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ONDERWERP 

 

STUKKEN ACTIE 

1.  Opening / mededelingen / ingekomen stukken 

a) Termijnagenda AB van 13 april 2017 

b) Openbare besluitenlijst DB van 13 januari 2017 

c) Openbare besluitenlijst DB van 18 januari 2017 

d) Openbare besluitenlijst DB van 17 februari 2017 

e) Openbare besluitenlijst DB van 10 maart 2017 

f) Verslag vergadering WWB-kamer van 22 september 2016 

g) Verslag bijeenkomst Participatieraad van 26 januari 2017  

h) Verslag informele en informatieve AB vergadering van 30 januari 2017 

i) Verslag informele en informatieve AB vergadering van 20 maart 2017 

j) Rapportage compliance verkenning belastingdienst 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

Kennisnemen 

 

2.  Verslag en besluitenlijst vergadering van 19 december 2016 

a) Concept verslag AB vergadering van 19 december 2016  

b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 19 december 2016 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Vaststellen 

Vaststellen 

3.  Jaarstukken 2016 inclusief jaarverslag (de accountant is hierbij uitgenodigd) 

a) Voorlegger 

b) Jaarstukken 2016 inclusief jaarverslag 

 

 

Ja 

Ja 

 

 

Voorlopig 

vaststellen 

Voorlopig  

Vaststellen 

 

4.  Definitief concept kadernota 2018 

a) Voorlegger 

b) Definitief concept kadernota 2018 

 

 

Ja 

Ja 

Voorlopig 

vaststellen 

Voorlopig 

vaststellen 

5. Geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021  

a) Voorlegger 

b) Geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 

 

 

         Ja 

         Ja 

Voorlopig  

vaststellen 

Voorlopig 

vaststellen 

 

6. Ontwerpbegroting 2018  incl. ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2021  

a) Voorlegger 

b) Ontwerpbegroting 2018 incl. ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2021 

 

 

Ja 

Ja 

Voorlopig 

vaststellen 

Voorlopig 

vaststellen 

7. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 13 APRIL 2017                                                                                 ALGEMEEN BESTUUR 

 

Baanbrekers 18:00 – 20:30 uur  

Locatie  

 

Ontvangstruimte 2.09, Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk 



Termijnagenda AB 2017 d.d. 13 april 2017 

  

Termijnagenda AB 2017 

 Status 30 Jan en 20 
maart (informeel) 

13 
april 

12 
juli 

13 
nov 

  1+2 3 4 5 

Onderwerp Baanbrekers:      

Kadernota 2018   cpt def  

Geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021   cpt   

Jaarstukken 2016 (jaarverslag / jaarrekening)   cpt def  

Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening 2016      
Begroting 2018 (incl. meerjarenbegroting 2019-2022)   cpt def  
(evt.) Tussenbericht     evt. 

(evt.) Najaarsbericht     evt. 

Besteding 2017 bestemmingsreserve meerjarenonderhoud gebouwen      

Aanbesteding accountantsdiensten       

Vergaderplanning 2018 AB (en DB)      

Directiestatuut/Mandaat-volmachtregeling Baanbrekers (actualisatie)      

Verordeningen 212 en 213 (actualisatie)       

Vennootschapsbelasting      

Verslag Archiefzorg- en beheer       

Onderwerp SBW:      

Verlofregeling SBW      

Mandaat- volmachtregeling SBW      

Onderwerp WML-facilitair/Ruelong BV:      

Jaarrekening 2015 WML-facilitair      

Jaarrekening 2016 WML-facilitair      

Begroting 2017 WML-facilitair      

Governance Ruelong BV/WML Facilitair      

Project synchroniseren administratie, inrichting en verantwoordelijkheid      

 
 

     

Legenda      

Nog op te starten      

Loopt      

Aandacht      

Afgerond      

Behandeling in vergadering      



Termijnagenda AB 2017 d.d. 13 april 2017 

 



 
 

1 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 13 januari 2017 
 

  

Openbare besluitenlijst van 13 januari 2017 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen 

a. Kennis is genomen van de termijnkalender van het dagelijks bestuur. 
b. Kennis is genomen van de termijnkalender van het algemeen bestuur. 

 
3. Besluitenlijst en DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 9 
december 2016 vast te stellen. 

 
4. (1ste concept) ontwerp-kadernota 2018 
 Kennis is genomen van het (eerste concept) ontwerp-kadernota 2018. 
 
5. (1ste concept) ontwerp-geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 
 Kennis is genomen van het (eerste concept) ontwerp-geactualiseerde begroting 2017 en 

meerjarenbegroting 2018-2021.  
 

6. Adviezen functiewaarderingscommissie Sw 
 Besloten wordt: 

 De beschikkingen overeenkomstig de adviezen van de commissie Bezwaarschriften d.d. 9 
januari 2017 vast te stellen; 

 De beschikking op bezwaar van 19.02.2016, verzonden 22.02.2016, inzake het afwijzen 
ven een aanvraag levensonderhoud te herzien. 
 

7. Stand van zaken, rondvraag en sluiting 
 a. Afsluitingsbrief compliance verkenning belastingdienst d.d. 21.12.2016 

 Kennis is genomen van deze brief. 
b. Interbestuurlijk toezicht 
 Kennis is genomen van de verstrekte informatie. 

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



 
 

1 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 18 januari 2017 
 

  

Openbare besluitenlijst van 18 januari 2017 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
2. (2de concept) ontwerp-geactualiseerde begroting  2017 en meerjarenbegroting 2018-2021 
 Besloten wordt: 

- de (2de concept) geactualiseerde ontwerp-begroting  2017 en meerjarenbegroting 2018-
2021 aan te houden en niet te versturen aan het algemeen bestuur, omdat eerst alle 
taken en de onderliggende financiën nader onderzocht gaan worden; 

- de (2de concept) geactualiseerde ontwerp-begroting  2017 en meerjarenbegroting 2018-
2021 in de komende periode in lijn te brengen met de vier pijlers; 

- aan de vergadering van het algemeen bestuur datum 30 januari a.s. als gevolg van het 
aanhouden van de stukken een informele informatieve status te geven, waarbij naast de 
leden van het algemeen bestuur de financiële controllers en beleidsmedewerkers van de 
gemeenten en de managementleden van Baanbrekers zullen worden uitgenodigd. 

 
3. (2de concept) ontwerp-kadernota 2018 
 Besloten wordt:  

- de ontwerp-kadernota 2018 aan te houden en niet te versturen aan het algemeen 
bestuur, omdat eerst alle taken i.r.t. de onderliggende financiën nader onderzocht gaan 
worden; 

- de ontwerp-kadernota 2018 in lijn te brengen met de vier pijlers van de kadernota; 
- aan de vergadering van het algemeen bestuur datum 30 januari a.s. als gevolg van het 

aanhouden van de stukken een informele informatieve status te geven, waarbij naast de 
leden van het algemeen bestuur de financiële controllers en beleidsmedewerkers van de 
gemeenten en de managementleden van Baanbrekers zullen worden uitgenodigd. 

 
4. Rondvraag/sluiting 
 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
 
 
Voor akkoord,  
 
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  



 
 

1 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 17 februari 2017 
 

  

Openbare besluitenlijst van 17 februari 2017 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen 

a. Kennis is genomen van de termijnkalender van het Dagelijks Bestuur en de memo m.b.t. de 
verordeningen 212-213 Gemeentewet. 
b. Kennis is genomen van het verslag van de Participatieraad datum 22 september 2016. 

 
3. Besluitenlijsten DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijsten en de openbare besluitenlijsten van 
13 januari 2017 en 18 januari 2017 vast te stellen. 

 
 De volgende agendapunten worden in gezamenlijkheid behandeld: 
4. Bijeenkomst AB d.d. 20 maart a.s. 
5. Pijler 1: Inkomensondersteuning 
6. Proces projecten 
7. Uitwerking projecten 
 Besloten wordt:  

- In te stemmen met de voorlegger en het projectformulier projecten, waarbij nog gekeken 
wordt naar de hierin opgenomen staffel; 

- analyses te gaan maken van de vier benoemde pijlers, waarbij duidelijk moet worden wat 
wel of niet beïnvloedbaar is en wat dit financieel betekent; 

- te bepalen welke varianten c.q. te maken keuzes moeten worden voorgelegd aan het AB; 
- separaat beleid te gaan maken t.a.v. de doelgroepen van Baanbrekers; 
- van de uitwerking van de projecten Stichting Gezel, HOB en logistiek transferium kennis te 

nemen; 
- het logistiek transferium in een projectvoorstel verder uit te werken; 
- de impactanalyse verder uit te werken; 
- n.a.v. de commerciële inkoop van dertigtal trajecten een brief te schrijven aan het College 

van de gemeente Waalwijk namens het DB van Baanbrekers. 
 

8. Managementletter 
 Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de managementletter. 
 
9. Adviezen commissie bezwaarschriften PW c.s. 

De adviezen van de commissie bezwaarschriften d.d. 20 januari 2017, 30 januari 2017 en 10 
februari 2017, met uitzondering van advies 16b en adviezen 26a en 26b, over te nemen.  

  



 
 

2 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 17 februari 2017 
 

 
10. Stand van zaken, rondvraag en sluiting 
 a. Organisatieontwikkeling 2017 e.v. 

 Hiervoor wordt medio maart een notitie aangeleverd. 
b. Voorlegger beloningsbeleid Baanbrekers 
 Hiervan is kennis genomen. 
c. Vennootschapsbelasting, brief belastingdienst d.d. 26 januari 2017 
 Hiervan is kennis genomen. 

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



 
 

1 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 10 maart 2017 
 

  

Openbare besluitenlijst van 10 maart 2017 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
 
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen 

a. Kennis is genomen van de termijnkalender van het Dagelijks Bestuur. 
b. Kennis is genomen van het verslag van de Participatieraad datum 26 januari 2017. 

 
3. Besluitenlijsten DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 
17 februari 2017 vast te stellen. 

  
4. Bijeenkomst AB d.d. 20 maart a.s. 
 Concept outline voor AB d.d. 20 maart 2017 is voor kennisgeving aangenomen.  
 
5.B. Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 
 Besloten wordt: 

- In te stemmen met de beslispunten betreffende deelprogramma 1 en   
Inkomensondersteuning;  

- in te stemmen met de concept beschrijving van deelprogramma 1, 
inkomensondersteuning, met de behorende notities bijzonder bijstand, invordering en 
handhaving. 

- De evaluatie wijkgericht werken vanuit het SET op te pakken.  
- Een onderzoek in te stellen door het SET naar het overhevelen van de intake en 

toekenning bijzondere bijstand en de technische afhandeling bij Baanbrekers te laten. 
  
5.C. Deelprogramma 2: Re-integratie en Participatie 
 Besloten wordt: 

- in te stemmen met de inhoud, adviezen en keuzes in het memo. 
 
5.D.  Deelprogramma 3: Leerwerkbedrijf 
 Besloten wordt: 

- In te stemmen met de beslispunten betreffende deelprogramma 3 Leerwerkbedrijf 
a. de opdracht voor het Leerwerkbedrijf tot het optimaliseren van instroom, doorstroom 
en uitstroom en de omzet als een afgeleide doelstelling te beschouwen her te 
bevestigen; 
b. In het najaar van 2017 een grondige analyse op te laten stellen over gevolgen vertrek 
en al/niet herbezetten (voormalige) WSW-functies;  

 -      In te stemmen met de concept beschrijving van deelprogramma 3 Leerwerkbedrijf. 
 
5.E. Deelprogramma 4: Bedrijfsvoering & Control en directie 
 Besloten wordt: 

- In te stemmen met de beslispunten betreffende deelprogramma 4  Overhead 
(bedrijfsvoering en directie); 

- In te stemmen met de concept beschrijving van deelprogramma 4 Overhead 
(bedrijfsvoering en directie). 

 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt besloten het bedrijfsresultaat terug te brengen.  

 
 



 
 

2 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 10 maart 2017 
 

6. Armoedeval statushouders (HOB) 
 Besloten wordt: 
 - De voorgestelde wijziging in het bijzondere bijstand beleid voor wat betreft de kostensoort  

  aflossing rente en lening Kredietbank vast te stellen en direct na vaststelling ten uitvoer te  
  brengen.  

 
7. Stand van zaken, rondvraag en sluiting 
 Kennis wordt genomen van de brief van College van Waalwijk i.v.m. Sagenn d.d. 24.02.2017. 
 
 
 
Voor akkoord,  
 
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  
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VERSLAGVERGADERING WWB-KAMER 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 22 september 2016 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

Afwezig: 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV) en D. Zijlmans, de dames  
A. Bakker en F. Moayedi . Namens Baanbrekers de heren M. Smetsers en E. v. Agt (ook 
notulerend), en (voor wat betreft de opening) mevrouw M. van Limpt 
 
de dames J. Baarendse, Th. van der Schans en P. Gerris (Juvans). 

   

1   Opening 

Het is de laatste vergadering van de WWB-kamer, het werk van de WWB-kamer zal worden voortgezet door 
de te vormen Participatieraad. Mevrouw Van Limpt is ter gelegenheid van deze laatste vergadering van de 
WWB-klantenkamer even aanwezig om de kamer te bedanken voor alle inspanningen en het geleverde 
goede werk in de afgelopen jaren. 
Hierna opent de voorzitter de vergadering. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Over de voortgang van de vorming van de Participatieraad melden de heer Van Agt en de heer Huibers dat 
na ontvangst van de reacties van belangstellenden om in de Raad plaats te nemen, een aantal gesprekken 
heeft plaatsgevonden met kandidaten. Geconcludeerd mag worden dat aan het Dagelijks Bestuur van 
Baanbrekers binnenkort een voordracht kan plaatsvinden van kandidaat-leden, die goed van kwaliteit zijn, 
en ook een goede afspiegeling vormen van de doelgroepen. 
 
Naar aanleiding van een krantenbericht over de aanpak van jeugdwerkeloosheid in Midden-Brabant, vraagt 
de heer Huibers wat dit betekent voor onze gemeenten, de Midden-Langstraat. De heer Smetsers 
informeert de  aanwezigen over de beleidsuitgangspunten van de Jeugdwerkloosheidsvrije zone. Het 
betreft een bestuurlijke opdracht van de portefeuillehouders van de Midden-Brabantse gemeenten. Iedere 
jongere krijgt binnen 4 maanden een aanbod: óf terug naar school, óf werk óf een tussenstation. Re-
integratie naar werk is kerntaak van Baanbrekers. Dat kan rechtstreeks naar werk of via een re-
integratieaanbod (=tussenstation). Dat kan ook via een aanbod van de samenwerkende hulpverlenings- of 
zorginstanties zijn. De toegang wordt verzorgd door 2 fysieke dan wel ambulante Jongerenloketten. 
Regionaal is een programmamanager en een projectleider bezig met de implementatie. 

 

3 Verslag vergadering 23 juni 2016 

Naar aanleiding van het verslag vertelt de heer Huibers vernomen te hebben dat er vanuit Den Haag extra 
geld beschikbaar komt ter financiering van leermiddelen voor MBO-scholen. 
Het verslag van 23 juni 2016 wordt onder dankzegging voor de samenstelling vastgesteld. 
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4 Verzamelbesluit beleidsregels PW IOAW IOAZ en Bbz2004 

De heers Smetsers licht het concept van het nieuwe verzamelbesluit beleidsregels toe, aan de hand van 
een was/wordt-matrix, waarin de veranderingen staan beschreven ten opzichte van de eerdere versie. 
Hij meldt dat deze beleidsregels in Midden-Brabant-overleg ontwikkeld zijn, en dat de beleidsregels een 
uitwerking vormen van de eerder vastgestelde verordening.  
 
Het Verzamelbesluit is regionaal aangepast aan de jurisprudentie en uitvoeringspraktijk. Het hoofdstuk Re-
integratie kent geen ingrijpende wijzigingen. Het boete-beleid is naar aanleiding van de regiovoorstellen 
versimpeld en beter uitvoerbaar.  
 
Aan de hand de intern overleg zijn aan het regionale Verzamelbesluit de benodigde aanpassingen 
voorgesteld. Het gaat voornamelijk om technische uitvoeringsvoorstellen, die in de regioversie niet lokaal 
genoeg zijn uitgewerkt. Met name bij Invordering worden de beleidsmogelijkheden uitgebreid als het gaat 
om de toepassing van tijdelijk opschorten en kwijtscheldingsmogelijkheden als het gaat om schulden die 
ontstaan zijn bij fraude. Er zijn nu meer mogelijkheden waarbij zowel de klant als de eigen organisatie 
voordeel hebben. Verder wordt de verhaalsparagraaf gewijzigd in een kan-bepaling. Wettelijk is het 
verplicht om een dergelijke beleidsparagraaf te hebben. In de praktijk is onze werkwijze vanaf de poort 
zodanig ingericht dat het tot een feitelijke verhaalsactie nooit komt. 
 
De wijzigingsvoorstellen worden verwerkt, waarna het concept nog een keer aan het MT wordt voorgelegd. 
Eventuele aanpassingen worden vervolgens in een definitieve versie op 21 oktober 2016 ter besluitvorming 
voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 
 
De WWB-kamer neemt kennis van de jurisprudentie die in enkele gevallen de oorzaak is geweest van 
aanpassingen in de beleidsregels, en constateert dat de veranderingen in het algemeen positieve effecten 
hebben voor de klanten. 
 
De WWB-kamer brengt dan ook een positief advies uit aan het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers bij het 
vaststellen van deze beleidsregels. 

 

5 Vorming Cliëntenplatform Hart van Brabant 

Hier zijn geen recente ontwikkelingen te melden. 

 

6  Rondvraag en sluiting   

Mevrouw Bakker constateert dat er erg zorgvuldig met de ontvangst wordt omgegaan, wanneer klanten bij 
de balie post afgeven. De heer Van Agt beaamt dat, en stelt dat dit vooral voor de klant wordt gedaan, 
zodat er later geen twijfel kan ontstaan over wat er exact door wie en wanneer is afgeleverd. 
De heer Huibers meldt dat de postbezorging door TNT Post (niet voor de eerste keer) nogal vertragend 
was. 
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering, met een dankwoord aan allen voor hun actieve deelname 
aan de kamer de afgelopen periode. 
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VERSLAGVERGADERING PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 26 januari 2017 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

Afwezig: 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), M. Alsalhawi, D. Zijlmans, J. Koks,  
de dames A. Bakker en C. Obbens. Namens Baanbrekers mevrouw M. van Limpt (t/m 
agendapunt 4) en de heer E. v. Agt (ook notulerend). 
nvt 

   

1   Opening 

Het is de eerste vergadering van de participatieraad, waarvan voorzitter en leden eind 2016 zijn benoemd 
door het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers. Mevrouw Van Limpt is ter gelegenheid van deze eerste 
vergadering  aanwezig om een korte toelichting te geven op de organisatie Baanbrekers. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

In een volgende vergadering zullen de leden van de Participatieraad nog toelichting krijgen over de 
belangrijkste elementen van de Participatiewet. 
Mevrouw Obbens stelt voor alleen nog de naam participatieraad te gebruiken, en geen afkortingen. 
Van de 3 ingekomen geagendeerde stukken wordt kennis genomen. 

 

3 Verslag laatste vergadering WWB-kamer 22 september 2016 

Dit stuk is nagestuurd. De voorzitter zegt dat van de participatieraad niet verwacht mag worden dat zij een 
verslag vaststelt van de WWB-kamer, en meldt dat hij het verslag zal lezen en na goedkeuring vrijgeven om 
doorgestuurd te worden naar het Dagelijks Bestuur. 

 

4 Introductie 

De voorzitter en leden van de participatieraad stellen zich voor aan de anderen. 
Hierna geeft mevrouw Van Limpt een korte presentatie over wat de organisatie Baanbrekers doet. 

 

5 Stand van zaken Beschut Werken 

De voorzitter meldt de participatieraad dat Beschut Werken per 1 januari 2017 verplicht ingeregeld moet 
zijn. Het mag gevonden worden dat het een duur instrument is, maar het mag niet vrijblijvend worden 
aangeboden. Als mensen met vragen erover komen, moeten zij adequaat geholpen worden. De 
participatieraad is van mening dat er goede en duidelijke regelgeving moet komen, en legt dit voor aan het 
Dagelijks Bestuur. 
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6 Stand van zaken ontwikkeling eigen vacaturebank bedrijventerreinen Waalwijk 

De heer van Agt meldt desgevraagd, dat er op industrieterreinen in Waalwijk naar de mogelijkheden tot 
ontwikkeling van parkmanagement wordt gekeken. Bedrijven met seizoensinvloeden hebben vaak 
wisselende behoefte aan capaciteit (personeel), onderzocht wordt of aan deze wisselende 
capaciteitsbehoefte voldaan kan worden door andere bedrijven op hetzelfde industrieterrein. Baanbrekers 
volgt deze ontwikkelingen op afstand. 

 

7 Binnengekomen e-mail bij participatieraad@baanbrekers.org, dd 19/10/2016 

De participatieraad neemt kennis van de e-mail. Zij vindt niet dat zij individuele klachten van klanten van 
Baanbrekers moet gaan behandelen, daar is een klachtenprocedure voor. Mevrouw Bakker oppert dat het 
misschien een goed idee is, om de functie van de participatieraad kort toe te lichten in Baanbrekers 
Aktueel. De heer van Agt zal dit idee opnemen met de afdeling communicatie. 

 

8  Rondvraag en sluiting   

De heer Alsalhawi vraagt of bedrijven verplicht kunnen worden gesteld uitkeringsgerechtigden aan te 
nemen. Dat kan niet, maar bedrijven kunnen wel worden gestimuleerd (met bijvoorbeeld subsidies). 
Mevrouw Obbens vraagt of de 5%-regeling en social return nog bestaat. Vermoed wordt dat bedrijven vaak 
liever een boete betalen, dan zich te houden aan deze regelingen. 
De heer Koks zou het een goed idee vinden als nieuwkomers in Nederland  op ludieke manieren blij zouden 
worden gemaakt, de participatieraad vindt dit geen taak van de raad. 
De heer Halberstadt informeert naar een cursus voor nieuwe leden van de participatieraad, de voorzitter 
gaat dit na. 
Mevrouw Bakker geeft als advies mee, dat meer gebruik van telefonische dienstverlening beter en 
helderder voor klanten is. 
 

 

mailto:participatieraad@baanbrekers.org
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TUSSENSTAND… 
KIEZEN?! 

Verslag van de informele en informatieve 
vergadering van het algemeen bestuur  

van Baanbrekers 
 

30 januari 2017 
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1. Tussenstand… Kiezen?! 
In de front-office van Baanbrekers vond op maandag 30 januari jl. een informele en informatieve 
vergadering plaats van het algemeen bestuur van deze uitvoeringsorganisatie voor meedoen, werk 
en inkomen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Leden van het algemeen 
bestuur, leden van het dagelijks bestuur, leden van het Sociaal Economisch Team van de drie 
Langstraatgemeenten en financiële controllers en beleidsmedewerkers van de drie 
Langstraatgemeenten werden deze avond door de voorzitter, de directie en de managers van 
Baanbrekers bijgepraat over de actuele ontwikkelingen van en rondom Baanbrekers. Hierbij treft u 
een verslag aan van deze avond.  
 
Wil Ligtenberg, voorzitter van het AB en DB, opende de bijeenkomst. Hij ging kort in op de 
gemêleerde samenstelling van de groep. Naast de hiervoor al genoemde aanwezigen waren er ook 
vanuit Baanbrekers vertegenwoordigers aanwezig. Helaas konden de heren Grootswagers en Flohr 
niet aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. 
 
Waar staan we nu? 
De voorzitter lichtte toe dat het de bedoeling is alle vragen en meningen te uiten. Zij zijn van belang 
om later keuzes te kunnen maken. De avond was vooral bedoeld om de tussenstand op te maken. 
Hier volgt nog een nieuwe bijeenkomst op. Op basis van de presentaties wordt aan de slag gegaan 
met een notitie voor de drie gemeenteraden.  
 
2. Kerntaak Baanbrekers 
Sinds de start van Baanbrekers is het de kerntaak van deze organisatie om iedereen aan het werk te 
krijgen. Het komt er dus op neer dat Baanbrekers werkt voor: 

 Inwoners met een bijstandsuitkering. 

 Niet-uitkeringsgerechtigde inwoners. 

 Inwoners met een UWV-uitkering. 

 Inwoners met een arbeidshandicap. 

Er is wat dit betreft geen keuze gemaakt op basis van kosten of schadelastbeperking. Dit gaat de drie 
gemeenten steeds meer geld kosten, want de rijksmiddelen voor deze doelgroepen nemen af. 
Tegelijkertijd moet een aanzienlijke groep mensen op basis van deze positionering worden bediend 
zonder dat hier financiering tegenover staat. De vraag dient te worden gesteld of Baanbrekers een 
voorziening is en in welke mate een commercieel bedrijf. In beide gevallen dient ook een antwoord 
te komen op wat Baanbrekers mag kosten. 
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3. Uitgangspunten 
Tijdens de raadsbijeenkomst van de drie gemeenteraden van 30 oktober 2016 in Kaatsheuvel zijn de 
volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 Vanaf 2018 heeft Baanbrekers een reëel structureel sluitende begroting. 

 In een kadernota worden de afspraken tussen de drie gemeenten en Baanbrekers vastgelegd 

voor het komende begrotingsjaar. 

 Elke opdracht aan Baanbrekers moet expliciet worden gemaakt. 

 Het leerwerkbedrijf wordt ingezet voor re-integratiedoeleinden. 

 Voor en namens de drie Langstraatgemeenten voert Baanbrekers àlle werkzaamheden uit in 

het kader arbeidsre-integratie. 

 De drie Langstraatgemeenten doen zelf de maatschappelijke tegenprestatie. 

 
4. Waar staat Baanbrekers nu? 
Baanbrekers is nog niet op het ambitieniveau dat is opgetekend in het Meerjarenplan 2015 – 2018 
(deze ambitie zal ook niet worden gehaald > zie figuur hieronder), Maar… 

 Het aantal uitkeringsgerechtigden ligt onder landelijk gemiddelde. 

 De prestatie op de re-integratie is goed. 

 De omzet van het leerwerkbedrijf blijft iets stijgen, er is volop werk. 

 De kostenontwikkeling is minder dan de verzwaring/uitbreiding van taken 

Echter: 

 Een aanzienlijke verdere verbetering van de prestaties is niet reëel. 

 De financiële lasten van het huidige takenpakket zijn aanzienlijk en stijgen de komende jaren. 

 De Rijksmiddelen nemen nog verder af en de taken nemen nog verder toe. 

Dus:  

 De bijdrage van de gemeenten stijgt. 

 
Procentuele ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2016. Baanbrekers zit momenteel 2,6% lager dan het landelijk 
gemiddelde. 
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5. Ontwikkeling in beschikbare middelen 
Tot nu toe: 

 Specifieke middelen (BUIG, Re-integratie en Wsw) gaan naar Baanbrekers.  

 Bijdrage apparaatskosten is bevroren en niet meegegroeid met de taken en het 

bijstandsvolume. 

Ontwikkeling in de rijksmiddelen 

 Bezuiniging SW-gelden loopt verder op. Dit zorgt voor scheefgroei van de personeelskosten. 

 Forse bezuiniging op de re-integratiegelden. 

 Vanaf 2018 worden de Rijksmiddelen voor het sociale domein ontschot. 

Ontwikkeling in taken en complexiteit 

 De groei van het bijstandsbestand houdt aan. 

 Er is een constante stroom van nieuwe regels en taken zonder bijbehorende (sluitende) 

middelen. 

 Er is commitment voor de invulling van de taken op Hart van Brabantniveau. 

 Toename van de lokale wensen in het sociale domein. 

Ontwikkeling in de kosten bedrijfsvoering 

 Autonome kostenontwikkelingen (prijsstijgingen) zijn niet gecompenseerd. 

 De groei van de doelgroepen en het aantal taken is niet financieel gecompenseerd. 

 Vertrekkende SW-ers worden (gedeeltelijk) vervangen door duurdere medewerkers. 

 Er zijn extra investeringen nodig in onderhoud van de gebouwen door bezuinigingen in het 

verleden. 

 Er zijn investeringen nodig door de aanscherping regels van informatiebeheer, de accountant 

en externe klanten (audits). 

Conclusie 

 De bijdragen van de gemeenten stijgen bij huidig beleid en zeker bij  

uitbreiding van de taken. 

 De gemeenten moeten nadere/nieuwe keuzes maken. 

 De gemeenten moeten beter en sneller tussentijds kunnen (bij)sturen. 

6. Planning & Control 
De gemeenten moeten beter en sneller tussentijds kunnen (bij)sturen. De kadernota gaat hierbij 
helpen. De planning- & controlcyclus is hierop ingericht. 
Uitgangspunten: 

 Van informatie achteraf naar informatie vooraf. 

 Kadernota met financiële uitgangspunten en de keuzes vooraf. 

 Meer actuele informatie. 

 Bestuursrapportages (Beraps) enkel voor de interne bedrijfsvoering (DB). 

 Beraps ter informatie naar AB en (sneller) naar gemeenten. 

 Tussentijdse bijstellingen van de begroting. 

 Beleidsmatige voortgang. 

 Tussenrapportages over de voortgang inhoudelijke plus financiële prestaties 
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Planning & Control in 2017 en 2018: 

 De Kadernota 2018 is in concept klaar. De uitgangspunten van deze kadernota: 

o We voeren het bestaande takenpakket uit. 

o We schakelen op lokale wensen. 

o We richten ons ook op verplichte nieuwe taken. 

 De begroting 2017 wordt doorgerekend met de beschikbare gegevens en wordt sluitend 

gemaakt door middel van een bijdrage van de gemeenten. Een eerste doorrekening vraagt 

om een forse en groeiende gemeentelijke bijdragen. De bijdrage van de gemeenten stijgt dus 

in de bestaande situatie en is structureel. 

 
7. Deelprogramma’s – algemeen 
In de kadernota worden drie deelprogramma’s uitgewerkt: 
Inkomensvoorziening 

 Uitvoering van de bijstand conform de regelgeving. 

Re-integratie & participatie 

 Alle initiatieven om inwoners aan het werk te krijgen ongeacht of ze een uitkering hebben of 

niet. 

Leerwerkbedrijf 

 Uitvoering van de (oude) Wet sociale werkvoorziening. 

 Instrument voor re-integratie en participatie (IDU). 

Deze drie deelprogramma’s worden nu voor de nieuwe begrotingen geanalyseerd op:  

 Wettelijk verplichte taken. 

 Gezamenlijke taken voor de drie gemeenten. 

 Projecten/initiatieven. 

 Individuele opdrachten van de gemeenten. 

Let op:  

 Niet alle kosten zijn beïnvloedbaar (verplichting taken). 

 Wijzigingen in het takenpakket kunnen leiden tot frictiekosten. 

 Bezuiniging op re-integratie, handhaven, invordering leidt tot hogere  

kosten van de uitkeringen. 

Wat betreft de deelprogramma’s kunnen er keuzes worden gemaakt. Hierbij dient te worden gelet 
op wat je wel en wat je niet kunt beïnvloeden. Hoewel er hier sprak is van drie onderdelen, moet er 
ook rekening worden gehouden met de post overhead. De kosten voor de overhead zijn zoveel 
mogelijk toebedeeld aan de drie deelprogramma’s.  
 
Vanuit de zaal werd de volgende vraag gesteld: 
Er zijn toch reservemiddelen voor re-integratieactiviteiten gebruikt?  
Hiervoor zijn in de eerste jaren van Baanbrekers inderdaad middelen uit de BTW-teruggave en de 
bestemmingsreserve ingezet. Deze reserve is nu leeg. 
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8. Deelprogramma: Inkomensondersteuning 
Wat moet? 

 Verstrekken van bijstandsuitkeringen en inkomensvoorzieningen op basis van de wettelijke 

regelingen. 

 Bijzondere bijstand op basis van lokaal beleid van de gemeenten. 

Projecten en initiatieven 

 Ondersteuning Wijkaanpak. 

 Handhaving. 

 Invordering. 

 Boetes. 

Het tegenhouden aan de poort betekent dat bij melding direct een  
inkomensconsulent en een werkmakelaar in actie komen. Het doel is om  
de betrokkene zo snel mogelijk toe te leiden naar werk en te proberen hem of haar uit de uitkering 
te houden. Er wordt opgemerkt dat het zinvol is om inzichtelijk te maken wat er aan interventies 
plaatsvindt om mensen nog vóór een uitkering te begeleiden. De medewerkers van Baanbrekers zijn 
intensief bezig om mensen uit de uitkering te houden (het voorkomen van instroom). Ook is extra 
ingezet op invorderingen. Die zijn immers lonend. Het bedrag van de invorderingen moet uiteindelijk 
afnemen. De opbrengsten die we nu genereren uit invorderingen hebben voor een deel ook te 
maken met het wegwerken van een achterstand.  
 
9. Deelprogramma: Re-integratie & Participatie 
Wat moet? 

 De gemeenten kiezen ervoor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. 

 De wijze waarop mensen worden begeleid naar een baan is regionaal (Tilburg) en lokaal (GR, 

de drie gemeenten) beleid. Echter: er zijn wel wettelijke verplichtingen voor: 

o Als burgers zonder baan dit eisen. Dan moeten de gemeenten een  

re-integratieaanbod doen. 

o Banenafspraken met jobcoaching voor mensen met indicatie. 

onder meer niet-uitkeringsgerechtigden (NUG). 

o Beschut werken met begeleiding voor mensen met indicatie, onder meer NUG. 

Met welke instrumenten? 

 Gesprekken en coaching, training en opleiding. 

 Werkgeversbenadering en vacatures ophalen, matching en bemiddeling. 

 Activering en werktraining, vooral bij multiproblematiek. 

 Inburgering en voorlichting, extra cultuurtraining en plaatsing op werk. 

 Veel mensenwerk, veel netwerken en bemiddelen, goed gebruik makend van de eigen 

leerwerkinfrastructuur. 

Projecten en initiatieven: 

 Gesprekken aan de poort vóór de uitkering; direct aan het werk. 

 Instroom in Transferium; werken met behoud van de uitkering als diagnose. 

 Mobiliteitscentrum, sollicitatietraining en netwerken/matching. 

 Begeleiding inburgeraars/statushouders aan poort. 

 HOB (Huis-Opleiding-Baan) voor statushouders. 

 Talent2Work. 
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 Activering en begeleiding multiproblematiek. 

 Leerwerkplekken, Banenafspraken, Maatjesproject. 

 Jongerenteam, Proefplaatsingen en Fidant. 

 Jobcoaching. 

Het werkproces van Re-integratie & participatie. 
 
Naar aanleiding van het werkproces van Re-integratie & Participatie is er een vraag gesteld over de 
verhouding tussen de volgende drie groepen: 

 Mobiliteitscentrum 

 Transferium 

 Activering/Aan zet 

Grofweg kan de volgende verdeling worden aangehouden: 

 Mobiliteitscentrum  > 100 personen 

 Transferium  > 600 personen 

 Activering/Aan zet > 1.000 personen 

Er is een behoorlijke uitstroom (naar werk), maar er is tegelijkertijd een nog grotere instroom. Deze 
instroom wordt ook bepaald door beleidskeuzes (van het Rijk). Dit betekent dat zowel landelijk als 
lokaal het bijstandsbestand toeneemt. Voorheen waren er allerlei verschillende regelingen. Denk 
hierbij aan de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Ook was de WW-duur langer. Personen 
die eerst in deze regelingen zaten, zitten nu in de Participatiewet (de bijstand). 



 
 
 
 
 

 
 

 
Pagina 8 van 9 

Wat betreft de Banenafspraken is het zo dat Baanbrekers ook kandidaten van UWV 
bemiddelt. De vraag is wat we hiermee in de toekomst willen doen. Dit vereist  
een beleidskeuze. 
 
Er werd een vraag gesteld over het effect van de inzet van de middelen. Stroomt een persoon ook 
daadwerkelijk uit? Gesteld is dat Baanbrekers in 2016 veel personen naar betaald werk heeft 
bemiddeld, het hoogste aantal sinds de start van Baanbrekers. Deze personen zijn afkomstig uit 
allerlei doelgroepen. 
 
Ook werd ingegaan op de NUG-gers. Deze tellen niet mee in het bijstandsbestand, maar aan deze 
personen wordt wel dienstverlening geleverd. Zij worden bemiddeld en kosten vaak uiteindelijk geld 
(loonkostensubsidie), terwijl daar geen schadelastbeperking (door middel van besparing van het 
uitbetalen van een bijstandsuitkering) tegenover staat.  
 
Verder werd opgemerkt dat men graag de gegevens/effecten zou willen vernemen na afloop van een 
traject. Hoe effectief zijn trajecten? Is het zo dat personen die uitstromen ook daadwerkelijk niet 
meer terugkeren? Of komen zij via een korte WW-periode uiteindelijk weer terug in de bijstand? Dit 
is gedeeltelijk bij Baanbrekers in beeld.  
 
10. Deelprogramma: Leerwerkinfrastructuur 
Wat moet? 

 Verplichte uitvoering en afwikkeling Wsw 

 Werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking 

 Product-marktcombinaties (PMC’s) 

 Twiddus, Broikes, verpakken en assemblage, wasserij, cleanroom 

 Beveiliging, schoonmaak, groen 

Projecten en initiatieven 

 Transferium 

 In – door – uitstroomactiviteiten 

 Nieuwe arrangementen groenonderhoud en schoonmaak 

 
11. Voor welke vragen staan de gemeenten nu?  
De drie Langstraatgemeenten staan nu voor de volgende kernvragen: 

 Is Baanbrekers een voorziening of een bedrijf?  

 Waar willen de gemeenten Baanbrekers positioneren en tegen welke prijs? 

 In hoeverre gaan de gemeenten de bezuinigingen op de Rijksmiddelen compenseren? 

 Wat is het werkgebied van Baanbrekers?  

 Hoe lokaal moeten we zijn in relatie tot regionale doelstellingen? 

 
12. Samenvatting van de avond  
Voorzitter Wil Ligtenberg vatte de avond kort samen. Dat deed hij aan de hand van de verschillende 
presentaties en de gestelde vragen en geplaatste opmerkingen. Puntsgewijs komt zijn samenvatting 
op het volgende neer: 

 Er is een toename van het aantal taken. Dat gebeurt terwijl de middelen afnemen. Wat 

willen we hiermee? Dit is een beleidskeuze. 



 
 
 
 
 

 
 

 
Pagina 9 van 9 

 Doet Baanbrekers de goede dingen tegen een goede prijs? Blijven we dat zo doen? Gevraagd 

wordt daarom om een specifieke inzage in kosten van de activiteiten en in de (eventuele) 

opbrengsten. Niet alleen financieel, maar zeker ook sociaal.  

 Baanbrekers voert Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet uit. De organisatie 

verricht ook werkzaamheden die onvoldoende expliciet zijn gemaakt (kosten-baten). Er is 

inzage gewenst in welke activiteiten wettelijk verplicht zijn. Ook willen we graag weten in 

welke mate we andere activiteiten doen en wat Baanbrekers eventueel helemaal niet kan of 

hoeft te doen.  

 De informatie die op deze avond is geboden alleen is niet voldoende om de juiste keuzes te 

kunnen maken. Op basis van de presentaties van vanavond wordt een notitie gemaakt 

waarin zaken uitgebreider aan de orde zullen komen en keuzemogelijkheden in beeld 

worden gebracht. Met deze notitie kunnen we beter wat-als-scenario’s bespreken. Niet 

alleen wat het de gemeenten kost, maar zeker ook wat het de gemeenten uiteindelijk 

oplevert. Wat zijn de consequenties als we dit doen? En wat zijn de gevolgen als we het niet 

doen? Alle segmenten moeten hierbij worden uitgewerkt. 

 Een vraag is hoe het standpunt van de drie gemeenten is met betrekking tot de financiën. 

Moeten kortingen op de Rijksbudgetten wel of niet worden gecompenseerd? Op termijn 

krijgen de gemeenten te maken met ontschotting en dan moeten wij toe naar het maken van 

keuzes in activiteiten. 

 Als men meer van de hoed en de rand wil weten, kan men altijd met vragen terecht bij 

Baanbrekers. 

13. Hoe nu verder? 
In aanloop naar de AB-vergadering van 13 april 2017 is er een tweede informeel overleg gepland 
voor 20 maart 2017. Wat kunnen de gemeenteraden doen om elkaar voor 20 maart 2017 tussentijds 
te ontmoeten om op 20 maart tot beleid/besluit te komen? Een aantal leden van het Algemeen 
Bestuur (de heer Musters en mevrouw Couwenberg) geeft aan in overleg te gaan met mevrouw 
Cornielje over enkele business-cases. Deze informatie kan later worden gebruikt voor de leden van 
het algemeen bestuur en de gemeenteraadsleden. 
 
Er wordt tevens aangegeven dat de gemeenteraden behoefte hebben aan inhoudelijke informatie. 
Een gegeven is dat een bepaalde zaken geen keuze in zich hebben, maar een wettelijke verplichting 
betreffen (zoals uitkeringen). Er wordt hierbij benadrukt dat het algemeen bestuur zich moet richten 
op de zaken waarin welk iets te kiezen is.  
 
Op initiatief van en gecoördineerd door mevrouw De Bruin en mevrouw Van Aart wordt getracht 
gemeenteraadsleden bijeen te roepen voor een bijeenkomst om op basis van de informatie en 
verkregen inzicht een inhoudelijke discussie te laten voeren voor de te maken keuzes (alleen daar 
waar het daadwerkelijk een keuze betreft). 
 
Afgesproken is verder dat er een notitie wordt gemaakt voor de besluitvorming door het algemeen 
bestuur, met zienswijze van de drie gemeenteraden. In de DB-vergadering van 17 februari 2017 
wordt een eerste uitwerking besproken. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Pagina 1 van 7 

 

Begroting 2017/2018 
Kadernota 2018 

Verslag van de informele en informatieve 
vergadering van het algemeen bestuur  

van Baanbrekers 
 

20 maart 2017 
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1. Inleiding 
In de front-office van Baanbrekers heeft op maandag 20 maart jl. een informele en informatieve 
vergadering plaats gevonden van het algemeen bestuur. Leden van het algemeen bestuur, leden van 
het dagelijks bestuur, leden van het Sociaal Economisch Team (SET) van de drie 
Langstraatgemeenten, financiële controllers en beleidsmedewerkers van de drie 
Langstraatgemeenten zijn deze avond door de voorzitter Wil Ligtenberg, de directie en de managers 
van Baanbrekers bijgepraat over de actuele ontwikkelingen van en rondom Baanbrekers. Naast deze 
aanwezigen zijn de heren Grootswagers, Van Groos, Damen en mevrouw Mulder niet aanwezig bij 
deze bijeenkomst. Mevrouw De Bruin verlaat de bijeenkomst wat eerder. 
De hand-out van deze bijeenkomst is tijdens de  bijeenkomst uitgereikt.  
Hierbij treft u een verslag aan van deze avond.  
 
Wil Ligtenberg, voorzitter van het AB en DB, opent de bijeenkomst en geeft de presentatie. De hand-
out van deze presentatie wordt uitgereikt. Hij zegt dat het doel van deze bijeenkomst is het 
inzichtelijk maken van een aantal zaken, o.a. de financiële situatie, en voldoende tijd en ruimte  
creëren om als gemeenten een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken, waarbij keuzes 
moeten worden gemaakt of het inhoudelijke of het financiële perspectief leidend moet zijn.  De 
voorzitter geeft vervolgens zijn complimenten aan de georganiseerde bijeenkomst van de Raden van 
de drie langstraatgemeenten datum 1 maart jl. Dit in verband met de prettige constructieve sfeer en 
de genomen verantwoordelijkheid door alle drie de gemeenten Baanbrekers. Vervolgens geeft hij 
het woord aan mevrouw De Bruin. Zij geeft een korte presentatie van de uitkomsten van deze 
bijeenkomst van de Raden op 1 maart jl.  
 
2. Waar staan we nu? 
Wil Ligtenberg vertelt dat de begroting 2016 als uitgangspunt is genomen voor de  
begroting 2017 en in de meerjarenbegroting  2018-2021. Tevens is een analyse gemaakt van een 
viertal deelprogramma’s namelijk inkomensondersteuning, re -integratie& participatie, 
leerwerkbedrijf en bedrijfsvoering/directie. In de begroting is niet meegenomen het logistiek 
transferium en de herbezetting van Wsw-medewerkers die als gevolg van natuurlijk verloop 
uitstromen bij Baanbrekers. Wel is meegenomen in de doorrekening het wettelijk aantal in te vullen 
beschut werkplekken (12) door de Langstraatgemeenten en de banenafspraken (circa 60), zoals deze 
tot dusver zijn gerealiseerd.  
Inzake de kerntaken van de P-wet is het hierbij opgenomen schema (pagina 3) doorgenomen. Al 
diegenen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen leggen een 
financieel blijvend beslag op de begroting van Baanbrekers en blijven dus geld kosten als gevolg van 
een blijvende verplichting.  
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3. Iedereen doet mee?! 
Wil Ligtenberg geeft aan dat Baanbrekers werkt vanuit vraag en aanbod en daarbij een pallet aan 
instrumenten en activiteiten kan inzetten. Het effect van de afzonderlijke instrumenten en 
activiteiten is beperkt meetbaar. Zo is bijvoorbeeld niet meetbaar hoeveel mensen nooit een 
uitkering krijgen vanwege het ontmoedigingsbeleid van Baanbrekers aan de poort; hoeveel mensen 
die middels re-integratie aan het werk worden geholpen door Baanbrekers vallen weer terug in de 
bijstand en na hoeveel tijd. Wel is het productieresultaat (plaatsingen, uitkeringen en omzet) 
meetbaar. Ook kunnen bij afzonderlijke projecten de baten en lasten worden bepaald door het bij 
voorkeur projectmatig gaan werken. Dit moet gebeuren middels een duidelijke opdracht aan de 
start, een goede doorrekening van de kosten en door het project administratief goed te volgen.  
 
