangt in de term “bijdrage
exploitatie Baanbrekers”.
Mevrouw Van Aart vraagt of datgene dat de gemeenten nu ontvangen meer of minder is dan wat
Baanbrekers als bijdrage ontvangt.
Mevrouw Van Limpt antwoordt dat volgens de uitkomst van het onderzoek er aanzienlijk meer bij de
gemeenten binnenkomt en zij wil de uitkomst van dit onderzoek graag met de gemeenten
bespreken. De voorzitter geeft aan dat de insteek in deze passend moet zijn en dat als de omgeving
verandert het dan vreemd is dat er niets aan deze bijdrage wijzigt.
Mevrouw Van Limpt vervolgt dat hetgeen nu voorligt als jaarverslag en jaarplan hetgeen is waar
Baanbrekers nu staat en ze graag van het bestuur verneemt wat zij hiervan vinden. Tevens wordt
aangegeven dat dit verhaal als kader c.q. leidraad kan worden gebruikt in verband met een te geven
toelichting bij de diverse gemeentelijke commissies en dat Baanbrekers ook de bereidheid heeft om
zelf deze toelichting te komen geven. Voor wat betreft de geactualiseerde begroting hebben de
gemeenten verzocht om frequenter met begrotingswijzigingen te gaan werken binnen Baanbrekers.
Een eerste verantwoording over dit lopend jaar vindt plaats in de Berap Q1 en deze wordt in de mei
vergadering van het dagelijks bestuur behandeld.
De heer Musters geeft aan dat het continu wijzigen c.q. bijstellen van de begroting voor raadsleden
verwarrend kan zijn.
Mevrouw Van Limpt antwoordt dat Baanbrekers hiervoor met een procesvoorstel zal komen.
Mevrouw Couwenberg merkt op dat het AB pas in de vergadering van juli iets kan vinden van de
Berap Q1, terwijl deze cijfers reeds in mei bekend zijn. Bovendien kan het zijn dat er zaken moeten
worden aangepast waar het AB een andere mening over heeft.
De voorzitter antwoordt dat de gemeenten in deze een inspanningsverplichting hebben om de
aansluiting qua data met de Raden te optimaliseren en dit zo goed mogelijk in te regelen.
Vervolgens wordt gevraagd of het jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 kan worden vastgesteld.
Besloten wordt het concept jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 vast te stellen.
Concept jaarstukken 2015
De heer Jussen en de heer Schutgens sluiten aan in de vergadering om dit agendapunt toe te lichten.
Zij verstrekken hiertoe een toelichting aan de AB leden.
De heer Jussen licht toe dat er geen belangrijke wijzigingen meer op de jaarstukken hebben
plaatsgevonden en dat de controle door de accountant nu een stuk eerder heeft plaatsgevonden
vanwege de wijzigingen in de Wgr. Daarnaast is de lat voor controle en kwaliteit een stuk hoger
gelegd waar Baanbrekers goed in is meegegaan. Spreker vervolgt dat hij verwacht te kunnen gaan
afronden op korte termijn en te kunnen overgaan tot het afgeven van een goedkeurende verklaring.
De heer Van Hamond vraagt of het onderhoudsplan groot onderhoud in z’n totaliteit betreft.
De heer Schutgens antwoordt dat dit correct is.
De heer Musters geeft aan dat bepaalde posten erg snel stijgen o.a. de posten “kortlopende
schulden” en “vlottende activa”. Daarnaast merkt hij op dat de gemeenten eind december een
factuur ontvangen i.v.m. de bijdrage apparaatskosten van 4,4 miljoen, wat een vergoeding is voor
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2016 en deze daarmee uit de jaarrekening 2015 moet worden gehaald, omdat dit een verkeerd
beeld geeft van de solvabiliteit. Spreker vraagt of dit niet kan worden weggelaten.
De heer Schutgens zegt dat als er een factuur wordt opgemaakt in de administratie deze factuur te
allen tijde verantwoord moet worden. Bovendien geeft hij aan dat dit voor de totale
solvabiliteitspositie niets uitmaakt.
De heer Jussen voegt toe dat wat er wordt gedaan vanuit de accountant boekhoudkundig als correct
wordt beoordeeld, dit in de exploitatie is verwerkt en niet onterecht het vermogen van Baanbrekers
beïnvloedt. Vervolgens is het aan de gemeenten zelf wanneer zij de factuur c.q. voorschotnota
betalen. Indien deze eerder wordt betaald ontstaat er eerder liquiditeit.
De voorzitter geeft aan dat inmiddels een werkgroep onder leiding van de heer Eric de Laat bezig is