Op basis van de beleidsnota Participatiewet van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 
doet iedereen in de Langstraat mee! Vraag is of de gemeenten willen dat iedereen mee doet in de 
Langstraat en gemeenten dan ook de bereidheid hebben om de rekening van deze keuze te betalen. 
In ieder geval is gebleken dat de gemeenten tevreden zijn over de inhoud en kwaliteit van de 
dienstverlening van Baanbrekers. Over de financiële gemeentelijke bijdrage moet worden gesproken. 
Daarbij is van belang welk van de vier deelprogramma ‘s binnen Baanbrekers nu het grootste aandeel 
heeft in de lasten van deze organisatie. Zie hiervoor het opgenomen diagram. 
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4. Deelprogramma inkomensondersteuning 
Aangegeven wordt dat inkomensondersteuning met 56% het grootste aandeel heeft in de lasten van 
Baanbrekers. Voor het deelprogramma inkomensondersteuning zijn de inkomsten en uitgaven op 
basis van het huidige beleid per saldo gedekt en leveren dus geen extra kosten op. Opgemerkt wordt 
dat wanneer er maatregelen worden genomen t.a.v. re-integratie & participatie activiteiten dit wel 
zijn doorwerking kan hebben op de inkomensondersteuning. 
 
Tevens wordt aangegeven dat deze presentatie, en de hierin opgenomen cijfers, uitgaat van het 
huidige bestaand beleid. Het overhevelen van de activiteiten “intake en toekenning van bijzondere 
bijstand” naar gemeenten kan een mogelijke wijziging zijn inzake het toekomstige beleid c.q. de 
positionering van Baanbrekers. Echter, deze wijziging van het beleid is nu nog niet het geval en moet 
als zodanig dan ook nu nog niet meegenomen worden.  
 
Gezegd wordt dat er nog geen uitspraak c.q. besluit is genomen door de gemeenten m.b.t. de 
apparaatskosten van 4,4 miljoen die Baanbrekers sinds 2008 ontvangt van de drie gemeenten voor 
de uitvoering van de bijstand. Deze apparaatskosten zijn al die jaren constant gehouden, terwijl het 
bijstandsbestand medio 2017 inmiddels is verdubbeld. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd dit 
aspect mee te nemen in de huidige discussie over de financiële bijdrage van de gemeenten in relatie 
tot Baanbrekers, ook richting de Raden.  
M.b.t. de apparaatskosten wordt aangegeven dat het uitgangspunt in het vervolg is een op voorhand 
reëel sluitende begroting van Baanbrekers. Hierdoor wordt de discussie over de omvang van deze 
apparaatskosten minder relevant.  
 
Voorlopige conclusie is dat er op dit moment geen bezuinigingen mogelijk zijn op de uitvoering van 
inkomensondersteuning. 

56%

7%

22%

15%
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Re-integratie & participatie

Leerwerkbedrijf
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5. Deelprogramma Re-integratie & Participatie 
Inzake re-integratie& participatie kan geconcludeerd worden dat in dit deelprogramma slechts een 
klein deel, namelijk 7%, van de lasten van Baanbrekers omgaat. Verder wordt toegelicht dat onder de 
directe kosten wordt verstaan alle kosten die samenhangen met het bemiddelen/re-integreren van 
cliënten uit de P-wet. 
 
In relatie tot dit deelprogramma is de vraag aan de orde of de opdracht “iedereen doet mee in de 
Langstraat” moet worden losgelaten. Op dit moment werkt Baanbrekers vanuit vraag en aanbod, 
waarbij de vraag de laatste jaren behoorlijk is toegenomen met daarbij een tegelijkertijd een 
afnemend budget. Re-integratie kan worden teruggebracht wat betekent minder kans op de 
arbeidsmarkt en meer uitkeringen in de toekomst. 
 
6. Deelprogramma Leerwerkbedrijf 
Binnen het leerwerkbedrijf zien we dat de huidige productmarktcombinaties (PMC’s) te maken 
hebben met uitstroom middels natuurlijk verloop van Wsw-medewerkers. De werkplekken van deze 
medewerkers kunnen enkel met cliënten vanuit de P-wet (inclusief banenafsprakenbanen) worden 
ingevuld. Hierdoor stijgen de loonkosten, tegelijkertijd dalen de inkomsten uit de Rijkssubsidie, maar 
daalt ook het aantal uitkeringsgerechtigden.   
 
Daarnaast worden de PMC’s in de praktijk meer ingezet als leerwerkinfrastructuur voor re-integratie 
activiteiten van de doelgroep, waardoor zij geëquipeerd worden om regulier te gaan werken. 
Inmiddels zijn er binnen de PMC’s van het leerwerkbedrijf van Baanbrekers, tezamen met de 
afdelingen groen en schoonmaak van WML-facilitair, 71 mensen uit de P-wet geplaatst. Overigens is 
WML-facilitair (Ruelong B.V.) niet meegenomen in deze begroting.  
Aangegeven wordt dat een paragraaf over WML-facilitair/Ruelong B.V. wel meegenomen moet 
worden in de kadernota 2018 om zo een inhoudelijk compleet beeld te krijgen als bestuur. 
 
Als gemeenten willen gaan bepalen of elke PMC binnen het leerwerkbedrijf nu en in de toekomst 
rendabel is, is hiervoor een nader onderzoek vereist. Het voordeel om de huidige bestaande 
infrastructuur (en kennis/know-how) van het huidige leerwerkbedrijf in te zetten voor re-integratie 
activiteiten van P-wetters moet hierbij in acht worden genomen. 
 
Ten slotte wordt opgemerkt dat bij de verschillende deelprogramma’s, o.a. bij het leerwerkbedrijf, 
juist meer naar de inkomstenkant moet worden gekeken dan enkel naar de uitgavenkant. Zo wordt 
de vraag gesteld waarom het leerwerkbedrijf bijvoorbeeld niet zou kunnen worden ingezet voor re -
integratie van medewerkers van andere reguliere bedrijven of voor re -integratie van cliënten van het 
UWV. 
 
7. Deelprogramma Bedrijfsvoering & Directie 
Met betrekking tot bedrijfsvoering en directie wordt aangegeven dat de bijdrage van Ruelong B.V. 
(WML-facilitair) in de bedrijfsvoering nog moet worden afgestemd met de accountant en hierover 
dus nog geen duidelijkheid kan worden gegeven. Wel is duidelijk dat dit deelprogramma een direct 
afgeleide is van de andere deelprogramma’s, waardoor indien er een krimp moet plaatsvinden dit 
ook gevolgen zal hebben voor dit deelprogramma. Geconcludeerd moet worde n dat een deel van de 
kosten in dit deelprogramma (op korte termijn) niet variabel is, noch dat procesverbeteringen op de 
korte termijn een grote bezuiniging zullen opleveren. Bovendien kan een aantal uitgaven wat betreft 
de bedrijfsvoering worden uitgesteld, maar daarbij is het risico van kapitaalvernietiging aanwezig. 
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8. Wat valt er te kiezen? 
Wil Ligtenberg zegt dat de Raden, zo is ook gebleken uit de bijeenkomst van 1 maart jl., het belang 
van Baanbrekers als uitvoeringsorganisatie voor de drie gemeenten onderstrepen en tevreden zijn 
over de dienstverlening van Baanbrekers. De insteek is nu om het financiële beslag voor de jaren 
2017 en 2018 te verkleinen. Dit door de begroting 2016 als uitgangspunt te nemen en tijd en ruimte 
te creëren om na te denken over de opdracht van Baanbrekers en om tot een weloverwogen 
oplossing te komen. Deze tijd is ook nodig om bijvoorbeeld het sociale domein als gemeenten 
ontschot te kunnen gaan benaderen. Met de meevallende resultaten van 2016 ten opzichte van Q3 
kan een bestemmingsreserve worden gevormd met als doel om de financiële problemen voor de 
jaren 2017 en 2018 te verkleinen.  
 
Voorgesteld wordt dan ook om voorlopig  de bestaande opzet te handhaven en te optimaliseren, 
maar tegelijkertijd wel een aantal maatregelen nu  te gaan onderzoeken en te gaan beslechten en 
daarmee zeker niet te wachten. In dit kader kan gedacht worden aan de voorgestelde maatregelen 
door de Raden tijdens de bijeenkomst van 1 maart jl., ook omdat het algemeen bestuur op de 
aangegeven richting van deze Raden moet sturen. Het niet wachten met het nemen van maatregelen 
betekent dat nu in de kadernota 2018 de kaders reeds meegegeven moeten worden door het 
bestuur, die zichtbaar en toetsbaar zijn in de komende periode. In het aangeven van deze kaders zal 
het dagelijks bestuur van Baanbrekers het voortouw nemen en dit afstemmen met het algemeen 
bestuur van Baanbrekers. Ook de ambtelijke organisatie middels het SET en de Raden zullen hierover 
worden geïnformeerd.  
 
9. Wat vragen wij? 
Wil Ligtenberg vertelt dat een noodzaak van herpositionering kan worden onderzocht, of dat de 
voorkeur kan worden uitgesproken voor het voorlopig optimaliseren van de huidige situatie. Daarbij 
blijft een reëel sluitende begroting het uitgangspunt. 
In de bijeenkomst van het algemeen bestuur van 30 januari jl. is aangegeven dat de gemeenten 
tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening van Baanbrekers, maar dat zij wel inzicht willen 
hebben in de keuzes die er te maken zijn. Oftewel, een onderzoek naar de vier deelprogramma’s van 
wat er wel en niet zou kunnen m.b.t. de te nemen maatregelen. 
 
Gezegd wordt dat nieuw te starten projecten in ieder geval kostenneutraal moeten zijn en dit 
middels een projectaanpak moet worden geformaliseerd en geadministreerd. Deze projectaanpak 
wordt afgestemd met het dagelijks bestuur en hierover wordt het algemeen bestuur geïnformeerd. 
De vraag wordt gesteld of niet met een nog op te stellen projectplan enige grip op het proces wordt 
gehouden.  
Aangegeven wordt dat een dergelijk projectplan nu nog niet kan worden aangeleverd en dat nu de te 
formuleren kaders opgenomen zullen worden in de kadernota 2018 die nog aan de besturen van 
Baanbrekers zal worden voorgelegd. Aansluiting wordt daarbij gezocht met de P&C cyclus. Het 
dagelijks bestuur zal hierin het voortouw nemen en dit afstemmen met het algemeen bestuur. Zowel 
de ambtelijke organisaties als de Raden worden hierover geïnformeerd. 
 
Samenvattend is het volgende aangegeven tijdens deze bijeenkomst: 

 Op dit moment wordt een tussenstand verkondigd, waarbij de huidige situatie voor 2017 en 

2018 wordt geoptimaliseerd om zo tijd en ruimte te creëren om na te denken over de 
opdracht van Baanbrekers in relatie tot de gemeentelijke bijdragen aan Baanbrekers; 
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 de begroting 2017 en 2018 wordt teruggebracht naar het niveau van 2016. Voor 2017 en 

2018 wordt geprobeerd om dit te overbruggen met reserves. Hierover wordt nu gesproken. 

 wettelijk taken moeten worden uitgevoerd en nieuwe R&P projecten kunnen middels een 
onderliggende projectaanpak en kostenefficiënt worden uitgevoerd; 

 in de komende kadernota 2018, die wordt voorgelegd aan de besturen, worden nu reeds 

kaders benoemd. Het dagelijks bestuur zal hierin het voortouw nemen en dit vervolgens 
voorleggen aan het algemeen bestuur. Hierbij zullen in acht worden genomen de 

maatregelen zoals deze door de Raden zijn aangegeven in de bijeenkomst van 1 maart jl.; 

 in de kadernota 2018 wordt voor de volledigheid een paragraaf Ruelong B.V. opgenomen; 
 het uitgangspunt is een op voorhand reëel sluitende begroting van Baanbrekers voor de 

komende jaren, waardoor de discussie inzake de apparaatskosten minder relevant wordt. 

 
10. Hoe nu verder? 
Naar aanleiding van het hetgeen is aangegeven tijdens deze bijeenkomst zullen het concept 
begroting 2018 en het concept kadernota 2018 worden aangepast. De aangepaste stukken zullen op 
3 april a.s. worden besproken in het dagelijks bestuur. Op 13 april a.s. zullen deze stukken aan het 
algemeen bestuur worden voorgelegd evenals de jaarstukken 2016 inclusief het jaarverslag en de 
geactualiseerde begroting 2017. 
 
Ten slotte wordt er aandacht gevraagd voor de hoeveelheid van stukken en de krappe tijdslijn 
waardoor het in de praktijk niet in alle gevallen haalbaar zal zijn om deze stukken aan het bestuur  
(en ambtelijke medewerkers) tien dagen van tevoren te verzenden. Hiervoor wordt begrip gevraagd. 
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Geachte mevrouw Van Limpt, 

 

Wij hebben in de periode van 4 november 2016 tot en met 16 december 2016 een 

compliance verkenning bij uw organisatie uitgevoerd.  

 

De Belastingdienst wil namelijk zijn fiscaal toezicht zoveel mogelijk afstemmen op 

de specifieke kenmerken van uw organisatie en de samenwerking versterken. Het 

doel van die samenwerking binnen horizontaal toezicht is een relatie op te bouwen 

op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie, waarin gewerkt 

wordt in de actualiteit en u snel zekerheid wordt geboden. Een belangrijke stap in 

die samenwerking is de compliance verkenning.  

 

Doel en omvang van de compliance verkenning 

De compliance verkenning hebben we in samenwerking met medewerkers van 

Baanbrekers uitgevoerd om gezamenlijk te beoordelen of horizontalisering van het 

toezicht bij uw organisatie haalbaar is. 

 

Daarvoor hebben wij interviews gehouden waarin medewerkers van uw organisatie 

zicht hebben gegeven op: 

 

 de fiscale houding en het gedrag binnen uw organisatie (en betrokken 

partijen); 

 hoe uw organisatie de verantwoordelijkheid voor aanvaardbare aangiften 

invult en de processen die daar toe leiden; 

 de fiscale strategie en de fiscale functie in uw organisatie. 

 

In de bijlage treft u een overzicht van de interview deelnemers en gebruikte 

stukken aan.  

 

De werkzaamheden van de compliance verkenning hebben niet tot doel om tot 

een oordeel te komen over de naleving van fiscale wet- en regelgeving door 

uw organisatie en/of het systeem en de processen die daar toe leiden. De 

omvang en de diepgang van de werkzaamheden waren daarvoor ook te 

beperkt. Er heeft in die zin dan ook geen beoordeling van een aangifte of de 

administratie plaatsgevonden. 

http://www.belastingdienst.nl/
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Conclusie  

Wij hebben de open en transparante houding van Baanbrekers als positief ervaren 

en hebben in voldoende mate het “willen en kunnen” waargenomen om daar 

conclusies aan te verbinden. Uit gesprekken met de directie en de 

sleutelfunctionarissen is ons duidelijk gebleken dat de fiscale houding en het 

gedrag van de organisatie gericht is op het op adequate wijze voldoen aan alle 

belastingverplichtingen. 

 

De interne beheersing van kritieke bedrijfsprocessen heeft voldoende aandacht op 

diverse niveaus in de organisatie. Het halfjaarlijks ic-plan van Baanbrekers is 

onder meer gebaseerd op risicoanalyse en risicobeheersing binnen 

bedrijfsprocessen. Het intern controleplan wordt vervolgens jaarlijks afgestemd 

met de externe accountant.  

Jaarlijks worden in het ic-jaarverslag de bevindingen weergegeven.   

 

Bij de compliance verkenning hebben wij de onderwerpen loonbelasting, 

omzetbelasting en vennootschapsbelasting aan de orde gesteld. Binnen de 

organisatie van Baanbrekers is fiscale kennis aanwezig ten aanzien van de 

loonheffing en omzetbelasting en indien noodzakelijk zal Baanbrekers een beroep 

doen op haar fiscaal adviseur. Afhankelijk van de uitkomst van het door Cedris 

gevoerde landelijk overleg over de invoering van belaste activiteiten 

overheidsorganisaties in de  wet op de vennootschapsbelasting zal ook de kennis 

van vennootschapsbelasting in de organisatie moeten worden opgebouwd.  

 

Op basis van de gevoerde gesprekken zijn wij van mening dat binnen de 

organisatie van Baanbrekers het “willen en kunnen” in voldoende mate aanwezig 

is om het traject Horizontaal Toezicht te vervolgen.  

In de gesprekken hebben wij tevens aandachtspunten benoemd die Baanbrekers 

kan meenemen om de fiscale beheersing te versterken. De separate verslagen van 

deze gesprekken zijn bij de afrondende bespreking van compliance verkenning in 

gezamenlijkheid vastgesteld. Gezien de beperktheid van ons onderzoek hebben wij 

uiteraard niet alle fiscale risico’s kunnen waarnemen. Dit is ook niet de doelstelling 

van een compliance verkenning. Volledigheidshalve maken wij u erop attent dat de 

fiscale beheersing primair de verantwoordelijkheid is van uw organisatie, waarbij 

de Belastingdienst in hoofdlijnen de kaders kan aangeven.  

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het 

bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op. Op dit moment willen wij u 

nog danken voor de positieve bijdragen van de betrokken medewerkers van uw 

organisatie. 

 

Hoogachtend, 

 

Belastingen/Grote Ondernemingen 

Namens de inspecteur, 

 

 

 

 

drs. A.C. Uniken Venema                                             mr. P.J.M. Gunnewijk 
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Bijlage  Interviews 

 

Bij de compliance verkenning zijn interviews gehouden met medewerkers  

van Baanbrekers: 

 

 de heer E. Hendrich, manager bedrijfsvoering & control 

 de heer B. Hoep, financiën 

 mevrouw H. Giezenberg, financiële administratie 

 de heer P. van Asten, salarisadministratie 

 de heer M. Been, systeembeheer 

 mevrouw A. Grootswagers, interne beheersing 

 mevrouw M. van Limpt, directeur  

 de heer W. Ligtenberg, voorzitter bestuur.  

 

Namens de Belastingdienst waren betrokken: 

 

 de heer J.W.J.  Seijkens, specialist loonheffingen 

 de heer M.R. van Valkenburg, specialist omzetbelasting  

 de heer R.A.W. Derksen, EDP audit medewerker  

 de heer P.J.M. Gunnewijk, klantcoördinator 

 de heer A.C. Uniken Venema, controle- klantcoördinator 

 

De volgende stukken zijn ter inzage verkregen: 

 

 Procesbeschrijvingen: proces lonen en salarissen, proces kosten en 

betalingsverkeer, proces omzet werkbedrijf, proces omzet twiddus, proces  

omzet detachering, proces ontvangst  rijksmiddellen, proces uitkeringen, 

proces eigen vermogen, proces vaste schulden, proces debiteuren, proces 

tussenrekeningen, proces re-ïntegratiemiddelen.    

 Informatie van Deloitte: rapportage BTW analyse 2014, tax agenda 2016  
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CONCEPT Verslag AB-vergadering d.d. 19 december 2016 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

Aanwezig:  De heer W. Ligtenberg, wethouder gemeente Loon op Zand, voorzitter  

Mevrouw M. van Limpt, secretaris  

Mevrouw M. Mulder, wethouder gemeente Heusden, plv. voorzitter  

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 C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk  

 De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk  

Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers  

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

 

1. Opening/mededelingen/ ingekomen stukken 

De plv. voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

De heer Musters merkt op om in het vervolg de agenda van het AB ook in ibabs te publiceren. Dit 

wordt meegenomen. 

 

Mededelingen 

De Position Paper “Focus op wat wel kan” n.a.v. de oprichting van een logistiek assessmentcenter 

wordt ter informatie uitgereikt ter vergadering. Mevrouw Van Limpt licht toe dat in deze vandaag 

ook positief is beschikt op de subsidieaanvraag door de provincie Noord-Brabant en dat daardoor 

een bedrag van  €100.000,- wordt ontvangen voor het project van het logistiek assessmentcenter, . 

Het project wordt voorbereid waarbij tevens een projectgroep in het leven wordt geroepen, waarin 

o.a. de heer Bakker zitting neemt. 

De heer Van Hamond vraagt of het logistiek assessmentcenter ook elders gesitueerd kan worden en 

breder kan worden ingezet dan enkel voor de bedrijven die hieraan nu gaan deelnemen. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit kan, maar dat over het mogelijk ook elders situeren nog  

gesproken moet worden. De insteek is voorlopig om het assessmentcenter te vestigen bij Docdata. 

Spreekster vervolgt dat het logistiek assessmentcenter wel breder ingezet kan worden. 

De heer Bakker merkt op dat het nadrukkelijk streven is om zoveel als mogelijk arbeidskrachten te 

halen uit de huidige bestanden van Baanbrekers. Indien dat niet mogelijk is zullen de deelnemende 

bedrijven uitwijken naar arbeidsmigranten. 

 

Het advies van BMC d.d. 31 oktober 2016 “samenwerking Sw-bedrijven in de Hart van Brabant regio” 

wordt ter informatie uitgereikt ter vergadering. Door financiering vanuit de sectormiddelen Sw is 

door Baanbrekers en de Diamantgroep de opdracht verstrekt aan BMC advies om te onderzoeken op 

welke wijze beide bedrijven kunnen samenwerken. De uitkomst hiervan is verwoord in het advies 

van BMC. 
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De afspraak wordt gemaakt dat beide verstrekte documenten in Ibabs worden opgenomen. 

 

a) Termijnagenda AB van 19 december 2016 

Besloten wordt de termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen. 

 

b) Openbare besluitenlijst DB van 21 oktober 2016 

Besloten wordt de openbare besluitenlijst voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Verslag en besluitenlijst vergadering van 03 oktober 2016 

a) Concept verslag AB vergadering van 03 oktober 2016  

Naar aanleiding van: 

Mevrouw De Bruijn vraagt of het mogelijk is dat het AB kennis maakt met leden van de 

Participatieraad. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit wordt meegenomen. 

De heer Van Groos vraagt naar het overzicht m.b.t. de invulling inzake social return. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat Baanbrekers nog niet in de gelegenheid is geweest om dit 

overzicht samen te stellen. Afgesproken wordt dat een dergelijk overzicht eind februari 2017 

beschikbaar komt. 

De heer Musters verwijst naar pagina 2 van het verslag, waarin hij aangeeft het logischer te vinden 

de liquiditeitsplanning in de Berap op te nemen. Hij ziet dit niet terugkomen in de besluitenlijst van 

deze vergadering. 

De heer Hendrich antwoordt dat het opnemen van de liquiditeitsplanning samen hangt met wat er in 

de Berap moet worden opgenomen. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat de afspraak is gemaakt om deze liquiditeitsplanning in de Berap 

op te nemen.  

 

Besloten wordt het verslag van 03 oktober 2016 vast te stellen met daarin het besluit om in het 

vervolg de liquiditeitsplanning te gaan opnemen in de Berap. 

 

b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 03 oktober 2016 

Besloten wordt de besluitenlijst van 03 oktober vast te stellen, met daarbij de aanvulling dat is 

besloten om de liquiditeitsplanning in het vervolg te gaan opnemen in de Berap. 

 

3. Bestuursrapportage Q3-2016 

a) Voorlegger Bestuursrapportage Q3-2016 

b) Bestuursrapportage Q3-2016 

c) Vragen en antwoorden n.a.v. Berap Q3/vergelijking bijzondere bijstand 

De heer Van Hamond geeft zijn complimenten aan Baanbrekers dat de gestelde vragen n.a.v. de 

Berap Q3 conform gemaakte afspraak vooraf zijn beantwoord door Baanbrekers.  

Naar aanleiding van: 

De heer Musters vraagt n.a.v. pagina 3 of het onderhoud toegerekend wordt als voorziening of als 

bestemmingsreserve. Hierop zal nader worden ingegaan bij punt 7 van deze agenda. Verder merkt 

spreker op dat het hem heeft verbaasd dat de afschrijvingen niet goed te begroten zijn, waardoor er 

een verschil van € 50.000,- is ontstaan. 

De heer Hendrich antwoordt dat er inderdaad een verschil is van € 50.000,-.  
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De heer Musters vraagt of er nog een nadere analyse op dit bedrag separaat aan het AB toegestuurd 

kan worden. 

Hiermee wordt akkoord gegaan en dit zal na het kerstreces worden toegestuurd aan de AB-leden. 

De heer Van Groos merkt op dat de afspraak is dat de bestuursleden zes weken na het verstrijken 

van de kwartaaltermijn de Berap ontvangen. Het bestuur krijgt de Berap-Q3 nu pas.  

De heer Hendrich geeft aan dat de afspraak is dat in dezelfde week dat het DB instemming verleent 

aan de Berap deze wordt toegestuurd aan het AB. Het DB heeft op 9 december jl. ingestemd met de 

Berap-Q3. Deze is vervolgens direct toegestuurd aan het AB. 

Mevrouw Mulder vult aan dat van het concept van de Berap de gemeenten al kennis hebben 

genomen en deze vooraf volledig  wordt doorgesproken met de controllers van drie gemeenten. In 

het tijdig toesturen van deze Berap’s moet het bestuur reële verwachtingen hebben. 

Mevrouw Couwenberg geeft aan dat ze zich wel zorgen maakt dat de Berap zo laat wordt ontvangen 

en dat ze volgend jaar geen Berap Q2 in november 2017 wil behandelen. 

De Voorzitter merkt op dat er tezamen met de gemeenten volop wordt gewerkt aan een nieuwe 

planning & control cyclus voor Baanbrekers, die is afgestemd op deze cyclus zoals de gemeenten 

deze hanteren. 

De heer Hendrich vult aan dat op basis van deze nieuwe planning & control cyclus er de intentie is 

dat de Berap’s in het vervolg ter informatie toegezonden gaan worden aan het AB. 

Mevrouw Van Limpt vertelt dat er nu een concept voorligt voor een nieuwe P&C cyclus, en daar ook 

de huidige planning van de bestuursvergaderingen op is afgestemd. Het voorstel is om in het vervolg 

te gaan werken met o.a. een kadernota, eventueel tussen- en najaarsbericht. 

Mevrouw Couwenberg concludeert dat er dus wordt geanticipeerd op iets dat nog niet is afgestemd.  

De heer Flohr vraagt wat de essentie is van de voorgestelde verandering. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat zij hier nog niet op wil vooruit lopen. Gemeenten hebben hierin 

het voortouw en Baanbrekers is enkel volgend als uitvoeringsorganisatie. De P&C cyclus zal 

terugkomen in de integrale kadernota die wordt behandeld in het bestuur, maar ook in de Raden van 

de drie gemeenten. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat het voor haar vreemd is dat ambtenaren dit bepalen en het 

bestuur en de Raad dit nog niet hebben besproken noch hebben vastgesteld. 

De Voorzitter vertelt dat het uitgangspunt is dat e.e.a. een bijdrage moet leveren aan verbetering. 

Spreker vervolgt dat het goed is om aan de hand van de kadernota e.e.a. te gaan bespreken en dan 

te gaan bepalen of het bestuur hiervan de meerwaarde inziet. Spreker vraagt of er nog vragen zijn 

n.a.v. de Berap Q3. 

De heer Van Groos vraagt waarom de opbrengsten van de PMC’s achter blijven. Verder vraagt hij 

waarom op pagina 9 van de Berap de uitgaven inhuur tot en met het derde kwartaal hoger zijn 

begroot en vraagt of er dan in het vierde kwartaal geen inhuur plaatsvindt, waardoor nog op 

begroting wordt uitgekomen. Spreker vraagt hoe en wat met de resultaten van de invordering bij 

inkomensondersteuning en dat WML-facilitair rode cijfers schrijft en of dit kan worden toegelicht. 

De heer Hendrich antwoordt dat de omzet van het werkbedrijf een zorg is, maar dat er is gemeend 

daar (nog) geen begrotingswijziging van te maken daar gedacht wordt dat in Q4 de omzet aantrekt. 

Bovendien lopen er een aantal trajecten waar nog geld uit voortkomt die het tekort naar 

verwachting  zullen dempen. Het streven is dat de realiteit van de omzet op papier komt te staan. 

De heer Van Hamond vraagt welke norm hiertoe door Baanbrekers wordt gehanteerd. 

De heer Hendrich antwoordt dat e.e.a. in goed overleg met het ambtelijk apparaat plaatsvindt. 

 

Wat betreft de invordering bij inkomensondersteuning geeft mevrouw Van Limpt aan dat er vanuit 

gegaan wordt dat niet € 500.000,- maar € 410.000,- wordt gehaald. 

De heer Van Hamond merkt op dat extra capaciteit is ingezet, maar het doel dus niet wordt gehaald. 
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Mevrouw Van Limpt zegt dat de extra capaciteit pas vanaf 1 november jl. is gestart binnen de 

organisatie van Baanbrekers. 

De heer Hendrich geeft aan dat wat betreft de inhuur dit een begrotingswijzing is geweest in Q2 en 

dat aan deze lijn wordt vastgehouden. 

Mevrouw Couwenberg vraagt of in het 4de kwartaal de inhuur minder is waardoor er alsnog op 

begroting wordt uitgekomen. 

De heer Hendrich antwoordt dat de verwachting is dat de inhuur in Q4 niet aanzienlijk lager zal 

uitkomen. Spreker vervolgt dat m.b.t. het resultaat van WML-facilitair er een licht positief resultaat 

wordt verwacht en dat WML-facilitair wordt ingezet voor de door- en uitstroom van de doelgroep 

van Baanbrekers. Onderzocht wordt hoe dit in de cijfers moet worden verwerkt.  

De Voorzitter vult aan dat er inderdaad mogelijk een licht positief resultaat kan ontstaan in relatie 

tot WML-facilitair wat t.z.t. in beeld wordt gebracht voor het AB. 

Mevrouw De Bruijn geeft aan dat er nu circa 50 mensen bij WML-facilitair werkzaam zijn maar dat 

nergens wordt aangegeven om wat voor soort mensen dit gaat. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat het hierbij gaat om mensen van allerlei niveaus en met 

verschillende loonkostensubsidies die op allerlei werkplekken terecht komen ook buiten het groen 

en de schoonmaak. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat het goed is om hieraan publiciteit te geven. 

De heer Flohr vraagt of de kledinginzameling door Twiddus op pagina 6 nu ook goed is geregeld bij 

de gemeente Loon op Zand. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit inmiddels wel het geval is. 

De heer Van Hamond vraagt of de kledingcontainers van Twiddus aan de buitenkant ook 

schoongemaakt kunnen worden. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat zij dit zal aankaarten en zal tevens checken of de vraag over 

kledinginzameling nog uit staat in Loon op Zand. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het prettig was dat de vergelijking bijzondere bijstand was 

bijgevoegd. 

 

Besloten wordt 

 De bestuursrapportage Q3-2016, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen, vast te 

stellen  

 

4. Frauderisicoanalyse 

a) Voorlegger 

b) Frauderisicoanalyse 

Naar aanleiding van: 

De heer Grootswagers vraagt wat Baanbrekers nu gaat doen en of hier een plan van aanpak aan ten 

grondslag ligt. 

De heer Hendrich antwoordt dat het vooral gaat over “awareness”.  De eerste stap is dit zo goed 

mogelijk in beeld te brengen, waar de risico’s zitten en wat de impact is van deze risico’s. Spreker 

vervolgt dat hier intern over wordt gesproken en dat de afdeling Interne Beheersing hierop monitort. 

De heer Grootswagers merkt op dat een aantal onderdelen hoog scoren op de risicoladder. Spreker 

vervolgt dat hij niet kan plaatsen hoe hiermee wordt omgegaan. 

De heer Hendrich aan geeft dat deze elementen tevens terugkomen in het beheersingsplan dat 

standaard in het IC-plan is opgenomen. Dit plan gaat ter informatie naar het AB. 

De Voorzitter vraagt wat er dan wel gebeurt. 

De heer Hendrich vertelt dat de accountant wil dat het bestuur en het management hiervan kennis 

nemen en dat we laten zien dat we hier intern mee bezig zijn.  
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De Voorzitter vraagt of een aantal zaken dat aangescherpt moet worden is opgenomen in het IC-

plan. 

De heer Hendrich geeft aan dat dit correct is. 

 

Besloten wordt: 

 De frauderisicoanalyse vast te stellen 

 

5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

a) Voorlegger 

b) Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Naar aanleiding van: 

De heer Van Groos vraagt of dit beleid is afgestemd op het beleid van de drie gemeenten en of er 

goed is gekeken naar de hoogte van de opgenomen drempelbedragen. Hoe hoger de 

drempelbedragen zijn hoe meer er gebruik gemaakt kan worden van lokale bedrijven. Spreker 

vervolgt dat in het beleid de drempelbedragen aan de lage kant zijn. 

De heer Musters heeft op pagina 9 twee vragen. In het beleid zelf wordt gesproken over lokale 

ondernemers, maar in het overzicht inzake de drempelbedragen op pagina 9 komt nergens het 

woordje “lokaal” terug. In de categorie > € 50.000,- staat “meervoudig onderhands en openbaar” 

maar vraagt wanneer het nu “meervoudig onderhands” is en wanneer “openbaar”. 

De heer Hendrich zegt dat dit wordt uitgezocht. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat het  “=” teken naar haar mening moet verdwijnen en het kleiner 

(<) moet zijn. Spreekster vervolgt dat in de categorie > € 2.000,- < € 10.000,- er maar één offerte 

hoeft te worden gevraagd en dit risico’s met zich meebrengt en dus gevolgen heeft voor de interne 

controle.  

De heer Grootswagers doet de suggestie om een aanbestedingskalender op de site van Baanbrekers 

te plaatsen, zodat lokale ondernemers op de hoogte kunnen zijn van bepaalde projecten.  

De Voorzitter vraagt of het beleid is afgestemd op het beleid van de gemeenten. 

De Hendrich antwoordt dat er in principe vanuit de situatie van Baanbrekers is gehandeld en dit 

beleid is ingevuld. 

De Voorzitter vraagt of conform de opmerking van de heer Van Groos Baanbrekers het zich dan niet 

onnodig moeilijk maakt met deze lage drempelbedragen.  

De heer Van Groos vult aan dat Baanbrekers zich het inderdaad gemakkelijker kan maken door het 

verhogen van de drempelbedragen, zeker nu de drie gemeenten deze drempelbedragen hoger 

hebben liggen. 

 

Besloten wordt: 

 Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen, mits door dit beleid de flexibiliteit in het 

gedrang komt als gevolg van de door Baanbrekers opgenomen drempelbedragen in het 

beleid; 

 “lokale ondernemers” in het overzicht op pagina 9 van het beleid te verwerken; 

 met een reactie te komen n.a.v. “het  meervoudig onderhands en/of openbaar”.  
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6. Algemene voorwaarden Baanbrekers 

a)  Voorlegger 

b)  Algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers 

c)  Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant 

d)  Algemene leverings-dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden Baanbrekers 

e) Algemeen geldende voorwaarden m.b.t. de verstrekking van een loonkostensubsidie in het 

kader van het begeleid werken ex artikel 7 van de Wsw. 

 

Besloten wordt: 

- De algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers; 

- de Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant; 

- de Algemene leverings-dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden Baanbrekers; 

- de Algemeen geldende voorwaarden m.b.t. de verstrekking van een loonkostensubsidie in het 

kader van het begeleid werken ex artikel 7 van de Wsw; 

vast te stellen. 

 

7. Meerjarenplan onderhoud gebouwen 

a) Voorlegger 

b) Meerjarenplan onderhoud gebouwen 

Naar aanleiding van: 

De heer Van Hamond vraagt waar een groot onderhoudsplan blijft waarop e.e.a. is gebaseerd, met 

name wat betreft de opgenomen cijfers, oftewel een complete meerjarenplanning. 

De heer Musters zegt dat hij dezelfde vraag heeft namelijk hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. 

De heer Hendrich antwoordt dat hij er tezamen met het hoofd technische dienst en een architect 

goed en uitgebreid naar heeft gekeken. Spreker vervolgt dat hij jaarlijks in het AB wil afstemmen wat 

de kosten zijn die voor onderhoud gemaakt moeten worden en hiervoor een jaarlijks plan zal worden 

gemaakt. Het hoofd technische dienst kent deze gebouwen en heeft hier enorm veel ervaring mee. 

Over het voorliggende meerjarenonderhoudplan is goed nagedacht. Hieronder ligt een inventarisatie 

die zorgvuldig is uitgevoerd door het hoofd technische dienst van Baanbrekers met veel ervaring. 

De heer Musters vult aan dat dit ook van belang is voor de vraag of je een voorziening of een 

bestemmingsreserve moet hebben. Spreker vervolgt dat gemeenten werken met een 

bestemmingsreserve en de Provincie aangeeft dat er een voorziening van gemaakt moet worden. De 

vorming van een voorziening gaat ten koste van het resultaat. Een reserve is een resultaat-

bestemming. Spreker vervolgt dat onderhoudskosten iets is dat van het resultaat moet worden 

afgetrokken en dus als voorziening moet worden beschouwd en dat de antwoorden van de 

accountant hem in deze niet overtuigen.  

De heer Hendrich geeft aan dat de huidige onderbouwing van de voorziening niet voldoende BBV-

proof is. Spreker vervolgt dat als de voorziening wordt gehandhaafd er veel kosten moeten worden 

gemaakt en het nog de vraag is of Baanbrekers door de accountantscontrole komt. Het advies van de 

accountant is dan ook om een bestemmingsreserve  te hebben die transparant is en waaraan minder 

zware eisen worden gesteld.  

De heer Musters geeft aan er geen principieel punt van te willen maken, maar dat dit wel gevolgen 

heeft voor de begrotingen. 

De Voorzitter vat samen dat de accountant heeft geadviseerd om er een bestemmingsreserve van te 

maken, omdat aan de onderbouwing hiervan minder zware eisen worden gesteld, waardoor een 

goedkeuring van de jaarrekening kan volgen.  



   

 AB vergadering 19 december 2016 Pagina 7 van 11  

Mevrouw Couwenberg geeft als aandachtspunt mee dat het wel van belang is dat het bestuur meer 

zicht krijgt op de € 200.000,-. 

Mevrouw Mulder vult aan dat dit ook een aandachtspunt was van het DB dat het plan jaarlijks goed 

gespecificeerd in de besturen wordt besproken. 

De heer Musters vraagt of het AB hierop moet instemmen of moet besluiten tot vaststelling.  

Na dit hebben uitgezocht kan aangegeven worden dat het AB dit plan vaststelt. 

 

Besloten wordt: 

a. Tot het vaststellen van de kostenraming onderhoudsplan gebouwen en buitenterrein 2017 -
2021; 

b. tot het verhogen van de dotatie ten behoeve van onderhoud gebouwen met € 200.000 per jaar 
voor de jaren 2017 tot en met 2021; 

c. tot het opheffen van de onderhoudsvoorziening gebouwen, het in 2016 laten vrijvallen van de 
restantmiddelen uit deze voorziening en het storten van deze middelen in een 
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen; 

d. dat het onderhoudsplan jaarlijks gespecificeerd wordt besproken in de besturen. 
 

8. Ruelong B.V./WML-facilitair 

a) Voorlegger 

De Voorzitter licht toe dat in de voorlegger is opgenomen dat Ruelong B.V. in stand blijft als BV, maar 

er wel aan de governance in de vorm van de statuten wordt gewerkt en tot dit is afgerond zaken 

eerst worden voorgelegd in het AB. 

Mevrouw Couwenberg geeft aan dat zij begrijpt dat Ruelong BV een aparte BV blijft qua 

rechtspersoon, maar vraagt wanneer er eenheid c.q. harmonisatie zal komen in de cijfers en 

administratie en in de verantwoording. 

Mevrouw Van Limpt zegt dat deze voorlegger inderdaad gaat over de juridische entiteit, maar er wel 

de intentie is om daar te synchroniseren waar mogelijk is en dit wordt bekeken. 

Mevrouw Couwenberg vraagt wanneer dit als zodanig ingericht zou kunnen zijn, omdat dit naar haar 

mening een project is en afgerond moet worden.  

De heer Hendrich antwoordt dat dit einde volgend jaar afgerond moet kunnen zijn. 

De Voorzitter vraagt om hier een planning voor te maken. 

 

Besloten wordt: 

Kennis te nemen van de voorlegger Ruelong B.V./WML-facilitair en het onderwerp “synchroniseren 

administratieve inrichting en verantwoording WML-f” op te nemen op de termijnagenda van het AB. 

 

9. Ziekteverzuim 

a) Voorlegger 

Naar aanleiding van: 

De heer Muster merkt op dat het ziekteverzuim niet zo werk gerelateerd blijkt te zijn als van tevoren 

werd gedacht, waardoor de vraag kan worden gesteld of de doelstellingen kunnen worden 

gerealiseerd.  

 

Besloten wordt: 

Kennis te nemen van de analyse inzake het ziekteverzuim, de maatregelen inzake de terugdringing 

van het ziekteverzuim en de doelstelling 2017. 
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10. Vergaderplanning bestuur Baanbrekers 

a) Voorlegger 

De heer Musters geeft aan dat hij vier bijeenkomsten van het AB weinig vindt en er dan extra 

informatie avonden zouden moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld in het voor- en najaar, om in ieder 

geval als bestuur over zaken bij te praten en te worden geïnformeerd. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat deze planning volledig is afgestemd met de drie gemeenten en is 

afgestemd op de kadernota die in het AB nog behandeld moet worden. Spreekster kan zich vinden in 

het idee van de heer Musters wat betreft het organiseren van tweetal extra informatie avonden. 

 

Besloten wordt: 

 de vergaderplanning 2017 onder voorbehoud van de behandeling en vaststelling van de 

kadernota in het AB, vast te stellen; 

 op basis van de frequentie van deze vergaderplanning 2017 een tweetal extra informatie 

avonden in te plannen voor het algemeen bestuur. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

a) Vennootschapsbelasting 

De heer Hendrich licht toe dat hierover consensus is tussen de belastingdienst en Cedris (branche 

organisatie voor de Sw-bedrijven). Conform het standpunt van Deloitte is gebleken dat Ruelong BV 

als BV vennootschapsbelastingplichtig is. Daarentegen is Baanbrekers niet vennootschapsbelasting-

plichtig, omdat Baanbrekers nu nog onder het 90 procent criterium zit, en er geen winst wordt 

gemaakt. De belastingdienst zal gaan begin volgend jaar reageren op het standpunt van Deloitte. 

Verder zit Baanbrekers nu in een traject van horizontaal toezicht met de belastingdienst. 

 

Besloten wordt: 

 Kennis te nemen van de toelichting stand van zaken inzake vennootschapsbelasting door de 

heer Hendrich. 

 

Mededeling en woordje van dank door de voorzitter. 

De Voorzitter deelt mede dat mevrouw Van Limpt is gevraagd om Vixia als Sw-bedrijf te gaan 

ondersteunen  Dit op detacheringsbasis voor de duur van één tot drie maanden gedurende één tot 

twee dagen per week, waarvoor door Baanbrekers een vergoeding wordt ontvangen. Spreker 

vervolgt dat dit mevrouw Van Limpt motiveert in haar wijze van directeur kunnen zijn. Mevrouw Van 

Limpt zal hiertoe een aantal landelijke functies op een laag pitje zetten gedurende deze periode. De 

heer Hendrich vervangt mevrouw Van Limpt als zij niet bij Baanbrekers aanwezig is. Het dagelijks 

bestuur heeft hierop positief gereageerd. 

Vervolgens dankt de Voorzitter de AB leden voor het mede vorm geven van Baanbrekers in het 

afgelopen jaar, waarbij er nog een klus te klaren is om als drie gemeenten te gaan bepalen waartoe 

Baanbrekers op aarde is en daarbij een balans te gaan vinden in mensen en geld.  

 

Mevrouw De Bruijn heeft een vraag van één van de raadsleden waarbij er privé gegevens zouden zijn 

kwijtgeraakt bij Baanbrekers. Dit raadslid kan hiertoe contact opnemen met mevrouw Van Limpt. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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BIJLAGE: BEANTWOORDING GESTELDE VRAGEN N.A.V. DE BERAP Q3-2016  

BESTUURSVERGADERING VAN 19 DECEMBER 2016 

 

 

3 Pag. 3 Het totale budget  re-integratie voor 
de drie deelnemende gemeenten volgens de 
specificatie van het ministerie bij de 
september circulaire bedraagt € 1.754.854 
( Heusden € 596.188 -> Loon op Zand € 
231.480 -> Waalwijk € 927.186) 
En wijkt hiermee € 20.000 af van de 
opgenomen raming in de kolom voorstel 
BGW04 

Het effect van de september-circulaire 
was nog niet verwerkt in cijfers Berap 
Q3. 
Uit de circulaire zelf zijn cijfers niet 
direct te achterhalen; die krijgen we 
ook niet aangeleverd via gemeenten, 
dus worden die nagezocht in de IUSD- 
uitsplitsing, (later op internet 
gevonden).  
De Berap was toen al in omloop. 
 

3 Pag. 3 De reïntegratiekosten, 
sectorplankosten WSW en diverse kosten 
PMC’s hebben tot en met het derde 
kwartaal respectievelijk € 649.000 en € 
14.000 en € 155.000 bedragen  Bij de 
prognose wordt uitgegaan van € 1.200.000 
en € 200.000en € 358.000?  
Indien er voor het laatste kwartaal wordt 
aangenomen dat de kosten gelijk zijn aan 
het hoogste bedrag zoals weergegeven voor 
de eerste drie kwartalen dan geeft dit een 
verschil van ruim € 6,5 ton  
Worden deze (geraamde) kosten nog 
volledig uitgegeven in 2016? 
 

Grotendeels. Bij re-integratie-kosten 
wordt onder andere nog 
loonkostensubsidie in Q4 verwerkt (ca. 
€ 200.000). 
Sectorplankosten WSW worden in Q4 
pas verwerkt (zie ook toelichting pag.5). 
Kosten PMC’s in samenhang met omzet 
te bezien, omzet blijft iets achter t/m 
Q3. Per saldo wordt nog uitgegaan van 
hetzelfde resultaat (zie toelichting pag.6 
onder algemeen). 

3 Zoals aangegeven bij het onderwerp 
Invorderingen BUIG is er in 2015 een start 
gemaakt met de optimalisatie van het 
invorderingsproces waar in 2016 verder aan 
gewerkt wordt. 
Vraag: Zijn er aan deze optimalisatie slag 
(extra) kosten verbonden en hoe verhoudt 
zich dat tot een neerwaartse bijstelling van 
het geraamde bedrag invorderingen met  
€ 90.000 voor 2016?  (kosten/baten analyse) 
 

De optimalisatie in het proces 
terugvordering heeft in 2015 en 2016 
plaatsgevonden. 
Dit is gebeurd door het kenniscentrum 
van  Stimulansz mee te laten kijken, 
door een betere gebruikmaking van 
bestaande applicaties (in overleg met 
onze leverancier) en door interne 
procesverbeteringen en 
werkverdelingen binnen dat proces.  
De kosten van Stimulansz en de 
leverancier zijn grotendeels in 2015 al 
gemaakt. 
In 2016 is vooral ingezet op de interne 
verbeteringen en op tijdelijke 
uitbreiding van capaciteit door inhuur 
van een ervaren medewerker, die naast 
achterstanden in werk ook betrokken 
was bij de verbeterslagen. De 
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incidentele kosten hiervan bedroegen 
circa € 75.000. 
De opbrengsten uit terugvordering voor 
wat betreft het buig-budget bedroegen 
de laatste jaren € 344k (2013), € 354k 
(2014) en € 372k (2015). 
De verwachting eerder in het jaar was, 
dat de opbrengsten uit terugvordering 
voor wat betreft het buig-budget verder 
zouden kunnen stijgen naar € 500k. 
Dat blijkt nog even te optimistisch te 
zijn geweest, de verbeteringen en het 
wegwerken van achterstanden kost 
meer tijd dan verwacht, zodat we nu 
verwachten dit jaar verder te stijgen 
naar € 410k. 
Voor 2017 verwachten we een toename 
tot € 600k aan opbrengsten ten gunste 
van het buig-budget, bij een tijdelijke 
uitbreiding van de formatie met twee 
medewerkers in dienst van Baanbrekers 
(geraamde kosten ca € 100k). 
Overigens zorgt dit team 
Terugvordering er niet alleen voor dat 
(de genoemde bedragen aan) 
terugvorderingen ten behoeve van het 
buig-budget worden gerealiseerd, maar 
ook voor de budgetten van Bijzondere 
Bijstand en BBZ bedragen worden 
geïncasseerd. Het totaal aan 
gerealiseerde terugvorderingen ligt 
daarmee aanzienlijk hoger (bijna 2maal 
zo hoog) dan dat blijkt uit louter de 
opbrengsten die ten gunste van het 
buig-budget komen. 

3 De geraamde opbrengst BBZ t/m Berap Q3 
bedraagt € 263 terwijl in de kolom voorstel 
BGW04 (prognose)  € 168 wordt 
aangegeven.  
Vraag: Dient op basis van deze informatie 
de raming te worden bijgesteld? 
 

De begrote inkomsten en uitgaven zijn 
gebaseerd op de gemiddelde inkomsten 
en uitgaven van de afgelopen jaren. 
Gezien de aard van de regeling, kan de 
realisatie inderdaad afwijken van de 
begroting, vooral omdat het om kleine 
aantallen klanten gaat met niet te 
voorspellen uitgaven en ontvangsten op 
leningen. Tussentijds wordt begroting 
niet aangepast. 
 

4 De kosten voor Baanafspraken in het 
overzicht zijn opgenomen in de post “Kosten 
Fidant” (zie toelichting *) Voor 
Baanafspraken was een geraamd bedrag van 

Een deel van de kosten baanafspraken 
moeten nog worden geboekt. 
Ten aanzien van evt. resterend saldo 
geldt dat dit ten gunste van het 
exploitatieresultaat komt, er mag 
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€ 240.000 opgenomen waar nu geen beroep 
op wordt gedaan.  
Het saldo re-integratie € 834 maakt nu 
onderdeel uit van het resultaat. 
Vraag: Wordt deze niet benutte raming 
Baanafspraken ad. € 240.000 ten gunste  
van het exploitatieresultaat gebracht? (dus 
niet in een reserve gestort?) 
 

hiervoor geen reserve worden 
aangehouden. 

5 Pag.5 Zie bijgevoegd overzicht voor een 
detaillering van de bijzondere 
bijstandskosten.  
Vraag: Is er een vergelijk te maken a.d.h.v. 
bijgevoegde specificatie met  b.v. de kosten 
van de Gemeente Heusden.? 
 

Zie bijgevoegd overzicht met per 
onderdeel een vergelijking tussen 
Heusden en Waalwijk. Met arceringen 
zijn de grootste verschillen aangeduid. 
Alleen al de posten hulp bij huishouding 
en overige kosten financiële transacties 
leiden voor Waalwijk t.o.v. Heusden tot 
hogere uitgaven van zo’n € 200.000. 
 

10 Pag. 10 Aangegeven wordt dat het 
gemiddeld aantal uitkeringen naar 
verwachting iets hoger uitkomt dan eerder 
begroot. Bij een aanname van een stijging 
van het klantenbestand met 20 komt het 
gemiddeld aantal uit op 1.660 uitkeringen 
((1615+1648+1660+1679+1699):5). Dit 
aantal afgezet tegen een gemiddelde 
uitkeringslast van € 13.414 komt dit neer op 
een verwachte BUIGH uitgaven 2016 van  
€ 22.267.240.  In het overzicht op blz.3 staat 
een geprognosticeerd bedrag uitgaven van € 
22.861.000. Dit geeft een verschil van bijna 
€ 6 ton.  
Vraag: Zou dit positieve risico moeten 
worden toegelicht ? 
 

Uit BUIG worden ook nog 
loonkostensubsidies Baanafspraken en 
Beschut werken gefinancierd; een deel 
daarvan is nog niet geboekt (volgt in 
Q4). 
Op zich had hier een positief risico 
vermeld kunnen worden. 
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 
19 december 2016 

1.  Opening/mededelingen/ingekomen 
stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 
2.a.de termijnagenda; 
2.b.de openbare besluitenlijst DB van 21 oktober 2016 
 

2. 
 

Verslag en besluitenlijst van  
3 oktober 2016 
 

Besloten wordt:  
Het verslag en de besluitenlijst van 3 oktober 2016 vast te stellen, met daarbij de aanvulling dat is besloten om 
de liquiditeitsplanning in het vervolg te gaan opnemen in de Berap. 

3. 
 

Bestuursrapportage Q3-2016 Besloten wordt: 
De bestuursrapportage Q3-2016, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen, vast te stellen.  
 

4. Frauderisicoanalyse Besloten wordt: 
De Frauderisicoanalyse vast te stellen. 
 

5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Besloten wordt : 
- Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen, mits door dit beleid de flexibiliteit in het gedrang 

komt als gevolg van de door Baanbrekers opgenomen drempelbedragen in het beleid; 

- “lokale ondernemers” in het overzicht op pagina 9 van het beleid te verwerken; 

- met een reactie te komen n.a.v. “het  meervoudig onderhands en/of openbaar”. 

 

6. Algemene voorwaarden Baanbrekers Besloten wordt: 

- De algemene inkoopvoorwaarden Baanbrekers; 

- de Algemene voorwaarden detacheringen van Baanbrekers en St. Fidant; 

- de Algemene leverings-dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden Baanbrekers; 

- de Algemeen geldende voorwaarden m.b.t. de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader 

van het begeleid werken ex artikel 7 van de Wsw; 

vast te stellen. 
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7. Meerjarenplan onderhoud 
gebouwen 

Besloten wordt: 

a. Tot het vaststellen van de kostenraming onderhoudsplan gebouwen en buitenterrein 2017 -2021; 
b. tot het verhogen van de dotatie ten behoeve van onderhoud gebouwen met € 200.000 per jaar voor de jaren 

2017 tot en met 2021; 
c. tot het opheffen van de onderhoudsvoorziening gebouwen, het in 2016 laten vrijvallen van de restantmiddelen 

uit deze voorziening en het storten van deze middelen in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen; 
d. dat het onderhoudsplan jaarlijks gespecificeerd wordt besproken in de besturen. 

 

8. Ruelong B.V./WML facilitair Kennis wordt genomen van: 

De voorlegger Ruelong B.V./WML-facilitair; 

Besloten wordt: 

Het onderwerp “synchroniseren administratieve inrichting en verantwoording WML-f” op te nemen op de 

termijnagenda van het AB. 

 

9. Ziekteverzuim Kennis wordt genomen van: 

De analyse inzake het ziekteverzuim, de maatregelen inzake de terugdringing van het ziekteverzuim en de 

doelstelling 2017. 

 

10. Vergaderplanning  bestuur 
Baanbrekers 

Besloten wordt: 

- De vergaderplanning 2017 onder voorbehoud van de behandeling en vaststelling van de kadernota in het AB, 

vast te stellen; 

- op basis van de frequentie van deze vergaderplanning 2017 een tweetal extra informatie avonden in te 

plannen voor het algemeen bestuur. 

 

11.a. Vennootschapsbelasting Kennis wordt genomen van: 

De toelichting stand van zaken inzake vennootschapsbelasting door de heer Hendrich. 
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Voor akkoord: 30 Januari 2017 
 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt       W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris        Voorzitter 
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Behandeling in:      AB van  13 april 2017                

Onderwerp:            Jaarstukken 2016 (inclusief jaarverslag) 

Steller:                      F. van Kruisselbergen, adviseur planning & control 

 

 
Voorstel: 
 

Voorgesteld wordt om: 
 De jaarstukken 2016 inclusief het jaarverslag overeenkomstig het 

concept voorlopig vast te stellen onder de ontbindende voorwaarde van 
het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant. 

 De door het AB voorlopig vastgestelde jaarstukken 2016 inclusief het 
jaarverslag, inclusief de accountantsverklaring (indien deze gereed is 
anders volgt een nazending) door het DB aan de drie gemeenteraden te 
laten toesturen met het verzoek de zienswijze ter zake te geven.  
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB  13 april 2017 
   
 
 
A.E.W. van Limpt                        W. Ligtenberg, 
secretaris                                     voorzitter    
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

 X MT 3 april 2017 

    

Extern:  Functionarissen / overlegorgaan Datum:  

 X SET 30 maart 2017 en  
3 april 2017 

 X DB 3 april 2017 

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Colleges / raden  X Na voorlopige vaststelling AB  
doorgeleiden aan Raden voor zienswijze 

Na 13 april 2017 en 
voor 15 april 2017 

Provincie X Na definitieve vaststelling AB  
jaarrekening aan Provincie  

Na 12 juli 2017 en 
voor 15 juli 2017 

Intranet     

O.R.  X Na afronding controle accountant  

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief  M. Felida n.t.b. 

Anders    
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Onderwerp:   Jaarstukken 2016 inclusief jaarverslag 

 
Inleiding 
Jaarlijks wordt een jaarrekening en jaarverslag opgesteld. Conform de bepalingen van de 
gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden deze documenten ter 
(voorlopige) vaststelling aangeboden aan uw bestuur en voor een zienswijze verstrekt aan de drie 
gemeenteraden (vóór 15 april a.s.) en ten slotte ter informatie toegestuurd aan Gedeputeerde 
Staten van de Provincie (vóór 15 juli a.s.).  
 
Toelichting  
Het proces 
Het nu voorliggende concept is aan de accountant voorgelegd in het kader van de controle van de 
jaarrekening. De controle vindt op dit moment plaats en is naar verwachting begin april afgerond.  De 
jaarrekening en het jaarverslag zijn geïntegreerd in één document. Wij verwachten verder dat wij uw 
bestuur ter vergadering een goedkeurende verklaring van de accountant kunnen overleggen.  
 
Na behandeling in uw bestuur kan de voorlopig vastgestelde jaarrekening inclusief jaarverslag 
worden toegezonden aan de drie raden, tezamen met de geactualiseerde begroting 2017 en 
meerjarenbegroting 2018-2021,  en het definitief ontwerp kadernota 2018. Na het verkrijgen van de 
zienswijzen van de raden op deze stukken worden deze stukken voor uw vergadering op 12 juli 2017 
ter definitieve vaststelling aan uw bestuur aangeboden en kunnen daarna worden toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten. 
 
Ontwikkelingen 2016 
Voor een korte inhoudelijke toelichting over de ontwikkelingen over 2016 verwijzen wij u graag naar 
de inleiding. 
 
Resultaat 
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een gerealiseerd totaal saldo van baten & lasten van voordelig  
€ 599.000 en na bestemming reserves een gerealiseerd resultaat van nadelig € 3.420.000. Dat is een 
voordeel van € 538.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 en een nadeel van  
€ 537.000 ten opzichte van Berap 2016 Q3.  
 
Voorstel:  

 De jaarstukken 2016, inclusief het jaarverslag overeenkomstig het concept voorlopig vast te 
stellen onder de ontbindende voorwaarde van het verkrijgen van een goedkeurende 
verklaring van de accountant. 

 De door het AB voorlopig vastgestelde jaarstukken 2016, inclusief het jaarverslag, inclusief de 
accountantsverklaring (indien deze gereed is anders volgt een nazending) door het DB aan de 
drie gemeenteraden te laten toesturen met het verzoek de zienswijze ter zake te geven.  

 
 

Dagtekening,  6 april 2017 
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 INLEIDING 

Bij Baanbrekers draait het om mensen en om werk. De medewerkers van deze uitvoeringsorgani-

satie voor werk en inkomen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk doen elke dag 

hun uiterste best voor mensen die niet of nog niet zelfstandig aan de slag kunnen op de reguliere 

arbeidsmarkt.  

 

Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is ervoor te zorgen dat iedere inwoner van de drie Langstraat-

gemeenten zo volwaardig mogelijk meedoet aan de maatschappij en het liefst aan het werk is. Dit is 

de opdracht waarmee Baanbrekers in 2013 van start ging. En dit is anno 2017 nog steeds het doel. 

We koersen nu hard af op het eerste lustrum van onze organisatie. Nu is de tijd rijp om goed te kij-

ken naar welke prestaties er allemaal zijn geleverd, welke mensen er allemaal in hun kracht zijn gezet 

en welke werkgevers er allemaal zijn voorzien van nieuw talent.  

 

Wat betreft 2016 constateer ik dat Baanbrekers weer een druk jaar achter de rug heeft. Wet- en re-

gelgeving zijn nog steeds aan veranderingen onderhevig. Het Rijksbeleid is niet bepaald constant te 

noemen. Zo hing in 2016 nog steeds het inrichten van het nieuwe beschutte werken boven de markt. 

Inmiddels is hier duidelijkheid in gekomen. De drie Langstraatgemeenten zullen er samen met Baan-

brekers mee aan de slag gaan.  

 

Wat ook speelde is de druk op de uitkeringsgelden. Nog steeds is er een grote toeloop bij Baanbre-

kers. De economie mag dan wel aangetrokken zijn, de bijstandsbestanden nemen nog verder toe. 

Ook deels veroorzaakt door nieuw Rijksbeleid. De Langstraat kreeg – net zoals andere regio’s – in 

2016 te maken met een flinke instroom aan statushouders. Deze personen hebben huis en haard ver-

laten om bij ons een veilig heenkomen te vinden. Baanbrekers is namens de drie gemeenten ook met 

deze nieuwe doelgroep voortvarend aan de slag gegaan, waarbij werk voorop staat. 

 

Baanbrekers zag zich ook in 2016 gesteld voor de taak om werkgevers te ontzorgen, om medewer-

kers met een beperking aan de slag te helpen en te houden, om talenten nieuwe stappen naar werk 

te laten zetten. Het vervult mij met trots te kunnen melden dat Baanbrekers in 2016 voor het eerst 

de 500-grens is gepasseerd! Baanbrekers wist meer dan vijfhonderd talenten aan het werk te helpen.  

 

Over het hoe en wat van de taken en verantwoordelijkheden van Baanbrekers in 2016 leest u meer 

in de jaarstukken die momenteel voor u liggen. Er wordt uitgebreid ingegaan op waar Baanbrekers 

vandaan komt, wat Baanbrekers heeft gepresteerd, wat Baanbrekers ons als Langstraat in de meest 

brede zin van het woord heet opgeleverd en wat een en ander aan investeringen heeft gevraagd.  

 

Voor de toekomst ben ik van mening dat het takenpakket van Baanbrekers duidelijker zal gaan wor-

den. Momenteel wordt immers gewerkt aan een kadernota voor Baanbrekers. Hierin wordt precies 

opgetekend wat de drie gemeenten van Baanbrekers verwachten. Hieraan wordt ook de begroting 

van Baanbrekers gekoppeld. Vanaf deze plek wil ik benadrukken dat het zaak is om stevig te blijven 

inzetten op werkgeversdienstverlening om zoveel mogelijk mensen zo regulier als mogelijk aan het 

werk te krijgen en te houden.  

 

Veel leesplezier! 

 

Wil Ligtenberg 

voorzitter Baanbrekers 
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 JAARVERSLAG 2016 

 

 Programmaverantwoording  
 

2.1.1 Algemeen  

 

“De weg naar werk kan soms letterlijk duizenden kilometers lang zijn. Het kan er ook op neerko-

men dat je zelf in actie komt om je droombaan te vinden. Of dat je je oude en vertrouwde werk-

omgeving verruilt om bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. En wat te denken van het talent dat 

zijn beperking niet ziet als een handicap en datzelfde – heel logisch – ook verwacht van een werk-

gever? Om maar te zwijgen van die klant die na een tijdlang in de bijstand als voorman nu zijn 

steentje bijdraagt.” 

 

Marion van Limpt, directeur van Baanbrekers, laat graag praktijkvoorbeelden de revue passeren als 

het gaat om haar organisatie. “Baanbrekers is een optelsom van verhalen over mensen. Vaak zijn dat 

positieve verhalen. Verhalen van groei en ontwikkeling. Van kleine kansen en grote mogelijkheden. 

Soms zijn het ook minder leuke verhalen. Waar het op neerkomt, is dat het bij onze organisatie gaat 

om mensen, om kandidaten, om talenten. Het is aan ons als organisatie om het talent van deze per-

sonen te ondersteunen. Daarbij hebben we werkgevers nodig die onze talenten een kans willen bie-

den. Dat kan door het uitbesteden van werk of door het op detacheringsbasis aan de slag helpen van 

onze mensen. Het kan ook door het daadwerkelijk in dienst nemen van onze kandidaten. En dat heb-

ben we natuurlijk het liefste.” 

 

Het afgelopen jaar heeft Baanbrekers weer haar uiterste best gedaan om nieuwe delen toe te voe-

gen aan haar ‘verhalenbundel’. “We hebben in 2016 successen geboekt en te kampen gehad met te-

genslagen. Maar weer zijn we er in geslaagd om meer mensen aan de slag te krijgen dan het voor-

gaande jaar. De plaatsingen op werk blijven groeien.” Zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk 

aan het werk krijgen en houden. Dat is en blijft in één zin de opdracht van Baanbrekers. “Deze op-

dracht sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zo-

veel mogelijk mensen te laten meedoen aan de maatschappij. Ook in 2016 waren alle medewerkers 

van onze organisatie direct of indirect bezig met het uitvoeren van deze opdracht.” 

 

Baanbrekers doet haar uiterste best om personen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. 

“Ook werken we aan het verbeteren van de kansen op meedoen aan de arbeidsmarkt van talenten 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. We leggen hierbij steeds meer de focus op uitstroom naar 

duurzaam en regulier werk. Als dit nog niet mogelijk is, dan richten we ons op het naar vermogen le-

veren van een arbeidsprestatie. Voor de uitvoering van onze opdracht hebben we onze organisatie 

op een dusdanige manier ingedeeld zodat deze logisch aansluit bij de wettelijke taken en regelgeving 

die wij uitvoeren: Inkomensondersteuning - Re-integratie & Participatie – Leerwerkbedrijf – Bedrijfs-

voering.” 

 

Net zoals de voorgaande jaren was ook 2016 een jaar met een pittig karakter. “Het gaat weer cres-

cendo wat betreft de economie, Helaas heeft Baanbrekers echter nog steeds te maken met de gevol-

gen van de recente economische crisis. Het aantal personen dat bij ons voor ondersteuning aanklopt, 

is onverminderd groot. Dit komt door forse wijzigingen in het Rijksbeleid. Denk hierbij op het stop-

pen van de instroom in de Wet sociale werkvoorziening, het bijna op slot gaan van de Wajong, de 

groei van het aantal statushouders, het doorlichten van de WIA, het verkorten van de WW en het 

ook aan de slag helpen van niet-uitkeringsgerechtigden op Banenafspraken. Hoewel we in 2016 een 

recordaantal personen naar regulier werk wisten te bemiddelen en hoewel we streng waren aan de 
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poort, is het aantal klanten toch flink toegenomen. Dit vraagt om extra flexibiliteit en creativiteit van 

onze medewerkers om deze klanten allemaal te kunnen bedienen.” 

 

Baanbrekers was ook in 2016 op allerlei niveaus actief. “Zo opereerden we samen met onze gemeen-

ten lokaal in de wijken, subregionaal waren we druk aan de slag in de Langstraat en ook op het ni-

veau van de arbeidsmarktregio Hart van Brabant sloegen we op de trom. Dit legde uiteraard wel ex-

tra druk op onze medewerkers en op onze organisatie. Wij kunnen onze medewerkers niet opdelen 

in drieën, dus moeten we op creatieve manieren blijven zoeken naar mogelijkheden om ons steentje 

bij te dragen op de voorgenoemde drie niveaus.” 

 

Het kenmerkende van Baanbrekers is dat het een organisatie is met een groot en waardevol net-

werk. “Ons leidend principe is werken op basis van coproducties. Samen met andere organisaties en 

instellingen werken we op deze manier aan succes voor de hele regio. We kennen wat dit betreft ver-

schillende vormen van arrangementen met werkgevers, we kennen ook de verschillende vormen van 

samenwerking met netwerk- en ketenpartners zoals UWV, Diamant Groep, Prisma, Regionaal Werk-

bedrijf Hart van Brabant en de gemeenten op Langstraat- en Midden-Brabantniveau.” 

 

Baanbrekers is een speciale organisatie. “We zijn zowel een bedrijf als een voorziening. We zijn zowel 

een sociale dienst als een SW-bedrijf van drie gemeenten. We zijn zowel een werkgever als een inter-

mediair en leverancier van nieuw talent. Deze dubbelheden in ons DNA kunnen zorgen voor onduide-

lijkheid en een vertroebelde visie. Niet alleen bij ons, maar ook bij onze omgeving. Hier moeten we 

allen alert op zijn en blijven. We moeten de vraag durven stellen wat Baanbrekers mag kosten. Met 

andere woorden: welke financiële investering hebben wij er met z’n allen voor over om mogelijke 

winst te boeken op andere terreinen?” 

 

“In 2014 kwamen wij met een strategisch plan voor de jaren tot en met 2018. In dit toekomstper-

spectief schetsten wij de grote lijnen die wij wilden gaan volgen. We wilden ons duidelijk profileren 

als ondernemende, omzetgerichte, flexibele en marktgerichte organisatie, die erop gericht is om zo-

veel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen. Om dit te bereiken stelden we acht program-

malijnen. Langs deze programmalijnen zijn we aan de slag gegaan. Inmiddels is het tijd geworden 

voor een pas op de plaats en voor reflectie.” 

 

De acht programmalijnen die Baanbrekers tot op heden hanteerde op een rij:  

1. We werken nauw samen in Midden-Brabant. 

2. We voeren de loonwaardebepaling in. 

3. We bekijken kritisch de toegevoegde waarde van onze productmarktcombinaties. 

4. We bouwen onze detacheringsactiviteiten en mixed-people concept verder uit. 

5. We versterken onze acquisitie, ons relatiebeheer en onze marktbewerking. 

6. We bekijken onze organisatie kritisch op wat er nodig is om ons werk te kunnen doen. 

7. We integreren de activiteiten van WML Facilitair in onze organisatie. 

8. We verbeteren de samenwerking met onze gemeenten. 

“Als we deze programmalijnen bekijken en afzetten tegen wat er de afgelopen jaren in de praktijk 

hebben gerealiseerd, dan mogen we tevreden zijn. We hebben gedaan wat we beloofden. Sterker 

nog, we deden meer. Niet alleen voor onze mensen en voor onze organisatie, maar ook voor onze 

gemeenten.” 

 

Als wordt gekeken naar het afgelopen jaar en naar de nabije toekomst, dan is het zo dat Baanbrekers 

nog voor een flinke klus staat. “Er is en blijft een onbalans tussen de financiële kaders en de taken die 

wij uitvoeren. We merken dat er steeds vaker een beroep op onze organisatie wordt gedaan om klus-

sen te klaren op een breed sociaal terrein. Ook is het zo dat ons klantenbestand nog steeds groeit. 
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Gelukkig gloort er economisch hoop. We zien het aantal kansen op werk namelijk fors toenemen. He-

laas is er wel een discrepantie tussen de vraag uit de markt en ons aanbod aan talenten. Baanbrekers 

moet er alles aan doen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Zoals zo vaak geldt ook 

nu dat goed werk tijd nodig heeft.”  

 

2016 was een bijzonder jaar. “We hebben intensief gekeken naar samenwerking. Zo zijn we druk in 

gesprek met onze collega’s van de Diamant Groep in Tilburg. Ook samenwerken met andere partners 

achten wij als netwerkorganisatie voor de hand liggend. Telkens hebben we hierbij ons belangrijkste 

doel voor ogen: zoveel mogelijk mensen zo regulier en duurzaam mogelijk aan de slag helpen. Verder 

zijn we aan de slag gegaan met gesprekken met onze drie gemeenten over onze opdracht. Uiteinde-

lijk gaan deze gesprekken ertoe leiden dat er een kadernota komt, waarin op een meer expliciete 

manier is vastgelegd wat de gemeenten van ons verwachten. Het doel van deze kadernota is om te 

komen tot vooraf geformuleerde opdrachten en een sluitende begroting voor 2018. De kadernota 

gaat uit van de huidige taken van Baanbrekers. Verder wordt rekening gehouden met verwachte ont-

wikkelingen.” 

 

Voor de toekomst ziet Baanbrekers veel kansen. “Het continu investeren in contacten met de markt, 

gaat nog meer vruchten afwerpen. Dat hebben we in 2016 zeker ook al gezien. Niet voor niets heb-

ben we een absoluut recordaantal mensen aan regulier werk geholpen. Helaas zagen we ook veel 

nieuwe talenten een beroep doen op onze ondersteuning. Het lijkt een beetje dweilen met de kraan 

open. Maar als we niet zouden dweilen, zou het spreekwoordelijk waterpeil in de Langstraat flink zijn 

gestegen.” 

 

De Baanbrekersdirecteur vindt het een goede zaak dat de drie Langstraatgemeenten met de kader-

nota die momenteel wordt opgesteld straks een document in handen hebben, waarmee het doel, de 

richting, het takenpakket en de financiële huishouding van Baanbrekers veel meer op orde zullen ko-

men. “We zijn ambitieus in de Langstraat. We zijn ook ambitieus bij Baanbrekers. Maar ambities kos-

ten ook iets. Energie, tijd en uiteindelijk ook voldoende financiële middelen. Het blijft een mooie uit-

daging om hier samen keuzes in te maken en te blijven zoeken naar creatieve en slimme oplossin-

gen.” 

 

Hoe het afgelopen jaar voor de bedrijfsonderdelen van Baanbrekers is verlopen, wordt hierna ge-

schetst door de managers. “We hebben wat dit betreft gekozen voor een opbouw in deelpro-

gramma’s. Zo gaan de managers in op Inkomensondersteuning, Re-integratie & Participatie, Leer-

werkinfrastructuur en Bedrijfsvoering. Centraal in alle verhalen staat dat we bij alles wat wij doen uit-

gaan van de mens. De menselijke maat is leidend. Wij als Baanbrekers zijn er slechts om mensen, 

werkzoekenden, talenten, kandidaten en medewerkers verder op weg te helpen, naar zo regulier 

mogelijk werk en naar volledig meedoen aan de samenleving. Dat is de opdracht waarvoor Baanbre-

kers is opgericht. En dat is ook de opdracht waarmee wij de toekomst ingaan.” 

 

2.1.2 Inkomensondersteuning 

 

De economische crisis mag dan voorbij zijn en het aantal openstaande vacatures is nog nooit zo groot 

geweest, toch wil dat niet zeggen dat Baanbrekers het aan de kant van inkomensondersteuning rus-

tig heeft gehad in 2016. “Integendeel”, verklaart Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, 

ferm. “Het afgelopen jaar hadden wij het druk met een hoofdletter D. Zo zagen wij het aantal perso-

nen dat een uitkering ontvangt met honderd toenemen van zestienhonderd eind 2015 tot zeventien-

honderd eind 2016. De toename van het aantal klanten heeft vooral te maken met het feit dat an-

dere wet- en regelgeving op de schop is gegaan.” 
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De Rijksoverheid voerde in het recente verleden een aantal wijzigingen door. Die wijzigingen hadden 

direct invloed op de hoeveelheid werk bij Baanbrekers. “De Wet sociale werkvoorziening ging op slot, 

de Wajong werd veel strenger, de duur van de Werkloosheidswet werd drastisch ingeperkt en de 

pensioenleeftijd ging omhoog. Ook deden veel meer ouderen een beroep op de Wet inkomensvoor-

ziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Verder kregen we ook in 

onze drie gemeenten te maken met een flink aantal personen die door oorlogsgeweld huis en haard 

moesten verlaten om onder meer in Nederland een veilig heenkomen te zoeken. En tel daarbij ook 

nog eens op dat de economie slechts na enig horten en stoten weer voorzichtig op gang is gekomen. 

Door al deze ontwikkelingen meldden zich het afgelopen jaar enorm veel mensen aan de Zanddon-

kweg 14 voor een uitkering en voor hulp om weer aan de slag te komen.” 

 

Het aantal personen dat zich in 2016 meldde voor een uitkering, is vele malen groter dan het aantal 

mensen dat uiteindelijk een uitkering ontvangt. “De medewerkers van Baanbrekers hebben hun ui-

terste best gedaan om zoveel mogelijk personen aan de poort tegen te houden. Onder het mom van 

‘voorkomen is beter dan genezen’ hebben wij ervoor gezorgd dat bijna zestig procent van alle mel-

ders op een andere manier de toekomst is ingegaan. Zij kwamen niet in aanmerking voor een uitke-

ring. Ze gingen bijvoorbeeld terug naar school, konden via ons al voordat ze in een uitkering zouden 

komen worden bemiddeld naar werk of bleken te kunnen putten uit andere inkomstenbronnen of 

vermogen.” 

 

Hoewel het voorgaande jaren ook al werd geconstateerd, bleek 2016 volgens Eric echt wel het jaar 

van de multiproblematiek te zijn. “We merken steeds meer dat de mensen die bij ons aankloppen te 

maken hebben met meerdere problemen tegelijkertijd. Die problemen kunnen te maken hebben 

met werk, inkomen, gezondheid, verslaving en schulden. In de praktijk blijkt dat deze doelgroep erg 

lastig is om aan het werk te helpen. We doen ons best, maar we moeten realistisch zijn dat Baanbre-

kers niet alle problemen van deze personen kan oplossen.” 

 

De mensen die voor inkomensondersteuning bij Baanbrekers aankloppen, krijgen steeds vaker te ma-

ken met inkomensconsulenten die vast in dienst zijn bij Baanbrekers. “Jarenlang werkten wij met in-

huurkrachten. Dit is zo ontstaan omdat ons klantenbestand erg kan fluctueren. De laatste tijd zien we 

echter dat het aantal klanten hoog is en blijft. Mede hierom hebben we er een paar jaar geleden 

voor gekozen om het aantal inhuurkrachten flink te verminderen en hen te vervangen door consulen-

ten in dienst van Baanbrekers. Hiermee besparen we kosten en investeren we tegelijkertijd in de 

kennis en expertise van onze eigen organisatie. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om inkomenscon-

sulenten in dienst te nemen en te houden. Er is in Nederland namelijk een enorm tekort aan dit soort 

medewerkers. Elke gemeente is op zoek naar deze professionals. Ook Baanbrekers heeft te maken 

met deze concurrentie. Vandaar dat wij veel investeren in het zelf opleiden van onze medewerkers.” 

 

Eric wil graag benadrukken dat het bijstandsbestand geen constant bestand is. “Dat wordt vaak wel 

gedacht. Als je zegt dat je klantenbestand eerst zestienhonderd was en nu zeventienhonderd, zou je 

kunnen concluderen dat er ‘slechts’ honderd personen bij zijn gekomen. Maar dat is te simpel ge-

steld. Er hebben zich in 2016 zo’n 1.250 personen gemeld voor een uitkering. Aan circa 550 van deze 

mensen is een uitkering toegekend. Verder zijn er door Baanbrekers klanten naar werk bemiddeld. 

Ons bestand is dus enorm in ontwikkeling. Er gaan veel personen in, maar er gaan er ook veel uit. En 

vooral die instroom zorgt voor veel werk voor onze inkomensconsulenten. Het zorgt ook voor werk 

voor onze handhavers, voor bezwaar & beroep en de uitkeringsadministratie, terwijl de hoge uit-

stroom veel werk oplevert voor de medewerkers terugvordering. Het betreft namelijk nieuwe, onbe-

kende klanten, waarvan vermogen, thuissituatie en andere zaken nog moeten worden vastgesteld. 

Dit zorgt ervoor dat de werkdruk bij onze inkomensconsulenten erg hoog is. Voorheen had een inko-

mensconsulent zo’n negentig klanten in de caseload. Dat aantal is nu opgelopen tot gemiddeld hon-

derddertig.” 
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Baanbrekers helpt personen die recht hebben op ondersteuning met een uitkering. Als achteraf blijkt 

dat aan iemand ten onrechte bijstand is verstrekt, moet Baanbrekers gaan terugvorderen. In 2016 is 

door Baanbrekers extra aandacht besteed aan terugvordering. “Uit onderzoek bleek dat Baanbrekers 

meer ten onrechte verstrekte bijstand dan voorheen zou kunnen terugvorderen. Hiervoor hebben 

we onze terugvorderingsprocessen anders ingericht en hebben we geïnvesteerd in extra professio-

nals. Het terugvorderingsproces is verder verbeterd en voor een deel geautomatiseerd. In 2016 vor-

derden we in totaal zo’n 700.000 euro terug , waarvan 440.000 euro als gevolg van teveel verstrekte 

bijstandsuitkeringen. Het geld dat we terugvorderen zorgt ervoor dat de gemiddelde uitkeringslast 

omlaag gaat.” 

 

Bijstandsklanten die niet (helemaal) eerlijk zijn geweest, krijgen te maken met de handhavers van 

Baanbrekers. “Wij pakken onrechtmatigheid aan. Dat mag iedereen weten. Tot 2015 werd een deel 

van onze sociale recherche uitgevoerd door een extern bureau. Vorig jaar hebben we bewust ervoor 

gekozen om handhaving helemaal in eigen huis uit te voeren. We hebben nu vier medewerkers die 

zich intensief bezighouden met het voorkomen, het opsporen en het aanpakken van fraude en het 

adviseren aan inkomensconsulenten. Door goed te letten op fraude zorgen wij ervoor dat alleen die 

personen een uitkering ontvangen die er ook echt recht op hebben. Uiteindelijk besparen we hier-

mee ook weer uitkeringslasten.” 

 

“Baanbrekers heeft een wettelijke taak uit te voeren. Dat doen we op een zorgvuldige manier. We 

helpen graag personen die recht hebben op onze ondersteuning. Dit doen we op een strenge, maar 

rechtvaardige manier. Omdat wij streng zijn, is het erg logisch dat mensen problemen hebben met 

beslissingen die wij hebben genomen. Dan wordt er bezwaar aangetekend. Het aantal bezwaren is in 

2016 fors toegenomen; ten opzichte van 2015 met zestien procent. Gelukkig is het zo dat er slechts 

weinig bezwaren gegrond worden verklaard. Dit wil zeggen dat wij ons werk goed doen. Dit blijkt 

trouwens ook uit het kleine aantal klachten dat wij ontvangen over onze dienstverlening.” 

 

Behalve het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ 

houdt Baanbrekers zich ook bezig met het ondersteunen van zelfstandigen (Bbz 2004) en het uitvoe-

ren van werkzaamheden op het gebied van bijzondere bijstand. “De bijzondere bijstand wordt niet 

vanuit het zogenoemde BUIG-budget betaald. Dat is het budget dat wij ontvangen om de uitkeringen 

in het kader van de Participatiewet mee te betalen. Bij Baanbrekers zijn alle inkomensconsulenten 

verantwoordelijk voor de bijzondere bijstand van hun eigen klanten. Daarnaast zijn er zo’n drie me-

dewerkers bezig met de bijzondere bijstand voor overige minima. Dat zijn dus personen die niet van 

Baanbrekers een uitkering ontvangen. Wat betreft de bijzondere bijstand zien wij, net zoals andere 

gemeenten, de laatste tijd een flinke toename van de kosten die te maken hebben met bewindvoe-

ring.” 

 

2.1.3 Re-integratie & Participatie 

 

Mensenwerk is en blijft het kernwoord van Baanbrekers. “Wij leveren eigenlijk nooit standaardoplos-

singen”, stelt Frank Pijnenburg, manager van Re-integratie & Participatie. “Als het gaat om het laten 

meedoen van mensen is er vrijwel altijd maatwerk nodig. Soms is dat op individuele basis, dan weer 

op basis van een groep talenten. Het komt er telkens op neer om op een creatieve en constructieve 

manier te zoeken naar oplossingen. Het aan de slag helpen van mensen blijft hoe dan ook een heel 

gepuzzel.” 

 

Werk staat voorop bij Re-integratie & Participatie. “We zoeken werk bij mensen en mensen bij werk. 

Re-integratie & Participatie is verantwoordelijk voor het plaatsen van kandidaten uit de Participatie-
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wet en de Wsw. “Om dit voor elkaar te krijgen spreken en coachen we mensen, we trainen hun vaar-

digheden groepsgewijs en we plaatsen hen in werkomgevingen voor werktraining. Soms gaan we 

zelfs bij de kandidaten thuis op bezoek. Ook jobhunten, het enthousiasmeren van werkgevers en 

coachen op de werkplek behoort tot onze expertise. Al onze inspanningen zijn erop gericht om men-

sen te laten meedoen, het liefst door middel van werk. Betaald werk welteverstaan.” 

 

“Als je ziet wat we allemaal aan het doen zijn, kan het je gaan duizelen. We zijn bezig met ontzettend 

veel doelgroepen en met enorm veel projecten. Soms lijkt het erop alsof we op meerdere borden 

aan het schaken zijn. Als je wat meer van een afstand kijkt, dan zie je dat bij al onze werkzaamheden 

centraal staat dat we zoveel mogelijk mensen aan de slag willen helpen. En dat lukt ons goed. Zo 

zorgden wij ervoor dat zo’n zestig procent van de personen die zich aan de poort meldden, geen uit-

kering hoefde te ontvangen. Ook boksten we 480 fulltime plaatsingen op betaald werk voor elkaar, 

waaronder 66 Banenafspraken. Dit is écht een enorm aantal. We hebben hiermee meer dan vijfhon-

derd talenten aan de slag geholpen. Daarnaast haalden we zo’n zevenhonderd vacatures op en hiel-

pen we 231 bedrijven met hun personeelsvragen. Tegelijkertijd verzorgden we zo’n 25 rondleidingen 

in het kader van onze werkgelegenheidsaanpak Talent2Work en hielden we twee grote en drukbe-

zochte werkevenementen: de Talentenbeurs en de Meet & Match.” 

 

Aan Re-integratie & Participatie werd in 2015 de Werkpool/Werken Op Locatie toegevoegd. In 2016 

kreeg Re-integratie & Participatie er accountmanagement bij. Deze medewerkers maakten tot en 

met 2015 deel uit van de inmiddels opgeheven afdeling Markt & Strategie. De accountmanagers zijn 

na opheffing van deze afdeling verdeeld over Re-integratie & Participatie en het Werkbedrijf. In 2016 

verschoof het Transferium van Re-integratie & Participatie naar het Werkbedrijf. “De Werkpool is in 

2016 helemaal gesetteld bij Re-integratie & Participatie. Het blijkt een welkome aanvulling te zijn 

voor ons organisatieonderdeel. We zijn in 2016 flink wat nieuwe projecten gestart. Een paar mooie 

namen – zonder de pretentie om volledig te zijn:  SAPA, Diepop, Kühne & Nagel en Van Haren. En bij 

bestaande opdrachtgevers konden we meer mensen in groepen aan de slag. Het betreft hierbij een 

mix van Wsw-medewerkers en talenten vanuit de bijstand. Doordat het opdrachten voor een langere 

tijd zijn, hebben we meer rust en stabiliteit in het groepsdetacheren gebracht.”  

 

Baanbrekers zorgde ervoor dat in 2016 zo’n honderd Wsw-kandidaten begeleid konden werken bij 

werkgevers in de regio. “Ook wisten we zo’n 150 Wsw-medewerkers in groepen te detacheren bij 

grote bedrijven. Bij het Transferium plaatsten we 210 personen vanuit de bijstand op een werkerva-

ringsplek. Verder hielpen we in het Werkbedrijf zestig talenten tijdelijk aan de slag. Bij WML Facilitair 

gingen er in 2016 vijftig personen aan het werk.” 

 

Nieuw in 2016 was het HOB-project. “HOB staat voor Huisvesting-Opleiding-Baan. Het is een project 

waarbij we statushouders aan de slag helpen. Er zijn sinds de start van het HOB-project in augustus 

2016 zo’n 55 personen ingestroomd. Achttien van hen hebben al een betaalde baan. Zeven kandida-

ten zijn bezig met een stage of een proefplaatsing. Ook zijn er flink wat HOB-kandidaten actief bin-

nen het Transferium. Deze doelgroep is nieuw voor Baanbrekers. We deden weliswaar al werkzaam-

heden op het gebied van inburgering – vorig jaar zelfs 160 trajecten – maar het aan de slag helpen 

van statushouders is een noviteit. Gesteld kan worden dat de energie en aandacht die we aan het 

HOB-project besteden ook uitbetaald. Het uitstroompercentage is goed.” 

 

Het aantal doelgroepen dat Re-integratie & Participatie bedient, is de laatste tijd flink uitgebreid. 

“Het bestand is vooral gegroeid door wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zo is de WW-ingekort, 

moet er langer worden doorgewerkt voordat je met pensioen kunt, ging de Wsw op slot en stopte de 

instroom in de Wajong vrijwel in zijn geheel. Personen die eerst door UWV werden geholpen, klop-

pen nu bij ons aan. Verder zagen we een grote instroom van statushouders, die we snel willen plaat-

sen. Zonder enige kennis van de Nederlandse taal en cultuur is dit niet mogelijk. Dus geven we ze een 

kick-start. En dat zorgt natuurlijk ook voor een toegenomen beroep op onze dienstverlening.”  
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Baanbrekers besteedt aandacht aan alle doelgroepen. “Echter, we kunnen niet iedere klant op exact 

dezelfde manier helpen. Ook wat dit betreft moeten we keuzes maken. Maar we proberen zoveel 

mogelijk te doen voor al onze klanten. Zo hebben we in 2016 ruim 350 gesprekken gevoerd met kan-

didaten die een flinke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op deze manier hebben we in beeld ge-

bracht wat de mogelijkheden zijn op werk en wat er nodig is om nieuwe stappen te zetten richting de 

arbeidsmarkt.” 

 

Er gebeurt een hoop bij Re-integratie & Participatie. “Bij alles wat wij doen komt het neer op men-

senwerk. Er zit enorm veel dynamiek in onze organisatie. Helaas is het zo dat we altijd veel meer 

klanten hebben dan dat er middelen zijn. Dus moeten er keuzes worden gemaakt en prioriteiten 

worden gesteld. Door Baanbrekers én door onze gemeenten. Samen moeten we bekijken welke kant 

we op willen.” 

 

2.1.4 Leerwerkbedrijf 

Kansen zien, kansen maken en kansen benutten. Daar gaat het om bij het Werkbedrijf en bij WML 

Facilitair. Alles is er op gericht om steeds meer talenten stapjes verder te laten zetten in de richting 

van de reguliere arbeidsmarkt. Tegelijkertijd doen beide organisatieonderdelen hun uiterste best om 

bestaande en nieuwe opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn. “Deze dubbele taak gaat 

ons steeds beter af”, licht manager Werkbedrijf Jos Oude Egberink toe. “Sinds 2016 zijn we nog meer 

bezig met het stimuleren van de mobiliteit van medewerkers. Het komt neer op instroom, door-

stroom en uitstroom.” 

 

Voorheen was de wereld wat betreft personeel vrij eenvoudig. “We draaiden vooral op medewerkers 

met een Wsw-achtergrond en op begeleiding door niet-gesubsidieerde krachten”, vertelt Adelien Pe-

ters, manager van WML Facilitair. “Hier maakten we een mix van, die bij het ene bedrijfsonderdeel 

anders van samenstelling was dan bij het andere. Tegenwoordig hebben we medewerkers met ver-

schillende achtergronden die veelal tijdelijk bij onze organisatie aan de slag zijn. Zo kennen we stagi-

aires, medewerkers met een werkervaringsplek, medewerkers met een Banenafspraak of een talent-

baan, medewerkers die met loonkostensubsidie aan de slag zijn en afstudeerders. Daarnaast hebben 

we natuurlijk nog steeds medewerkers met oude Wsw-rechten, ambtenaren en SBW-medewerkers. 

Al deze personen werken samen om het beste uit elkaar en uit onze organisatie te halen. De wereld 

is er dus wel een stukje complexer op geworden.” 

 

De opdracht van zowel het Werkbedrijf als WML Facilitair heeft dus twee belangrijker pijlers. “Aan de 

ene kant proberen we zo goed mogelijk dienstverlening te bieden aan onze klanten”, gaat Adelien 

verder. “Daarvoor investeren we in mensen, in opleidingen, in materieel en in allerlei systemen die 

de kwaliteit waarborgen. Aan de andere kant streven we er steeds meer naar dat de medewerkers 

die bij ons aan de slag zijn uiteindelijk zo regulier mogelijk – dus buiten Baanbrekers – aan het werk 

gaan. Dit kan elkaar wel eens bijten. Door continu te beseffen waar je focus ligt, kunnen we toch 

beide doelen bereiken. Werk is wat dit betreft de constante. Werk is tegelijkertijd het middel om er-

voor te zorgen dat medewerkers nieuwe stappen richting de reguliere arbeidsmarkt kunnen zetten.” 