met het in beeld brengen van de financiële processen. Spreker geeft aan dat de verschillende
mogelijkheden hierdoor inzichtelijk zullen worden gemaakt, evenals de hieraan verbonden “mitsen
en maren”. Voorgesteld wordt om de resultaten van deze werkgroep terug te koppelen in het AB.
De heer Van Groos zegt dat e.e.a. binnen veertien dagen moet zijn afgerond en er dus niet veel tijd
meer is.
De voorzitter stelt uit praktische redenen voor om de jaarstukken voor 2015 zo te laten en te gaan
bekijken hoe e.e.a. in het vervolg mogelijk boekhoudkundig anders kan worden gedaan.
De heer Grootswagers geeft aan dat hij het cijfermateriaal nog kritisch wil bekijken. Hij geeft aan dat
bijvoorbeeld de onkostenvergoeding niet correct geboekt is als hij kijkt naar zijn persoonlijke situatie.
De heer Musters vraagt of het conform de BVV regels niet verplicht is om een incidenteel resultaat
en een gezuiverd structureel resultaat op te nemen.
De heer Schutgens zegt dat hij dit zal moeten nakijken.
De heer Jussen geeft aan dat Baanbrekers tezamen met Deloitte een uitleg zal geven richting het AB
hoe e.e.a. boekhoudkundig verwerkt is. Tevens zal de onkostenvergoeding in relatie tot de WNT
worden nagekeken.
De heer Schutgens licht verder toe dat er door de accountant geen significante tekortkomingen zijn
geconstateerd en er geen sprake is van ongecorrigeerde fouten en onzekerheden. Voor het groot
onderhoud wordt een nieuw plan opgesteld waarvoor een voorziening zal worden gevormd. Tevens
wordt aangegeven dat de jaarrekening van WML facilitair over 2015 vóór de zomer ter hand wordt
genomen.
De heer Musters vraagt hoe het is met de debiteurenbewaking, omdat hij op de balans een
vordering van het werkbedrijf ziet van 1,1 miljoen, terwijl de omzet van het werkbedrijf 4 miljoen is.
Aangegeven wordt dat dit wordt nagekeken.
De voorzitter vraagt om vervolgens afhankelijk van de zaken die nog moeten worden uitgezocht de
jaarstukken 2015 schriftelijk te laten vaststellen. Wat betreft de zaken die nog moeten worden
uitgezocht gaat het om:
- WNT i.v.m. de onkostenvergoedingen aan de AB-leden;
- structureel of incidenteel resultaat (BVV-regels);
- de vordering van het werkbedrijf.
De voorzitter merkt op dat als deze zaken zijn uitgezocht vervolgens aan het AB schriftelijk zal
worden gevraagd om de jaarstukken 2015 alsnog vast te stellen.
Besloten wordt de jaarstukken 2015, nadat een aantal zaken alsnog is uitgezocht, schriftelijk ter
vaststelling voor te leggen aan de AB-leden onder voorbehoud van de nog te verstrekken
goedkeurende verklaring door de accountant.
In de bijlage bij dit verslag wordt op deze zaken teruggekomen.
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5. Concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn t.a.v. de concept begroting 2017 en de
meerjarenbegroting 2018 tot en met 2020.
Mevrouw Couwenberg zegt dat het naar haar mening goed is om ook de statushouders op te nemen
bij de risico’s.
De heer Musters geeft aan dat het gezonde ambities zijn om het uitkeringsbestand terug te brengen
en de omzetgroei van de pmc’s met 20% te laten toenemen, maar er moet wel alertheid zijn voor de
realiteit van de begroting.
Mevrouw Van Limpt vertelt dat zij begrijpt wat er wordt gezegd en dat we nu weten dat een aantal
oude uitgangspunten niet realistisch is, maar dat deze oude uitgangspunten niet kunnen worden
verlaten voordat hiervoor nieuwe uitgangspunten zijn vastgesteld. Spreekster vervolgt dat zij
hierover overleg heeft gehad met de Provincie en de gemeenten en dat in de voorlegger en/of
inleiding van deze concept meerjarenbegroting nog nadrukkelijker kan worden aangegeven dat de
geformuleerde uitgangspunten inmiddels door de werkelijkheid van vandaag en aankomende jaren
zijn achterhaald. Om deze reden worden ze ook herzien.
De heer Van Hamond merkt op dat er in de Raden is gesproken over ‘de zwarte cijfers’ die
Baanbrekers op termijn zou kunnen realiseren. Nu blijken dit ‘rode cijfers’ te blijven, hoe gaan we dit
verkopen aan de Raden.
Mevrouw Van Aart zegt dat hierdoor een herijking, bijvoorbeeld van de apparaatskosten, evident van
belang is. De discussie moet worden gevoerd over wat de gemeenten willen dat Baanbrekers voor de
gemeenten aan diensten levert.
De heer Van Groos vertelt dat de financiële stukken van Baanbrekers wel leidend zijn geweest voor
de begroting van de gemeente Waalwijk waarin tekorten incidenteel zijn afgedekt. Nu blijkt dat er
structureel tekorten zijn en dit levert problemen op in de gemeentelijke begroting.
De heer Grootswagers voegt toe dat het probleem van het sluitend krijgen van de begroting, nu er
structureel rode cijfers zijn, ook voor de gemeente Loon op Zand geldt.
De voorzitter vat samen dat een herijking van de uitgangspunten dan ook goed is, waardoor duidelijk
wordt wat Baanbrekers moet gaan doen voor de gemeenten en welke financiële middelen de
gemeenten daarvoor ter beschikking willen stellen. Bij deze verkenning moet ook een koppeling
worden gemaakt met de andere decentralisaties. Tevens moet deze verkenning gaan opleveren wat
de basis moet gaan vormen voor de GR die de drie gemeenten met elkaar verbindt. Spreker vraagt
vervolgens of deze concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 kan worden
vastgesteld en kan worden aangeboden aan de Raden voor een zienswijze.
Besloten wordt het concept begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 vast te stellen en deze
aan te bieden aan de Raden voor een zienswijze.
6. Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz
Mevrouw Van Limpt licht deze verordening kort toe en geeft aan dat de voorliggende
verzamelverordening een update is van de bestaande verordening en deze is afgestemd op MiddenBrabant niveau.
Besloten wordt om de (gewijzigde) verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 vast te stellen.
7. Frauderisicoanalyse
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Besloten wordt om de frauderisicoanalyse vast te stellen.
8. PMC analyse
De heer Oude Egberink geeft een korte toelichting van de PMC analyse en vraagt of dit een duidelijk
verhaal is voor het AB.
Aangegeven wordt dat het een duidelijk verhaal is.
Mevrouw Van Aart merkt op of dit ook kan terugkomen in een Berap.
De heer Oude Egberink antwoordt dat dit zou kunnen maar dat de berap daar (nog) niet voor is
ingericht.
De heer Oude Egberink wil hierbij de kans aangrijpen om aan te geven dat bij de gemeente Loon op
Zand de handhaving bij de inzameling van kleding nog niet goed verloopt. Dit in verband met de
exclusiviteit van Twiddus in deze.
Mevrouw Smits vraagt wat er dan precies niet goed verloopt.
De heer Oude Egberink licht toe dat er nog steeds in de gemeente Loon op Zand (met uitzondering
van privé terrein) andere containers zijn geplaatst voor de kledinginzameling dan de containers van
Twiddus. Hierop wordt nog onvoldoende gehandhaafd door de gemeente.
De voorzitter vraagt hierover e.e.a. na bij de gemeente Loon op Zand
Besloten wordt de PMC analyse voor kennisgeving aan te nemen.
De voorzitter doet navraag inzake de handhaving bij het plaatsen van containers voor
kledinginzameling op openbare terreinen in de gemeente Loon op Zand.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Van Groos vraagt of de garantstelling voor het sectorplan arbeidsmobiliteit Hart van Brabant
niet iets is van Baanbrekers in plaats van de gemeenten. Vanuit Tilburg is deze vraag bij de
gemeenten neergelegd.
Mevrouw Van Limpt antwoordt dat Baanbrekers de vraag om een garantstelling niet van de
gemeenten heeft ontvangen.
De heer Musters merkt op dat wat hem betreft hij de AB-stukken in het vervolg niet meer op papier
hoeft te ontvangen.
Mevrouw Kleijssen licht toe dat het secretariaat van Baanbrekers nog eenmalig de stukken op papier
aan de AB-leden heeft toegestuurd, omdat nog niet iedereen van de AB-leden zich heeft aangemeld
voor Ibabs. Zij zal doorgeven aan het secretariaat dat in het vervolg de bestuursleden de stukken nog
enkel via Ibabs zullen gaan ontvangen. Dit betekent dat bestuursleden die de uitnodiging voor de
aanmelding van Ibabs nog niet hebben geaccepteerd dit wel moeten gaan doen, omdat ze anders
geen stukken meer ontvangen.
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BIJLAGE: BEANTWOORDING OPENSTAANDE VRAGEN