 

Baanbrekers heeft er in 2016 voor gekozen om vol te gaan voor instroom, doorstroom en uitstroom. 

Hierop is ook de leerwerkorganisatie ingericht en aangepast. “Bij ons is alles gericht om mensen van-

uit allerlei achtergronden aan de slag te krijgen, aan de slag te houden, te ontwikkelen, intern te la-

ten doorstromen en als het even kan te laten uitstromen naar werk buiten onze organisatie”, ver-

volgt Jos. “We willen talenten zien en benutten. Het gaat er in feite altijd om dat we iedere mede-

werker zo ver als het voor hem of haar mogelijk is richting de reguliere arbeidsmarkt laten ontwikke-

len. Hierbij maken we gebruik van de expertise van de medewerkers die aanwezig is bij zowel WML 

Facilitair als het Werkbedrijf.” 
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Het Werkbedrijf en WML Facilitair trekken sinds 2016 inniger met elkaar op. “Samen vormen we de 

leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers”, vertelt Adelien. “We weten elkaar nog meer te vinden dan 

voorheen. Dat heeft alles te maken met het feit dat WML Facilitair tegenwoordig voor honderd pro-

cent een dochteronderneming van Baanbrekers is. De overgang naar Baanbrekers is erg vlot en vlek-

keloos verlopen. Inmiddels hebben we het eerste jaar onder de vlag van Baanbrekers achter de rug 

en kan ik stellen dat de samenwerking al volop voordelen heeft opgeleverd. Het komt nu bijvoor-

beeld regelmatig voor dat medewerkers van WML Facilitair aan de slag zijn voor het Werkbedrijf en 

andersom. Zo kunnen we pieken en dalen opvangen, waardoor we meer mensen aan het werk kun-

nen helpen en onze klanten beter van dienst kunnen zijn.” 

Als het gaat om de leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers, dan hebben we het over alle activiteiten 

van het Werkbedrijf en WML Facilitair. Beide verrichten werkzaamheden voor de zakelijke markt, 

voor de overheid en voor instellingen. De activiteiten zijn ondergebracht in zogenoemde product-

marktcombinaties (PMC’s). Het Werkbedrijf en WML Facilitair kennen de volgende PMC’s: 

• Beveiliging 

• Catering (Broikes) 

• Cleanroom 

• Groen 

• Kringloop (Twiddus) 

• Schoonmaak 

• Transferium 

• Verpakken en assembleren 

• Wasserij 

 

Intern én extern samenwerken wordt volgens de twee managers steeds belangrijker om de doelstel-

lingen van Baanbrekers te behalen. “We werken samen binnen Baanbrekers. We werken samen met 

onze drie gemeenten. We werken samen met onze commerciële opdrachtgevers. We werken samen 

met collega-bedrijven en we werken samen in onze arbeidsmarktregio. Door samenwerking kunnen 

we het beste bereiken voor onze medewerkers, voor de talenten op zoek naar werk en voor onze op-

drachtgevers.” 

 

In 2016 is het Transferium verhuisd van Re-integratie & Participatie naar het Werkbedrijf. “Bij het 

Transferium werken mensen met behoud van een uitkering”, vertelt Jos. “Hier doen zij werknemers-

vaardigheden en arbeidsritme op. Ook kunnen wij hier bekijken wat voor talenten deze personen 

hebben en of er nog problemen spelen op andere leefgebieden. De volgende stap na deze diagnose 

is vaak een werkervaringsplek bij een PMC. Ook kan het zijn dat we iemand tijdelijk – voor de duur 

van een half jaar of een jaar – een gesubsidieerde arbeidsplek aanbieden. Het doel is uiteindelijk dat 

deze personen aan de slag komen buiten Baanbrekers. Wij vullen hun rugzak met kennis en werker-

varing, waardoor hun kansen op werk toenemen.” 

 

Bij Baanbrekers en bij WML Facilitair wordt steeds vaker gewerkt volgens het Mixed-People-concept. 

“Dat wil zeggen dat we werken met een combinatie van Wsw-medewerkers en medewerkers met 

een andere achtergrond. Deze combinatie zetten we vooral in bij organisatieonderdelen zoals de 

cleanroom en bij het groen en de schoonmaak. De klussen die wij voor onze opdrachtgevers uitvoe-

ren lenen zich goed voor het werken met een combinatie van talenten. Het mooie is dat medewer-

kers elkaar op deze manier positief kunnen stimuleren.” 

 

In 2016 hadden het Werkbedrijf en WML Facilitair goed te werken. “Je merkt echt dat de markt aan 

het aantrekken is”, vertelt Adelien. “En daar kunnen wij van profiteren. We hebben er wat de hele 

organisatie betreft mooie nieuwe klanten bij gekregen en tegelijkertijd is het werk bij bestaande op-

drachtgevers toegenomen. Je merkt wat dit betreft ook dat de samenwerking op het gebied van ac-

countmanagement zijn vruchten afwerpt. Onze omzet is flink gegroeid, terwijl we tegelijkertijd kri-

tisch de kosten in de gaten hebben gehouden.” 

 Omzet 2015 Omzet 2016 

Werkbedrijf 2,88 miljoen euro 3,06 miljoen euro 

WML Facilitair 6,98 miljoen euro 7,29 miljoen euro 

TOTAAL 9,86 miljoen euro 10,35 miljoen euro 
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De omzet van Baanbrekers (Werkbedrijf én WML Facilitair) groeide flink en kwam in 2016 zelfs boven 

de 10 miljoen euro uit. De omzet van het Werkbedrijf steeg met zes procent van 2,88 miljoen euro in 

2015 naar 3,06 miljoen euro in 2016. De cleanroom is wat omzetgroei de grootste stijger. Hier nam 

de omzet toe met bijna vijftien procent, van 874.000 euro naar ruim 1 miljoen euro. De omzet van 

WML Facilitair nam in 2016 ook toe. In 2015 behaalde WML Facilitair een omzet van ruim 6,98 mil-

joen euro. In 2016 groeide de omzet met zo’n 4,5 procent naar bijna 7,29 miljoen euro.  

 

Het Werkbedrijf en WML Facilitair krijgen in de toekomst nog meer dan nu het geval is een re-inte-

gratiedoelstelling en een participatiedoelstelling. “We gaan volop verder met de instroom, door-

stroom en uitstroom van onze medewerkers en talenten. Verder zetten we in op het aan de slag hou-

den van mensen die beter floreren in een beschutte werkomgeving. Voor beide doelstellingen zoe-

ken wij de samenwerking met de markt op. Want alleen bij onze partners in de markt ligt het werk 

dat wij nodig hebben voor onze medewerkers en werkzoekende talenten.” 

Participatiewetkandidaten intern aan de slag – in 2016 

Werkbedrijf 50 personen op een werkervaringsplek 

 20 personen met een dienstverband (Fidant) 

WML Facilitair 41 personen met een dienstverband 

TOTAAL 111 personen 

 

Voor de toekomst wordt ingezet op het koesteren en behouden van bestaande opdrachtgevers. 

“Ook gaan we op zoek naar werk dat een hogere toegevoegde waarde kent”, merkt Jos op. “Hiervoor 

zullen we met andere partijen partnerships aangaan. Verder willen we ons lokale en regionale net-

werk benutten om onze doelstellingen in de meest brede zin van het woord te behalen. We hebben 

er het volste vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.” 

 

2.1.5 Bedrijfsvoering & Control 

 

Ervoor zorgen dat andere bedrijfsonderdelen zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Dat is volgens 

manager Eric Hendrich de belangrijkste taak van zijn bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering & Control. 

“Wij zorgen voor de koffie, betalen de facturen en salarissen, onderhouden de infrastructuur en de 

machines, laten de computers draaien, zorgen voor audits en kwaliteitscontroles, smeren de brood-

jes en serveren de soep, houden het personeelsarchief op orde, bestellen persoonlijke beschermings-

middelen, stellen de jaarrekening op, berekenen de orders en nog veel meer.” 

 

Het bijzondere van Bedrijfsvoering & Control is dat een groot deel van het personeelsbestand be-

staat uit Wsw-medewerkers. “Ook zijn er bij onze afdelingen ook nog talenten actief op werkerva-

ringsplekken en stageplekken. Verder is in 2016 de eerste statushouder aan de slag gegaan bij ons 

bedrijfsonderdeel. Samen hebben we ervoor gezorgd dat alle collega’s van Baanbrekers en WML Fa-

cilitair hun werk konden doen.” 

 

Bedrijfsvoering & Control heeft als dienstverlenende en faciliterende afdeling de basisprocessen 

goed op orde. “We mogen er trots op zijn dat onze organisatie draait en doet wat-ie moet doen. We 

doen het goed en beheersen het bedrijf. Dat geldt voor alle onderdelen van Bedrijfsvoering & Con-

trol: de financiële administratie, de salarisadministratie, personeel & organisatie, het bedrijfsbureau, 

automatisering, interne beheersing, technische ondersteuning en de kantine. Met 85 collega’s zijn 

we in 2016 op een dienstverlenende manier actief geweest. Ieder op zijn eigen terrein.” 
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In 2016 heeft Bedrijfsvoering & Control er onder meer voor gezorgd dat:  

• De accountant een goedkeurende verklaring afgaf voor onze jaarrekening 2015. 

• Er weer internationale certificeringen konden worden behaald (Cleanroom en WML Facilitair). 

• De Belastingdienst onder de indruk was van de manier waarop er bij Baanbrekers wordt gewerkt 

en dat de Belastingdienst een Horizontaal Toezichtrelatie met Baanbrekers aangaat. 

“In feite zijn we bezig met continue verbeter- en professionaliseringsslagen. Zo is de afdeling Interne 

Beheersing écht uit de startblokken gekomen. Deze afdeling werkt inmiddels Baanbrekers-breed. De 

medewerkers van deze afdeling houden zich onder meer bezig met privacywetgeving, wetgeving 

rondom informatieveiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Verder is in de tweede helft van 2016 een 

kwaliteitsslag geslagen op het gebied van Planning & Control. Onze P&C-cyclus wordt hierdoor steeds 

beter afgestemd op de wensen en eisen van onze drie gemeenten.” 

 

In 2016 is onder regie van Bedrijfsvoering & Control gestart met een project op het gebied van pri-

vacy en informatieveiligheid. “We werken bij Baanbrekers met enorm veel gegevens, die vaak ook 

erg gevoelig van aard zijn. Die gegevens zijn in feite door onze klanten aan ons uitgeleend. Wij zijn 

geen eigenaars van die informatie, dus moeten we er alles aan doen om de veiligheid van de infor-

matie te waarborgen. Omdat zo’n beetje in onze hele organisatie wordt gewerkt met dit soort gege-

vens, is de projectgroep informatieveiligheid aan de slag gegaan om verdere verbeterslagen op dit 

gebied te slaan en om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de wet- en regelgeving op dit ge-

bied. Deze wet- en regelgeving wordt steeds verder aangescherpt.”  

 

Baanbrekers bracht in 2016 het meerjarig onderhoud van alle gebouwen, zowel intern als extern, op-

nieuw goed in kaart. “Dit onderhoudsplan is opgesteld vanuit het vertrekpunt om alles te beoordelen 

op noodzaak en functionaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Verder hebben we in 2016 een nieuw 

inkoopbeleid ontwikkeld. Hierbij zijn voor 2017 en later harmonisering – en daarmee standaardise-

ring – en professionalisering de doelstellingen.” 

 

Een nieuwe professionaliseringsslag waarvoor in 2016 al een kleine basis is gelegd, betreft het digita-

liseren van de informatiebronnen van Baanbrekers. “Dat gaat een flinke klus worden voor veel mede-

werkers van Bedrijfsvoering & Control. Maar het is ook een klus die op termijn veel tijd, geld en ener-

gie kan besparen. We beschikken nu al over enorm veel informatie. Het is zaak dat die informatie be-

ter, veiliger en sneller beschikbaar wordt voor ons als organisatie. Daarmee moeten we ook onze in-

terne klanten verder van noodzakelijke stuurinformatie gaan voorzien. Daar is nog een belangrijke 

slag in te slaan.” 

 

 

 Paragrafen 
 

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken zijn gemaakt over een vrije, algemene reserve van 

maximaal € 1.200.000. Momenteel beschikt Baanbrekers echter niet over een weerstandsvermogen 

en dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo blijven.  
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Ten aanzien van de weerstandscapaciteit: 

- Baanbrekers dient over een weerstandsvermogen of over een structurele post onvoorzien te 

beschikken om incidentele tegenslagen op te vangen; 

- In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten bijdragen in 

de kosten van Baanbrekers; 

- Baanbrekers ontvangt het volledige WSW-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en 

andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving. 

 

Verder is in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen dat de deelnemende gemeenten er steeds 

zorg voor dragen dat Baanbrekers te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn ver-

plichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

 

Ten aanzien van deze jaarrekening zijn de volgende risico relevant: 

- Vanuit het Regionaal Werkbedrijf is besloten om in 2016 een bijdrage in de bemiddeling van 

Nuggers opgenomen van (maximaal) € 75.000 voor de hele regio, waarbij is uitgegaan van 25 

plaatsingen. Voor Baanbrekers is  het werkelijk aantal plaatsingen (exclusief stichting Gezel) 10. 

Dit aantal is nu bekend bij de regio met het verzoek aan hen om ons te berichten over de wer-

kelijke bijdrage 2016. 

 

Kengetallen 

- Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. Daar-

mee kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers toereikend is 

om de schuldverplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het saldo van de bruto schulden en 

geldelijke bezittingen uit in een percentage van het inkomen. Bij een netto schuldquote hoger 

dan 130% van de inkomsten is sprake van een hoge schuld. Goed bekeken springt het licht al bij 

een percentage boven de 100% op oranje. Aangezien Baanbrekers een negatief resultaat heeft, 

zijn wij niet in staat om de lopende schuldverplichtingen te voldoen. Dit verklaart ook het nega-

tieve getal. Daarnaast is Baanbrekers niet in staat om met de uitstaande vorderingen de lopende 

schuldverplichtingen te voldoen. Al met al een zorgelijke situatie. 

In 2016 is de netto schuldquote verslechterd ten opzichte van  2015. 

 

- Solvabiliteits-risico: Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft weer in hoeverre er geen schulden op 

het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij een onmiddellijke liquidatie 

genoeg geld overblijft om alle schulden te vereffenen. Het geeft in een percentage aan welk deel 

van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt 

als al het bezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een 

percentage van 20. Bij een lager percentage bevindt Baanbrekers zich op glad ijs.  

 

Structurele exploitatie-ruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend 

zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en de aflossing) te dekken. 

 

Kengetallen Realisatie 

2015 

Begroting 

2016 

Realisatie 

2016 

Netto schuldquote -230,52%  - -359,28% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -222,64%  - -275,96% 

Solvabiliteitsrisico -8,52% - 0,82% 

Structurele exploitatieruimte 100%  - 100% 
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de ge-

bouwen. Daarbij is bepaald (besluit AB 19 december 2016) dat de middelen uit de voorziening groot 

onderhoud eind 2016 vrij vallen en de voorziening wordt omgezet in een bestemmingsreserve onder-

houd gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen en onttrekkingen aan deze reserve worden 

via resultaatbestemming in de meerjaren begroting opgenomen. In de rapportages van de planning 

& control-cyclus zal de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud worden gemonitord. 

 

In 2016 is geconstateerd dat de voorziening meerjaren onderhoud gebouwen niet meer voldoet aan 

de verslaggevingsvoorschriften BBV. Als gevolg daarvan heeft het AB op 19 december 2016 besloten 

voor een andere methodiek te kiezen inzake de verwerking van de onderhoudslasten gebouwen, met 

als gevolg dat de voorziening in 2016 volledig is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De nieuwe 

methodiek betreft het jaarlijks verwerken van de onderhoudslasten gebouwen ten laste van de ex-

ploitatie. Het AB heeft daarbij tevens besloten ter dekking van deze lasten een bestemmingsreserve 

te vormen.  

Van de voorziening onderhoud (tot en met 2016) en de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 

(vanaf eind 2016) is het verloop als volgt (bedragen x € 1.000) :  

 

Egalisatievoorziening meerjaren onderhoud gebouwen 

  stand per Toevoegingen Onttrekkingen 

Vrijval in 

exploitatie 

Stand per 

31 december 

  1 januari bestaand Extra onderhoud verb.+meub. 2016 2016 

2016 307 40 110 144 0 313 0 

 

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 

  stand per Toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

  1 januari Bestaand Extra onderhoud verb.+meub. december   

2016 0 0 313 0 0 313   

2017 313 40 200 256 110 187 gebouw 3+4 

2018 187 40 200 173 60 194 gebouw 2 

2019 194 40 200 338 50 46 gebouw 1 

2020 46 40 200 175 75 36 gebouw 1 

2021 36 40 200 75 0 201   

 

Door het instellen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen lopen de toevoegingen en ont-

trekkingen per jaar via de resultaatbestemming op basis van de huidige inzichten als volgt: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Toevoegingen -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekkingen 366 233 388 250 75 

Saldo 126 -7 148 10 -165 

 

In de jaren 2017, 2019 en 2020 heeft dit een positief effect op het gerealiseerde resultaat en in de 

jaren 2018 en 2021 een negatief effect. 

 

Mocht het nodig zijn dan zal per jaar een besluit tot bijstelling van bovenstaande toevoegingen en 

onttrekkingen door het bestuur worden genomen. 
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2.2.3 Financiering 

 

Financiering 

Voor de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut, dat op 11 juli 2016 door het Alge-

meen Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepa-

lingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling 

Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale 

overheden). Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: 

 

x € 1.000  

BNG rekening-courantkrediet 3.100 

 

Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 

gesteld. 

Voor zover leningen door Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van 

de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 

 

Kasgeldlimiet 

Door het instellen van een kasgeldlimiet wordt getracht om financiering op korte termijn door open-

bare lichamen te beperken. In 2016 is de limiet niet overschreden. 

 

 
 

Renterisiconorm 

       

De overheid heeft met het renterisiconorm een kader gesteld om openbare lichamen tot een zodanige  

opbouw  van de leningenportefeuille te laten komen, dat het renterisico uit hoofde van rente aanpas- 

singen herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.   

Indien een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico worden gespreid over  

de jaren. 

De Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden geeft aan dat de renterisiconorm voor ge- 

meenschappelijke regelingen bepaald wordt door 20% van het begrotingstotaal met een minimum van 

 € 2,5 miljoen. 

In 2016 is de norm niet overschreden. 

Werkelijkheid  (bedragen * € 1.000)

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Grondslag

Omvang begroting 2016 49.850 49.850 49.850 49.850

Toegestane kasgeldlimiet

In procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%

In bedrag 4.088 4.088 4.088 4.088

Toets kasgeldlimiet

Omvang vlottende korte schuld (+) 1.824 3.012 4.051 3.049

Omvang vlottende middelen (-) 307 314 947 899

Totaal 1.517 2.698 3.104 2.150

Toegestane kasgeldlimiet 4.088 4.088 4.088 4.088

Ruimte (+)/Overschrijding (-) 2.571 1.390 984 1.938
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Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is Baanbrekers verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtol-

lige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit betekent dat Baanbrekers iedere 

dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 404.000 overboekt naar een aparte reke-

ning bij de Rijksschatkist. De over- of onderschrijding wordt op kwartaalbasis berekend. In het over-

zicht hieronder is te zien dat Baanbrekers per kwartaal geen overschrijding hebben gehad. Bereke-

ning van het drempelbedrag en het gemiddeld bedrag dat wij positief op onze bankrekening hebben 

gestaan, staan vermeld. 

 

Bedragen x € 1.000     

Drempelbedrag 404    

     

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten ’s rijks schatkist aan-

gehouden middelen 
26 82 0 11 

Ruimte onder drempelbedrag 378 332 404 393 

Overschrijding van drempelbedrag 0 0 0 0 

     

Berekening van drempelbedrag  

Begrotingstotaal verslagjaar 53.884    

Het deel dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 53.884    

Het deel dat groter is aan € 500 miljoen 0    

Drempelbedrag (49.628.000*0,0075)+(0,002*0) met 

een minimum van € 250.000 
404    

     

Berekening kwartaalcijfers op dagbasis 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Som van de per dag buiten ’s rijks schatkist aangehou-

den middelen 
2.356 7.482 10 998 

Dagen in kwartaal 91 91 92 92 

Kwartaalcijfer 26 82 0 11 
 

 

 (bedragen * € 1.000) Begroot Werkelijk

Totaal rekening van baten en lasten 2016 49.850 53.405

Renterisiconorm in % 20% 20%

Renterisiconorm bedrag 9.970 10.681   A

Renterisico:

Het renterisico zelf wordt berekend als de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan 

rentherziening op de vaste schuld.

Renteherziening op langlopende leningen o/g 0 0

Aflossingen langlopende leningen o/g 1302 1302

Renterisco op langlopende leningen 1302 1302   B

Ruimte (+)/Overschrijding (-) (A - B) 8.668 9.379
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2.2.4 Verbonden partijen 

 

De hierna volgende verbonden partijen hebben allen Waalwijk als vestigingsplaats en vallen volledig 

onder Baanbrekers. 

 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige acti-

viteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 

Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt 

geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers 

vormt tevens het bestuur van SBW. 

 

Stichting Pijler Midden-Langstraat 

Binnen de Stichting Pijler hebben vanaf 2015 geen activiteiten plaatsgevonden. Baanbrekers en Pijler 

hebben geen bestuurlijke overlappingen. Pijler is in een aantal gevallen contractant voor de gemeen-

ten, UWV en derden van re-integratie trajecten geweest. De feitelijke uitvoering daarvan werd door 

Pijler uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en had geen eigen 

vermogen. Stichting Pijler is op 1 februari 2016 opgeheven, dit heeft verder niet tot (financiële) voor- 

en/of nadelen geleid.  

 

Stichting Fidant 

Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. Fi-

dant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-integratie-

trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stich-

ting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. 

 

Ruelong BV 

Conform de samenwerkingsovereenkomst van de Joint Venture WML-F (met Vebego) is overeenge-

komen, de samenwerking na 5 jaar te evalueren. Baanbrekers / Ruelong BV heeft dit in het 5e jaar 

(2015) gedaan en besloten de joint Venture niet voort te zetten. Dit betekent dat de besloten ven-

nootschap Ruelong BV per 1 januari 2016 100% eigendom is van Baanbrekers. Ruelong BV exploiteert 

WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak en beveiliging. Aangezien er ultimo 

2016 156 WSW-medewerkers gedetacheerd zijn bij WML Facilitair, zijn daarmee niet alleen de finan-

ciële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. 

 

2.2.5 Bedrijfsvoering 

 

Investeringsbeleid 

Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Er is sprake van vervan-

gingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van efficiencyvoorde-

len. 

 

Organisatiestructuur 

Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Werkbedrijf (met de afdelingen Cleanroom, Broikes, 

Twiddus, Wasserij, Verpakken en het Transferium),  Re-integratie en Participatie, Inkomensonder-

steuning en Bedrijfsvoering en Control.  

 

Daarnaast heeft Baanbrekers het volledig eigendom van Ruelong BV, dat weer volledig de activiteiten 

van WML-Facilitair exploiteert.  
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Marktkansen en bedreigingen 

Baanbrekers probeert de niches in de markt te vinden voor eenvoudig structureel industrieel werk.  

De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een belang-

rijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in onze regio. 

 

Binnen de arbeidsmarktregio wordt nadrukkelijk de samenwerking met de Diamant-groep opge-

zocht. 

 

HRM-beleid 

Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is met het behouden 

en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het laten opdoen van werkerva-

ring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid uitstroom naar regulier werk. 

 

2.2.6 Rechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer; de bevindingen inzake de 

(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 

 

Gemeentewet 

In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financiële beleid geregeld als ook het 

beheer en de financiële organisatie en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoor-

ding en controle wordt voldaan. In de verordening ex. artikel 213 GW worden de regels voor de ac-

countantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het financiële be-

heer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt verordening ex. artikel 213 een 

aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. 

 

Normenkader 

Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole 

moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 

in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. 

 

Controleprotocol 

Het protocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscon-

trole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rap-

porteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 

 

Interne controle 

De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 

normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt vast-

gelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat een gemeente zichtbaar in ‘control’ is. Afwijkin-

gen worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het rechtmatigheids-

oordeel over de organisatie. 

 

Begrotingsrechtmatigheid 

Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2016 wordt in de toelichting op de staat van baten en lasten 

een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten 

gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat er sprake is van een begrotingsoverschrijding vanuit een dotatie 

aan de algemene reserve van € 3.456.000, respectievelijk dotatie aan de egalisatiereserve debiteuren 

BUIG van € 305.000 . Deze overschrijdingen worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten 

en zijn daarom niet onrechtmatig voor de accountantscontrole. De toevoeging aan de bestemmings-

reserve onderhoud gebouwen van € 313.000 is eveneens als overschrijding aan te merken, maar 
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wordt afgedekt door een AB-besluit van 19 december 2016. Daarmee is dit bedrag onrechtmatig, 

maar telt niet mee voor het oordeel van de accountant. De toevoeging aan de bestemmingsreserve 

personeelsvoorziening van € 20.000 is ook als overschrijding aan te merken, maar wordt afgedekt 

door een bestuursbesluit bij het vaststellen van de jaarrekening 2008: tot en met 2004 was het ge-

bruikelijk om jaarlijks een bedrag te reserveren voor het periodieke personeelsfeest. Omdat dit on-

der de regels van het BBV niet meer is toegestaan, is deze verplichting in 2004 omgezet in een be-

stemmingsreserve. Conform bestuursbesluit wordt jaarlijks € 20.000 aan deze reserve toegevoegd 

ten laste van de het resultaat. Daarmee is dit bedrag onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oor-

deel van de accountant. 
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 Onze organisatie 
 

2.3.1 Wat is Baanbrekers 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Wij zijn een publieke onderneming 

voor meedoen, werk en inkomen. Wij vervullen zowel economisch als maatschappelijk een vitale rol 

in de regionale samenleving. Baanbrekers biedt op vernieuwende en coöperatieve manieren dienst-

verlening aan werkgevers en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel 

van Baanbrekers is mensen te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk.  

 

Bij Baanbrekers staat werk voorop. We stellen ons daarom nadrukkelijk op als partner in arbeidsbe-

middeling voor zowel werkzoekende klanten als werkgevende klanten. Ons streven is om samen met 

het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers te werken aan het in beweging zetten van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat iedereen naar vermogen meedoet. Onze organi-

satie biedt hiervoor begeleiding en bemiddeling. De mensen voor wie wij actief zijn, zijn (binnen de 

wettelijke normen) verzekerd van een inkomen. Ze dragen bij het verkrijgen van werk nadrukkelijk 

ook hun eigen verantwoordelijkheid. 

2.3.2 Onze kernwaarden 

De kernwaarden van Baanbrekers op een rij: 

• Baanbrekers is een mens- en werkbedrijf.  

We zijn ondernemend met een sociaal gezicht. 

• Baanbrekers is een ambitieuze, doelgerichte en innovatieve organisatie.  

We halen onze doelen, halen het beste uit onszelf en werken vernieuwend.  

• Onze klanten zijn onze belangrijkste waarde.  

We zijn werkgevers, werknemers en mensen met een uitkering maximaal van dienst. 

• Baanbrekers is coöperatief en betrouwbaar.  

We werken zowel intern als extern optimaal samen en komen onze afspraken na. 

• Baanbrekers is herkenbaar en transparant. 

We zijn duidelijk, staan voor onze zaken en hebben een open en communicatieve houding. 

2.3.3 Onze activiteiten 

Alle activiteiten die Baanbrekers ontplooid zijn gestoeld op de volgende pijlers: 

 

 
 

Binnen deze pijlers ontplooit Baanbrekers allerlei activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat werkgevers 

en personen die aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt met elkaar in contact komen. Ook zijn we er 

voor inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die niet in hun eigen levens-

onderhoud kunnen voorzien of die te maken krijgen met hoge bijzondere bestaanskosten. Verder 
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verrichten wij – bij ons en op locatie – allerlei activiteiten voor opdrachtgevers. Denk hierbij aan: in-

pakken, ompakken, samenstellen, cleanroomwerkzaamheden, wassen, cateren, beveiliging, groen-

voorziening, schoonmaak en het stimuleren van de kringloop. 

2.3.4 Het bestuur 

Baanbrekers heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 

zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt vaardigt twee 

wethouders en twee raadsleden af. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie wethouders en twee ex-

terne bestuursleden. De twee externe bestuurders hebben geen politieke of gemeentelijke achter-

grond. Zij brengen expertise vanuit het bedrijfsleven in. 

Algemeen bestuur 

• Margo Mulder, wethouder Heusden 

• Hanne van Aart, wethouder Heusden 

• Wil Ligtenberg, wethouder Loon op Zand 

• Kees Grootswagers, wethouder  

Loon op Zand 

• Ronald Bakker, wethouder Waalwijk 

• Jan van Groos, wethouder Waalwijk 

• Kees Musters, raadslid Heusden 

• Carola Couwenberg, raadslid Heusden 

• Jacky Smit-van Gijsel, raadslid Loon op Zand 

• Peter Flohr, raadslid Loon op Zand 

• Cissy de Bruijn, raadslid Waalwijk 

• Ad van Hamond, raadslid Waalwijk 

 

Dagelijks bestuur 

• Margo Mulder, wethouder Heusden 

• Wil Ligtenberg, wethouder Loon op Zand 

• Ronald Bakker, wethouder Waalwijk 

• Jan-Bernard Koolen, extern bestuurslid 

• Hans Damen, extern bestuurslid 

 

 

Wethouder Wil Ligtenberg hanteert bij het Baanbrekersbestuur de voorzittershamer. Wethouder 

Margo Mulder is zijn plaatsvervanger. 

2.3.5 Organigram 

Als je de organisatie van Baanbrekers schematisch weergeeft, dan krijg je het onderstaande plaatje. 

 
Bedrijfsonderdeel Wie heeft de leiding? 

Directie Marion van Limpt 

Bedrijfsvoering & Control Eric Hendrich 

Inkomensondersteuning Eric van Agt 

Re-integratie & Participatie Frank Pijnenburg 

Werkbedrijf Jos Oude Egberink 

WML Facilitair Adelien Peters 
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2.3.6 Medewerkers van Baanbrekers 

Met hoeveel personen wordt het mensenwerk van Baanbrekers eigenlijk uitgevoerd. Hierna hebben 

wij de aantallen medewerkers op een rijtje gezet. We vergelijken de stand van zaken van eind 2015 

met de stand van zaken van eind 2016. 

Directie 31 december 2015 31 december 2016 

Ambtenaren 5 4 

SBW-medewerkers 7 3 

Boventallige Wsw-medewerkers 1 10 

Boventallige ambtenaren 0 2 

TOTAAL 13 19 

 

Let op: in 2015 zijn de medewerkers die tot de inmiddels opgeheven afdeling Markt & Strategie be-

hoorden opgeteld bij de directie. Deze medewerkers zijn in 2016 verdeeld over Re-integratie & Parti-

cipatie en het Werkbedrijf. 

Bedrijfsvoering & Control 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 43 40 

Ambtenaren 16 17 

SBW-medewerkers 16 22 

WIW-medewerkers 1 1 

TOTAAL 76 80 

 

Inkomensondersteuning 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 5 4 

Ambtenaren 30 27 

SBW-medewerkers 17 23 

TOTAAL 52 54 

 

Re-integratie & Participatie 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 156 147 

Ambtenaren 13 15 

SBW-medewerkers 17 18 

Fidant-medewerkers 29 49 

TOTAAL 215 229 

 

Werkbedrijf 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 243 238 

Ambtenaren 1 1 

SBW-medewerkers 14 17 

WIW-medewerkers 3 2 

TOTAAL 261 258 

 

WML Facilitair 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 168 157 

Ambtenaren 7 5 

SBW-medewerkers 7 8 

WIW-medewerkers 3 2 

WML Facilitair-medewerkers 107 129 

TOTAAL 292 301 
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Let op: de Wsw-medewerkers, ambtenaren, SBW-medewerkers en WIW-medewerkers zijn gedeta-

cheerd bij WML Facilitair. De WML Facilitair-medewerkers hebben een (tijdelijk) dienstverband bij 

WML Facilitair. 

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS 31 december 2015 31 december 2016 

Wsw-medewerkers 616 596 

Ambtenaren 72 71 

SBW-medewerkers 78 91 

WIW-medewerkers 7 5 

Fidant-medewerkers 29 49 

WML Facilitair-medewerkers 107 129 

TOTAAL 909 941 

 

 

2.3.7 Opleiding en ontwikkeling 

Bij Baanbrekers wordt veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Er 

wordt op opleiding en ontwikkeling ingezet om de deskundigheid van de medewerkers te bevorde-

ren en om ervoor te zorgen dat de kansen op mobiliteit (instroom-doorstroom-uitstroom) worden 

vergroot. In 2016 hebben 284 medewerkers een training of opleiding gevolgd. De aard van de oplei-

dingen loopt erg uiteen. Zie ook het overzicht hierna. De opleidingen zijn verdeeld over alle organisa-

tieafdelingen en alle doelgroepen. 

 

OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN CURSUSSEN IN 2016 Gevolgd door 

Cursussen en trainingen in verband met ISO  

(ISO 14001, NEN-EN ISO 13485, NEN 3140) 

44 personen 

Training omgaan met autisme 40 personen 

Cleanroomcursus 33 personen 

Opleidingen flora- en faunawet 22 personen 

Basiscursus schoonmaak 20 personen 

Training veilig werken met de AED 18 personen 

Cursus bosmaaier en motorkettingzaag 15 personen 

Excel basistraining 14 personen 

Combi training assessment-loonwaarde 12 personen 

Training Risico-inventarisatie 9 personen 

Heftruck-, reachtruck- en pallettruckopleiding 7 personen 

VCA-opleiding 6 personen 

Opleiding tot schoonmaker van een cleanroom 6 personen 

Cursus vloerenonderhoud 6 personen 

Opleiding tot consulent werk en inkomen 5 personen 

Cursus bestuursrecht voor handhaving 5 personen 

Workshop bewustzijn kwaliteit P&O 5 personen 

Noloc loopbaancongres 3 personen 

Training implementatie nieuwe gemeentelijke selectielijst 2017 2 personen 

Basiscursus terug- en invordering 2 personen 

Cursus hoogwaardig handhaven; de theorie 1 persoon 

Opleiding tot juridisch kwaliteitsmedewerker sociale dienstverle-

ning 

1 persoon 

Training spuitlicentie 1 persoon 

Opfriscursus basisbekwaamheid BOA Domein V 1 persoon 
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OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN CURSUSSEN IN 2016 (vervolg) Gevolgd door 

Praktische cursus preventiemedewerker 1 persoon 

Tactical Management Course 1 persoon 

Verkorte opleiding rechtsgeleerdheid 1 persoon 

Cursus leidinggeven en begeleiden van mensen met afstand tot 

arbeid in het reguliere bedrijfsleven 

1 persoon 

Mindfulness 1 persoon 

Cursus hoogwaardig handhaven 1 persoon 

  

TOTAAL 284 personen 

 

Baanbrekers heeft in 2016 de HR-cyclus van de SW-medewerkers een flinke boost gegeven. Hierbij is 

Dariuz Assessment als uitgangspunt genomen. Er is in 2016 al bij 117 SW-medewerkers een as-

sessment afgenomen. Dit assessment vormt de basis voor een ontwikkeltrajectplan 

 

2.3.8 Verzuim 

Waar mensen werken, worden ook mensen ziek (arbeidsongeschikt). Het verzuim van Baanbrekers 

vertoont helaas al een tijd een stijgende lijn. Vergeleken met het gemiddelde verzuimpercentage van 

SW-bedrijven met vergelijkbare grootte scoorde Baanbrekers in de jaren direct na de fusie beter in 

de benchmark. In 2016 was dit helaas niet meer het geval.  

VERZUIMPERCENTAGE BAANBREKERS BENCHMARK 

(500 – 999 medewerkers) 

2013 9,3% 10,6% 

2014 9,5% 10,8% 

2015 10,9% 10,9% 

2016 11,4% 11,1% 

 

Het is een feit dat verzuim geld kost. Het zorgt er immers voor dat er minder werk kan worden verzet 

en dat medewerkers tijdelijk moeten worden vervangen door inhuurkrachten. Baanbrekers wil er 

dan ook alles aan doen om het verzuim naar beneden te krijgen. Hiervoor zijn in 2016 al allerlei ac-

ties ondernomen. Uiteindelijk willen we over 2017 uitkomen op een gemiddeld verzuim van 9,3%. 

Dat is een ambitieuze doelstelling, waarvoor alle afdelingen hun uiterste best gaan doen. 

 

In 2016 hebben we een analyse uitgevoerd naar de achtergronden van het verzuim. Alle arbeidson-

geschikte medewerkers zijn hierbij onder de loep genomen en gecategoriseerd. Hierbij was het 

vooral de vraag of het arbeidsongeschiktheid zijn wellicht veroorzaakt zou kunnen zijn door werk-

druk, werkstress, sfeer of cultuur. Uit de analyse kwamen de volgende zaken naar voren: 

• De huidige arbeidsongeschikte medewerkers worden met name ingedeeld in de categorie 

niet-werkgerelateerd. Het betreft vooral somatische, psychische of psychosomatische klach-

ten. Dit betekent dat er weinig of geen beïnvloedingsmogelijkheden zijn om het verzuim te 

verlagen. 

• De langdurig arbeidsongeschikte medewerkers laten over het algemeen voorafgaand aan 

hun uitval frequent verzuim zien. Baanbrekers gaat er wat aan doen dat dit signaal op een 

vroeg moment wordt herkend.  
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2.3.9 Kwaliteit, arbo, milieu, informatieveiligheid en interne controle 

De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en informatieveiligheid en interne controle 

(dit is de controle op de administratieve inrichting van onze organisatie) is de taak van de nieuwe af-

deling Interne Beheersing. Deze afdeling is een onderdeel van Bedrijfsvoering & Control. Eind 2015 is 

deze afdeling van start gegaan. En er is flink wat werk verzet. Een overzicht van de belangrijkste za-

ken. 

• Kwaliteitszorg is het meest duidelijk meetbaar vanuit de norm EN ISO 13.485. Onze clean-

roomwerkzaamheden moeten voldoen aan deze norm. Maar kwaliteit gaat veel verder. Kwa-

liteit raakt heel Baanbrekers. Kwaliteit komt neer op het zeggen wat je doet en het doen wat 

je zegt. Het is een continu streven naar verbetering. Telkens wordt een stapje verder gezet 

om de kwaliteit van onze werkzaamheden en onze dienstverlening te waarborgen. En om 

hiermee feitelijk onze doelstellingen te halen. Op kwaliteitsgebied was Baanbrekers in 2016 

onder meer actief op het gebied van de cleanroom, bij WML Facilitair, maar ook op het ge-

bied van informatieveiligheid (ISO 27.001 en ISO 27.002). Als Baanbrekers doen we heel veel. 

Echter, niet alles is voldoende aantoonbaar en zichtbaar. Dit zien we af en toe terug als op-

merking in audits en controles. Er wordt hard gewerkt aan verbetering volgens het plan-do-

check-actprincipe. 

• In 2016 waren de interne controlemedewerkers druk bezig met de controle op de jaarreke-

ning. Deze medewerkers gaan de komende tijd nog verder meer verfijnen en verdiepen.  

• Het kwaliteitsteam (van het Werkbedrijf) heeft het afgelopen jaar ook flinke slagen gemaakt. 

Er wordt steeds meer – met een helicopterview – vanuit processen gedacht en niet alleen 

vanuit procedures en instructies. Dit komt de kwaliteit van het werk ten goede. Zo zijn er in-

middels voor de EN ISO 13.485 (in concept) een risicoanalyse, een inzetbaarheidsmatrix, een 

validatiemasterplan en een kwaliteitshandleiding opgesteld. In feite zijn dit de interne kaders 

waarbinnen Baanbrekers het kwaliteitsproces beter kan vormgeven.  

• De manier van werken in de Cleanroom wordt altijd strak in de gaten gehouden. Niet alleen 

door de interne auditor van Baanbrekers, maar zeker ook door externe auditor Dekra en 

door de kwaliteitscontroleurs van de opdrachtgevers van de Cleanroom. Denk hierbij aan B 

Braun, Mondomed en Added Pharma. In 2016 zijn er slechts tussen de acht en tien klachten 

geweest. Op deze klachten is meteen geschakeld. Er zijn direct verbetertrajecten ingesteld. 

• Interne Beheersing kwam in 2016 ook in actie voor WML Facilitair. Tot en met 2015 werd de 

zorg voor kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu door WML Facilitair zelf ter 

hand genomen. Sinds 2016 wordt het dochterbedrijf van Baanbrekers op deze gebieden on-

dersteund en geadviseerd voor medewerkers van Interne Beheersing. Denk hierbij aan het 

verzorgen van interne checks en audits en het begeleiden van externe audits in het kader van 

het speciale KAM-zorgsysteem (onder meer ISO 9001:2000, ISO 14.001 en VCA**). 

• Op arbeidsomstandighedengebied is in 2016 is begonnen met het aanpassen van de proce-

dure aangepast waarmee persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden aangevraagd. 

In 2017 wordt hiermee verder gegaan. Ook is in 2016 gekeken naar de gemiddelde kosten 

van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo zijn de uitgaven over de jaren 2013 tot en met 

2015 onder de loep genomen. Dat levert het volgende beeld op: 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN Gemiddelde 2013 – 2015 

Bril € 274,71 

Schoenen € 862,16 

Gehoorbescherming € 145,51 

Stoelen € 1.100,26 

Tafels € 1.334,63 
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• Bij Baanbrekers worden ongevallen goed geregistreerd. Er wordt gewerkt aan het beter regi-

streren van de bijna-ongevallen. Bij WML Facilitair is hiermee al heel veel ervaring opgedaan. 

Baanbrekers kan wat dit betreft haar licht opdoen bij haar dochteronderneming. Ter illustra-

tie staat hieronder het (bijna) ongevallenoverzicht van WML Facilitair. 

 

(BIJNA) ONGEVALLEN 2016 – WML FACILITAIR 

Technische Dienst 0 

Regioploeg onderhoud 8 

Ploeg Waalwijk 34 

Machineploeg 3 

Regioploeg projecten 3 

Schoonmaak 2 

TOTAAL 50 

 

• De bedrijfshulpverlening (BHV) en EHBO zijn bij Baanbrekers goed op orde. Op BHV-gebied is 

het vermeldenswaard dat er in 2016 een onverwachte oefening heeft plaatsgevonden. Hier-

uit hebben we geleerd dat we onderling nog beter kunnen communiceren. In 2016 is ook een 

begin gemaakt met een bezettingsoverzicht van de BHV’ers. Omdat de organisatie zo groot is 

en omdat er zoveel verschillende activiteiten worden ondernomen, is het belangrijk en zelfs 

een wettelijke plicht om altijd voldoende BHV’ers in huis te hebben. Een bezettingsoverzicht 

is hierbij – zeker tijdens vakanties – een nuttig hulpmiddel. 

• Op het gebied van informatieveiligheid is in 2016 flink aan de weg getimmerd. Er is zelfs een 

werkgroep informatieveiligheid aan de slag gegaan. In deze werkgroep zitten vertegenwoor-

digers van de hele organisatie. Doel van deze club is het bewustzijn op het gebied van infor-

matieveiligheid te vergroten, de kans op datalekken te verkleinen en ervoor te zorgen dat 

iedereen zich bewust is van wat wel en niet mag en kan op het gebied van privacy. Inmiddels 

is de procedure datalekken in werking getreden. Ook zijn de voorbereidingen getroffen om 

te voldoen aan de ISO 27.001 en ISO 27.002 en aan de Algemene verordening gegevensbe-

scherming (Europese privacy-verordening). Baanbrekers moet aan beide voldoen. Informa-

tieveiligheid, privacy en veiligheid in het algemeen gelden voor heel veel zaken. Niet alleen 

voor dossiers. Ook de wijze waarop het pand beveiligd is en of de brandblussers naar beho-

ren functioneren. 

 

2.3.10 Medezeggenschap 

Bij Baanbrekers zijn in de complete organisatie een aantal verschillende medezeggenschapsorganen 

actief. Denk hierbij aan het Georganiseerd Overleg van ambtenaren (GO), de ondernemingsraad van 

Baanbrekers, de ondernemingsraad van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Lang-

straat (SBW, de personeelsstichting van Baanbrekers) en de ondernemingsraad van WML Facilitair. 

Elk medezeggenschapsorgaan heeft zijn eigen terrein waarop de leden hun advies en visie kunnen 

geven. In 2016 is voorzichtig gestart met nadenken over het moderniseren van de medezeggenschap. 

Hoe dit precies gaat uitpakken, is nog niet bekend. Wel is het zo dat de verschillende organen elkaar 

steeds vaker en steeds beter weten te vinden. De verschillende organen hebben – ieder op hun beurt 

– op allerlei terreinen hun visie gegeven. Ook hebben zij op allerlei gebied adviezen uitgebracht. 
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Georganiseerd Overleg van ambtenaren 

• Wil Ligtenberg, voorzitter (bestuurslid Baanbrekers) 

• André Broers 

• Toon Damen 

• Pieternel Janssen 

• Wil van Son 

• Jan Spijkers 

 

Ondernemingsraad Baanbrekers 

• Wil van Son, voorzitter (deel van het jaar) 

• Gijs van Erp, voorzitter (deel van het jaar) 

• Hedwig van Kuik, secretaris 

• Elly Snoeren 

• Christian van Overdijk 

• Aletta Quaedvlieg 

• Mustapha Zaabout 

• Isaac Adu Opoku 

• Tini Laros 

• Said Majiti 

• Peter Kuijs 

• Edwin van Beek 

 

Ondernemingsraad SBW 

• Wim Werten, voorzitter 

• Paula Beneker, secretaris 

• Jacqueline Loois 

• Said Majiti 

 

Ondernemingsraad WML Facilitair 

• Charles Kievits, voorzitter 

• Krijn de Wit, secretaris 

• Tini van Amelsvoord 

• Marian Broeks 

• Robbie de Brouwer 

• Coriel van Delft 

• Jan Gijsbrechts 

• Hans Mols 

 

De ondernemingsraad van Baanbrekers gaf in 2016 instemming en advies gegeven over de gesprek-

kencyclus met Dariuz Assessment, over de verplaatsing van de afdeling kleding sorteren van Twiddus 

naar gebouw 4 en over het sectorplan. Verder heeft de ondernemingsraad van Baanbrekers gespro-

ken over verlofregelingen, het Transferium, diagnostiek, periodiek arbeidsgezondheidskundige on-

derzoeken, het noodzakelijk onderhoud van de gebouwen en de aanpassing van kantoren en de ar-

beidsomstandigheden in de productieruimten en kantoren. Tenslotte is de OR actief geweest met de 

voorbereidingen van de verkiezingen van begin 2017.  