Wat betreft het cijfer ‘inkomsten Fidant’ in het concept geactualiseerde begroting 2016 kan
het volgende worden aangegeven:
Van dit cijfer is abusievelijk plus en de min verwisseld. Dit zal worden gecorrigeerd.
Een toelichting inzake inkomsten Fidant en uitgaven re-integratie staat vermeld in het
concept geactualiseerde begroting 2016 onder punt 3.3. op pagina 6 van dit concept.



In het kader van paragraaf 4.5.18 van de jaarstukken 2015 kan met betrekking tot de
onkostenvergoedingen voor bestuursleden (WNT) het volgende worden toegelicht:
Leden van het dagelijks bestuur van Baanbrekers ontvangen geen onkostenvergoeding. De
GR spreekt over tegemoetkoming van de onkosten. Deze moeten de DB leden indienen d.m.v.
een declaratie. Er zijn geen declaraties ontvangen over 2015.
Leden van het algemeen bestuur, niet zijnde wethouders, ontvangen een onkostenvergoeding
en ontvangen jaarlijks een opgave van de door hen ontvangen vergoedingen.
De bedragen, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening, zijn de vergoedingen die de AB
leden krijgen over het jaar 2015 (in 2015 is de verplichting aangegaan). Het moment tussen
het aangaan van de verplichting en de daadwerkelijke betaling kan in de praktijk verschillen.
De jaarrekening 2015 moet de verplichtingen over 2015 vermelden.