 

De ondernemingsgraad van WML Facilitair – een aparte besloten vennootschap van Baanbrekers - 

heeft zich vooral in het begin van 2016 bezig gehouden met de afwikkeling van joint-venture van 

Baanbrekers en Vebego. Denk hierbij aan het maken van afspraken voor het jaar 2016 over de toe-

komst. Verder is de OR van WML Facilitair bezig geweest met de jaarlijkse zaken zoals werktijden en 

opleidingsplannen. 
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De ondernemingsraad van SBW is in 2016 voornamelijk bezig geweest met het verbeteren van de 

pensioenregeling voor SBW. Het belangrijkste onderwerp waarmee het GO in 2016 bezig is geweest, 

betreft het Individueel Keuzebudget (IKB) op basis van de CAR-UWO. Verder is in 2016 gevraagd naar 

de stand van zaken met betrekking tot het Generatiepact dat in 2017 op de agenda komt. 

 

In 2016 voerden de drie ondernemingsraden onder leiding van een procesbegeleider overleg over 

een toekomstbestendige medezeggenschap. De mogelijkheden worden onderzocht om uiteindelijk 

te komen tot één overlegorgaan voor Baanbrekers. In 2017 wordt hierover uitsluitsel verwacht.  
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 JAARREKENING 2016 

 

Samenvatting financieel 

Begrotingswijzigingen 

De begroting 2016 voorzag een resultaat van nadelig € 3.958.000. Gedurende 2016 is een drietal 

Berap’s uitgebracht, waarin een geactualiseerde prognose voor het resultaat 2016 is opgenomen.  

Bij Berap 2016 Q3 was het resultaat verbeterd naar nadelig € 2.883.000. 

Het verloop gedurende 2016 is als volgt: 

Bedragen x € 1.000          V = voordeel / N = nadeel Saldo begroting 

   

Basisbegroting N 3.958 

Begrotingswijziging Berap 2016 Q1 V 200 

Begrotingswijziging Berap 2016 Q2 V 276 

Begrotingswijziging Berap 2016 Q3 V 600 

Begroting na Berap 2016 Q3 N 2.883 

 

De begrotingswijzigingen zijn met Berap’s ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant in verband 

met het normale toezicht op instellingen in het Sociaal Domein. 

 

 

Resultaat jaarrekening 2016 

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een resultaat uit gewone bedrijfsvoering en voor bestemming 

reserves van voordelig € 599.000 en na bestemming reserves van nadelig € 3.420.000. Dat is een 

voordeel van € 538.000 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2016 en een nadeel van  

€ 537.000 ten opzichte van Berap 2016 Q3.  

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de afwijkingen op onderdelen van de jaarre-

kening 2016. 

 

 

Bijdragen 2016 door de gemeenten 

Het resultaat van - € 3.420.000 wordt aangezuiverd door de deelnemende gemeenten. Samen met 

de afgesproken basisbijdrage betekent dit per gemeente:  

 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2015 

Begroting 

2016 

Berap 

2016 Q3 

Realisatie 

2016 

Verschil 

begroting 

Verschil 

Berap Q3 

Basisbijdrage 4.400 4.400 4.400 4.398 V           2 V          2 

Resultaat jaarrekening 3.546 3.958 2.883 3.420 V      538 N     537  

Totaal 7.946 8.358 7.283 7.818 V     540 N    535 

       

Heusden (38,24%)  3.194 2.784 2.989 V     207 N    205 

Loon op Zand (20,35%)  1.693 1.475 1.591 V     110 N    109 

Waalwijk (41,41 %)  3.471 3.025 3.237 V     224 N    221 

Totaal   8.358 7.283 7.818 V     540 N    535 
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Samenvattend  overzicht afwijkingen 

Kort samengevat kunnen de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: 

Bedragen x € 1.000 

V = voordeel / N = nadeel 

Verschil t.o.v. 

begroting 2016 

Verschil t.o.v.  

Berap 2016 Q3 

     

BUIG (saldo baten / lasten) V 830 V 197 

Invorderingen N 59 V 31 

BBZ (saldo baten / lasten) V 26 V 26 

Omzet / lasten PMC’s Werkbedrijf & Werkpool N 63 N 63 

Overige omzet / lasten overige omzet N 87 N 87 

Re-integratie & Participatie (incl. Fidant) V 174 V 174 

Rijksbijdrage WSW (incl. effect buitengem./BW) V 732 V 15 

Sectorplan WSW V 105 V 105 

Lasten gesubsidieerd personeel V 102 V 102 

Lasten niet gesubsidieerd personeel N 314 N 314 

Inhuur personeel N 252 N 27 

Afschrijving, onderhoud, rente V 201 V 361 

Algemene lasten V 199 N 1 

Gewijzigde doorbelasting salariskosten Ruelong BV N 424 N 424 

Gewijzigde DVO Ruelong BV (Directie & Bedrijfsv.) V 631 V 631 

Voorziening i.v.m. geldlening Ruelong BV N 1.500 N 1.500 

Bijdrage gemeenten in nadelig saldo 2015 V 3.546 V 3.546 

Overige incidentele baten & lasten / afronding V 709 V 709 

Gerealiseerde totaalsaldo baten & lasten V 4.557 V 3.482 

     

Mutaties reserves:     

Aanzuivering resultaat 2015 t.g.v. algemene reserve N 3.546 N 3.546 

Toevoeging personeelsvoorziening N 20 N 20 

Onttrekking bestemmingsreserve vakantiegeld V 165 V 165 

Toevoeging egalisatiereserve BUIG debiteuren N 305 N 305 

Toevoeging bestemm.res. onderhoud gebouwen N 313 N 313 

Totaal resultaat na bestemming V 538 N 537 

De afwikkeling van het resultaat 2015 ( € 3.546.000) loopt via de staat van baten en lasten 2016, 

enerzijds verantwoord onder de incidentele baten, anderzijds als toevoeging aan de algemene 

reserve. 

In paragraaf 3.3.3 “Toelichting op de staat van baten en lasten” zijn verdere verklaringen voor deze 

afwijkingen opgenomen. 
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 Balans 

3.1.1 Activa 

 

Activa Bedragen x € 1.000  
31-12-

2016  

 31-12-

2015  

     

Vaste activa      

Immateriële vaste activa 0  0 

     

Materiële vaste activa 5.955  6.524 

Investeringen economisch nut 5.955  6.524 

     

Financiële vaste activa 273  288 

Kapitaalverstrekkingen aan:    

 deelnemingen 18  18 

Leningen aan:    

 overige verbonden partijen 255  270 

     

Totaal vaste activa 6.228  6.812 

     

Vlottende activa    

Voorraden 76  48 

Grond en -hulpstoffen 49  47 

Onderhanden werk 27  1 

     

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 8.671  12.161 

Vorderingen op openbare lichamen 0  4.629 

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen 1.647  2.051 

Overige vorderingen 4.998  4.299 

Overige uitzettingen 2.026  1.182 

     

Liquide middelen 899  392 

Kassaldi 8  7 

Banksaldi 891  385 

     

Overlopende activa 1.563  402 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ont-

vangen voorschotbedragen  die ontstaan door voorfinanciering op 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

1.421  368 

Nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen die ten 

laste van volgende begrotingsjaren komen 

142  34 

     

Totaal vlottende activa 11.209  13.003 

     

Totaal activa 17.437  19.815 
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3.1.2 Passiva 

 

Passiva Bedragen x € 1.000  
31-12-

2016  

31-12-

2015  

    
Vaste Passiva     

Eigen vermogen -1.140 -1.739 
Bestemmingsreserves 2.280 1.807 

Gerealiseerde resultaat -3.420 -3.546 

    
Voorzieningen 0 307 
Egalisatievoorzieningen 0 307 

    
Vaste schulden 3.275 3.077 

Obligatieleningen 0 0 

Onderhandse leningen van:   
 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3.275 3.077 

    
Totaal vaste passiva 2.135 1.645 

    
Vlottende passiva    

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één 

jaar 

12.179 11.469 

Overige kasgeldleningen 0 2.250 

Banksaldi 3.049 2.762 

Overige schulden 9.129 6.457 

    
Overlopende passiva 3.122 6.701 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een vol-

gend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terug-

kerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

2.283 5.579 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

  839 1.122 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen 

0 0 

    
Totaal vlottende passiva 15.302 18.170 

    
Totaal passiva 17.437 19.815 

    
    

Gewaarborgde geldleningen 0 0 
    

Garantstellingen 0 0 
    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  14  30 
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 Staat van baten en lasten 2016 
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 Toelichtingen 
 

3.3.1 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

 

Algemeen 

Eén van de taken van de Nederlandse gemeenten is de uitvoering van de Wet Sociale 

Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk voeren deze taak gezamenlijk uit door middel van de Gemeenschappelijke Regeling 

uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 

Per 1 januari 1998 is gestart met de uitvoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW). 

Hiertoe zijn de werknemers in het kader van de banenpoolregeling en de Jeugd Werk Garantiewet 

als werknemers in het kader van de WIW overgenomen van de Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat. Personeel vallend onder deze regeling is nog steeds in 

dienst van Baanbrekers. 

Ook voor onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vallende openbare lichamen en 

instellingen zijn de Gemeentewet en de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) van toepassing. In de jaarrekening zijn de bedrijfsrelevante onderdelen volgens deze 

voorschriften opgenomen. 

De ontwerpbegroting die jaarlijks in het tweede kwartaal voorafgaand aan het jaar wordt 

vastgesteld, kan in volgende kwartalen worden gewijzigd als gevolg van definitieve vaststelling van 

budgetten. 

 

Activiteiten 

Binnen Baanbrekers vindt een aantal activiteiten plaats. Deze activiteiten bestaan uit: 

kringloopactiviteiten, wasserij, individuele detacheringen, groepsdetacheringen, in- en ompak/ 

assemblage en cleanroom werkzaamheden. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa 

en passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar gesteld wordt. 
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Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 

schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 

Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, 

worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 

plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten 

behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Overige 

investeringen met 

economisch nut  

 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of ver-

vaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op 

de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt 

op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het mo-

ment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiks-

duur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. 

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt 

niet afgeschreven.  

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met 

een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting 

duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overi-

gens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggeno-

men als ze niet langer noodzakelijk blijken. 

 

Financiële vaste 

activa 

 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaal-verstrek-

kingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen on-

verhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaar-

dering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig 

niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrij-

gingsprijs. 

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als Baanbrekers 

participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.  

 

Vlottende activa 

Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaar-

deerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld 

betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en be-

taalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorra-

den worden afgewaardeerd naar marktwaarde.  

Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan 

wel de lagere marktwaarde.  
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Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de 

marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste 

doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat 

uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machine-

kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  

 

Vorderingen en 

overlopende activa 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor ver-

wachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorzie-

ning wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

 

Liquide middelen  

 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Voorzieningen  

Voorzieningen 

 

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de be-

trokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhouds-egalisa-

tievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren 

groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening 

is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.  

In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het 

jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.  

 

Vaste schulden  

Vaste schulden 

 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, vermin-

derd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typi-

sche looptijd van één jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 

Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. 

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders waar-

bij met de productie een langere tijd is gemoeid, wordt op een voorzich-

tige wijze naar evenredigheid van de stand van het werk gecalculeerde 

winst verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis 

van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats vol-

gens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levens-

duur. 

 

Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte 

bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder 
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aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de ei-

gen organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde 

goederen en diensten. 

 

Kosten 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. 

Personeelskosten 

 

 

 

De personeelskosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten op-

zichte van voorgaand jaar en de begroting, is in de realisatie een nadere 

onderverdeling gemaakt naar de salariskosten, de overige personeelskos-

ten en de doorberekende kosten aan WML Facilitair. Deze kosten zijn in de 

begroting en voorgaand jaar netto weergegeven in de jaarrekening. 

Borg- en garantiestellingen 

Borg- en garantie-

stellingen 

Voor zover leningen Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling 

het totaalbedrag van de gewaarborgde schuldrestanten per einde dienst-

jaar opgenomen. Op dit moment overigens niet van toepassing. 
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3.3.2 Toelichting op de balans 

 

3.3.2.1 Vaste activa 

 

3.3.2.1.1 Materiële vaste activa 

Investeringen economisch nut: 

Bedragen x€1.000 

Boek-

waarde  

31-12-2015 

Inves-

terin-

gen 

Desinvesteringen 

/ 

 bijdrage derden 

Afschrijving 

desinveste-

ring / afwaar-

deringen 

Afschrij-

vingen 

Boek-

waarde  

31-12-2016 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 4.993  47  0 0 -333  4.707 

Machines en installaties 544  37  0 0 -100  481 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 987  6  0 0 -226  767 

Totaal 6.524  90 0 0 -659  5.955 

 

De cijfers per 31-12-2015 zijn op onderdelen anders dan in de jaarrekening 2015; dit komt door een 

per 1 januari 2016 toepaste gewijzigde indeling van de materiële vaste activa. Het totaal is wel gelijk. 

 

De belangrijkste investeringen in 2016 zijn: 

 

Bedragen x € 1 Investeringsaanvraag werkelijk besteed 2016 

Banderollermachine 10.500 10.500 

Regelapparatuur regelkasten 17.500 14.158 

BTC Telefoons 2.957 2.957 

APC Smart-ups 4.233 3.294 

Heftruck 26.613 12.750 

Transferium 65.000 46.530 

 Totaal 126.803 90.189 

 

 

3.3.2.1.2 Financiële vaste activa 

 

Bedragen x €1.000 
Boekwaarde 

31-12-2015 

Investe-

ringen 

Desinves-

teringen 

Aflos-

singen 

Afwaarde-

ringen 

Voorzie-

ning 

 

Boekwaarde 

31-12-2016 

 

Kapitaalverstrekkingen 

aan Deelnemingen 

18  
0 0 0 0 0 

18 

 

Leningen aan overige 

verbonden Partijen 

270  1.500 0 15 0 1.500 255 

Totaal 288  1.500 0 15 0 1.500 273 

 

In 2009 is Ruelong BV opgericht met als doel de samenwerking met Vebego International BV te reali-

seren. Het startkapitaal bedroeg € 18.000 en blijft op de balans staan. Vanaf 1-1-2016 is Baanbrekers 

formeel eigenaar geworden van Ruelong BV (WML-Facilitair), waardoor de samenwerking met 

Vebego in de constructie met Ruelong, niet meer in die hoedanigheid bestaat. 

 

Voor de verbouwing van het gebouw, waar in 2013 door gemeente Waalwijk de milieustraat is ge-

vestigd, is een lening van € 300.000 afgesloten. Deze heeft een looptijd van 20 jaar en kent een ren-

tepercentage van 3,4 procent; jaarlijkse aflossing is dus € 15.000.  
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In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong BV. 

Het betreft een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar en een aflossing in 9 halfjaarlijkse termij-

nen. Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV. De lening is toe-

gelicht op 11 maart en 1 april 2016 in het DB. Het aangaan van de lening, c.q. de ondertekening is ge-

daan door de directeur en de voorzitter van het AB. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baan-

brekers aan Ruelong BV niet zeker is. Derhalve is een voorziening voor oninbaarheid van de lening 

opgenomen. Op het moment dat van Ruelong BV een definitieve gecontroleerde jaarrekening 2016 

en een adequate meerjarenbegroting 2017 en verder beschikbaar is, zal een nader oordeel over de 

mate van oninbaarheid worden gevormd. 

 

3.3.2.2 Vlottende activa  

 

3.3.2.2.1 Voorraden 

Grond- en hulpstoffen: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2016 

Boekwaarde 

31-12-2015 

Productieartikelen 48 38 

Hulpmiddelen 1 1 

Veiligheidsartikelen 0 1 

Kleding / schoenen 0 6 

Gereed product 0 1 

Totaal 49 47 

Van de posten veiligheidsartikelen, kleding/schoenen en gereed product is de voorraad kleiner dan 

 € 500.  

 

Onderhanden werk: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2016 

Boekwaarde 

31-12-2015 

Onderhanden werk 27 1 

Totaal 27 1 

 

3.3.2.2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2016 

Voorziening 

oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Balanswaarde 

31-12-2015 

Vorderingen op openbare lichamen 0 0 0 4.629 

Rekening-courant verhouding met niet financi-

ële instellingen 
1.647 0 1.647 2.051 

Overige vorderingen 7.749 -2.751 4.998 4.299 

Overige uitzettingen 2.026 0 2.026 1.182 

Totaal 11.422 -2.751 8.671 12.161 

De vorderingen op openbare lichamen in 2015 bestond voor € 4,4 miljoen aan vooruit gefactureerde 

bijdrage gemeenten in exploitatie 2016. 

  



Jaarstukken 2016 

Pagina  41 van  76               CONCEPT  

 

De overige vorderingen bestaan uit: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2016 

Voorziening 

oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Balanswaarde 

31-12-2015 

Bijstandsdebiteuren 6.688 -2.731 3.957 3.556 

Overige debiteuren Baanbrekers  1.061 -20 1.041 743 

Totaal 7.749 -2.751 4.998 4.299 

Met betrekking tot de vorderingen wordt opgemerkt dat op het uitstaande saldo een bedrag van  

€ 2.751.000 in mindering wordt gebracht. Dit betreft de berekende voorziening dubieuze debiteuren 

op basis van oninbaarheid van de vorderingen. 

 

De overige uitzettingen bestaan uit: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2016 

Voorziening 

oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Balanswaarde 

31-12-2015 

Debiteur WML Facilitair 1.157 0 1.157 398 

Debiteuren  werkbedrijf 869 0 869 784 

Totaal 2.026 0 2.026 1.182 

 

 

3.3.2.2.3 Nominatieve stand bijstandsdebiteuren 

 

Dit betreft de nadere uitsplitsing van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren per 31-21-2016: 

 

Bedragen in € Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Hoofdsom per 1 januari 2016 2.061.994 559.504 3.318.643 5.940.141 

Opgeboekte vorderingen 330.842 293.805 740.416 1.365.063 

Terugbetaling teveel ontvangen 423 1.683 4.358 6.464 

Ontvangen -209.647 -94.067 -397.277 -700.991 

Correctie op vorderingen -127.373 25.740 344.892 243.259 

Buiten invordering -86.045 -4.652 -75.673 -166.370 

Sub-totaal 1.970.194 782.013 3.935.359 6.687.566 

Correctie op vorderingen -845.836 -299.372 -1.585.798 -2.731.006 

Waarde op balans per 31-12-2016 1.124.358 482.641 2.349.561 3.956.560 
 
Hieronder is de hoofdsom per 31 december 2016 gespecificeerd naar soort vordering: 

 

Bedragen in € Heusden Loon op Zand Waalwijk TOTAAL 

Terugvordering bijstand Wwb 1.347.742 497.644 2.523.824 4.369.210 

Terugvordering Ioaw 86.169 0 7.606 93.775 

Terugvordering Ioaz 0 0 18.667 18.667 

Terugvordering Bbz 2.780 0 0 2.780 

Terugvordering bijz. bijstand 68.576 17.922 78.319 164.817 

Terugvordering WWV 0 0 13.355 13.355 

Bruto verrekening UVI  WWB 2.694 0 1.894 4.588 

WIJ 4.550 0 879 5.429 

Kinderalimentatie Wwb 741 0 0 741 

terugvordering w-deel wwb 0 0 0 0 

Adm. kosten/rente vorderingen 11.659 6.881 23.373 41.913 
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Bedragen in €              vervolg Heusden Loon op Zand Waalwijk TOTAAL 

Wet Kinderopvang 0 0 1.452 1.452 

Cessies Wwb 35.951 3.263 0 39.214 

Krediethypotheek Wwb 72.118 81.119 282.938 436.175 

Onderhoudsplicht Wwb 52.056 2.595 133.180 187.831 

Leenbijstand Bbz renteloos 57.316 67.825 42.224 167.365 

Leenbijstand Bbz rentedragend 175.929 39.636 492.538 708.103 

Wet boete Wwb 0 46.960 114.500 161.460 

Leenbijstand Wwb byz. bijstand 5.307 16.054 87.235 108.596 

WI eigen bijdrage 740 270 540 1.550 

WI boete 600 1.485 2.689 4.774 

Leenbijstand WWB 45.266 359 110.146 155.771 

Sub-totaal 1.970.194 782.013 3.935.359 6.687.566 

Correctie op vorderingen -845.836 -299.372 -1.585.798 -2.731.006 

Waarde op balans per 31-12-2016 1.124.358 482.641 2.349.561 3.956.560 

 

Op bovenstaand uitstaande bedrag wordt € 2.731.006 in mindering gebracht in verband met de be-

rekende voorziening op basis van oninbaarheid van de vorderingen. 

 

3.3.2.2.4 Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen 

 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2015 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid  

Midden-Langstraat 
499 312 

Stichting Pijler 0 0 

Stichting Fidant 210 100 

Ruelong BV 938 1.639 

Totaal 1.647 2.051 

 

 

3.3.2.2.5 Schatkistbankieren 

 

Uit het overzicht in paragraaf 2.2.3 Financiering (zie aldaar) blijkt dat het drempelbedrag voor schat-

kistbankieren in 2016 niet is overschreden. Verdere toelichting op schatkistbankieren is opgenomen 

in paragraaf 2.2.3 Financiering. 

 

 

3.3.2.2.6 Liquide middelen 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2015 

Kassaldi 8 7 

Banksaldi 891 385 

Totaal 899 392 
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3.3.2.3 Overlopende activa 

 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2015 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog 

te ontvangen voorschotbedragen  die ontstaan door voorfi-

nanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

1.421 368 

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 
142 34 

Totaal 1.563 402 

 

 

3.3.2.3.1 Specificatie overlopende activa 
 

Bedragen x € 1.000 Specificatie per 31-12-2016  Specificatie per 31-12-2015 

Nog te ontvangen IAU Heusden 2014 0 167 

Nog te ontvangen vangnetuitkering BUIG 2015 760 0 

Nog te ontvangen BBZ declaratie 2015 / 2016 51 113 

Nog te ontvangen bijdrage uit Sectorplan 0 10 

Nog te ontvangen WSW subsidie 2015 / 2016 (gemeenten) 515 52 

Nog te ontvangen participatiebudget gemeenten 2016 6 0 

Nog te ontvangen bijdrage COA 88 0 

Nog te ontvangen subsidie vervoer 0 8 

Nog te ontvangen bijdragen POSW 0 18 

Nog te ontvangen activa 0 24 

Diverse kleinere vooruitbetaalde/nog te ont vangen bedra-

gen/afronding 
32 10 

Vooruitbetaalde bedragen automatisering  90 0 

Vooruitbetaalde bedragen st. Gezel inz. Trajecten 21 0 

Totaal 1.563 402 

 

Grote toename komt vooral door de nog te ontvangen vangnetuitkering Heusden van € 760.000 en 

nog te ontvangen WSW-subsidie 2016 van € 515.000. 
 

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 

ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt 

worden gespecificeerd:  

 (Bedrag in x€1.000) 
Saldo 31-12-2015 Toevoeging Ontvangen be-

dragen 

Saldo 31-12-2016 

Nog te ontvangen IAU Loon op Zand 2014 167 0 167 0 

Nog te ontv. BBZ declaratie 2015/2016 113 11 73 51 

Nog te ontvangen bijdrage uit Sectorplan 10 0 10 0 

Nog te ontvangen WSW subsidie 52 473 10 515 

Nog te ontvangen subsidie vervoer 8 0 8 0 

Nog te ontvangen bijdragen POSW 18 0 18 0 

Nog te ontvangen bijdrage COA 0 88 0 88 

Nog te ontv. participatiebudget gem. 0 6 0 6 

Nog te ontv. Vangnetuikering BUIG 0 760 0 760 

Totaal 368 1.338 286 1.421 
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3.3.2.4 Eigen vermogen 

In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 

vermogen mag beschikken van maximaal € 1.200.000. Momenteel beschikt Baanbrekers echter niet 

over een weerstandsvermogen en dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo blijven.  
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2015 

Algemene reserve 0 0 

Bestemmingsreserves 2.280 1.807 

Gerealiseerde resultaat -3.420 -3.546 

Totaal -1.140 -1.739 

 

3.3.2.4.1 Algemene reserve 

 

Bedragen x € 1.000 

Boekwaarde 

per 

31-12-2015 

Toevoeging Onttrekking Bestemming 

resultaat  

vorig  

dienstjaar 

Verminde-

ring ter dek-

king van af-

schrijvingen 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

Algemene reserve 0 -3.546 0 +3.546 0 0 

Totaal 0 -3.546 0 +3.546 0 0 

 

Het negatieve resultaat van 2015 (€ 3.546.000) is in 2016 aangezuiverd door de deelnemende 

gemeenten. 

In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 

vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, indien daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 

aanleiding toe is. Vooralsnog is dat niet het geval; bedrijfsresultaten worden verrekend met de 

deelnemende gemeenten. 

 

3.3.2.4.2 Bestemmingsreserves 

 

Het verloop in 2016 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

per  

31-12-2015 

Toevoeging Onttrekking 

Bestemming 

resultaat vo-

rig dienstjaar 

Verminde-

ring ter dek-

king van af-

schrijvingen 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

Vakantiegeld 737 0 165 0 0 572 

Personeelsvoorziening 56 20 0 0 0 76 

Onderhoud gebouwen - 313 0 0 0 313 

Egalisatiereserve debi-

teuren BUIG 
1.014 305 0 0 0 1.319 

Totaal bestemmings- 

reserves 
1.807 638 165 0 0 2.280 

 

Reserve  Omschrijving 

Reserve Vakantiegeld De reserve Vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de 

vakantiegelden over de periode juni t/m december over het verstreken 

jaar. Opgenomen is de afgenomen verplichting van vakantiegelden. De 

onttrekking komt door de invoering van het Individueel Keuze Budget 

(IKB) voor ambtenaren. 

 

Reserve 

Personeelsvoorziening 

De reserve Personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest. 

Hier wordt jaarlijks € 20.000 voor gereserveerd. 
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Reserve Onderhoud 

gebouwen 

De reserve Onderhoud gebouwen is door het Algemeen Bestuur bij het 

besluit van 19 december 2016 ingesteld naar aanleiding van het 

meerjaren onderhoudsplan gebouwen. In dat plan is ook een meerjaren 

overzicht opgenomen van toevoegingen en onttrekkingen voor de 

komende jaren op basis van de investeringsplannen gebouwen. De 

toegevoegde € 313.000 komt uit de vrijval van de voorziening groot 

onderhoud. 

 

Egalisatiereserve 

debiteuren BUIG 

De Egalisatiereserve debiteuren BUIG is bedoeld om schommelingen in 

het bestand op te vangen. In 2008 is door het bestuur besloten dat 

deze reserve een hoogte moet hebben van 40 procent van de netto 

vorderingen. Om uit te komen op de 40 procent norm is een bedrag van 

€ 305.202 toegevoegd. 

 

3.3.2.5 Gerealiseerde resultaat 

 

Bedragen x € 1.000 

Boekwaarde 

per 

31-12-2015 

Toevoeging Onttrekking Bestemming 

resultaat  

vorig  

dienstjaar 

Verminde-

ring ter dek-

king van af-

schrijvingen 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

Gerealiseerde resultaat -3.546 -3.420 0 3.546 0 -3.420 

Totaal -3.546 -3.420 0 3.546 0 --3.420 

 

De bijdragen van de gemeenten in het resultaat 2015 is in 2016 verwerkt en ontvangen. 

Per 31 december 2016 is het negatief resultaat van 2016 opgenomen (€ 3.420.000). 

 

 

3.3.2.6 Voorzieningen 

Egalisatievoorzieningen 

Het verloop van de egalisatievoorziening groot onderhoud 2016 is als volgt: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

per 31-12-

2015 

Toevoeging Vrijval Aanwending 

Boekwaarde 

per 31-12-

2016 

Egalisatievoorziening: voorziening 

groot onderhoud 
307 150 -313 144 0 

Totaal 307 150 -313 144 0 

 

Voorziening Omschrijving 

Egalisatievoorziening 

groot onderhoud 

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft op 19 december 2016 

besloten de restantmiddelen in de voorziening groot onderhoud 

gebouwen bij de jaarrekening vrij te laten vallen. Via resultaat-

bestemming worden deze middelen gestort in de bestemmingsreserve 

onderhoud gebouwen. 

 In Berap Q3 was opgenomen dat de storting 2016 met € 110.000 

opgehoogd zou worden van € 40.000 naar € 150.000 (is ook 

begrotingswijziging van). De werkelijke aanwending van € 144.000 is  

€ 34.000 lager uitgekomen dan eerder gedacht (was € 178.000). 

Daardoor valt uiteindelijk niet € 279.000 vrij, maar € 313.000. 
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3.3.2.7 Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 31-12-2015 

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken 

en overige financiële instellingen  
3.275 3.077 

 

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 

dan één jaar bedraagt: € 63.908. In 2017 wordt nog € 935.000 afgelost. 

Bedragen x € 1.000 
saldo per  

31-12-2015 

Aflossing  

2016 

Vermeerde-

ring 2016 

saldo per  

31-12-2016 

041010 BNG 110464: 10 jaar 0,49 % 0 0 1.500 1.500 

041010 BNG 107439: 10 jaar 2,58 % 1.260 180 0 1.080 

041020 BNG 107678:   5 jaar 1,40 % 880 440 0 440 

041030 BNG 108153: 20 jaar 3,40 % 270 15 0 255 

041040 BNG 108523:   3 jaar 0,97 % 667 667 0 0 

Eindtotaal 3.077 1.302 1.500 3.275 

 

3.3.2.8 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

per 31-12-2016 

Boekwaarde 

per 31-12-2015 

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen bedoeld in 

artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden 

0 0 

Overige kasgeldleningen 0 2.250 

Banksaldi 3.049 2.762 

Overige schulden 9.129 6.457 

Totaal 12.179 11.469 

 

De overige schulden bestaan uit: 

 

 Specificatie per 31-12-2016 Bedragen x € 1.000 
Ontvangen voorschotten i.v.m. liquiditeit 5.000 

Uitkeringen december (betaling in januari) 1.340 

Pensioenpremies/loonheffing/zvw salarissen 11 

Diverse crediteuren 2.778 

Totaal 9.129 

Belangrijkste verschil in overige schulden 2016 ten opzichte van 2015 komt door ontvangen 

voorschotten i.v.m. liquiditeit (vorig jaar € 3 miljoen, nu € 5 miljoen).  
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3.3.2.9 Overlopende passiva 

 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde per 

31-12-2016 

Boekwaarde per 

31-12-2015 

Verplichting die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks 

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume 

2.283 5.579 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

839 1.122 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen 
0 0 

Totaal 3.122 6.701 

 

Bedragen x € 1.000 31-12-2016  31-12-2015 

Nog te betalen accountantskosten 59 80 

Af te dragen loonheffing/zvw (Belastingdienst) 728 717 

Nog te betalen WML Facilitair 281 0 

Nog te betalen vakantiegeld ambtenaren  144 0 

Nog te betalen leningdeel Ruelong BV 250 0 

Nog te betalen loonkostensubsidie re-integratie 205 0 

Nog te betalen kosten vluchtelingenwerk  152 0 

Nog te betalen Bbz gemeente 62 0 

Nog te betalen participatiebudget 43 0 

Nog te betalen kosten  232 0 

Nog te betalen Begeleid werken Baanbrekers 23 0 

Diversen 104 384 

Voorschot gemeenten inzake apparaat kosten 0 4.398 

Nog te verrekenen WSW bijdragen 180 0 

Uitkeringsdebiteuren, terugbetalingsverplichting Rijk 659 1.021 

Teveel ontvangen voorschot BBZ Heusden Rijk 0 101 

Totaal 3.122 6.701 

 

De in de balans op genomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkerin-

gen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Bedragen x € 1.000 
Saldo per 

31-12-2015 

Ontvangen 

bedragen 

Vrijgevallen 

bedragen of 

terugbetalin-

gen 

Saldo per 

31-12-2016 

Uitkeringsdebiteuren, terugbetalingsverplichting Rijk 1.021 362 0 659 

Te veel ontvangen voorschot BBZ Heusden Rijk 101 101 0 0 

Nog te verrekenen WSW bijdragen 0 0 180 180 

Eindtotaal 1.122 463 180 839 
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3.3.2.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Bedragen x € 1.000 31-12-2016 31-12-2015 

Leasecontract auto 6 6 

Huur transferium 0 16 

Terrein Eikendijk, Loon op Zand 4 4 

Bachlaan, Waalwijk 2 2 

Nieuwe weg, Kaatsheuvel 1 1 

Klokkenberg, Loon op Zand 1 1 

Totaal 14 30 

 

Ten opzichte van 2015 geldt dat huur Transferium is weggevallen. Werkzaamheden gebeuren vanaf 

2016 op het eigen terrein van Baanbrekers.  

 

 

3.3.2.11 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen 

kan als volgt naar de aard van de geldlening worden gespecificeerd: 

 

Bedragen x € 1.000 
Aard / om-

schrijving 

Oorspronke-

lijk bedrag 

Percentage 

borgstelling 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

Boekwaarde 

per 

31-12-2015 

- 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantiestel-

lingen: 

Bedragen x € 1.000 Omschrijving 
Garantiebedrag 

per 31-12-2016 

- 0 0 

Totaal 0 0 
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3.3.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

3.3.3.1 BUIG 

 

Baten 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

BUIG baten  22.052 22.275 22.276 20.718 V           1 

Vangnet Heusden 2015 0 760 760 0 0 

Invorderingen 500 410 441 0 V        31 

Totaal  22.552 23.445 23.477 20.718 V        32 

 

Het voordelige verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting wordt verklaard door hogere op-

brengsten uit invordering van € 31.000. Eerder was de begroting neerwaarts met € 90.000 bijgesteld, 

uiteindelijk is opbrengst dus toch nog hoger uitgekomen dan € 410.000.  

Naast de begrotingswijziging invordering is de primitieve begroting gewijzigd voor: 

- Een voordeel van € 223.000 op de BUIG baten. Bij Berap Q2 is daarvan € 133.000 als voordeel in 

een begrotingswijziging opgenomen op basis van het in mei 2016 door het ministerie voorlopig 

afgegeven budget. Bij Berap Q3 is nog een voordeel van € 90.000 als begrotingswijziging ver-

werkt op grond van het in de septembercirculaire 2016 door het ministerie vastgesteld defini-

tieve budget. 

- Een incidenteel voordeel van € 760.000 vanuit de vangnetregeling BUIG over 2015 voor de ge-

meente Heusden. Dit voordeel is opgenomen in de begrotingswijziging bij Berap Q3. De beschik-

king is in 2016 afgegeven, maar het bedrag is pas in begin 1e kwartaal 2017 ontvangen. 

Ten opzichte van de realisatie 2015 zijn de BUIG baten € 2.759.000 hoger, wat wordt veroorzaakt 

door een hogere uitkering van het Rijk, de incidentele vangnetuitkering Heusden en het opnemen 

van de ontvangsten invordering onder de BUIG baten. Deze werden in 2015 nog gesaldeerd weerge-

geven onder de lasten BUIG. 

 

Lasten 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

BUIG lasten  22.511 22.861 22.666 20.814 V     195 

Totaal  22.511 22.861 22.666 20.814 V    195 

 

Het voordelige verschil van € 195.000 wordt verklaard door een voordeel ten opzichte van Berap Q2  

door per saldo een hoger gemiddeld aantal (van 1.655 naar 1.662) en een lager gemiddeld bedrag 

(van € 13.512 naar € 13.372; incl. effect invorderingen). 

Eerder was bij Berap 2016 Q2 de primitieve begroting al gewijzigd met een nadeel van € 350.000 in 

verband met de bijstelling van het gemiddeld aantal uitkeringen van 1.629 naar 1.655 tegen gemid-

deld uitkeringsbedrag van € 13.512. 

De lasten zijn ten opzichte van de realisatie 2015  € 1.852.000 hoger wat wordt veroorzaakt door de 

stijging van het aantal uitkeringen, de toename van de hoogte van het gemiddelde uitkeringsbedrag 

en het feit dat de ontvangsten invorderingen t/m 2015 nog gesaldeerd onder de lasten waren opge-

nomen en vanaf 2016 afzonderlijk worden opgenomen onder de BUIG baten. 
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Aantallen 

Gedurende 2016 heeft het aantal uitkeringen zich als volgt ontwikkeld:  

 

 Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

     

Aantal begin 2016 1.615 575 258 782 

     

Instroom 1e kwartaal 141 45 29 67 

Instroom 2e kwartaal 138 41 28 69 

Instroom 3e kwartaal 154 51 40 63 

Instroom 4e kwartaal 147 57 23 67 

Totaal instroom 580 194 120 266 

     

Uitstroom 1e kwartaal 108 42 20 46 

Uitstroom 2e kwartaal 126 46 23 57 

Uitstroom 3e kwartaal 135 50 35 50 

Uitstroom 4e kwartaal 130 47 20 63 

Totaal uitstroom 499 185 98 216 

     

Stand 31 maart 1.648 578 267 803 

Stand 30 juni 1.660 573 272 815 

Stand 30 september 1.679 574 277 828 

Stand 31 december 1.696 584 280 832 

     

Gemiddeld aantal klanten 2016 1.662    

Gemiddeld aantal klanten Berap Q2 1.655    

Verschil + 7    

 

Resultaat BUIG per gemeente 

Bedragen x € 1.000 Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

Uitgaven 1e kwartaal 5.398 1.959 844 2.595 

Invorderingen 74 26 10 39 

Saldo 1e kwartaal 5.324 1.933 834 2.556 

     

Uitgaven 2e kwartaal 6.411 2.276 1.026 3.109 

Invorderingen 149 32 13 104 

Saldo 2e kwartaal 6.262 2.244 1.013 3.005 

     

Uitgaven 3e kwartaal 5.350 1.882 883 2.585 

Invorderingen 73 24 9 40 

Saldo 3e kwartaal 5.277 1.858 874 2.545 

     

Uitgaven 4e kwartaal 5.455 1.892 868 2.695 

Invorderingen 168 47 23 98 

Saldo 4e kwartaal 5.287 1.845 845 2.597 

     

Totaal 2016     

Uitgaven 22.614 8.009 3.620 10.984 

Invordering 464 129 55 281 

Saldo 22.150 7.880 3.565 10.703 
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Vervolg BUIG per gemeente Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

     

Rijksbijdrage 2016 (excl.vangnet) 22.275 7.960 3.570 10.745 

     

Overschot in bedragen 127 80 5 42 

Overschot in percentages 0,57 % 1,01 % 0,14 % 0,39 % 

 

De in bovenstaande tabel opgenomen budgetbedragen zijn op berekend op basis van de toekenning 

en de verdelingssystematiek van het budget (8% per maand en in mei 12%). 

Indien tekort per gemeente meer dan 5% is, kan een beroep gedaan worden op de vangnetregeling. 

Gelet op het beperkte overschot, is dat voor 2016 dus niet van toepassing. 

 

Hoogte gemiddelde uitkering 

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een gemiddelde netto uitkeringslast (als saldo van 

kosten -/- opbrengst invordering) van € 13.512; bij Berap 2016 Q3 is deze bijgesteld naar € 13.414. 

Daarbij is de begroting niet bijgesteld omdat er tegelijk ook een opwaartse trend van het gemiddeld 

aantal uitkering verwacht werd. Eind 2016 is het werkelijk gemiddelde € 13.372, mede door de in het 

laatste kwartaal gestegen invordering en de herberekening van belastingen over de uitkeringen (dat 

kan altijd pas in december). De totale uitkeringslast: € 22.665.628 – invordering € 440.814) =  

€ 22.224.814 : 1.662 uitkeringen, leidt tot het gemiddelde uitkeringsbedrag. 

 

3.3.3.2 BBZ 

De begrote baten en lasten zijn gebaseerd op de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen jaren. 

Gezien de aard van de regeling, kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 

kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 

een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van baten moet wor-

den terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

BBZ lasten  260 260 361 548 N      101 

BBZ baten  -168 -168 -295 -454 V      127 

Totaal  92 92 66 94 V        26 

 

Op de BBZ regeling wordt door een beperkt aantal mensen een beroep gedaan. Ook gaat het dan in 

een aantal gevallen om het verstekken van kapitaalsleningen. De omvang daarvan is vooraf niet in te 

schatten. Dat verklaart ook het verschil tussen begroting en realisatie. 

 

3.3.3.3 Bijzondere bijstand 

Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe lasten 

voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de ge-

meenten gedekt. Per gemeenten betekent dit: 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Heusden  0 500 502 0 N           2 

Loon op Zand 0 320 319 0 V           1   

Waalwijk 0 980 973 0 V           7 

Totaal  0 1.800 1.794 0 V           6 
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In de primitieve begroting 2016 waren lasten en baten bijzondere bijstand niet opgenomen. Bij Berap 

Q2 werd de begroting met € 1.800.000 voor zowel lasten als baten gewijzigd; uiteindelijk wijkt dit bij 

de jaarrekening nauwelijks af, hoewel eerder bij Berap 2016 Q3 de prognose nog naar € 1.725.000 

was bijgesteld. Uiteindelijk zijn de uitgaven dus hoger uitgekomen, omdat uitgaven moeilijk te voor-

spellen zijn; zie ook verloop over 2016: 

Bedragen x € 1.000 Uitgaven Q1 Uitgaven Q2 Uitgaven Q3 Uitgaven Q4 Totaal 

Heusden  113 120 131 138 502 

Loon op Zand 80 81 66 92 319 

Waalwijk 257 244 201 271 973 

Totaal  450 445 398 501 1.794 

 

Per kwartaal zijn de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende gemeenten: 

Kort samengevat kunnen de uitkeringen bijzondere bijstand naar hoofdkostensoorten op basis van 

de jaarrekening 2016 als volgt worden weergegeven (bedragen in €): 

 
 

 

3.3.3.4 Omzet en lasten PMC’s Werkbedrijf & Werkpool 

 

Algemeen PMC’s 

Over het algemeen liggen gerealiseerde omzet en directe kosten van de PMC’s in lijn met de begrote 

cijfers, met per saldo een voordeel van € 45.000, door € 72.000 aan hogere omzet en voor € 27.000 

aan hogere directe kosten. Dat is ook conform de verwachting uit Berap 2016 Q3, waarbij is aangege-

ven dat de taakstelling voor deze PMC’s (excl. Werkpool) als geheel gehaald wordt.  

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Omzet PMC’s      

Verpakken en assemblage 825 825 811  780 N       14  

Wasserij 325 325 302  302 N       23  

Twiddus 776 776 695  658 N       81  

Cleanroom 943 943 1.007  874 V       64  

Broikes 165 165 193  175 V       28  

Sub-totaal 3.034 3.034 3.007  2.789 N       27  

      

Werkpool 1.430 1.430 1.297 1.317 N    133 

TOTAAL OMZET PMC's 4.464 4.464 4.304  4.106 N    160  

Bijzondere bijstand 2016 naar hoofdkostensoorten

soort omschri jving aanta l  dos s iers bedrag aanta l  bedrag aanta l bedrag aantal  bedrag

a di recte levens behoeften 126                      139.549 34 30.000 29 30.943 63              78.606

b kosten huishouden 61                        9.565 14 1.785 12 2.466 35              5.314

c Voorziening voor wonen 182                      141.810 45 38.989 42 21.988 95              80.833

d voorziening voor opvang 12                        2.203 2 1.651 7 411 3                141

e kosten maats chappel i jke zorg 136                      64.208 46 23.370 20 8.249 70              32.589

f kosten financiele trans acties 696                      601.470 223 186.567 140 123.562 333            291.340

g kosten ui ts troombevordering 6                          1.073 2 650 1 26 3                398

h kosten medis che diens tverlening 82                        33.085 23 9.457 19 10.401 40              13.227

i kosten overige kos tensoorten 4                          8.328 3 8.148 0 0 1                180

k individuele inkomenstoes lag 414                      176.515 145 62.081 55 23.013 214            91.421

l individuele s tudietoes lag 3                          4.800 2 2.400 1 2.400 -                 0

SUB-TOTAAL 1.722                   1.182.605 539 365.098 326 223.460 857            594.048

Hulp bi j huishouding 153                      171.034 0 0 15 3.286 138 167.747

Col lectieve ziektekostenpremie 2.136                   485.003 699 149.321 389 101.575 1.048         234.107

Diverse adm. posten -44.923 -12.929 -9.538 -22.455

TOTALEN 4.011                 1.793.719 1.238    501.489 730           318.782 2.043        973.447

HEUSDEN LOON OP ZAND WAALWIJK
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Vervolg tabel PMC’s 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

      

Lasten PMC’s      

Verpakken en assemblage 175 175 49  125 V     126  

Wasserij 15 15 11  2 V         4  

Twiddus 45 45 9  28 V       36  

Cleanroom 25 25 106  9 N       81  

Broikes 75 75 88  68 N       13  

Sub-totaal 335 335 263  233 V       72  

      

Werkpool 23 23 -2 3 V       25 

TOTAAL LASTEN PMC’s 358 358 261  236 V      97  

      

Resultaat PMC’s      

Verpakken en assemblage 650 650 762  655 V      112  

Wasserij 310 310 291  300 N        19  

Twiddus 731 731 686  630 N        45  

Cleanroom 918 918 901  865 N        17  

Broikes 90 90 105  107 V        15  

Sub-totaal 2.699 2.699 2.744  2.557 V        45  

      

Werkpool 1.407 1.407 1.299  1.314 N     108  

Totaal  4.106 4.106 4.043  3.871 N      63  

 

Op onderdelen zijn de volgende bijzonderheden te melden: 

 

Verpakken & assemblage 

Het gevolg van wegvallen van de werkzaamheden voor Sapa, doordat dit is overgegaan naar de 

Werkpool en vanaf kwartaal 4 op locatie bij Sapa wordt uitgevoerd, is ongeveer € 25.000. Dit ver-

klaart voornamelijk de € 14.000 lagere omzet van € 811.000 t.o.v. de begroting van € 825.000  

Echter doordat de directe ( inkoop) kosten € 126.000 lager zijn uitgevallen is het resultaat uiteindelijk 

€ 112.000 hoger.  

 

Wasserij 

De omzet blijft € 23.000 achter op de begroting van € 325.000, terwijl het resultaat € 19.000 lager is 

t.o.v. begroting. Het resultaat is wel op het niveau van 2015 gebleven. Voornaamste  oorzaak voor 

het achterblijven van het resultaat t.o.v. de  begroting is het niet terugkeren van “wassen gerelateerd 

aan vluchtelingenopvang ” zoals dit in 2015 het geval was. Daarnaast hebben de verzorgingshuizen in 

bepaalde periodes minder was aangeleverd 

 

Twiddus 

Het achterblijven van het resultaat van € 45.000 t.o.v. begroot resultaat van € 731.000 kent twee 

oorzaken:  

- in de begroting is uitgegaan van exclusiviteit van de kledinginzameling welke niet voor alle ge-

meenten voor heel 2016 is gerealiseerd. In de gemeenten Waalwijk en Heusden begint de exclusi-

viteit zijn vruchten af te werpen. In de gemeente Loon op Zand is een start gemaakt. 

- in de begroting is uitgegaan van 16% stijging resultaat t.o.v. 2015 wat wel erg ambitieus is. De stij-

ging die gerealiseerd is bedraagt 8,9% t.o.v.2015, 
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Cleanroom 

We hebben te maken gehad met een toenemende vraag van onze opdrachtgevers voor de Clean-

room. De omzet is € 64.000 hoger dan de begroting van € 943.000. Echter de kosten zijn ook bedui-

dend hoger. Uitgegaan werd van € 25.000 terwijl dit in werkelijkheid € 106.000 bedroeg. Belangrijk-

ste oorzaken hiervoor zijn de noodzakelijke inzet van uitzendkrachten (€ 50.000) en  

 

Broikes 

De omzet- en resultaat-doelen zijn ruim gehaald. De gerealiseerde omzet van € 193.000 ligt € 28.000 

hoger t.o.v. begroting € 165.000, het resultaat ligt € 15.000 hoger t.o.v. begroting van € 90.000  

Het binnenhalen van de aanbesteding van Stichting Maasduinen, maar ook het ontvangen van meer-

dere bestellingen bij de bestaande klanten door het aantrekken van de economie. Daarnaast heeft 

de eenmalige opdracht (€ 7.000) van het Belgische bedrijf Swiss Logg bij Xenos ook een flinke bij-

drage geleverd. 

 

Werkpool 

Door lagere omzet (door minder vergoedingen voor werken op locatie) en lagere kosten ontstaat een 

nadeel van per saldo € 108.000 op de Werkpool. 

 

 

3.3.3.5 Omzet overig en lasten omzet overig 

In de jaarrekening 2016 is bij omzet en lasten overig de post Transferium overgeheveld naar Omzet / 

Lasten PMC’s Werkbedrijf, omdat het Transferium ook tot die afdeling behoort. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Omzet OVERIG      

Bedrijfsbureau 130 130 156 133 V        26 

Kantine 40 40 42 40 V          2 

Alfacheques 0 0 0 181 0 

Transferium 100 100 57 99 N        43 

TOTAAL OMZET OVERIG 270 270 255 453 N        15 

      

Lasten omzet OVERIG      

Bedrijfsbureau 5 5 79 10 N       74 

Kantine 48 48 51 49 N         3 

Alfacheques 0 0 0 166 0 

Transferium 5 5 1 1 V         4 

TOTAAL LASTEN OMZET OVERIG 58 58 130 225 N       77 

      

Resultaat OMZET OVERIG      

Bedrijfsbureau 125 125 77 123 N       48 

Kantine -8 -8 -9 -9 N         1 

Alfacheques 0 0 0 15 0 

Transferium 95 95 56 98 N       39 

Totaal  212 212 124 228 N      88     

 

Het nadeel van € 48.000 op de post Bedrijfsbureau betreft voorraad middelen ten behoeve van de 

productie die nog niet afgehandeld zijn (onderhanden werk). Deze post was niet begroot. 

Bovenstaande cijfers van de kantine zijn exclusief de lasten van gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd 

personeel; die lasten zijn in de salariskosten van de afdeling Bedrijfsvoering & Control opgenomen.  

De alfacheques zijn vanaf 2016 niet meer van toepassing. 
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Omzet genereren is geen doel op zich voor het Transferium. Immers het Transferium wordt gebruikt 

als re-integratie instrument. Het € 43.000 achterblijven van het resultaat t.o.v. de begrote € 100.000 

wordt voornamelijk verklaard door het niet verrekenen van omzet bij uitvoeren van werkzaamheden 

door Transferium op opdrachten van afdeling Verpakken & Assemblage (zie lagere lasten bij PMC’s 

Werkbedrijf & Werkpool). 

 

 

3.3.3.6 Rijksbijdrage WSW 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Rijksbijdrage WSW 14.096 14.813 14.810 15.299 N           3 

Aandeel WSW naar Ruelong BV 0 0 -3.834 0 N   3.834 

Vergoeding buitengem. / BW -952 -952 -933 -989 V         19 

Totaal  13.144 13.861 10.042 14.310 N   3.819 

 

Rijksbijdrage WSW 

Het voorlopige budget 2016 (afgegeven in september 2015) is gesteld op € 14.096.000. In september 

2016 is het definitieve budget vastgesteld op € 14.813.000 en dit is opwaartse bijstelling van de rijks-

bijdrage met € 717.000. Door afronding komt deze bijdrage nu uit op € 14.810.000. 

 

Aandeel WSW naar Ruelong BV 

In de van het rijk ontvangen bijdrage zit ook de vergoeding voor WSW’ers die bij Ruelong BV (WML 

Facilitair) werkzaam zijn. In de jaarrekening 2016 is niet meer een saldo van rijksbijdrage en salaris-

kosten gesubsidieerd personeel verrekend, maar wordt het aandeel in de WSW-vergoedingen voor 

medewerkers van Ruelong BV verrekend en worden de salariskosten van gesubsidieerd personeel 

doorbelast. Op basis van het gewogen aantal SE’s (= rekeneenheid voor de WSW) voor 2016 van 

150,65 (is iets hoger dan het aantal fte’s) en een gemiddeld bedrag 2016 per SE van € 25.451 wordt  

€ 3.834.000 verrekend. 

 

Vergoeding buitengemeenten / Begeleid Werken 

De rijksbijdrage WSW 2016 is gebaseerd op de systematiek van woongemeente, dat gaat pas in 2017 

wijzigen in betaalgemeente. Dit betekent voor 2016 dat Baanbrekers betaalt voor inwoners uit Heus-

den, Loon op Zand en Waalwijk, die buiten Baanbrekers werken (bij collega SW-bedrijven) en gelden 

ontvangt voor medewerkers bij Baanbrekers die buiten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk wonen. 

Per saldo is Baanbrekers betalend: € 1.219.000 (= 8,2 %) van de ontvangen rijksbijdrage WSW wordt 

(door)betaald aan collega SW-bedrijven en van deze bedrijven wordt € 483.000 ontvangen; per saldo 

dus € 736.000. 

Een deel van de WSW’ers is extern bij bedrijven in de regio geplaatst. In verband met de lagere loon-

waarde ontvangen deze bedrijven een bijdrage in de kosten voor dit begeleid werken; werkelijk in 

2016 voor € 197.000. 

Samen komen deze posten bij de jaarrekening 2016 per saldo uit op € 933.000, een kleine afwijking 

ten opzichte van de begroting. 

 

 

3.3.3.7 Baten en lasten sectorplan WSW 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten 200 200 28 0 V    172 

Baten 200 200 133 0 N      67 

Totaal  0 0 105 0 V    105 
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Het sectorplan WSW heeft betrekking op een gezamenlijk project van Baanbrekers met de Diamant-

groep in Tilburg en WSD in Boxtel. Voor dit project is rijkssubsidie verkregen, waarvan voor Baanbre-

kers € 204.409. Daarvan is € 10.000 aan kosten verantwoord in 2015, zodat er nog € 194.409 te ver-

antwoorden was in 2016. In de begroting was € 200.000 opgenomen (een verschil van € 6.000 aan 

lasten en baten). Inmiddels is een eindverantwoording 2016 aan het ministerie verzonden. Daarbij is 

aangegeven dat dit project doorloopt naar 2017 (vermoedelijke nieuwe einddatum is 1 juli 2017); 

voor Baanbrekers is nog € 61.601 aan baten naar 2017 doorgeschoven; in 2017 worden dan nog min-

stens € 123.202 aan kosten gemaakt (binnen de bestaande begroting). Overigens heeft ook de Dia-

mant-groep een deel naar volgend jaar doorgeschoven.  

 

Een deel van de aan het ministerie verantwoorde lasten van het sectorplan WSW betreft kosten die 

elders in de jaarrekening zijn verantwoord (bv. onder personeelslasten); daardoor ontstaat hier (per 

saldo) een voordeel van €105.000. 

 

 

3.3.3.8 Re-integratie & Participatie & Fidant 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Baten:      

Rijksbijdrage re-integratie 1.734 1.734 1.755 1.249 V         21 

Begeleiding statush./vluchtelingn 0 0 33 0 V         33 

Project VSO (stichting Gezel) 0 0 75 0 V        75 

Bijdrage regio in Plusteam 0 0 41 0 V        41 

Sub-totaal 1.734 1.734 1.904 1.249 V     170 

      

Baten Fidant 600 360 257 0 N     103 

Totaal baten 2.334 2.094 2.160 1.249 V       66 

      

Lasten:      

Re-integratie 1.500 1.260 1.152 0 V     108 

      

Totaal  834 834 1.008 1.249 V     174 

 

De lasten bestaan in de jaarrekening 2016 uit trajectkosten (€ 240.000), stimuleringspremies  

(€ 73.000) en lasten Fidant (€ 838.000), in totaal dus € 1.152.000. 

De lasten en baten van de Werkpool (hoort ook bij afdeling Re-integratie & Participatie) zijn opgeno-

men onder de post PMC’s Werkbedrijf & Werkpool. 

 

Dit verschil wordt verklaard door:  

- Een voordeel uit een hogere rijksbijdrage integratie van € 21.000. 

- Een voordeel van € 33.000 door een ontvangen bijdrage in de kosten van begeleiding van status-

houders / vluchtelingen. 

- Een voordeel van € 116.000 door vanuit de regio Hart van Brabant verkregen bijdragen voor het 

project VSO (stichting Gezel) van € 75.000 en voor het Plusteam van € 41.000. 

- Een voordeel van per saldo € 4.000 op Fidant, trajecten en stimuleringspremies Re-integratie & 

Participatie. 
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3.3.3.9 Dienstverleningsovereenkomst Ruelong BV 

In de tot 2016 geldende dienstverleningsovereenkomst met Ruelong BV (WML-Facilitair) zijn afspra-

ken gemaakt over de hoogte van de bijdrage van Ruelong BV aan Baanbrekers. De bijdrage is bedoeld 

voor de werkzaamheden met betrekking tot HRM, Administratie en Automatisering die Baanbrekers 

uitvoert voor WML-Facilitair, plus de verhuur van het gebouw waarin WML-Facilitair is gehuisvest. 

Deze bijdrage was eerder forfaitair bepaald op € 200.000. Bij de jaarrekening 2016 is nu op basis van 

reële gegevens een nieuwe opzet voor de doorberekening van deze kosten gemaakt, waardoor deze 

nu uitkomt op € 831.000, een voordeel van € 631.000. Vanaf nu zal de nieuwe systematiek voor 

doorbelasting worden gevolgd, waaraan een overeenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong BV  ten 

grondslag ligt. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Bijdragen conform DVO 200 200 831 200 V     631 

Totaal  200 200 831 200 V     631 

 

Voor 2016 bestaat de doorberekening uit: 

- Aandeel in personeelskosten Directie en Bedrijfsvoering & Control (€ 385.000); 

- Aandeel in overige personeelskosten (bv. opleidingen, jubilea; € 108.000); 

- Aandeel in kosten afschrijving, onderhoud, rente en algemene kosten (€ 338.000). 

 

 

3.3.3.10 Bijdrage apparaatslasten 

 

In de samenwerking tussen de drie gemeenten en Baanbekers zijn afspraken gemaakt over de bijdrage 

die de gemeenten leveren aan de apparaatslasten (met kleine afrondingsverschillen), gebaseerd op 

inwoneraantallen per 1 januari 2015 (jaar t-1). 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Heusden 1.682 1.682 1.682 1.684 0 

Loon op Zand 896 896 895 900 N       1 

Waalwijk 1.822 1.822 1.821 1.814 N       1 

Totaal  4.398 4.400 4.398 4.398 N        2  

 

 

3.3.3.11 Incidentele baten 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Incidentele baten 100 100 4.405 384 V   4.305 

Totaal  100 100 4.405 384 V   4.305 

 

In de begroting wordt een stelpost van € 100.000 aan incidentele baten opgenomen. 

De incidentele baten 2016 bestaan uit:  

 

BATEN                                                                               Bedragen x € 1.000 Realisatie 2016 

Aanzuivering nadelig saldo 2015 door gemeenten 3.546 

Vergoeding kosten uitvoering kinderopvang 4 

Detachering ambtelijk / SBW 26 

Toename debiteuren uitkeringen + terugbetalingsverplicht. Rijk * 764 

Overige incidentele opbrengsten 65 

Totaal 4.405 
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Het nadelige saldo van 2015 is in 2016 aangezuiverd door de gemeenten. 

 

• Het uitstaande debiteurensaldo is gegroeid met € 748.000, van € 5.940.000 naar € 6.688.000, zie 

tabel op bladzijde 40. Daar komt nog bij € 16.000, het saldo van de toename van de voorziening  

dubieuze debiteuren (€ 346.000) en de afname van de terugbetalingsverplichting aan het Rijk   

(€ 362.000). 

 

3.3.3.12 Gesubsidieerd personeel 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten per afdeling:      

Directie 31 31 44 16 N        13 

Bedrijfsvoering 1.225 1.225 1.230 1.251 N          5 

Inkomensondersteuning 122 122 134 126 N        12 

Re-integratie & Participatie 4.054 4.054 3.959 4.358 V        95 

Werkbedrijf 5.397 5.397 5.425 5.445 N        28 

Ruelong BV (WML Facilitair) 4.486 4.486 4.504 4.813 N        18 

Totaal gesubsidieerd personeel 15.315 15.315 15.296 16.009 V        19 

      

Waarvan doorbelast Ruelong BV -1.015 -1.015 -4.504 -1.074 V  3.489 

Sub-Totaal  14.300 14.300 10.792 14.935 V  3.508  

Overige personeelslasten 275 275 306 0 N        31 

Totaal  14.575 14.575 11.098 14.935 V  3.477 

In 2015 zijn de overige personeelslasten opgenomen onder de lasten per afdeling. 

 

In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 

 

Afdeling (fte) 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directie 1,35 1,35 1,05 1,00 -0,30 

Bedrijfsvoering 34,27 34,27 34,65 36,16 +0,38 

Inkomensondersteuning 3,22 3,22 3,66 3,72 +0,44 

Re-integratie & Participatie 133,49 133,49 131,72 137,57 -1,77 

Werkbedrijf 185,03 185,03 189,11 191,12 +4,08 

Ruelong BV (WML Facilitair) 142,50 142,50 147,80 154,13 +5,30 

Totaal  499,87 499,87 507,99 523,70 +8,12 

 

*1) In 2015 waren WIW’ers nog in deze tabel nog voor 6,17 FTE opgenomen, vanaf 2016 bij niet-

gesubsidieerd personeel. 

 

Het verschil van ongeveer € 700.000 ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door het uit dienst tre-

den van WSW’ers (voor 23,83 fte). 

 

Het verschil tussen realisatie en begroting 2016 is +8,12 fte omdat dit een gewogen gemiddelde over 

het jaar is; aan het eind van het jaar is dit 497,17 (en dus lager dan begroot). Kleine verschillen per 

afdeling en resulteren in een  voordeel van € 19.000. Daarnaast is er een nadeel van € 31.000 op ove-

rige personeelslasten. 

 

In de jaarrekening 2016 is niet meer het saldo van salariskosten en rijksbijdrage gesubsidieerd perso-

neel van Ruelong BV verrekend (in begroting 2016 nog € 1.015.000) , maar wordt het aandeel in de 
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WSW-vergoedingen voor medewerkers van Ruelong BV verrekend (zie toelichting onder rijksbijdrage 

WSW) en worden de salariskosten van gesubsidieerd personeel  volledig doorbelast. Voor 2016 is dit 

dus € 4.504.000, op deze post een voordeel van € 3.489.000 ten opzichte van de begroting 2016. 

 

3.3.3.13 Niet-gesubsidieerd personeel 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten per afdeling:      

Directie 525 525 638 906 N    113 

Bedrijfsvoering 2.019 2.019 2.101 2.029 N      82 

Inkomensondersteuning 2.471 2.471 2.428 2.404 V      43 

Re-integratie & Participatie 1.934 1.934 2.039 1.852 N    105 

Werkbedrijf 980 980 993 766 N      13 

Ruelong BV (WML Facilitair) 777 777 677 782 V    100 

Totaal niet-gesubs. personeel 8.706 8.706 8.876 8.739 N     170 

      

Waarvan doorbelast Ruelong BV -777 -777 -677 -742 N      100 

Totaal  7.929 7.929 8.199 7.997 N     270 

Overige personeelslasten 228 228 236 0 N          8 

Totaal  8.157 8.157 8.435 7.997 N     278 

 

In 2015 zijn de overige personeelslasten opgenomen onder de lasten per afdeling. 

In 2015 zaten nog een aantal accountmanagers in de formatie en kosten bij de Directie, vanaf 2016 

zitten deze deels bij re-integratie & Participatie en deels bij het Werkbedrijf. Bij de Directie is ook een 

aantal boventalligen opgenomen. 

 

In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 

 

Afdeling (fte) 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directie 6,00 6,00 6,28 11,10 +0,28 

Bedrijfsvoering 31,63 31,63 31,82 28,35 +0,19 

Inkomensondersteuning 43,91 43,91 43,32 41,16 -0,59 

Re-integratie & Participatie 30,44 30,44 30,24 28,01 -0,20 

Werkbedrijf 19,10 19,10 18,71 14,58 -0,39 

Ruelong BV (WML Facilitair) 14,14 14,14 13,23 12,09 -0,91 

Totaal  145,22 145,22 143,60 135,79 -1,62 

 

In 2015 zaten nog een aantal accountmanagers in de formatie en kosten bij de Directie, vanaf 2016 

zitten deze deels bij re-integratie & Participatie en deels bij het Werkbedrijf. Bij de Directie is ook een 

aantal boventalligen opgenomen. 

Het verschil tussen realisatie en begroting 2016 wordt verklaard door: 

- Nadeel van € 113.000 bij Directie door toename boventalligheid; 

- Nadeel van € 100.000 door gewijzigde doorbelasting aan WML Facilitair; 

- Per saldo nadeel van € 57.000 op andere afdelingen door toename aantal fte. 

- Een nadeel van € 8.000 op overige personeelslasten. 
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3.3.3.14 Inhuur derden 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten per afdeling:      

Directie 0 15 1  V        14 

Bedrijfsvoering 117 180 173  V          7 

Inkomensondersteuning 395 640 681 1.128 N        41 

Re-integratie & Participatie 249 180 186  N          6 

Werkbedrijf 36 7 8  N          1 

Totaal  797 1.022 1.049 1.128 N       27 

 

In Berap 2016 Q2 is in een begrotingswijziging de raming voor inhuur derden met € 225.000 ver-

hoogd, uiteindelijk in inhuur derden € 252.000 hoger uitgekomen, een nadeel van € 27.000. 

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn: 

- Extra inhuur van € 56.000 bij Bedrijfsvoering & Control, met name door ziektevervanging van een 

teamleider. 

- Extra inhuur bij Inkomensondersteuning van € 286.000, onder andere voor invordering en hand-

having en door hoog ziekteverzuim 

- Minder inhuur bij Re-integratie & Participatie van € 63.000. 

- Minder inhuur bij het Werkbedrijf van € 28.000, mede doordat kosten van uitzendkrachten direct 

op de PMC’s zijn geboekt. 

 

 

3.3.3.15 Afschrijving, onderhoud ,rente 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Afschrijvingen 678 728 659 685 V      69 

Onderhoud 208 208 250 211 N        3 

Voorziening onderhoud 40 150 150 40 0 

Vrijval voorziening onderhoud 0 0 -313 0 V    313 

Rente 98 98 77 72 V      21 

Totaal  1.024 1.184 823 1.008 V    361 

 

Dit verschil wordt verklaard door: 

- Lagere afschrijvingslasten (voordeel € 19.000) doordat cijfers vanuit de begroting 2015 gelijk zijn 

gehouden, terwijl er een klein bedrag aan afschrijvingen is vrijgevallen. 

- Hogere uitgaven aan onderhoud (nadeel € 42.000), onder andere door extra onderhoud aan ver-

voersmiddelen (€ 13.000), extra klein onderhoud aan gebouwen, terrein en machines (€ 9.000), 

aanschaf wasmachine (€ 9.000) en wat kleinere aanschaffingen. 

- Extra storting voorziening onderhoud (nadeel € 110.000). Op 19 december 2016 heeft het Alge-

meen Bestuur van Baanbrekers een meerjarenplan onderhoud gebouwen opgesteld. Op grond 

daarvan is besloten om in 2016 extra € 110.000 in de voorziening te storten. 

- Vrijval van de voorziening onderhoud (voordeel € 313.000). In hetzelfde besluit is bepaald dat de 

restantmiddelen uit de voorziening onderhoud vrijvallen bij de jaarrekening 2016 èn dat via re-

sultaatbestemming dit bedrag wordt gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve onder-

houd gebouwen. 

- Lagere rente (voordeel € 21.000) door lagere rentelasten van soms benodigde kasgeldlening, in 

een enkel geval werd extra ontvangen. 

  



Jaarstukken 2016 

Pagina  61 van  76               CONCEPT  

 

3.3.3.16 Algemene kosten 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Hulpstoffen / gereedschappen 122 122 131 137 N        9 

Huur 19 19 18 20 V        1 

Representatiekosten 17 17 16 9 V        1 

Verzekeringen/ belastingen 135 135 134 138 V        1 

Energiekosten 227 227 209 218 V      18 

Beveiliging 106 106 106 105 0 

Schoonmaak 166 166 165 166 V         1 

Algemene kosten 155 155 138 166 V      17 

Kantoorkosten 241 241 199 278 V      42 

Automatiseringskosten 632 632 692 657 N      60 

Bestuurskosten 17 17 26 21 N        9 

Advieskosten 157 157 197 116 N      40 

NOSW / OR / Cliëntenraad 19 19 20 37 N        1 

Overige kosten 237 37 0 245 V      37 

Totaal  2.250 2.050 2.051 2.311 N        1 

 

Dit voordeel van € 199.000 wordt voornamelijk verklaard door: 

- Voordeel van € 200.000 doordat de begrote kosten voor het sectorplan (hierboven onder overige 

kosten) worden gedekt uit bestaande budgetten; is verwerkt in begrotingswijziging bij Berap 

2016 Q1. 

- Voordeel van in totaal € 86.000 op lagere algemene en kantoorkosten. 

- Nadeel van € 60.000 op automatiseringskosten door aanpassingen Navision / Vision+ en door ad-

viezen informatie- en beveiligingsbeleid. 

- Nadeel van € 40.000 op advieskosten, met name voor onderzoek verbetering financiële functie 

en voorbereiding traject Kadernota 2018. 

 

3.3.3.17 Incidentele lasten 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2016 

Gewijzigde 

 Begr.2016 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2015 

Verschil 

gewijz.begr. 

Incidentele lasten 100 100 1.645 741 N    1.545 

Totaal  100 100 1.645 741 N    1.545 

 

In de begroting wordt een stelpost van € 100.000 aan incidentele lasten opgenomen. 

Het grote verschil in realisatie 2015 en 2016 betreft met name de (incidentele) verhoging van de 

voorziening debiteuren in 2015. 

 

LASTEN                                                                               Bedragen x € 1.000 Realisatie 2016 

Voorzien van terugbetaling lening Ruelong BV 1.500 

Afrekening WSW 2013 ministerie 49 

Afrekening accountantskosten 2015 12 

Nabetaling ABP WW uitkeringen 2013 en 2014 11 

Correctie subsidie vervoer 2015 3 

Verrekening kinderopvang 2011 en 2012 10 

Diverse kleinere posten m.b.t. voorgaande jaren 16 

Diverse overige posten 44 

Totaal 1.645 



Jaarstukken 2016 

Pagina  62 van  76               CONCEPT  

 

Voorzien van terugbetaling lening Ruelong BV 

In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong BV. 

Het betreft een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar en een aflossing in 9 halfjaarlijkse termij-

nen. Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV (de juridische 

verkrijger van het Vebego-belang in de V.O.F. WML-Facilitair). De lening is toegelicht op 11 maart en 

1 april 2016 in het DB. Het aangaan van de lening, c.q. de ondertekening is gedaan door de directeur 

en de voorzitter van het AB. 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is geoordeeld dat de terugbetalingen van de lening niet 

zeker zijn, omdat de financiële situatie van Ruelong nog niet helder is. Derhalve is een voorziening 

dubieuze debiteuren opgenomen. Op het moment dat van Ruelong BV een openingsbalans 2016, een 

jaarrekening 2016 en een adequate meerjarenbegroting 2017 en verder beschikbaar is, zal een nader 

oordeel over de waarde van deze lening kunnen worden gevormd. 

 

 

3.3.3.18 Post onvoorzien 

 

In de primitieve begroting is geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er in het 

begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
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3.3.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

(WNT) 

 

In het boekjaar 2016 heeft er geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden.  

Onderstaand de opgave van topfunctionarissen.  

WNT-verantwoording 2016 Baanbrekers 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sec-

tor (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Baanbrekers van 

toepassing zijnde regelgeving:  Algemene WNT-maximum. 

 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Baanbrekers is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur 

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 

ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel 

voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Te-

vens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de func-

tievervulling1 

 

bedragen x € 1 AEW van Limpt WJJ Ligtenberg R Bakker 

Functiegegevens Directeur Bestuurslid Bestuurslid 

Aanvang2 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee ja ja 

    

Individueel WNT-maximum3 € 179.000 € 179.000 € 179.000 

    

Beloning € 111.007 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen €     3.260 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn €   13.104 0 0 

Subtotaal  € 127.371 0 0 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging € 127.371 0 0 

                                                           

 
1 Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende 
orgaan en de daaraan ondergeschikte(n) die in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk zijn voor de gehele 
rechtspersoon of de gehele instelling, en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de 
gehele instelling. Deze tabel wordt tevens gebruikt indien de functie zonder dienstbetrekking is vervuld, vanaf de 
dertiende kalendermaand van de functievervulling. Voor de eerste twaalf maanden gebruikt u tabel 1b. Daarnaast 
worden in deze tabel de gewezen topfunctionarissen opgenomen. 
2 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, 
indien deze datum in 2016 lag. 
3 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 

deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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Vervolg                     bedragen x € 1 AEW van Limpt WJJ Ligtenberg R Bakker 

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0 

    

Beloning € 109.124 - - 

Belastbare onkostenvergoedingen €     2.985 - - 

Beloningen betaalbaar op termijn €  13.874 - - 

Totaal bezoldiging 2015 € 125.983 0 0 

    

bedragen x € 1 M Mulder J van Groos CCJM Groot- 

swagers 

Functiegegevens Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid 

Aanvang4 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

    

Individueel WNT-maximum5 € 179.000 € 179.000 € 179.000 

    

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Subtotaal 0 0 0 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0 

    

    

                                                           

 
4 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, 
indien deze datum in 2016 lag. 
5 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 

deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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Vervolg gegevens 2015            

bedragen x € 1 
M Mulder J van Groos CCJM Groot- 

swagers 

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totaal bezoldiging 2015 0 0 0 

 

bedragen x € 1 J v Aart FIHM de Bruijn JAM Smit-v Gijsel 

Functiegegevens Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

    

Individueel WNT-maximum7 € 179.000 € 179.000 € 179.000 

    

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 € 457 € 305 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Subtotaal 0  € 457 € 305 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 

  

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0 

    

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 € 375 € 300 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totaal bezoldiging 2015 0 € 375 € 300 

  

                                                           

 
6 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, 
indien deze datum in 2016 lag. 
7 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 

deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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bedragen x € 1 ACA Couwenberg CMM Musters PJM Flohr 

Functiegegevens Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid 

Aanvang8 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

    

Individueel WNT-maximum9 € 179.000 € 179.000 € 179.000 

    

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen € 381 € 457 € 457 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Subtotaal  € 381  € 457 € 457 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging € 381 € 457 € 457 

    

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM 

    

Gegevens 2015    

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 1,0 1,0 

    

Beloning 0 0 0 

Belastbare onkostenvergoedingen € 300 € 375 € 300 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 

Totaal bezoldiging 2015 € 300 € 375 € 300 

 

  

                                                           

 
8 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand in, 
indien deze datum in 2016 lag. 
9 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 

deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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bedragen x € 1 A van Hamond 

Functiegegevens Bestuurslid 

Aanvang10 en einde functievervulling in 

2016 
1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

  

Individueel WNT-maximum11 € 179.000 

  

Beloning 0 

Belastbare onkostenvergoedingen € 381 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 

Subtotaal  € 381 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 

Totaal bezoldiging € 381 

  

Verplichte motivering indien overschrijding PM 

  

Gegevens 2015  

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0 

  

Beloning 0 

Belastbare onkostenvergoedingen € 300 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 

Totaal bezoldiging 2015 € 300 

 

  

                                                           

 
10 Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vult u als aanvangsdatum de eerste dag van de dertiende maand 
in, indien deze datum in 2016 lag. 
11 y =

x∙a∙b

365
 waarbij: y = individueel WNT-maximum, x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = 

deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 [INDIEN VAN 

TOEPASSING]12 

 

De betreffende categorie was niet van toepassing voor Baanbrekers. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen13 [INDIEN VAN TOEPASSING] 

De betreffende categorie was niet van toepassing voor Baanbrekers. 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbe-

trekking 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbe-

trekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen14. Er 

zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn 

of hadden moeten worden. 

3a. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen15 

De betreffende categorie was niet van toepassing voor Baanbrekers. 

 

 

  

                                                           

 
12 Deze tabel is bedoeld voor de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 
twaalf kalendermaanden van de functievervulling. De bezoldiging vanaf de dertiende maand is weergegeven in de 
tabel 1a. 
13 [Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen met toezichthoudende taken. NB: aanduidingen verwijderen die 
niet van toepassing zijn.] 
14 Niet-topfunctionarissen die in een voorgaand jaar een bezoldiging boven het WNT-drempelbedrag hadden 
maar in 2016 niet, hoeft u niet op te nemen. 
15 Als alleen de ontslaguitkering het WNT-maximum overschrijdt hoeft de bezoldiging niet vermeld te worden en 
vice versa. 
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 SISA VERANTWOORDINGSINFORMATIE 
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 VOORSTEL 

 

> Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 

• Het dagelijks bestuur dankt alle medewerkers van Baanbrekers voor hun inspanningen in 

2016.  

• Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarstukken 2016 vast te 

stellen en in te stemmen met de resultaatbestemming. 

• De jaarrekening sluit met een gerealiseerde resultaat, na mutatie van bestemmingsreserves  

van - € 3.420.000.  

> Voorstel tot bestemming van het resultaat 

• Het negatief resultaat (- € 3.420.000), na mutatie bestemmingsreserves, wordt conform 

verdeelsleutel van inwoneraantallen gedragen door de deelnemende gemeenten. 

• Het voorschot dat door de gemeenten in 2016 is verstrekt ten behoeve van de liquiditeit 

(totaal € 5.000.000) , wordt tot een bedrag van € 3.420.000 omgezet in een bijdrage ten 

behoeve van de dekking van het negatief resultaat 2016. Het restant van € 1.580.000 wordt 

in 2017 terugbetaald aan de gemeenten. 

 

Waalwijk, xx mei 2017 

 

W.J.J. Ligtenberg     A.E.W. van Limpt 

Voorzitter dagelijks bestuur    secretaris dagelijks bestuur 

 

 

Conform het advies keurt het algemeen bestuur in de vergadering van xx april 2017 de jaarrekening 

2016 ongewijzigd goed en neemt het voorstel van het dagelijks bestuur over waarin wordt voorge-

steld het resultaat van Baanbrekers van - € 3.420.000 middels gemeentelijke bijdrage te voldoen. 

 

Waalwijk, xx mei 2017 

 

W.J.J. Ligtenberg     A.E.W. van Limpt 

Voorzitter algemeen bestuur    secretaris algemeen bestuur 
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 CONTROLEVERKLARING 
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 NOTA VAN AANBIEDING 

 

Aldus opgemaakt en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbre-

kers, 

 

Waalwijk, XX mei 2017 

 

 

 

 

Marion van Limpt, 

directeur Baanbrekers 
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 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

 

AB Algemeen bestuur Baanbrekers. 

ANW Algemene nabestaandenwet. 

AOW Algemene ouderdomswet. 

AWB Algemene wet bestuursrecht. 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten.  

BBZ 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. 

BUIG Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten 

College Het college van burgemeester en wethouders. 

COROP Regionaal gebied binnen Nederland dat deel COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt 

voor analytische doeleinden.  

CRVB Centrale Raad van Beroep. Behandelt hogere beroepschriften sociale verzekeringen en 

voorzieningen. 

DB Dagelijks bestuur Baanbrekers 

IAU Individueel aanvullende uitkering die in beginsel kan worden verstrekt als en voor zover 

het tekort op de Buig in het verantwoordingsjaar meer dan 10% bedraagt. De IAU vervalt 

met ingang van2015 en wordt vervangen door een Vangnetuitkering, waarvan de 

definitieve vorm nog niet bekend is.  

IC Interne controle. 

I-deel Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt 

beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden.  

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze gewezen zelfstandigen.  

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Tot 1 januari 2013 uitvoerder van de 

gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. 

MEV Macro Economische Verkenning.  Publicatie die het CPB jaarlijks in september bij 

Prinsjesdag uitbrengt. 

NUO-er Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op 

de WWB en het participatiebudget. 

NWW-er Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij UWV. 

OR Ondernemingsraad. Via dit orgaan overleggen medewerkers met de directie over 

onderwerpen, waarvoor een wettelijk advies- en instemmingsrecht bestaat. 

PMC Productmarktcombinatie van het bedrijfsonderdeel Werkbedrijf van Baanbrekers, dat 

werkfaciliteiten biedt aan de doelgroepen.  

PW Participatiewet. In deze wet is vanaf 1 januari 2015 de WWB opgenomen. 

RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding. Ondersteunt en legt verbindingen tussen 

gemeenten en andere partners op het terrein van handhaving. Doel delen van kennis en 

expertise 
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ROF  Rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Een inlichtingenstaat die maandelijks door de klant 

wordt ingevuld voorafgaand aan de betaling van zijn uitkering.  

SBW Stichting Bevordering Werkgelegenheid, werkgever WSW-medewerkers en medewerkers 

Baanbrekers met privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.  

SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit 

beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. 

SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de 

samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. 

SVB Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de AKW, ANW en de AOW. 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, 

WIA, Wamil, Wajong en WAZ. 

W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-

integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige WIW- en ID-banen.   

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid. 

WI Wet inburgering van 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering nieuwkomers. 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden. Voormalige subsidieregeling, vanaf 2004 opgenomen in 

de WWB. 

Wk Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid.  

WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat. 

Openbaar lichaam dat tot 2013 belast was met de uitvoering van de WSW. 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en 

beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers.  

WSW Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond 

van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. 

WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op 

een andere inkomensvoorziening. 
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Onderwerp: definitief concept kadernota 2018 

 
Toelichting 
 
Algemeen 
De eerste concepten van de kadernota zijn besproken met het dagelijks bestuur van Baanbrekers op 
13 en 18 januari jl. Op donderdag 30 maart 2017 en 3 april 2017 is het definitieve concept kadernota 
2018 besproken in het SET; op maandag 3 april 2017 is dit definitieve concept besproken in het MT 
van Baanbrekers en in het dagelijks bestuur van Baanbrekers.  
 
Aandachtspunten 

- Op maandag 20 maart 2017 is een informele bijeenkomst geweest met uw  bestuur van 
Baanbrekers, waarbij relevant gemaakte opmerkingen zijn meegenomen in dit definitieve 
concept kadernota 2018; 

- dit definitieve concept kadernota 2018 is inmiddels in het managementteam van 
Baanbrekers, in het dagelijks bestuur en met de ambtelijke medewerkers van de gemeenten 
in het SET besproken; 

- uw eventuele reactie n.a.v. dit stuk zal worden verwerkt waarna dit definitief concept 
kadernota 2018, met het verzoek voor een zienswijze, zal worden toegestuurd aan de drie 
gemeenteraden.  

- uw inhoudelijke besluitvorming over punten in de geactualiseerde begroting 2017 en 
meerjarenbegroting 2018-2021 moet afgestemd zijn/worden met dit definitieve concept 
kadernota en vice versa; 

- ter vergadering moeten nadere afspraken over communicatie worden gemaakt. 
 
 
U wordt hierbij verzocht: 
 Om van het definitief concept kadernota 2018 overeenkomstig bijgevoegd concept kennis te 

nemen en deze voorlopig vast te stellen.  
 Het door uw bestuur voorlopig vastgestelde definitief concept kadernota 2018 te laten toesturen 

aan de drie gemeenteraden met het verzoek de zienswijze ter zake te geven.  
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Voorwoord 

De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen graag dat iedereen naar vermogen 

meedoet. Baanbrekers speelt hierbij een belangrijke rol. Baanbrekers biedt begeleiding, bemiddeling 

en nazorg. Het streven is dat mensen (met en zonder een beperking) zo regulier mogelijk aan de slag 

zijn.  

 

Met de invoering van de Participatiewet (hierna: P-wet), de wet Banenafspraak en de afbouw van de 

Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) is het arbeidsmarktvraagstuk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt midden in de samenleving gelegd. De opgave om kandidaten betaald 

werk te bieden, ligt nu vooral bij werkgevers in de markt en bij de (lokale) overheid. Hiermee is de 

(verbindende) rol van Baanbrekers nog belangrijker bij het inclusief maken van de arbeidsmarkt in de 

Langstraat.  

 

De Rijksoverheid maakte met de invoering van de lokale verantwoordelijkheid voor de personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt een terugtrekkende beweging wat betreft het beleid en wat betreft 

de financiering. Tegelijkertijd zijn er zware eisen gesteld aan de uitvoerings- en handhavingsregels. 

De specifieke middelen die de gemeenten ontvangen voor het begeleiden en plaatsen van 

kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ontoereikend. Dit heeft te maken met:  

 De kortingen van Rijksbudgetten (onder meer het Wsw-budget);  

 De groei van het aantal mensen dat een appel doet op de bijstand;  

 Het feit dat mensen met een beperking nu tot de P-wet behoren;  

 De groeiende groep mensen zonder uitkering die toch ondersteuning nodig heeft;  

 De regeldruk als gevolg van wet- en regelgeving (zoals rondom privacy en handhaving). 

Verder is het zo dat de middelen in het sociale domein vanaf 2018’ontschot’ worden. Er komt één 

algemene financieringsstroom waarmee de gemeenten hun beleidskeuzes moeten financieren. De 

gemeenten hebben voortaan veelal de vrije beleidskeuze om de middelen voor verschillende 

beleidsterreinen in te zetten. Het sociale domein is één van de taken, re-integratie van 

bijstandsklanten en financiering van Wsw-medewerkers zijn andere. De financiering van álle taken in 

het sociale domein staat hiermee onder druk. De gemeenten en de uitvoerders van deze taken 

moeten de opdrachtverstrekking en financiering opnieuw vormgeven. 

 

Het is niet langer mogelijk om taken op afstand te zetten op basis van Rijksbeleid en de bijbehorende 

‘potjes’. Dit alles geldt uiteraard ook voor Baanbrekers. Samen met de gemeenten Heusden, Loon op 

Zand en Waalwijk is de kadernota die nu voor u ligt tot stand gekomen. In een gezamenlijk traject is 

de opdracht aan Baanbrekers opnieuw bekeken. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij de financiering 

van de taken. De afspraken uit het verleden zijn niet meer mogelijk, maar ook niet meer gewenst. De 

gemeenten willen meer grip op de financiering. Deze kadernota is een eerste aanzet voor afspraken 

over de invulling van de taken en de financiering van deze taken.  

 

In de afgelopen maanden is ter voorbereiding van deze kadernota veelvuldig en in diverse gremia 

gesproken over de taken en de financiering. De bijdrage van de gemeentelijke ambtenaren en 

portefeuillehouders en de uitkomsten van de informatiebijeenkomst voor de raden zijn zoveel 

mogelijk opgenomen in de kadernota.  

 

Behalve een relatie met de drie gemeenten heeft Baanbrekers een relatie opgebouwd met de lokale 

en regionale werkgevers. Het aantal Wsw-medewerkers dat werkt bij deze reguliere werkgevers, 
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stijgt. Ook de realisatie van de Banenafspraak zorgde – vooral in het afgelopen jaar – voor een flinke 

versnelling bij het duurzaam plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Baanbrekers 

kan wat betreft deze taken gebruik maken van de eigen kennis, ervaring, infrastructuur en 

instrumenten om kandidaten de juiste begeleiding te geven, werknemersvaardigheden bij te brengen 

en om reguliere werkgevers te ontzorgen. Door het inzetten van het werkbedrijf dat oorspronkelijk is 

opgebouwd voor de uitvoering van Wsw voor de doelgroepen van de P-wet, waarborgen wij de 

continuïteit van dienstverlening richting deze ondernemers. Voor het uitvoering van de Wsw en de 

instroom, doorstroom en uitstroom van de kandidaten uit de P-wet is een gezamenlijke 

leerwerkstructuur gebouwd. Zo versterken wij onze marktpositie en leveren wij een bijdrage aan het 

gemeentelijk arbeidsmarktvraagstuk.  

 

De meerwaarde van Baanbrekers ligt in het (intensief) begeleiden van mensen naar betaald werk. De 

hele doelgroep van de P-wet is gebaat bij de beschikbaarheid en inzet van instrumenten die 

Baanbrekers de achterliggende jaren heeft ontwikkeld. Dat blijkt onder meer uit de 509 kandidaten 

die in het afgelopen jaar zijn bemiddeld. Dit is het hoogste aantal sinds de start van Baanbrekers. 

 

De wettelijke kaders en budgetten zijn dan wel ingrijpend veranderd, maar de mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt zijn er en blijven er. De Rijksoverheid heeft grote ambities voor het toe 

leiden en terugleiden van mensen naar de arbeidsmarkt en voor beschut werken. Deze ambities 

moeten echter lokaal worden waargemaakt. In de Langstraat vervult Baanbrekers een vitale rol voor 

gemeenten en voor werkgevers bij de uitvoering van hun maatschappelijke doelstellingen en 

wettelijke verplichtingen. Met elkaar – gemeenten, werkgevers en Baanbrekers – maken we het 

verschil. Laten we dat ook de komende jaren blijven doen! 
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 Samenvatting en beslispunten 

In 2015 is in overeenstemming met de gemeenten een voorlopige begroting 2017 opgesteld op basis 

van verouderde en onvolledige uitgangspunten. Het doel was om voor het einde van 2016 tot een 

geactualiseerde begroting te komen op basis van een vernieuwde opdrachtverstrekking. In oktober 

2016 zijn uitgangspunten geformuleerd voor de opdrachtverstrekking van de gemeenten aan 

Baanbrekers: 

 Vanaf 2018 wordt een reëel structureel sluitende begroting voor Baanbrekers opgesteld. 

 De handelingsruimte voor Baanbrekers wordt bepaald door de kadernota. 

 Baanbrekers zet het werkbedrijf dat oorspronkelijk is opgezet voor de Wsw, in voor de Wsw 

medewerkers én voor kandidaten uit de P-wet. Het werkbedrijf vormt samen met de 

werkpool en Ruelong BV (WMF facilitair) de leerwerkstructuur. 

 De uitvoering van inkomensvoorzieningen en re-integratie ligt bij Baanbrekers. 

 De uitvoering van de integrale aanpak ligt bij de gemeenten met de mogelijkheid tot 

afzonderlijke opdrachten aan de gemeenten. 

 Elke opdracht aan Baanbrekers wordt expliciet gemaakt met een passende financiering. 

 Baanbrekers vult onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten alleen in als deze leiden 

tot arbeidsre-integratie. 

Beslispunt 1  

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd bovenstaande uitgangspunten voor 

opdrachtverstrekkingen aan Baanbrekers vast te stellen. 

De gemeenten formuleren waar mogelijk een gezamenlijke opdracht aan Baanbrekers, maar ze 

hebben behoefte aan de mogelijkheid tot differentiatie om lokale wensen te kunnen vormgeven. 

Beslispunt 2 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd vast te stellen dat elke gemeente afzonderlijk een 

opdracht kan geven aan Baanbrekers. De lasten hiervan worden doorberekend aan de opdracht 

gevende gemeente. 

De Planning & Control cycli van de gemeenten en Baanbrekers zijn onvoldoende op elkaar 

afgestemd. De gemeenten willen eerder en meer invloed op het te voeren beleid. Ze hebben 

behoefte aan cijfermatige informatie die actueel is. Er worden tussentijdse beleidsevaluaties 

ingevoerd om het beleid gedurende het jaar te kunnen bijstellen. De Beraps gaan ter informatie naar 

het Algemeen Bestuur en worden niet meer vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  

Beslispunt 3 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een aanpassing van de Planning & 

Control cyclus van Baanbrekers door:  

 Jaarlijks een kadernota op te stellen; 

 Tussentijds een beleidsevaluatie op te stellen;  

 De Berap niet meer te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur, maar ter informatie 

aan de gemeenten en de AB-leden te zenden. 
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De informatie in de begroting, tussentijdse informatie en de jaarrekening wordt verdeeld in de vier 

deelprogramma’s van Baanbrekers. Het gaat om de twee hoofdtaken uit de P-wet en de uitvoering 

van de Wsw. Hierbij is tevens aansluiting gezocht bij de opzet van de organisatie. 