Wat betreft het structureel of incidenteel resultaat (BBV-regels) kan het volgende worden
vermeld:
Dit is een begrotingsvraagstuk in plaats van een jaarrekeningvraagstuk. De BBV stelt dat voor
de jaarrekening een overzicht dient te worden gemaakt van de incidentele lasten en baten.
Dit is ook gebeurd in de jaarstukken 2015, namelijk zowel in het exploitatieoverzicht als in de
uiteenzetting van de bedragen in Hoofdstuk 4.5.
Bij het opstellen van de begroting (en dus niet de jaarrekening) moet, volgens BBV, het
structureel en reëel begrotingsevenwicht berekend worden door de totale lasten en baten te
verminderen met de incidentele lasten en baten. Daarnaast zouden incidentele uitgaven
moeten worden gedekt door incidentele inkomsten. Ook aan deze vereiste wordt voldaan in
de begroting. In de begroting zijn zowel de incidentele lasten als baten (dekking voor de
incidentele lasten) begroot op 100.



Wat betreft de vordering van het werkbedrijf van 1,1 miljoen het volgende:
Het bedrag van € 518.000 (1.182.000-664.000) bestaat uit een stand van vier
balansrekeningen, waarop toenames hebben plaatsgevonden ten opzichten van de stand
2014.
De toename wordt met name veroorzaakt door twee facturen (±195K per factuur)
betreffende de overloop doorbelasting loonkosten WML Facilitair conform DVO. Ook deze
zullen in 2016 betaald worden. Ongeveer 30K bestaat uit facturen aan zorginstellingen die in
2016 betaald zullen worden en 20k betreft gefactureerde werkzaamheden van het
Transferium en de PMC verpakken. Daarnaast stond er nog 69K aan facturen Fidant open.
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Het opmaken van de Balanspost is een momentopname. Naar verwachting worden de
openstaande bedragen ontvangen. Een gedeelte van de openstaande posten is reeds
ontvangen.
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR
11 april 2016

Besluitenlijst algemeen bestuur 11 april 2016

Agendanr. Onderwerp
Besluit:
1.
Opening/mededelingen/ingekomen stukken Kennis wordt genomen van:
a. de termijnagenda

b. de openbare besluitenlijsten DB van 19 februari 2016
c. de openbare besluitenlijst DB van 11 maart 2016
d. de stand van zaken m.b.t. wijzigingen statuut Ruelong
De afspraak wordt gemaakt inzake punt d. om relevante zaken die worden voorgelegd aan de
AVA door de voorzitter eerst worden ingebracht in het AB.

e. het verslag van de WWB-kamer van 4 februari 2016
2.

Verslag en besluitenlijst van 15 februari
2016

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst, met inachtneming van de gemaakte opmerking,
vast te stellen.

Verslag en besluitenlijst van 7 maart 2016

Besloten wordt het verslag en de besluitenlijst vast te stellen.

3.

Concept geactualiseerde begroting 2016

Besloten wordt het concept geactualiseerde begroting 2016 (1ste begrotingswijziging) vast te
stellen en voor een zienswijze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten.

4.

Jaarstukken
Concept jaarverslag 2015 en jaarplan 2016

Besloten wordt het concept jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 vast te stellen en ter informatie
te doen toekomen aan de Raden van de gemeenten.

Ontwerp/concept jaarstukken 2015*

Besloten wordt de ontwerp jaarstukken 2015 onder de ontbindende voorwaarde van het
verkrijgen van de goedkeurende verklaring van de accountant voorlopig vast te stellen en ter
kennisname te doen toekomen aan de Raden van de gemeenten.

5.

Concept begroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018 t/m 2020

Besloten wordt het concept begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 vast te stellen
en deze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten voor een zienswijze.

6.

Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz

Besloten wordt de verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ, Bbz vast te stellen.

7.

Frauderisicoanalyse

Besloten wordt de frauderisicoanalyse vast te stellen.
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8.

PMC analyse

Kennis wordt genomen van de PMC analyse.

9.

Rondvraag en sluiting

Niet besluitvormend.

10.

Suwinet beveiligingsplan*

Besloten wordt het Suwinet beveiligingsplan vast te stellen

*na separate schriftelijke AB-ledenraadpleging alsnog vastgesteld.

Voor akkoord: 11 juli 2016

------------------------------------------A.E.W. van Limpt MCM
Secretaris
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--------------------------------------------W.J.J. Ligtenberg
Voorzitter