Beslispunt 4 

Vanaf de begroting 2018 bestaat de begroting van Baanbrekers uit een programma met vier 

deelprogramma’s: 

 Inkomensondersteuning 

 Re-integratie & Participatie 

 Leerwerkstructuur 

 Bedrijfsvoering & Overhead 

De begroting van 2017 is op basis van het bestaande beleid en reële geactualiseerde gegevens. 

Hierbij is gebleken dat de gemeentelijke bijdragen vanaf 2017 aanzienlijk stijgen. Per deelprogramma 

is een analyse gemaakt van de mogelijkheden om de lasten te kunnen terugbrengen. De lasten 

blijken structureel nauwelijks of niet te beïnvloeden zonder grote keuzes. Op de korte termijn 

kunnen er lasten worden uitgesteld, waardoor de lasten voor (2017 en) 2018 enigszins beperkt 

worden. Voor een ingrijpende keuze moeten hierbij twee principiële vragen worden beantwoord:  

 In hoeverre is Baanbrekers een voorziening die geld kost of een ‘commercieel’ bedrijf dat 

kostendekkend is? Wat willen de gemeenten bijdragen aan de opdracht? 

 Wat is de omvang en kwaliteit van de dienstverlening aan de klant? Is Baanbrekers proactief 

en innovatief of reactief, waarbij de minimale wettelijke eisen leidend zijn? 

Het Dagelijkse Bestuur heeft deze vraag als volgt beantwoord: Baanbrekers is een voorziening maar 

niet tot elke prijs. Dit resulteert in een taakstellende begroting waarbij de begrote gemeentelijke 

bijdragen van 2016, aangevuld met de gevolgen van loon en prijsontwikkeling en nieuw beleid, 

leidend zijn. De gemeentelijke bijdragen bestonden in 2016 uit de bijdrage voor bedrijfsvoering en 

het begrote nadelige saldo. (€ 4.400.000 en € 3.958.000) 

In 2017 en 2018 worden incidentele middelen ingezet om tot het niveau van bovengenoemde 

bedragen te groeien van de taakstellende meerjarenbegroting. 

Beslispunt 5 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om vast te stellen dat de begroting 2018 wordt 

gebaseerd op de taakstelling. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een 

herpositioneringsonderzoek dat vanaf 2019 leidt tot gemeentelijke bijdragen die maximaal 

gelijk zijn aan de bijdragen van 2016, aangevuld met de gevolgen van loon en 

prijsontwikkeling en nieuw beleid.  

Beslispunt 6 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met tijdelijke maatregelen om de 

gemeentelijke bijdragen in de begroting 2017 en 2018 te beperken tot het niveau van de 

begroting 2016 gecorrigeerd met de loon- en prijsstijging en de financiële gevolgen van nieuw 

beleid. 

 Het uitstellen van kosten en investeringen; 

 Het inzetten van de bestemmingsreserve Debiteuren BUIG; 
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 Het inzetten van de middelen die naar verwachting zullen vrijvallen door de 

voorziening die is getroffen voor de lening aan Ruelong B.V. 

Bij het actualiseren van de begroting 2017 is geconstateerd dat de financiële gevolgen van de 

uitstroom van de Wsw-ers in de komende vijf tot tien jaar onvoldoende in beeld zijn.  

Beslispunt 7 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een nader onderzoek naar de 

kosten van herbezetting van de Wsw medewerkers die als gevolg van natuurlijk verloop 

uitstromen. 
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 Inleiding 

2.1 Samen op zoek naar oplossingen 

De inrichting van het sociale domein is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd en zal zich de komende 

jaren verder ontwikkelen. Zowel beleidsmatig als financieel. Er worden steeds meer doelgroepen 

onder de P-wet gebracht, omdat andere regelingen ophouden te bestaan. Bijvoorbeeld de Wajong, 

en Wsw. Maar ook zien we dat doordat gedurende een kortere periode gebruik kan worden gemaakt 

van WW-rechten mensen sneller een beroep moeten doen op de P-wet. Tot slot is er een groeiende 

groep die geen recht heeft op een uitkering maar niet zonder ondersteuning een structurele plek op 

de arbeidsmarkt kan krijgen. Ook deze mensen kloppen bij de gemeenten aan. 

 

De doelstellingen zijn landelijk bepaald maar de invulling wordt aan de lokale overheden overgelaten 

waarbij niet-overheden, zoals werkgevers en maatschappelijke instellingen, steeds meer deelnemen, 

al dan niet wettelijk verplicht, in de realisatie van de doelstellingen.  

 

Bij de drie bij de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers aangesloten gemeenten zijn de 

beleidsnotities ‘Iedereen doet mee’ en ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’ in respectievelijk 2013 

en 2014 vastgesteld. Hieruit komt naar voren dat iedereen die aan het werk wil of moet een beroep 

kan doen op de gemeenten. Baanbrekers voert dit beleid namens de gemeenten uit en heeft als 

visie: 

“Baanbrekers wil zoveel mogelijk mensen met een achterstandspositie  

op de arbeidsmarkt aan regulier werk helpen.” 

De financiering van de taken is aanzienlijk gewijzigd. In het verleden kregen de gemeenten middelen 

per taak en was deze financiering afgestemd op de te leveren prestaties. Naast een aanzienlijke 

bezuiniging op de taken worden de gelden voor het sociale domein samengevoegd (ontschot) en 

opgenomen in de algemene uitkering waarover de gemeente beslist. De middelen hoeven in principe 

niet eens te worden besteed aan activiteiten of beleid in het sociale domein. 

 

Tot 2016 werden de Rijksbijdragen die de gemeenten kregen voor de uitvoering van de taken 

rechtstreeks doorgeschoven naar Baanbrekers. Daarnaast ontving Baanbrekers van de gemeenten 

een bijdrage voor de bedrijfsvoering. Op de Rijksbijdragen is aanzienlijk bezuinigd, maar de taken van 

Baanbrekers zijn niet minder geworden. Eerder meer. De Rijksbijdragen zijn niet meer voldoende om 

de taken uit te voeren. Naast de wettelijke taken heeft Baanbrekers er in loop der jaren steeds 

nieuwe taken bij gekregen zonder een aanpassing van de financieringsafspraken. Dit leidt ertoe dat 

de gemeenten steeds meer moeten bijdragen. 

 

Verder is de bijdrage voor bedrijfsvoering c.a. apparaatskosten gebaseerd op de bijdrage voor 

bedrijfsvoering aan de ISD (voormalige Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat). Deze 

bijdrage is sinds 2008 € 4,4 miljoen. De bijdrage is nooit verhoogd met compensaties voor loon- en 

prijsstijgingen of aangepast aan de ontwikkeling van de uitkeringsaantallen en de toenemende 

omvang van de taken van Baanbrekers. In 2008 waren er 917 uitkeringsgerechtigden en had de 

bijdrage alleen betrekking op inkomensondersteuning. Inmiddels is het aantal uitkeringsgerechtigden 

gestegen naar 1.719 en zijn de activiteiten uitgebreid. De oude basisbijdrage was en is structureel te 

laag.  
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Bovenstaande ontwikkelingen leidden in de afgelopen jaren tot een voorlopig tekort op 

begrotingsbasis. Het definitieve tekort werd pas zichtbaar bij de jaarrekening omdat er tussentijds 

nieuwe opdrachten gegeven werden dien onvoldoende financieel waren geborgd. Deze werkwijze 

had een aantal nadelen. De gemeenten hebben een negatief beeld van Baanbrekers doordat de 

tekorten pas achteraf financieel vertaald werden. Ook voor de medewerkers van Baanbrekers geeft 

het veel onrust als er steeds met een tekort wordt afgesloten.  

 

Op 25 oktober 2016 heeft de eerste informele bijeenkomst met de raadsleden plaatsgevonden om 

de opdracht aan Baanbrekers nader vorm te geven. Hierbij zijn de volgende stellingen aan de orde 

gesteld: 

 Vanaf 2018 wordt een reëel structureel sluitende begroting voor Baanbrekers opgesteld. 

 De handelingsruimte voor Baanbrekers wordt bepaald door de kadernota. 

 Baanbrekers zet het werkbedrijf dat oorspronkelijk is opgezet voor de Wsw, in voor de Wsw 

medewerkers én voor kandidaten uit de P-wet. Het werkbedrijf vormt samen met de 

werkpool en Ruelong BV (WMF facilitair) de leerwerkstructuur. 

 De uitvoering van inkomensondersteuning en re-integratie ligt bij Baanbrekers. 

 De uitvoering van de integrale aanpak ligt bij de gemeenten met de mogelijkheid tot 

afzonderlijke opdrachten aan Baanbrekers. 

 Elke opdracht aan Baanbrekers wordt expliciet gemaakt met een passende financiering. 

 Baanbrekers vult onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten alleen in als deze leiden 

tot arbeidsre-integratie. 

In 2015 is een voorlopige begroting voor 2017 afgegeven. Hierbij was op voorhand duidelijk dat de 

begroting niet reëel was en het saldo kunstmatig naar beneden was gebracht omdat gerekend was 

met weliswaar vastgestelde, maar evident achterhaalde uitgangspunten. Om tot een bijgestelde 

begroting te komen, is met de gemeenten gewerkt aan een vernieuwing van de opdracht. In 

informele bijeenkomsten van en met de raadsleden, wethouders en ambtenaren is de werkwijze tot 

2016 besproken en zijn de uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd. De bijdragen van de 

raadsleden, wethouders en ambtenaren zijn opgenomen in de deze nota. 

 

Samen met de gemeenten is de afgelopen periode gewerkt aan een structureel sluitende begroting 

die voldoet aan de uitgangspunten van de bestuursbijeenkomsten. De uitkomst van de aangepaste 

begroting 2017 was structureel negatiever dan aanvankelijk verwacht. Om het begrote resultaat te 

kunnen beïnvloeden zijn nadere analyses uitgevoerd. De uitkomsten van de analyses zijn – voor zo 

ver van toepassing – in deze kadernota verwerkt. De belangrijkste conclusie van de analyses is dat de 

uitkomst van de geactualiseerde begroting 2017 niet wezenlijk kan worden verbeterd zonder een 

ingreep in het huidige takenpakket en de positionering van Baanbrekers. In deze kadernota wordt 

daarom naast de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2018-2021 ook de start gemaakt met 

een onderzoek naar een herpositionering van Baanbrekers. De uitkomst van het onderzoek moet 

leiden tot een taakstellende meerjarenbegroting.  

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de bijdragen van de gemeenten terug te brengen naar het 

niveau van 2016, gecorrigeerd met de gevolgen van loon en prijsontwikkeling en nieuw beleid. 

2.2 Aanpassen van de Planning & Control cyclus 

Uit onderzoek en interviews is gebleken dat de informatiestromen tussen Baanbrekers en 

gemeenten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast moet de interne informatievoorziening 

worden doorontwikkeld, zodat deze de bedrijfsvoering beter ondersteunt. Dit leidt tot een 
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aanpassing van de P&C-cyclus van Baanbrekers. Hiermee wordt een begin gemaakt in 2017 en 

volledig doorgevoerd met ingang van 2018. 

 

De P&C-cyclus start vanaf het boekjaar 2018 met een kadernota waarin de gemeenten met 

Baanbrekers afspraken maken over de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 

2018. In de begroting 2018 wordt meer aandacht besteed aan beleidsmatige aspecten. Bij de nadere 

analyse is vastgesteld dat de gemeenten behoefte hebben aan meer prestatie-indicatoren waarmee 

de gemeenten keuzes kunnen maken. Hierbij moet worden opgemerkt dat effecten op langere 

termijn beperkt meetbaar zijn. Hierop wordt teruggekomen bij het deelprogramma Re-integratie & 

Participatie. 

 

De tussentijdse informatie aan de gemeenten zal met ingang van 2017 worden uitgebreid met meer 

niet financiële informatie, zodat de gemeenten de prestaties van Baanbrekers beter kunnen 

monitoren. De begroting is vanaf 2018 daarom ingedeeld in de deelprogramma’s van Baanbrekers en 

per deelopdracht worden afspraken gemaakt. 

 

Zowel de gemeenten als Baanbrekers hechten aan de formeel juiste afhandeling van de P&C-

producten die aan de raden van de gemeenten moeten worden voorgelegd. Dit betekent echter dat 

de afhandeling van deze documenten minimaal drie maanden in beslag neemt. De lange doorlooptijd 

wordt veroorzaakt door het aantal besluitvormende organen van de gemeenten en Baanbrekers 

(Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur, colleges en raden) en de wettelijke verplichte periode van 

acht weken waarin de gemeenten een zienswijze kunnen indienen.  

 

Om de gemeenten sneller en actuelere informatie te kunnen geven, wordt voorgesteld om de Beraps 

niet meer te laten vaststellen door het Algemeen Bestuur, maar rechtstreeks naar de beoordelende 

ambtenaren te sturen (de Beraps gaan wel ter informatie naar het Algemeen Bestuur). Na 

beoordeling kan de Berap dan ter inzage worden gelegd voor de raden. Het staat de raden vrij 

nadere informatie te (laten) vragen. In de bijlage is de nieuwe opzet van de Planning & Control cyclus 

opgenomen. 

 

De Berap is vooral gericht op de interne bedrijfsvoering en bevat nauwelijks een beleidsmatige 

verantwoording. Deze is echter wel van belang voor de gemeenten. Als opdrachtgever willen de 

gemeenten weten of de afspraken uit de begroting worden nagekomen. Vanaf 2018 wordt daarom 

een tussenrapportage ingevoerd waarin alle financiële en beleidsmatige ontwikkelingen worden 

besproken. Deze rapportage wordt besproken met en vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

2.3 Doel van de kadernota 

Het doel van een kadernota is om voorafgaande aan de begroting uitgangspunten en keuzes voor te 

leggen voor de opmaak van de begroting. Om de begroting 2017 te kunnen actualiseren is besloten 

om fundamenteel naar de opdrachtverstrekking te kijken. Sinds de oprichting van Baanbrekers zijn 

de wettelijke taken en de gemeentelijke opdrachten aanzienlijk gewijzigd. Deze wijzigingen zijn 

impliciet gedaan zonder een heroverweging te maken van de financiering van deze taken. 

 

Gedurende het proces van de totstandkoming van de kadernota is gebleken dat de huidige omvang 

van de taken van Baanbrekers op basis van de geactualiseerde begroting 2017 tot gemeentelijke 

bijdragen leiden die niet passen in de gemeentelijke begrotingen. Het doel van de kadernota 2018 

wordt daarom uitgebreid. In de kadernota zal een aanzet worden gegeven voor een onderzoek naar 

de herpositionering van Baanbrekers. Alleen gewijzigd gemeentelijke beleid kan tot een daling leiden 
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van de financiële bijdragen van gemeenten. Het is aan de gemeenten om een keuze te maken voor 

het uit te voeren beleid en de bijbehorende financiën. In de komende jaren wordt de kadernota 

gebruikt om de ontwikkelingen in de taken van Baanbrekers aan te geven en de financiële 

uitgangspunten te (her)formuleren. 
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 Opdracht aan Baanbrekers 

3.1 Wie doet wat? 

De uitvoering van het sociale domein is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor uitvoering van 

de P-wet en de Wsw hebben de gemeenten in de Langstraat gekozen voor een 

samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling: Baanbrekers.  

 

De gemeenten zijn verplicht om de P-wet en de Wsw uit te voeren. Burgers kunnen hieraan rechten 

ontlenen. Hoe de wetten worden uitgevoerd is aan de gemeenten. Het Rijk heeft echter bepaald dat 

een aantal taken in een arbeidsmarktregio moet worden uitgevoerd.  

 

De gemeenten maken deel uit van de arbeidsmarktregio Hart van Brabant. Naast de 

portefeuillehouders en de ambtenaren neemt Baanbrekers deel in de regionale samenwerking. De 

directeur, managers en medewerkers vertegenwoordigen de gemeenten in een aantal overleggen. 

De bevoegdheden van de arbeidsmarktregio zijn niet scherp gedefinieerd. Uit onderstaande tabel 

blijkt hoe complex de uitvoeringsstructuur is. 

 Wettelijke taken Regionaal geharmoniseerd Bovenwettelijk 

Lokale taken Niet 

beïnvloedbaar. 

N.v.t. De gemeenten kunnen 

afzonderlijk en gezamenlijk 

afspraken maken voor de 

realisatie van lokale taken en 

wensen. 

Sub regionaal 

(Langstraat 

Baanbrekers) 

Niet 

beïnvloedbaar. 

Alleen op regionaal niveau 

beïnvloedbaar, gezamenlijk 

met de andere gemeenten 

als het geen wettelijke taak 

is.  

Via het Algemeen Bestuur kan de 

gezamenlijke opdracht worden 

aangepast. 

Regionaal  

(Hart van Brabant) 

Niet 

beïnvloedbaar. 

Alleen op regionaal niveau 

beïnvloedbaar, gezamenlijk 

met de andere gemeenten 

als het geen wettelijke taak 

is. 

Alleen op regionaal niveau 

beïnvloedbaar, gezamenlijk met 

de andere gemeenten als het 

geen wettelijke taak is. 

 

3.2 Iedereen doet mee 

De belangrijkste kaders van de gezamenlijke gemeenten zijn op dit moment de beleidsnota‘s: 

‘Iedereen doet mee’ en ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’. In deze documenten hebben de 

gemeenten een vertaling van de P-wet naar lokaal beleid gemaakt met een aantal beslispunten. 

Onderstaand de relevante beslispunten uit de beleidsnotitie ‘Iedereen doet mee in de Langstraat’ ten 

aanzien van het gemeentelijke beleid. De overige beslispunten hebben geen betrekking op de taken 

van Baanbrekers. De datums zijn grotendeels verlopen zonder de voorgenomen besluitvorming.  

Onder punt 2  

Kennis te nemen van de uitgangspunten over de samenwerking in Midden-Brabant.  

 Eigen identiteit in de benadering van de werkgevers in de Langstraat. 

 Lokaal maatwerk voor werkzoekenden en werkgevers in de Langstraat. 

 Behoud van sturing en invloed op de gemeentelijke budgetten en resultaten. 
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 Geen nieuwe organisatievorm of overdracht van bevoegdheden. Afspraken worden 

in de arbeidsregio gemaakt over: 

o Aanpak en realisatie van de Banenafspraken. 

o Samenhang in en kwaliteit van de werkgeversdienstverlening in de regio. 

o Randvoorwaarden bij plaatsing van uitkeringsgerechtigden en 

werkzoekenden. 

Onder punt 3 

1. Nieuw Beschut Werken voorlopig niet als voorziening in de Midden-Langstraat aan te bieden. 

Dit verder te gaan onderzoeken en onderdeel uit te laten maken van de transformatie in het 

sociaal domein. De raden dienen hiertoe vóór 1 januari 2016 voorstellen te doen. 

2. In samenwerking met Baanbrekers te onderzoeken of er een integraal aanbod voor 

doelgroep WMO/P-wet met een lage loonwaarde mogelijk is en dit onderzoek te betrekken 

bij beslispunt 3.1. 

3. Voorlopig het participatiebudget in te zetten voor het begeleiden van mensen naar betaald 

werk. 

Onder punt 6 

1. De tegenprestatie in principe op te leggen aan alle burgers in de P-wet. 

2. In samenspraak met Baanbrekers, rekening houdend met de ‘couleur locale’, de 

tegenprestaties verder uit te werken en hiertoe dienen de raden voor 1 juni 2015 voorstellen 

te doen. 

3. De uitkeringsgerechtigde aan wie de tegenprestatie wordt opgelegd in principe zelf 

verantwoordelijk te maken voor het vinden van een activiteit. Als de uitkeringsgerechtigde 

zelf geen activiteit heeft gevonden, ontvangt hij een aanbod van de gemeenten/Baanbrekers. 

Onder punt 8 

1. De Langstraatgemeenten gaan intensief samenwerken, ieder vanuit het eigen inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, om het rendement van social return te verhogen. 

2. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot en met 2016 tien Banenafspraken in de 

Langstraatgemeenten, inclusief Baanbrekers, te bezetten naar evenredigheid naar omvang 

van de gemeente of organisatie. 

In de Gemeenschappelijke Regeling is het doel/de missie vertaald in artikel 2: 

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. Belangrijkste waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame 

samenwerking en sociale innovatie. 

Het huidige beleid en de daarbij behorende begroting zijn een directe vertaling van de bovenstaande 

kaders. De taakstellende begroting zal moeten leiden tot een herpositionering en zullen de 

gemeenten zich moeten herbezinnen op het gemeentelijke beleid en de rol die Baanbrekers hierin 

gaat vervullen. Baanbrekers volgt als uitvoeringsorganisatie het door de gemeenten bepaalde beleid. 
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3.3 Blijft iedereen mee doen? 

Tijdens de informele bijeenkomsten van het algemeen bestuur zijn hier twee principiële vragen 

gesteld die allebei in een plaatje zijn uitgedrukt. Op deze twee vragen zal in het onderzoek naar de 

herpositionering een antwoord moeten worden gegeven: 

 

 

Natuurlijk zal Baanbrekers zoveel mogelijk informatie aanreiken om de vragen te beantwoorden 

maar de keuzes liggen bij de gemeenten. 

3.4 Een programma met vier deelprogramma’s 

In de gemeentelijke begrotingen wordt de opdracht van Baanbrekers in één programma 

verantwoord. De begroting van Baanbrekers kent daarom maar één programma in de zin van BBV. 

Voor de uitvoering van de opdracht heeft Baanbrekers een nieuwe organisatorische indeling 

gemaakt die logisch aansluit bij de wettelijke taken en regelgeving. Deze indeling wordt 

overgenomen als deelprogramma’s in de begroting 2018: 

• Inkomensondersteuning,  

• Re-integratie & Participatie, 

• Leerwerkstructuur.  

Daarnaast wordt in de begroting een deelprogramma Bedrijfsvoering en Overhead opgenomen 

waaronder ook de directie is opgenomen.  
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3.5 Gezamenlijk of apart? 

Bij de oprichting van Baanbrekers is uitgegaan van een uniforme dienstverlening aan de burgers met 

een zo groot mogelijk maatschappelijk effect en tegen zo laag mogelijke kosten. De afgelopen jaren 

hebben de gemeenten – mede door de decentralisatie – meer inhoud gegeven aan lokaal beleid en 

bestaat er behoefte aan differentiatie per gemeente. 

 

De gemeenten hebben bij de oprichting van Baanbrekers de afspraak gemaakt dat alle 

werkzaamheden in het kader van de taakvelden c.q. activiteiten van Baanbrekers door of via 

Baanbrekers worden uitgevoerd (inbesteding bij de eigen uitvoeringsorganisatie). Hierop zou nog 

nadrukkelijker gestuurd kunnen worden door de Langstraatgemeenten. Dit leidt vervolgens tot 

voordelen in de exploitatie van Baanbrekers en daarmee ook in de exploitaties van de gemeenten.  

 

Baanbrekers houdt de wettelijk verplichte organisatie, administratie en verantwoording in stand 

waar derden (externe partijen) gebruik van maken zonder dat hiervoor kosten worden 

doorberekend. Dit leidt tot een verhoging van de overheadkosten bij Baanbrekers. Daar komt bij dat 

als de door gemeenten ingezette andere externe partijen niet gericht naar (duurzaam) betaald werk 

bemiddelen, Baanbrekers een financieel risico op de BUIG-uitgaven loopt zonder dat hierop gestuurd 

kan worden door Baanbrekers. 

 

Gelijke producten c.q. in te zetten instrumenten leveren schaalvoordelen op voor de 

Langstraatgemeenten en bieden duidelijkheid en gelijkheid voor alle burgers van de Langstraat. Bij 

een differentiatie moet Baanbrekers meer lokale regelingen uitvoeren en aan de burgers uitleggen 

waarom een voorziening wel in de ene en niet in de andere gemeente van toepassing is. De 

administratieve organisatie van Baanbrekers moet ook worden aangepast aan meer diversiteit in de 

regelingen en dit vereist meer vastleggingen in de administratie. Het uitgangspunt is daarom 

‘gezamenlijk, tenzij’. 

 

De gemeenten hebben echter behoefte aan differentiatie om meer inhoud aan de eigen politieke 

keuzes te kunnen geven. Baanbrekers wil daar natuurlijk aan meewerken, maar hieraan moeten wel 

voorwaarden worden gesteld om de kosten te beperken. Deze kosten moeten ten laste van de 

opdracht gevende gemeente komen. 

 De kosten voor lokale wensen worden afzonderlijk geregistreerd en afgerekend. Hierover 

worden vooraf afspraken gemaakt met de opdrachtgever; 

 De lokale wensen moeten passen in de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling; 

 De lokale wensen moeten uitvoerbaar zijn met de bestaande infrastructuur; 

 Er wordt op voorhand een afspraak gemaakt over de kosten en de wijze van doorbelasting; 

 Op voorhand worden afspraken gemaakt over eventuele frictiekosten bij tussentijdse 

beëindiging van opdracht. 

Binnen deze randvoorwaarden beslist het Dagelijks Bestuur over de aanvaarding van de opdrachten. 

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, moet de opdracht worden voorgelegd aan het Algemeen 

Bestuur.  

 

In de nadere analyses zijn de lopende individuele opdrachten per gemeente betrokken. Dit komt aan 

bod bij de deelprogramma’s. Waar mogelijk zijn afspraken gemaakt over de doorbelasting. Over 

frictiekosten zijn nog geen afspraken gemaakt. 
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 Lasten en baten 

4.1 Ruelong (WML Facilitair) 

Ruelong B.V. is eigendom van Baanbrekers, maar niet opgenomen in de begroting en jaarrekening 

van Baanbrekers. Volgens de verslagleggingsregels van lokale overheden is het niet toegestaan om 

deze te consolideren. Organisatorisch vormen Baanbrekers en Ruelong één geheel. Juridisch zijn het 

echter twee separate entiteiten. Ruelong heeft onder de handelsnaam WML Facilitair drie Product 

Marktcombinaties (hierna PMC’s): 

 Groen 

 Beveiliging 

 Schoonmaak 

De PMC’s van WML Facilitair en van het werkbedrijf vormen samen met de werkpool en Fidant de 

leerwerkstructuur. De kosten van de Leerwerkstructuur zijn exclusief de kosten van Ruelong B.V. 

opgenomen in de begroting 2018. 

Een deel van de kosten voor Ruelong B.V. (hierna: WML Facilitair) komt voor rekening van 

Baanbrekers, omdat de bedrijfsvoering en het management grotendeels gezamenlijk worden 

uitgevoerd. Deze kosten worden doorgerekend aan WML Facilitair en vormen in het deelprogramma 

Bedrijfsvoering en Overhead inkomsten. Bij de jaarrekening 2016 zijn in overleg met de accountant 

afspraken gemaakt over de wijze waarop de kosten (structureel) worden doorbelast.  

Voor 2018 is de doorbelasting geraamd op € 807.00 op basis van de werkelijkheid van 2017. 

4.2 Verdeling van de lasten  

Om een indruk te geven van verdeling van de lasten is onderstaand een cirkeldiagram opgenomen op 

basis van de begroting 2018.  

 

Hieruit blijkt dat het grootste deel van de lasten bestaat uit inkomensondersteuning. 

30.307
56%

3.245; 6%

12.6…

8.067
15%
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Inkomensondersteuning

Re-integratie & Participatie

Leerwerkstructuur
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4.3 Beïnvloedbaarheid van lasten en baten.  

Hoewel de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opdrachtverstrekking, betekent dit niet dat ze 

alle taken kunnen beïnvloeden. De inhoud en de kosten van een groot deel van de taken staan op 

voorhand vast. In de nadere analyse is ingegaan op de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten. 

Hierbij speelt een aantal aspecten een belangrijke rol. 

 

Wettelijke taken, regionale afspraken en het lokale kader 

Baanbrekers voert namens de gemeenten wettelijke taken uit. Voor de verstrekking van uitkeringen 

liggen de regels vast. De gemeenten hebben geen invloed op de uitvoering daarvan. Re-integratie en 

participatie zijn wettelijke taken, maar mogen met lokaal beleid worden ingevuld. Hierbij moet 

rekening worden gehouden met de verplichtingen in de arbeidsmarktregio. Zie ook het schema in 

3.1. De hoogte van de uitgaven is beïnvloedbaar. De uitgaven kunnen niet tot nul worden 

teruggebracht. Er moeten altijd bepaalde activiteiten en financiële middelen op het gebied van re-

integratie en participatie aan rechthebbenden worden aangeboden. In het herpositionerings-

onderzoek moeten de gemeenten bepalen wat zij hun burgers willen bieden binnen de budgettaire 

ruimte van de taakstellende begroting en welke rol Baanbrekers daarbij speelt. Een aanpassing van 

het lokale beleid is onvermijdelijk. 

 

Andere uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden 

Vóór de invoering van de P-wet werd er een onderscheid gemaakt tussen mensen zonder en mensen 

met een geïndiceerde arbeidsbeperking. Mensen met een geïndiceerde arbeidsbeperking kwamen 

terecht in o.a. de Wsw en Wajong. Met de invoering van de P-wet komen ook deze mensen in de 

bijstand. Bij de bemiddeling van deze doelgroep komt meer kijken. Daarnaast is in de P-wet 

verankerd dat alle werkzoekende ongeacht of zij een uitkering hebben, recht op ondersteuning 

hebben. Een belangrijke afweging in de inzet van middelen is de schadelastbeperking. Onder 

schadelastbeperking wordt verstaan dat een burger niet langer een beroep doet op een uitkering of 

in de toekomst geen beroep op een uitkering gaat doen. Een bijstandsuitkering bedraagt ongeveer € 

14.000 per jaar. Baanbrekers zet waar mogelijk in op schadelast beperking. Zie het verhaal van 

Charlotte en Kees. 

 

Relatie met de klanten 

De invoering van de P-wet heeft voor een verschuiving in de taken gezorgd. Naast het 

werkgeverschap voor de Wsw, werden de gemeenten vooral geacht om klanten (terug) te leiden 

Charlotte is getrouwd met Freek. Freek heeft een mooie baan met een riant salaris. Charlotte heeft de 

afgelopen jaren zich vooral beziggehouden met de opvoeding van hun twee kinderen. Nu de kinderen 

echter het huis uit zijn, wil Charlotte graag een leuke baan buitenshuis. Ze meldt zich bij Baanbrekers voor 

ondersteuning, waar ze wettelijk recht op heeft. Baanbrekers zal haar nuttige tips geven en eventueel een 

positie in het Transferium (het arbeidstrainingscentrum van Baanbrekers) aanbieden, maar zal de 

inspanningen tot een minimum beperken. Charlotte heeft geen uitkering en de verwachting is dat ze ook 

in de toekomst geen aanspraak zal maken op een uitkering. De inspanningen van Baanbrekers worden 

tot een minimum beperkt. 

 

Kees is door de economische crisis zijn baan als groenteman verloren. Na de WW is hij in de bijstand 

terechtgekomen. De werkmakelaar van Baanbrekers gaat voor hem aan de slag en vindt een baan voor 

hem in de horeca als assistent-kok. Omdat Kees niet langer een beroep doet op een uitkering wordt de 

schadelast beperkt. 
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naar werk. Met de P-wet zijn de gemeenten (en daarmee Baanbrekers) ook verantwoordelijk voor 

het ondersteunen van het behoud van werk. Het gaat hierbij vooral om mensen met een blijvende 

arbeidsbeperking. Bepaalde groepen kunnen op basis van de wet een beroep doen op deze 

ondersteuning. Dat betekent dat zijn langdurig een beroep doen op Baanbrekers en jaren op de 

begroting drukken. Zie het verhaal van Paul. 

 

 

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) verdwijnt 

Sinds 1 januari 2015 kan niemand meer gebruik maken van de Wet sociale werkvoorziening ( Wsw). 

De medewerkers die voor die tijd een Wsw-dienstverband hadden behouden hun rechten op basis 

van de Wsw. De Wsw zal op termijn verdwijnen als gevolg van het natuurlijk verloop van Wsw-

medewerkers. Baanbrekers heeft voor de tewerkstelling van Wsw-medewerkers, en voor het kunnen 

ontwikkelen van werknemersvaardigheden om deze medewerkers zo regulier als mogelijk te kunnen 

inzetten, een aantal PMC’s ingericht. Zie hiervoor het deelprogramma leerwerkstructuur.  

De Langstraatgemeenten kunnen het leerwerkbedrijf afbouwen, maar blijven te allen tijde de zorg 

voor de Wsw-medewerkers behouden. Baanbrekers heeft ervoor gekozen om deze PMC’s, en 

daarmee de bestaande leerwerkinfrastructuur van het werkbedrijf, tevens in te zetten voor re-

integratiedoeleinden van mensen die een beroep doen op de P-wet. Zie het verhaal van Fien en Els. 

Paul stroomt op achttienjarige leeftijd uit van het Voorgezet Speciaal Onderwijs. Als gevolg van een 

arbeidsbeperking is hij niet in staat om het wettelijke minimumloon te verdienen. Het UWV heeft ingeschat dat 

Paul 70 procent van het minimumloon kan verdienen (loonwaarde). Op basis van de wet heeft hij recht op 

ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van werk. Samen met zijn ouders meldt hij zich bij Baanbrekers. 

 

Baanbrekers gaat voor hem aan de slag en vindt een baan bij een kwekerij. De werkgever betaalt Paul het 

minimumloon en krijgt van Baanbrekers 30 procent loonkostensubsidie. Gezien zijn beperking heeft Paul 

ondersteuning nodig bij het uitvoeren van zijn werk: een jo coach. Als Paul tot aan zijn 67-ste jaar werkt, moet de 

gemeente c.q. Baanbrekers 49 jaar de loonkostensubsidie en de kosten van de jo coach betalen. 

 

Omdat Paul geen recht heeft op een uitkering is er ook geen sprake van directe schadelastbeperking. Als Paul 

niet aan de slag gaat via Baanbrekers is de kans groot dat hij op termijn wel in de uitkering terechtkomt of een 

beroep gaat doen op een WMO-voorziening. De indirecte schadelastbeperking, maar vooral de maatschappelijke 

en sociale gevolgen zijn niet financieel te kwantificeren. 
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Lopende verplichtingen en kapitaalvernietiging 

De mate waarin baten en lasten kunnen worden beïnvloed, hangt af van de termijn waarbinnen een 

verandering moet plaatsvinden. De kosten van medewerkers van Baanbrekers met een vast 

dienstverband zijn op korte termijn niet te beïnvloeden zonder extra kosten. Bij een ingrijpende 

verandering met personele gevolgen moet een sociaal statuut en een sociaal plan worden opgesteld. 

De medewerkers met een Wsw-dienstverband blijven recht hebben op hun werk en inkomen en de 

gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast heeft een groot deel van de medewerkers van 

Baanbrekers een ambtelijke aanstelling en daarvoor is Baanbrekers eigen risicodrager. Dat betekent 

dat eventuele WW-uitkeringen aan voormalige ambtelijke medewerkers ten laste van Baanbrekers 

blijven komen. 

 

Ook de kosten van gebouwen en inventaris zijn op de korte termijn vaste lasten. Op de langere 

termijn kunnen deze gebouwen worden afgestoten, maar het risico bestaat dat hierbij verlies wordt 

geleden. Zeker omdat een groot deel van de werkplekken afgestemd is op de specifieke eisen van 

medewerkers uit de doelgroep. 

Fien gaat na jarenlang met plezier bij Baanbrekers in de wasserij te hebben gewerkt, met pensioen. In het 

kader van de Wsw heeft Baanbrekers een loonsuppletie ontvangen. Fien heeft een salaris ontvangen op basis 

van de cao Wsw. Baanbrekers gaat de vrijgevallen functie opvullen met een kandidaat uit de P-wet. 

 

Els zit al tijdje thuis en heeft een bijstandsuitkering. Ze wil graag aan de slag. Uit een meting is echter 

gebleken dat Els nog niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Baanbrekers biedt haar 

aan om op de plaats van Fien te komen voor zes maanden. In die periode wordt Els begeleid om te groeien 

naar een reguliere baan en krijgt zij na een proefperiode het minimumloon uitbetaald. Met behulp van een 

loonkostensubsidie worden de zes maanden overbrugd en daarna stroomt Els met behulp van Baanbrekers 

uit naar een reguliere baan. 

 

De loonsuppletie van Fien maakte deel uit van de Rijksuitkering Wsw-gelden. Die daalt dus na het vertrek van 

Fien. De loonkostensubsidie van Els wordt betaald uit de BUIG-gelden. BUIG staat voor Wet bundeling van 

uitkeringen inkomensvoorziening. Hieruit worden alle inkomensvoorzieningen betaald uit hoofde van de  

P-wet.  

 

De uitgaven voor de loonkostensubsidie gaan ten laste van de BUIG maar daar staat tegenover dat de 

uitkering van Els (die ook uit de BUIG wordt betaald) stopt. Er is sprake van schadelastbeperking. Hoeveel is 

niet vast te stellen want we niet weten hoe lang Els zonder de hulp van Baanbrekers een beroep op een 

uitkering zou hebben gedaan. 

 

Als de kosten en opbrengsten van Fien en Els naast elkaar worden gezet, is Els zonder de 

schadelastbeperking duurder dan Fien omdat Fien met haar jarenlange ervaring meer productie levert dan 

Els. Els moet het werk nog leren en zodra ze het kan, stroomt ze uit. Daarnaast is de Rijksuitkering Wsw 

uitsluitend bedoeld voor Wsw en moet de loonkostensubsidie van Els uit de grote pot van de BUIG worden 

betaald. Uit deze pot moeten alle inkomensvoorzieningen worden betaald. Bovendien is de loonsuppletie 

hoger dan de loonkostensubsidie. 

Baanbrekers had er ook voor kunnen kiezen om de baan van Fien te laten vervallen en dat betekent dat het 

Werkbedrijf langzaam verdwijnt. 
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Als de leerwerkstructuur (tevens) wordt ingezet voor re-integratie activiteiten (o.a. in- door- en 

uitstroom) van mensen uit de P-wet dan stijgen de lasten (op korte termijn). De marges komen dus 

onder druk te staan. De gemeenten kunnen ervoor kiezen om de leerwerkstructuur af te bouwen 

naar het traditionele werkbedrijf waar enkel Wsw-medewerkers te werk worden gesteld, maar 

hierbij zullen frictie- en saneringskosten optreden. In het onderzoek naar de herpositionering zullen 

de voordelen en nadelen van de te kiezen inzet van het leerwerkstructuur nader worden onderzocht. 

Dit om de gemeenten in staat te stellen een afgewogen keuze te maken over de toekomst van het 

leerwerkstructuur. In dit herpositioneringsonderzoek moeten de frictie- en reorganisatiekosten 

worden betrokken. 
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 Deelprogramma: Inkomensondersteuning 

5.1 Ambities en ontwikkelingen 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.1.1.) 

Alhoewel het beter gaat met de economie (het aantal vacatures is hoog, de werkloosheid daalt) is er 

toch sprake van een groei van de bijstand. Inmiddels zijn er in onze regio 1.690 mensen aangewezen 

op de bijstand of bijstandsregelingen. Na jaren van nieuwe- of aangepaste regelgeving is er de 

voorzichtige verwachting dat er de komende jaren enige terughoudendheid zal zijn met het opleggen 

van nieuwe regelgeving door het Rijk.  

Het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal meldingen (aanvragen) per jaar, factoren die in 

belangrijke mate bepalen hoeveel taken vanuit rechtmatigheid moeten worden verricht, zijn de 

afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal meldingen in 2016 was circa 1.300. Daarbij verwacht het 

Centraal Plan Bureau (CPB) ook voor 2017 en volgende jaren nog een verdere stijging van de 

uitkeringsaantallen. Deze stijging is een gevolg van de: 

• nog onvoldoende aantrekkende economie (voor bijstandsgerechtigden); 

• de groei van statushouders; 

• de kortere WW-duur (en daardoor snellere terugval in de bijstand); 

• de ‘nieuwe’ doelgroepen (bijvoorbeeld Wajong); 

• de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op terrein van bijzondere bijstand voor. 

Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 

inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 

breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 

kwestie.  

De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt nu door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 

regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen zijn enkelvoudig en vaak gekoppeld aan de 

verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. 

Bij de gemeenten bestaat de wens om de eerste integrale afweging met betrekking tot inzetten van 

een inkomensvoorziening bij de toegang onder te brengen. De technische toets kan dan door 

Baanbrekers worden uitgevoerd.  

De aangesloten gemeenten gaan een onderzoek uitvoeren hoe de processen mogelijk moeten 

worden aangepast. In de begroting 2018 is met een eventuele aanpassing nog geen rekening 

gehouden. 

Bestuurlijk Interventie Team (BIT)  

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is er de 

behoefte om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke interventieteams 

(BIT-teams) van gemeenten. Voor de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand worden al uren van 

medewerkers handhaving ingezet. Dit gebeurt tot nu toe ‘om niet’, tenzij het uren zijn die gevraagd 

worden om een BIT-team te leiden (niet-direct operationele uren). Vanuit de gemeente Heusden is 

de vraag inmiddels ook ontvangen om uren in te zetten voor hun nieuw te vormen BIT-team. Ook 
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over inzet ten behoeve van handhaving, en aanpak van WMO-fraude, zijn de eerste gesprekken al 

gevoerd met gemeenten. 

Het is daarom wenselijk om te kijken of deze rol voor alle Langstraatgemeenten eenzelfde inhoud 

heeft, zodat dit ook als een reguliere taak gezien kan worden. 

De kosten voor de BIT-teams zullen rechtstreeks bij de gemeenten in rekening worden gebracht, 

maar zijn nu nog niet in de begroting verwerkt. Hierover moeten nog nadere afspraken worden 

gemaakt. Ook de eventueel gevraagde inzet voor aanpak van fraude en handhaving op WMO-terrein 

zal in rekening worden gebracht bij de desbetreffende gemeente. Ook hierover moeten nadere 

afspraken worden gemaakt. 

Wijkgericht werken  

Voor wijkgericht werken is een aanloopfase van twee jaar afgesproken, waarbij eind 2016 een 

evaluatie zou volgen. Een deel van de capaciteit van de inkomensconsulenten is tot nu toe “om niet” 

decentraal ingezet in de wijkteams bij gemeenten. Daarbij is afgesproken dat eenzelfde prestatie als 

bij centrale dienstverlening moet worden geleverd. De evaluatie Wijkgericht werken die door drie 

gemeenten is opgesteld, heeft nog niet tot een aangepaste opdracht geleid.  

Huisvesting statushouders 

Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een 

coördinator uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet worden door Baanbrekers in 

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

5.2 Uitgangspunten en risico’s 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.1.3.) 

BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 

onderdelen echter zichtbaar. Voor de begroting 2018 is met de gemeenten overeengekomen dat de 

BUIG-middelen van de gemeenten naar Baanbrekers gaan. In de loop van 2017 gaan de gemeenten 

gezamenlijk op zoek naar een andere wijze van financiering. Uitgangspunt zal zijn prijs maal 

hoeveelheid. Dit heeft waarschijnlijk budgettaire gevolgen voor Baanbrekers en leidt dan tot 

verschuivingen in de gemeentelijke bijdragen. 

De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen inkomensondersteuning aan 

gemeenten. Op basis van de septembercirculaire 2016 is door het ministerie van Sociale Zaken & 

Werkgelegenheid (SZW) een inschatting gemaakt van de hoogte van de rijksbijdrage BUIG 2017.  

Daarbij is gebruik gemaakt van de ABW-volumeraming uit de SZW-begroting. Deze raming wordt 

afgestemd met het Centraal Planbureau (CPB) en is gebaseerd op: 

 

 actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat moment; 

 de economische vooruitzichten uit de MEV voor het begrotingsjaar; 

 de verwachte effecten van gewijzigd beleid. 
 
Uit de rijksbegroting van SZW is een meerjarenreeks van de uitgaven macrobudget Participatiewet 

opgenomen (zie tabel hieronder, 1e regel). Voor de Langstraatgemeenten zijn precieze bedragen 

meerjarig nog niet bekend. Op basis van 2017 kan een aandeel van 0,397 % van het landelijk budget 

worden afgeleid. Bij toepassing van dat percentage voor de jaren na 2017 resulteert dit in de reeks 
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budgetten, zoals opgenomen in onderstaande tabel (2e regel). Deze raming is nu in de 

meerjarenbegroting van Baanbrekers opgenomen. 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Landelijke ontwikkeling 6.100.139 6.224.586 6.307.192 6.369.036 

Stijgings-% 3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 
Midden-Langstraat 24.218 24.712 25.040 25.286 

 

Bovenstaande stijgingspercentages zullen ook worden gebruikt om indicatief een meerjarenraming 

van de uitgaven op te nemen (zie hierna bij de BUIG-lasten). 

Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is als pilot voor één jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van  

€ 500.000 naar € 600.000. Daarvoor is voor de duur van één jaar ook tijdelijk personeel ingezet  

(€ 96.000). Alleen in 2017 zijn de extra lasten en baten in de begroting opgenomen. In de tweede 

helft van 2017 zal de pilot worden geëvalueerd. Dit kan leiden tot (structurele) aanpassing van de 

begroting (via een begrotingswijziging). 

BUIG lasten 

De BUIG lasten zijn voor 2018 geraamd op € 24.691.000, een stijging van € 819.000 ten opzichte van 

2017, die als zodanig ook is opgenomen in de meerjarencijfers van de geactualiseerde begroting 

2017. 

Daaraan ligt ten grondslag: 

• aantallen stijging landelijk 3,43 %; 

• Baanbrekers volgt de landelijke trend; 

• raming gemiddeld volume 2018 is 1.749 klanten (58 hoger); 

• prijsstijging 2018 is nog niet opgenomen, omdat dit zowel effect heeft op BUIG-lasten als 

op BUIG-baten (veronderstelling is per saldo neutraal). Pas als vanuit het rijk nieuwe 

uitgangspunten voor 2018 bekend zijn, wordt hiermee gerekend; 

• Gemiddelde uitkeringshoogte is in 2017 begroot op € 14.117 (€ 23.872.000 / 1.691) en 

blijft voor 2018 vooralsnog daaraan gelijk (€ 24.691.000 / 1.749). 

Uitgaande van de basisraming 2018 met de stijgingspercentages vanuit de rijksbegroting 

rijksuitkering BUIG, zijn de lasten voor de komende jaren als volgt in de geactualiseerde meerjaren- 

begroting opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Stijgings-% 3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 
Midden-Langstraat € 24.691 € 25.276 € 25.612 € 25.863 

Aantallen uitkeringsgerechtigden 1.749 1.790 1.814 1.832 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 

Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 

kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 
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een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet 

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

Voor de begroting 2018 worden de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden over de 
voorliggende 3 jaar (2015 – 2017): 

- Lasten: (€ 548.000 + € 361.000 + € 392.000) : 3 = € 434.000 (2017 was nog € 392.000). 
- Baten:  (€ 454.000 + € 295.000 + € 312.000) : 3 = € 354.000 (2017 was nog € 312.000); 

Voor de jaren na 2018 worden deze bedragen gelijk gehouden. 

Bijzondere bijstand  

Voor de begroting 2018 wordt ervan uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand uit voor de 

deelnemende gemeenten volledig uitvoert. Zodra de  werkzaamheden  zijn overgedragen, wordt de 

begroting hierop aangepast. 

De directe lasten voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling 

worden door de gemeenten gedekt. Uitgaande van gelijkblijvende regelgeving betekent dit per 

gemeente: 

Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 

Heusden 502 485 485 

Loon op Zand 319 303 303 

Waalwijk 973 937 937 

Totaal lasten 1.794 1.725 1.725 

 

Per kwartaal worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende 

gemeenten.  

Beleidsplan “Dienstverlenend handhaven 2015-2018” 

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 november 2015 is het beleidsplan 

“Dienstverlenend Handhaven 2015 – 2018” vastgesteld. 

Belangrijke onderdelen in dit beleidsplan waren voor wat betreft team handhaving: 

 In 2015 in totaal tot 30 beëindigingen van uitkeringen komen, in 2016 35x; 

 In 2015 aan terugvorderingen € 150.000 opboeken, in 2016 € 175.000; 

 Controle aan de poort: 60% tegenhouden. 

In het meerjarenbeleidsplan Dienstverlenend Handhaven is tevens afgesproken om na de eerste helft 

van de periode tussentijds te evalueren, dus over de periode 2015-2016. In de eerste helft van 2017 

zal een dergelijke evaluatie aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. 

In de begroting 2018 is nog rekening gehouden met de personele formatie voor de uitvoering van dit 

beleidsplan en met de verwachte opbrengsten. Na de uitgevoerde evaluatie zal het dagelijks bestuur 

besluiten of voortzetting gewenst is. Mocht dit niet het geval zijn wordt hiervoor een 

begrotingswijziging gemaakt.  
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6. Deelprogramma: Re-integratie & Participatie 

6.1  Ambities en ontwikkelingen 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.2.1.) 

Werk staat altijd voorop en betaald werk helemaal. Mensen die werken, kunnen zich ontwikkelen, 

horen erbij, krijgen zelfvertrouwen en dragen hun (financieel) steentje bij aan de maatschappij. Als 

iedereen de kans krijgt om naar beste kunnen mee te doen, voorkomen we dat mensen die aan de 

kant staan, steeds verder afglijden en niet meer meedoen. 

Het leidende principe voor Baanbrekers is het realiseren van betaald werk met als uitgangspunt ‘wat 

de markt kan, laat dat de markt doen’. De markt zal echter niet vanzelf alle mensen die kunnen en 

willen werken absorberen. Vaak is daar een extra ondersteuning en begeleiding voor nodig. Dit 

kunnen de medewerkers van Re-integratie & Participatie van Baanbrekers bieden. Mits de kandidaat 

in kwestie ook echt betaald kán gaan werken! 

Voor de mensen die in staat zijn om betaald werk te verrichten, wordt daarnaast beoordeeld of 

hierbij een vorm van ondersteuning en/of begeleiding noodzakelijk is. Wat mensen zelf kunnen, laat 

Baanbrekers deze mensen zelf doen. Baanbrekers monitort wel dát ze het ook daadwerkelijk doen. 

Daarnaast zet Baanbrekers het instrument loonkostensubsidie actief in voor de gehele populatie met 

loonwaarden die lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Dit instrument is verankerd in de P-wet, 

bijvoorbeeld voor Banenafspraken en Nieuw Beschut Werken. De wettelijke inzet van het instrument 

loonkostensubsidie is niet alleen beperkt tot de bijstandsgerechtigden, maar wordt vanuit een 

breder perspectief ingezet. Dit betekent dat het instrument loonkostensubsidie óók ingezet wordt 

voor niet-uitkeringsgerechtigden (hierna: Nuggers). Doorgaans zijn dit de jongeren vanuit het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs (VSO/Pro-schoolverlaters), die zonder hulp 

langdurig aan een uitkerings- of WMO-traject verbonden zullen zijn of zelfs in de Jeugdzorg terecht 

komen. Kortom, waar deze Nuggers bij sociale zaken geld kosten, leveren ze aan de kant van WMO 

en Jeugdwet geld op.  

Met externe werkgevers kijkt Baanbrekers welk instrument het beste past. Dit is een afstemming 

tussen de business case van de werkgever, de mogelijkheden van de werknemer, en de mate van 

begeleiding die de werknemer nodig heeft. Bij werkzoekenden zonder een arbeidsbeperking is dit 

bijvoorbeeld training of matching, of een korte opleiding. Bij mensen met een arbeidsbeperking gaat 

het bijvoorbeeld om detachering, job coaching, job carving, groepswerk bij een externe werkgever 

met vaste begeleiding vanuit Baanbrekers en loonkostensubsidies om gederfde loonwaarde te 

compenseren. In dat laatste geval blijft Baanbrekers als werkgever optreden waardoor deze mensen 

de kans wordt geboden op betaald werk, in een omgeving waar ze effectief worden begeleid en de 

kans op duurzame betaalde tewerkstelling het grootst is. 

Voor de mensen die (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten, zullen de gemeenten 

instrumenten ontwikkelen gericht op sociale activering. Vanzelfsprekend kan Baanbrekers hierin 

participeren, geredeneerd vanuit de keten naar werk. De instroom en intake (waaronder de 

diagnose) aan de voorzijde zijn een verantwoordelijkheid van Baanbrekers. Baanbrekers gaat over tot 

activiteiten gericht op re-integratie als de personen in kwestie daar aan toe zijn. 

In het kader van met name de schadelastbeperking van het BUIG-budget wordt de doelgroep van de 

P-wet zoveel als mogelijk duurzaam geplaatst: 
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• voor kandidaten met 75-100% loonwaarde: via plaatsing op een reguliere arbeidsplaats 

zonder (structurele) subsidie, bij voorkeur door directe matching bij de poort maar soms ook 

via een traject, proefplaatsing of werkervaringsplaats (WEP) als opstap – betaalbaar uit het 

participatiebudget; 

• voor kandidaten met loonwaarde 65-80%: via plaatsing op een reguliere baan met een 

intensief traject en tijdelijke loonkostensubsidie, om deze mensen op termijn voldoende 

loonwaarde te laten opbouwen om regulier zonder subsidie te kunnen werken – betaalbaar 

uit participatiebudget of BUIG; 

• voor kandidaten met loonwaarde 35-70%: via de Wet banenafspraak, plaatsing op basis van 

loonwaarde bij een reguliere werkgever. Het verschil tussen loonwaarde en het minimum 

loon wordt door Baanbrekers betaald en vaak levert Baanbrekers ook job coaching voor 

enige tijd. Het BUIG-budget en het participatiebudget dienen hierbij als dekkingsmiddel; 

• voor kandidaten met loonwaarde rond 30%: via beschut werk, voor degenen die alleen in 

een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Hierop wordt 

verder ingegaan bij het deelprogramma leerwerkstructuur. Betaalbaar uit het BUIG en het 

participatiebudget. 

Intern werken met Transferium en IDU 

Werkzoekenden vanuit de P-wet bij Baanbrekers worden kandidaten genoemd. Zij komen niet bij 

Baanbrekers voor een uitkering, maar voor werk. Direct bij de poort kijkt Baanbrekers of deze 

mensen gematcht kunnen worden op een reguliere betaalde baan. Lukt dat niet dan gaan deze 

kandidaten aan de slag in het leerwerkstructuur van Baanbrekers; eerst in het Transferium voor 

diagnose en eerste behoud werkritme, en daarna naar een werkervaringsplek (WEP) om o.a. 

sollicitatie- en werknemersvaardigheden verder te ontwikkelen. De matchers en accountmanagers 

houden alle kandidaten in beeld en bemiddelen ze naar de vacatures die Baanbrekers uit de markt 

haalt. Inzetbaar maken en houden van kandidaten voor matching is corebusiness voor Baanbrekers. 

De instrumenten en de werkmakelaars, die hier uitvoering aan geven, worden deels bekostigd uit de 

bijdrage van de gemeenten (personele lasten), deels uit het participatiebudget (instrumenten). 

Banenafspraakbanen 

Met de invoering van de Wet Banenafspraak en het Sociaal Akkoord 2013 hebben de gemeenten een 

spilfunctie gekregen als het gaat om plaatsen van kandidaten met een arbeidsbeperking en 

verminderde loonwaarde. Kandidaten hebben een afdwingbaar recht op ondersteuning bij het 

vinden van werk. Baanbrekers bepaalt de inhoud c.q. instrumenten van het traject naar werk. 

Werkgevers die voornemens zijn een kandidaat aan te nemen, hebben, na een vastgesteld 

verminderde arbeidsproductiviteit, een afdwingbaar recht op een loonkostensubsidie en begeleiding 

voor het behoud van het werk. 

Ontwikkelen en plaatsen van deze kandidaten is dus één ding, ze aan het werk houden is iets anders. 

Vaak hebben deze kandidaten een structurele subsidiëring en job coaching nodig om aan het werk te 

blijven. Deze kandidaten in de banenafspraakbanen blijven hierdoor onderdeel van het werkproces 

van Baanbrekers zowel  financieel als in begeleiding. De personele lasten betaalt Baanbrekers uit de 

bijdrage gemeenten en deels uit tijdelijke middelen binnen de regio Hart van Brabant. De 

loonkostensubsidies worden volgens wettelijke bepaling uit het BUIG betaald. 
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Beschut werken 

Vanaf 2017 zijn de gemeenten verplicht een aantal beschutte werkplekken te creëren. Deze 

verplichting is vastgelegd in wetgeving. Baanbrekers maakt zich hard om zoveel mogelijk mensen te 

plaatsen conform deze wetgeving, maar beseft ook dat het aanbod aan werkzoekenden groter is dan 

de absorptie in de markt. Baanbrekers heeft niet de keuze om kandidaten niet voor te dragen. Sinds 

de verplichting van beschut werken in de P-wet kunnen kandidaten zich namelijk zelf aanmelden 

voor een indicatie beschut werken. Ze verkrijgen daarmee een recht op een betaald dienstverband 

waarbij de gemeenten voor het begeleiden naar een dergelijk dienstverband verantwoordelijk zijn. 

Net als bij de Banenafspraakbanen blijven deze kandidaten – zolang zij tot de doelgroep van beschut 

werken behoren – langdurig tot het werkproces van Baanbrekers behoren. Dit betekent een 

structurele financiële verplichting. Daarbij gaat het om het verstrekken van loonkostensubsidie, job 

coaching en (aangepaste) werkvoorzieningen. De loonkostensubsidies betaalt Baanbrekers uit het 

BUIG en de personele lasten betaalt Baanbrekers uit het participatiebudget. 

Jeugdwerkeloosheidsvrije zone en RMC  

De Hart-van-Brabant-gemeenten (HvB-gemeenten) hebben de ambitie uitgesproken om te komen 

tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Deze ambitie is geoperationaliseerd in een regionaal 

Uitvoeringsprogramma dat in maart 2016 in het POHO Hart van Brabant is vastgesteld. Vervolgens 

hebben de HvB-gemeenten zich medio 2016 door middel van lokale besluitvorming aan dit 

programma gecommitteerd.  

Een belangrijke rol is weggelegd voor een Jongerenpunt. In het Uitvoeringsprogramma is er de keuze 

voor aansluiting bij een fysiek Jongerenpunt in Tilburg of een eigen benadering en begeleiding van 

“spoorloze” jongeren. Het uitgangspunt is vastgelegd in de visie op jeugdwerkloosheid die in het 

Uitvoeringsprogramma besloten ligt.  

Het actief benaderen van jongeren kan ook een aanzuigende werking hebben en leiden tot het 

(tijdelijk) verstrekken van meer uitkeringen en (tijdelijke) inzet van meer re-integratieondersteuning. 

Dit sluit overigens naadloos aan bij de RMC-ambities (de aanpak van voortijdig schoolverlaters voor 

de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand). Hoe die aanzuigende werking zich in 2017 gaat 

ontwikkelen is op korte termijn niet aan te geven. Het Uitvoeringsprogramma 

jeugdwerkloosheidsvrije regio en Baanbrekers onderschrijven de visie dat jongeren niet nodeloos in 

een uitkering moeten zitten en zich maximaal in moeten zetten om zelfstandig in het 

levensonderhoud te voorzien.  

Het aspect Werk & Inkomen is slechts een onderdeel van de ambitie van een 

jeugdwerkloosheidsvrije regio. Er is een vervlechting met de andere beleidsterreinen; Jeugdzorg, 

Onderwijs, WMO. Maar ook aanpalende terreinen als Zorg, Wonen, Justitie. Baanbrekers is 

vertegenwoordigd in de stuurgroep en het projectteam Jeugdwerkloosheidsvrije Regio en zoekt 

daarin de verbindingen op met de Baanbrekers- en regiogemeenten om de ambitie uit het 

Uitvoeringsprogramma te borgen. 

6.2 Uitgangspunten en risico’s 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.2.3.) 

Onder de afdeling Re-integratie & Participatie is het instrument Werken Op Locatie ondergebracht. 

In verband met de komende onderzoeken is deze activiteit echter ondergebracht bij het 

deelprogramma Leerwerkstructuur. Het deelprogramma Re-integratie & Participatie bestaat 

uitsluitend uit de baten en lasten voor de begeleiding van mensen naar werk of bij het behoud van 
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werk. Op de Rijksmiddelen voor re-integratie is de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Voor Baanbrekers 

geldt daarbij ook nog dat er in het verleden incidentele voordelen behaald zijn die ten gunste van de 

re-integratie zijn besteed.  

Op de rijksmiddelen voor re-integratie is de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Voor Baanbrekers geldt 

daarbij ook nog dat er in het verleden incidentele voordelen behaald zijn die ten gunste van de re-

integratie zijn besteed.  

Beschutwerken 

Uiterlijk per 31 december 2017 moeten  12 beschutte werkplekken van 31 uur per week zijn 

gerealiseerd . De loonkostensubsidie bedraagt  € 14.820 per werkplek en voor 12 werkplekken op 

jaarbasis € 17.840. Uitgaande van een gelijkmatige groei is, worden er voor een half jaar in 2017 

gemaakt. De loonkostensubsidie is  dan voor het eerste jaar € 89.000.  

Per 31 december 2018 wordt de taakstelling door het rijk verhoogd naar 22, dus 10 extra. De kosten 

van de beschutte werkplekken in 2017 bedragen voor heel 2018 € 177.840. Ook voor 2018 wordt 

uitgegaan van een gemiddelde groei. Dus 50% van de lasten van10 extra plaatsen is € 74.000. De 

lasten voor 2018  bedragen € 252.000 (€ 178.000 + € 74.000). 

Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met de volledige loonkosten subsidie voor 22 werkplekken: 

(€ 326.000).  

Naast de loonkostensubsidie moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden.  Het rijk heeft 

deze kosten € 8.500 per plek zijn gesteld. Hiervoor wordt ook uitgegaan van een gelijkmatige groei. 

Dit betekent in 2017 € 51.000 (half jaar), voor 2018 € 145.000 (€ 102.000 + € 43.000) en in de jaren 

daarna € 187.000 (€ 102.000 + € 85.000).  

Banenafspraak 

Op basis van de huidige aantallen Banenafspraak wordt de loonkostensubsidie meerjarig op  

€ 519.000 geraamd. Betreft 62,6 baanafspraken (van 25,5 uur per week) met kosten van € 8.283 per 

eenheid, in totaal dus € 519.000. Daar komen nog begeleidingskosten bij van € 4.250 per werkplek. 

Bij gemiddeld 51 werkplekken € 216.750 per jaar.  

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Beschut werken      

Loonkostensubsidie 89 252 326 326 326 

Uitvoeringskosten 51 145 187 187 187 

Subtotaal 140 397 513 513 513 

Banenafspraak      

Loonkostensubsidie 519 519 519 519 519 

Uitvoeringskosten 216 216 216 216 216 

Subtotaal 735 735 735 735 735 

Raming totaal 875 1.132 1.248 1.248 1.248 
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7.Deelprogramma: Leerwerkstructuur  

7.1 Ambities en ontwikkelingen 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.3.3.) 

Het leerwerkstructuur is naast een werkbedrijf in het kader van de Wsw een instrument dat wordt 

ingezet voor de re-integratie van kandidaten vanuit de P-wet. Hiervan is een afzonderlijk 

deelprogramma gemaakt in verband met de financiële en organisatorische omvang. De uitvoering 

van de Wsw is een wettelijke taak. Het werkbedrijf is de productie-omgeving waar medewerkers uit 

de doelgroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn in dienst van Baanbrekers. 

Het leerwerkbedrijf en WML Facilitair zijn sinds 1 januari 2016 nauwer met elkaar verbonden. Samen 

vormen ze de totale leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers. WML Facilitair is sinds 1 januari 2016 

een honderd procent dochteronderneming van Baanbrekers is. De overgang naar Baanbrekers is vlot 

verlopen. Inmiddels is het eerste jaar onder de vlag van Baanbrekers achter de rug en de 

samenwerking heeft al volop voordelen opgeleverd. Zo kunnen regelmatig medewerkers van WML 

Facilitair aan de slag voor het leerwerkbedrijf van Baanbrekers en andersom. Daarmee worden o.a. 

pieken en dalen in de productie opgevangen. Daarnaast kunnen meer mensen aan werk worden 

geholpen, omdat er meer activiteiten c.q. instrumenten kunnen worden aangeboden aan deze 

mensen, en kan de externe klant ook beter worden geholpen. 

De activiteiten van het werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse Product Marktcombinaties (PMC’s). 

Het werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken en assembleren 

 Wasserij 

Hoewel er geen wettelijke opdracht is dat er een sluitend vangnet met passende voorzieningen voor 

kwetsbare groepen binnen de P-wet moet worden gecreëerd, ligt het wel in de rede dat de 

Langstraatgemeenten de eerste verantwoordelijkheid en zorgplicht hebben voor het organiseren van 

deze sociale infrastructuur. De krimp als gevolg van het feit dat de Wsw-doelgroep binnen 

Baanbrekers afneemt, kan worden opgevangen door het bieden van diensten aan nieuwe 

doelgroepen, zoals de doelgroepen vanuit de Banenafspraak en de P-wet, alsmede het organiseren 

van de nieuwe voorziening beschut werk. Met dit mixed-People concept (Wsw, bananafspraak, 

nieuw beschut werk) wordt gezorgd dat de bestaande infrastructuur, kennis en deskundigheid van 

Baanbrekers die nodig is voor deze kwetsbaarste doelgroep binnen de P-wet geborgd wordt. 

 

De doelstelling van Baanbrekers is zorgen dat de nieuwe doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur 

in een reguliere omgeving. In het bereiken van dit doel speelt de leerwerkstructuur een belangrijke 

rol. Baanbrekers heeft de uitdaging opgepakt om de bestaande Wsw-infrastructuur verder uit te 

breiden naar een leerwerkinfrastructuur voor een deel van de doelgroep vanuit de P-wet. De huidige 

opgave voor Baanbrekers is het zorgen dat de doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur in een 

reguliere omgeving. De PMC’s georganiseerd binnen WML Facilitair en het werkbedrijf zijn een 

onmisbaar middel gebleken als opstap naar (regulier) werk voor de doelgroep uit de P-wet. Ze 

vormen dus tevens een adequate voorziening voor de doelgroep vanuit de Wsw.  
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Er vindt onderzoek plaats of nieuwe samenwerkingsvormen met externe partners (gedacht kan 

worden aan social firms/start ups, praktijkonderwijs, GGZ ) gebruik kunnen maken van de 

infrastructuur van Baanbrekers. Ook de samenwerking met de Diamant-groep zal de komende jaren 

verder worden vormgegeven.  

7.2 Uitgangspunten en risico’s 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.1.3.) 

WML Facilitair  

WML facilitair is de handelsnaam van Ruelong BV en maakt geen onderdeel uit van (de begroting 

van) Baanbrekers. In de bedrijfsvoering is WML facilitair gelijk aan de PMC ’s in het leerwerkbedrijf 

van Baanbrekers. Administratief is Ruelong BV geheel onafhankelijk. De kosten van bedrijfsvoering 

die in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong BV worden gemaakt, worden door belast aan Ruelong 

BV. Zie hiervoor het deelprogramma Bedrijfsvoering en Overhead. 

Gesubsidieerd personeel 

Het gaat hierbij om de kosten van de Wsw -ers. Het werkbedrijf bestaat uit de(PMC’s) Verpakken & 

assemblage, wasserij, Twiddus, Cleanroom, Broikes en Transferium.  

De werkpool is ondergebracht bij de afdeling Re-integratie en Participatie. De personele lasten en 

opbrengsten worden toegerekend aan de leerwerkstructuur.  

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Werkpool 3.959 3.872 3.779 3.675 3.588 3.476 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.425 5.444 5.313 5.167 5.045 4.888 

Totale Lasten 
gesubsidieerd personeel 

9.384 9.316 9.092 8.842 8.633 8.364 

 

Tegenover lasten van het gesubsidieerde personeel staan de inkomsten uit de Rijksbijdrage Wsw. 

Hierop wordt verder ingegaan in Paragraaf 4.1.3: Gesubsidieerd personeel van uit rijksmiddelen 

Wsw. 

Niet gesubsidieerd personeel 

In de PMC’s en bij de werkpool worden reguliere medewerkers ingezet als meewerkend voorman om 

het gesubsidieerde personeel te begeleiden en het werk te coördineren.  

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Werkpool 1.455 1.374 1.401 1.401 1.401 1.401 

Werkbedrijf (PMC’s) 993 1.042 1.063 1.063 1.063 1.063 

Totale Lasten 
gesubsidieerd personeel 

2.448 2.416 2.464 2.464 2.464 2.464 
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8. Deelprogramma: Bedrijfsvoering en Overhead  

8.1.Ambities en ontwikkelingen 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.4.1.) 

De kosten van de afdeling Bedrijfsvoering vervullen primair de rol om (de interne klant) gevraagd en 

ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit alles binnen 

het wettelijke kader en de geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en effectiviteit 

en efficiëntie voorop staan. 

De afdeling Bedrijfsvoering en Directie vormen samen het deelprogramma Bedrijfsvoering en 

Overhead. In dit programma zijn ook de kosten van huisvesting en ICT opgenomen. 

8.2 Uitgangspunten en risico’s 

(Deze tekst is letterlijk overgenomen in de begroting van 2018 paragraaf 2.4.3.) 

Bedrijfsvoering vervult primair de rol om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te ondersteunen 

in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers.  

In de presentatie van de kosten van de bedrijfsvoering in de begroting 2018 wordt rekening 

gehouden met de aangepaste verslagleggingsregels in BBV ten aanzien van overhead. 

Geconstateerd wordt dat er de afgelopen jaren een scheefgroei tussen taken en formatie is ontstaan, 

met een verhoogde druk op de overhead. Deze scheefgroei is een gevolg van: 

• de taakverzwaring die voortvloeit uit (complexere) regelgeving van de Participatiewet; 

• de toename van de groep mensen die gebruik maakt van de bijstand; 

• de eisen o.g.v. wet en regelgeving, bijvoorbeeld op terrein van privacy en 

informatiebeheer; 

• de verdere wens om de bedrijfsvoering te professionaliseren (sturingsinformatie);  

• de noodgedwongen vervanging van Wsw-formatie door regulier formatie op staffuncties. 

 

Hierdoor is er sprake van een spanningsveld waarbij zowel de externe (wettelijke) verplichtingen als 

de interne bedrijfsvoering ertoe leiden dat ingezet zal moeten worden op zowel groei van de 

formatie als verdere professionalisering van de huidige formatie (zowel binnen het primaire proces 

als binnen de ondersteunende processen). 

In deze notitie wordt inzicht gegeven in de baten en lasten van de afdeling Bedrijfsvoering (& 

Control) en de daarbij mogelijke keuzes. 

Daarnaast lopen over de begroting van Baanbrekers nog lasten en baten die te maken hebben met 

verrekening personeelslasten Ruelong BV (WML Facilitair); deze zijn nu buiten beschouwing gelaten. 

Niet gesubsidieerd personeel 

Onder de kosten van niet gesubsidieerd personeel zijn de salariskosten van de afdeling 

bedrijfsvoering en de directie opgenomen. Onder de directie zijn ook de lasten van boventalligen 

opgenomen. 

Vergoeding buitengemeenten Wsw 
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De nu bekende rijksbijdrage Wsw 2017 uit de septembercirculaire 2016 (van € 13.599.000) is nog 

gebaseerd op de oude systematiek van woongemeente. Door een nieuwe systematiek (niet meer de 

woongemeente, maar de betaalgemeente als basis) komt de “vergoeding Wsw buitengemeenten en 

BW” (BW = Begeleid Werken) voor het gedeelte van de buitengemeenten (2017: ongeveer 

€ 650.000) met ingang van 2017 te vervallen. In 2016 zijn ook 2x gegevens over betaalgemeente per 

Wsw-ers aan het Ministerie verstrekt. Pas in de meicirculaire 2017 wordt het resultaat hiervan 

geëffectueerd in de cijfers van het Ministerie. Dan komt de vergoeding buitengemeenten te 

vervallen, maar dan zal ook de rijksbijdrage op een andere basis (= betaalgemeente i.p.v. 

woongemeente) worden vastgesteld. Tot aan de meicirculaire 2017 wordt de raming vergoeding 

Wsw buitengemeenten van € 650.000 (als onderdeel van de € 850.000) dus gehandhaafd. 

Bijdragen Ruelong BV 

Ruelong BV (WML Facilitair) is juridisch een afzonderlijk bedrijf, maar er lopen wel kosten en 

opbrengsten door naar Baanbrekers. Ruelong BV draagt bij aan de uitvoering van de SW en de P-wet. 

Wat betreft de bijdragen van Ruelong BV moet gedacht worden aan de doorberekening van 

salariskosten van medewerkers van Baanbrekers die gedetacheerd zijn bij Ruelong BV en van overige 

personeelskosten; de dienstverleningsovereenkomst en de doorberekening van materiële kosten. Dit 

zijn belangrijke bijdragen in de financiering van de bedrijfsvoeringskosten van Baanbrekers.  

Na onderzoek is geconcludeerd dat het fiscaal en juridisch gezien, maar ook vanwege het behoud van 

het bedrijfsmatige karakter van WML Facilitair niet verstandig is om WML Facilitair op te laten gaan 

in de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  

Met ingang van de jaarrekening 2016 is de berekening van de dienstverlening aan Ruelong BV 

gebaseerd op een inschatting van de bestede uren en het gebruik van deze uren. 
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9. Meerjarig beeld  

9.1 Keuzes maken 

Over het algemeen zijn de gemeenten tevreden met de prestaties die Baanbrekers levert. 

Baanbrekers heeft de wensen van de gemeenten ingevuld, veel mensen aan werk geholpen en heeft 

innovatief geschakeld op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij is door gemeenten en 

Baanbrekers onvoldoende stilgestaan bij de toekomstige financiële gevolgen van de toegenomen 

vraag naar dienstverlening en de teruglopende budgetten. De actualisatie van de begroting 2017 en 

verder leverde een onverwacht negatiever beeld op en de begrote bijdragen drukken (te) zwaar op 

de gemeentelijke begrotingen. In de brede discussie die hierop heeft plaatsgevonden hebben alle 

betrokkenen fundamenteel naar de opdracht aan en taken van Baanbrekers gekeken.  

 

De raadsleden hebben in een gezamenlijk overleg van de drie raden gekeken naar de taken die ze bij 

Baanbrekers willen neerleggen. Ze zijn daarbij uitgegaan van de huidige situatie. De uitkomsten van 

dit informele overleg zijn opgenomen in paragraaf 9.2.  

 

In het informele overleg van het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 is de conclusie getrokken dat 

er binnen het bestaande beleid geen grote en structurele bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden 

en dat er te weinig informatie is om ingrijpende keuzes te kunnen maken.  

 

Het Dagelijks Bestuur, de directie en het managementteam hebben op basis van de nadere analyse 

gekeken welke mogelijkheden er zijn om binnen de bestaande opdracht tot een substantiële 

verbetering van geraamde resultaten te komen. Zij zien hiervoor alleen tijdelijke maatregelen 

waarmee de resultaten incidenteel kunnen worden gedempt. Deze maatregelen zijn opgenomen in 

paragraaf 9.3.  

Het Dagelijkse Bestuur heeft besloten om de meerjarenbegroting taakstellend terug te brengen naar 

het niveau van 2016, gecorrigeerd met prijs en loonindex en nieuw beleid. In 2017 en 2018 worden 

de tijdelijke maatmaatregelen ingezet om de gemeentelijke bijdragen terug te brengen naar het 

niveau van de taakstellende begroting. 

Tot en met 2018 worden incidentele middelen ingezet om de bijdragen van de gemeenten te 

beperken, maar daarna moeten de taken van Baanbrekers zijn aangepast, zodat de lasten dalen. 

Ondertussen gaat Baanbrekers door met het optimaliseren van de bestaande organisatie op basis 

van de uitkomsten van de analyses. De mogelijkheden voor bezuinigingen en verbeteringen op de 

korte termijn zijn opgenomen in paragraaf 9.3. 

Onderstaand een tabel met de taakstellende bijdragen van de gemeenten. 

 Bedragen 
x € 1.000 

 Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

       

Basisbijdrage   4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Begrotingsniveau 2016  3.958 3.958 3.958 3.958 3.958 

Subtotaal 1  8.358 8.358 8.358 8.358 8.358 

       

Afgesproken correcties:       

Prijsindexering 2017  387 380 372 367 362 

Prijsindexering 2018  0 380 372 367 362 
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Nieuw beleid: Beschut werken   140 397 513 513 513 

Subtotaal 2  8.885 9.515 9.615 9.605 9.595 

 

9.2 Uitkomsten van de informele bijeenkomst van de raadsleden op 1 maart 2017 

 Tafel 1 
Inkomensondersteuning 

Tafel 2 
Re-integratie & Participatie 

Tafel 3 
Leerwerkstructuur 

Groep 
1  

Niet uitgebreid teruggekoppeld 
omdat ze een andere discussie 
gevoerd hebben dan het 
onderwerp dat voorlag  

 Doe een risicoanalyse op projecten 
die uitgezet worden  

 Waar is behoefte aan bij bedrijven?  

 Baanbrekers moet minder als leider 
optreden, maar meer faciliterend, 
zet bedrijven in the lead  

 Vooral maatwerk leveren, denk aan 
prioritaire groepen zoals de 
doelgroep 55+  

 Zoek de werkgevers actief op  

 De optimale taken uitvoeren mag 
geld kosten  

 Er wordt in twee richtingen 
gedacht: enerzijds alle mensen en 
anderzijds de mensen die ook echt 
willen. 

 Kerntaak van Baanbrekers is 
uitkeringen verzorgen en 
werk bieden aan mensen 
met een arbeidsbeperking, 
ongeacht de kosten  

 Per activiteit meer zicht op 
kosten/baten, ook sociaal  

 

Groep 
2  

 Baanbrekers levert een 
basispakket. Als 
gemeenten iets extra’s 
willen, dan moeten ze dat 
zelf betalen. Baanbrekers 
kan wel uitvoeren 
natuurlijk  

 Kan er een uniforme 
afspraak gemaakt worden 
om successen in andere 
gemeenten in te voeren? 
Beperkt de kosten van 
Baanbrekers en levert 
wellicht geld op (integraal 
bekijken)  

 Kunnen we risicogericht 
handhaven?  

 Wanneer dicht op inwoners 
gewerkt wordt 
(wijkgericht), kan mogelijk 
handhaven worden 
uitgespaard omdat je 
inwoners kent  

 Invorderen uitbesteden of 
zelf doen?  

 Invorderen inkopen bij 
UWV omdat zij dit sowieso 
al op grotere schaal doen  

 Wettelijke regeling is verplicht maar 
je kunt wel ambitieniveau 
inbrengen  

 Keuze maken tussen wat 
bemiddelbaar is en wat niet 
bemiddelbaar is  

 Zou je een vergoeding kunnen 
vragen aan bedrijven als iemand 
geplaatst wordt?  

 Een bepaald percentage van het 
bedrag wat een persoon kost om 
naar werk te krijgen, aan bedrijven 
geven. Die nemen dan als 
tegenprestatie taken van 
Baanbrekers over  

 Jeugdwerkloosheidsvrijezone, kan 
dit onder regionale jeugd opgepakt 
worden? Is ook hun probleem!  

 Als we alleen investeren in de groep 
mensen die een grote kans heeft op 
betaald werk, wat doen we dan met 
de groep mensen die een hele grote 
afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben?  

 

 Houd je PMC’s kritisch tegen 
het licht. Wellicht is het 
verstandig om enkele PMC’s 
te verminderen en anderen 
te laten groeien  

 Richt PMC’s zo commercieel 
mogelijk in  

 Wijs je klanten op 
maatschappelijk 
verantwoord ondernemen 
(SROI)  

 Iedere PMC vraagt een 
bepaald specialisme. Kun je 
zaken koppelen?  

 Kun je kostenverlagers 
inzetten en nagaan wat 
opbrengstverhogers zijn?  

 Baanbrekers inschrijven op 
een project waarbij een 
totaalconcept geleverd kan 
worden, bijvoorbeeld 
gebouw waar 
beveiliging/schoonmaak/ 
catering/groen geleverd kan 
worden  
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 Tafel 1 
Inkomensondersteuning 

Tafel 2 
Re-integratie & Participatie 

Tafel 3 
Leerwerkstructuur 

Groep 
3  

 Wijkgericht werken blijven 
doen, maar de uren die 
Baanbrekers hiermee kwijt 
is, wel factureren aan de 
gemeenten  

 Onderzoeken of 
basisinkomen-experiment 
relevant kan zijn  

 Handhaven blijven doen!  

 Invorderen mag uitbesteed 
worden, bijvoorbeeld op 
basis van ‘no cure no pay’  

 Boetes uitvoeren, 
algemeen geldend en 
zichtbaar  

 Niet-wettelijke taken die 
Baanbrekers voor de 
gemeenten uitvoert 
moeten daar ook 
gedeclareerd worden  

 Maximaal plafond inbouwen voor 
een re-integratietraject per persoon  

 Opleiding terugbetalen wanneer 
men een baan heeft (bijvoorbeeld 
vorkheftruckchauffeur)  

 Als de gemeente iets wil, moet de 
gemeente betalen  

 Overwegen om taalonderwijs voor 
eigen kaartenbak + statushouders te 
geven, wellicht is hier een PMC van 
te maken in combinatie met 
inburgering  

 Talent2Work blijven doen, kost niet 
veel levert wel veel op. Ook Nuggers 
uitnodigen  

 

 Professionalisering PMC’s: 
doe investeringen die geld op 
gaan leveren.  

 Levert een PMC niets op, 
maak dan inzichtelijk wat 
stoppen met een dergelijke 
PMC kost (ook sociaal)  

 Kijk niet alleen naar financiën 
in euro’s maar denk ook aan 
sociaal rendement. Definieer 
dit vervolgens ook. Druk uit 
in geld als dit mogelijk is  

 Sociaal rendement behalen 
mag geld kosten  

 Maak connecties met het 
bedrijfsleven  

 

 

9.3 Maatregelen op de korte termijn 

9.3.1 Inzet van reserves voor overbrugging  
Bij het ontstaan van Baanbrekers is een bestemmingsreserve gevormd om de oninbaarheid van 

debiteuren uit het BUIG af te dekken. Voor de oninbaarheid van de debiteuren wordt echter ook een 

voorziening getroffen en de bestemmingsreserve kan vrijvallen. Dit is het laatste ‘potje’ dat 

Baanbrekers nog zelf kan inzetten. Elke tegenvaller daarna komt ten laste van de gemeenten. Een 

grote onzekerheid is hierbij het Rijksbeleid. De constante stroom van aanpassingen heeft het voor de 

gemeenten en Baanbrekers onmogelijk gemaakt om een meerjarige inschatting te maken van 

structurele ontwikkelingen. 

9.3.2 Uitstel van kosten en investeringen 
Uit de analyses is gebleken dat op de korte termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd door de 

lasten naar achteren te schuiven. Bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwen of het uitstellen van 

investeringen in automatisering. Hierbij ligt kapitaalvernietiging op de loer. Bij onderhoud gebouwen 

kan schade optreden groter dan de kosten van onderhoud, omdat er deels sprake is van achterstallig 

onderhoud. Voor de investering in automatisering geldt dat de implementatie al een deel is 

voorbereid en deze investering in automatisering ook tot efficiencyvoordelen leidt. Het dagelijks 

bestuur zal de voor- en nadelen van de te nemen maatregelen afwegen en deze meenemen in hun 

voorstellen aan het algemeen bestuur. 

9.3.3 Optimaliseren van de huidige situatie 
Op basis van de analyses worden op korte termijn de volgende maatregelen genomen: 

 Het verbeteren van processen waaronder het verder in elkaar schuiven van de 

bedrijfsvoering processen van WML Facilitair en Baanbrekers. 

 Het inzetten van middelen uit de andere pijlers van het sociale domein voor specifieke 

projecten (dit kan ook een lange-termijnmaatregel zijn, zie 9.4.). 
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 Het eventueel overdragen van bepaalde taken naar de gemeenten bijvoorbeeld de invulling 

van de tegenprestatie. 

9.4 Onderzoek herpositionering  

9.4.1 Ontschotting van de middelen voor het sociale domein op gemeentelijk niveau 
Baanbrekers houdt zich voornamelijk bezig met de pijler Werk en inkomen, maar door de nieuwe 

doelgroepen in de P-wet vervagen de grenzen met de andere pijlers. Beschut werken en 

dagbesteding liggen soms dicht bij elkaar en daarmee ook de pijlers Werk en Inkomen enerzijds en 

Zorg anderzijds. Hetzelfde geldt voor jongeren uit het bijzondere onderwijs. Zowel vanuit de pijler 

Jeugd als van uit de pijler Werk en Inkomen kan hierop worden ingezet. 

 

In het onderzoek zal de relatie tussen de pijlers, inclusief de financiering hiervan, worden betrokken. 

De door het Rijk beoogde integrale aanpak zou maatschappelijk tot betere resultaten tegen lagere 

kosten moeten leiden. 

9.4.2 Nieuwe samenwerkingsvormen met bedrijven 
Sinds de start van Baanbrekers is het doel geweest om nauw samen te werken met het bedrijfsleven. 

Er is geïnvesteerd in de relatie met mogelijke werkgevers. De kosten voor re-integratie komen echter 

tot nu toe voornamelijk bij de Baanbrekers terecht. Eén van de opties die ook door de raadsleden op 

1 maart 2017 is gegeven, is om de werkgevers een deel van de kosten voor het klaarstomen van 

mensen mee te laten betalen. 

 

Een andere optie is dat de bedrijven samen met Baanbrekers een instrument inrichten om 

kandidaten voor specifiek werk op te leiden. Het risico is dat bedrijven alleen in de mensen met de 

kleinste afstand tot de arbeidsmarkt willen investeren en dat de kandidaten met de grootste 

achterstand geen kansen krijgen.  

 

Bovenstaande opties moeten in samenwerking met het bedrijfsleven worden onderzocht. 

9.4.3 Smallere doelgroep 
Eén van de maatregelen om tot lagere kosten te komen, is het aanpassen van de doelgroep van 

Baanbrekers. Als Baanbrekers in opdracht van de gemeenten de dienstverlening beperkt tot de 

mensen in de P-wet en diegenen die gebruik maken van de Sw-voorziening dan worden de mensen 

met een WW-uitkering, mensen van buiten de Langstraatgemeenten, evenals de Nuggers niet meer 

bemiddeld. 

Hierdoor bestaat het risico op nee-verkoop aan de werkgevers. Als een werkgever een functie heeft, 

kijkt Baanbrekers eerst in de eigen bestanden en als daarin niet de geschikte kandidaat wordt 

gevonden dan wordt de functie regionaal en bij UWV uitgezet. Als de andere gemeenten in de regio 

of UWV geschikte kandidaten hebben, dan stelt Baanbrekers deze voor. 

 

Met name bij de aanpak van jeugdwerkeloosheid kijkt Baanbrekers minder naar de grenzen van het 

werkgebied en de aard van de uitkering waarop de jongeren recht hebben. Regionaal is het 

terugdringen van de jeugdwerkeloosheid één van de prioriteiten. Als Baanbrekers zich beperkt tot de 

jongeren in het Midden-Langstraat bestand dan kan dit leiden tot een versplintering van de regionale 

aanpak. 

 

Op dit moment is niet duidelijk of een smallere doelgroep (op termijn) tot een wezenlijke 

kostenbesparing leidt. Hiervoor is gericht onderzoek nodig. 
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9.4.4 Beperking van de deelname in de regio: bestuurlijk en in de uitvoering reactief 
Vanuit het Rijk heeft de arbeidsmarktregio een coördinerende rol. Baanbrekers is regionaal zeer 

betrokken. De directeur en een aantal medewerkers nemen deel aan diverse overleggen in regionaal 

verband. Er is en wordt veel tijd gestoken in het samenwerken in de regio en het formuleren van 

gezamenlijk beleid waar het moet en mogelijk is. Als Baanbrekers zich terugtrekt, leidt dit tot 

negatieve beeldvorming bij de regionale partners en dit heeft gevolgen voor de invloed van 

Baanbrekers en de aangesloten gemeenten op het regionale beleid. Daarnaast bestaat de kans dat 

Baanbrekers regionale gelden misloopt, omdat ze niet voldoende is aangesloten. 

9.4.5 Uitgaven op re-integratie beperken 
De maatschappelijk meest ingrijpende maatregel is het beperken van de re-integratie.  

Bijvoorbeeld door: 

 Dienstverlening tot het wettelijke minimum beperken ten aan zien van Nuggers, Beschut 

Werken enz. 

 De best plaatsbare kandidaten eerst (schadelastbeperking). 

 Zo min mogelijk het instrument loonkostensubsidie inzetten. 

Daarnaast is het mogelijk om de kosten per re-integratie-instrument te maximeren binnen de 

wettelijke mogelijkheden. Het probleem met re-integratie-instrumenten is dat de effecten hiervan 

moeilijk één-op-één meetbaar zijn. Zowel maatschappelijk als financieel. Bezuinigingen in de re-

integratie leiden naar alle waarschijnlijkheid tot een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

Financieel betekent dit meer BUIG-uitgaven. Maatschappelijk is dit nog moeilijker te kwantificeren. 

 

Met name voor het effect van deze maatregel is nader onderzoek nodig. Eén van de mogelijkheden is 

om de uitstroomgegevens van Baanbrekers nader te analyseren om de duurzaamheid van de 

uitstroom vast te stellen.  

9.4.6 Inzet van de leerwerkstructuur 
De kosten van de instandhouding van de leerwerkstructuur zijn aanzienlijk, maar het bestaande 

leerwerkbedrijf blijkt een geschikt instrument te zijn voor de re-integratie van bepaalde groepen 

vanuit de P-wet. Daarnaast blijft de infrastructuur noodzakelijk om het aantal Wsw-medewerkers van 

een werkplek te kunnen blijven voorzien, en mogelijk om op termijn ook voor mensen die zijn 

aangewezen op het nieuw beschut werken werkplekken te creëren. Op basis van een diepgaande 

analyse van de lasten en baten én van de beëindigingskosten kan het algemeen bestuur besluiten of 

de lasten opwegen de financiële en maatschappelijke baten.  

 

In het uiterste geval kan het algemeen bestuur beslissen om het hele leerwerkbedrijf af te bouwen, 

maar dit brengt naast aanzienlijke frictiekosten en kapitaalvernietiging ook grote maatschappelijke 

gevolgen met zich mee voor een zeer kwetsbare doelgroep.  

 

Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de gevolgen voor WML Facilitair. 

9.5 Natuurlijk verloop Wsw 

Op een aantal functies bij Baanbrekers zijn medewerkers met een Wsw-indicatie werkzaam. 

Baanbrekers ontvangt hiervoor een loonkostensuppletie. Deze mensen stromen de komende jaren 

uit en worden niet meer vervangen door mensen uit de Wsw. Dit omdat er geen nieuwe Sw-mensen 

meer tot de Wsw worden toegelaten. Bij het actualiseren van de begroting 2017 is vastgesteld dat de 

kosten van deze medewerkers zijn afgeraamd, maar dat er geen rekening is gehouden met eventuele 
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noodzakelijke vervanging. De medewerkers hoeven niet één-op-één te worden vervangen, maar een 

deel van de functies zal moeten worden herbezet omdat ze nu eenmaal noodzakelijk zijn om de 

organisatie draaiende te kunnen houden. Om een inschatting te kunnen maken van de lasten 

hiervan, is nader onderzoek nodig. 
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BIJLAGE : Gewijzigde opzet van de P&C-cyclus 
 
 

Product Doel Scope  Voor Planning bij de 

gemeente 

Kadernota Kaderstelling voor 

de begroting 

Komende jaar met een 

meerjarig perspectief 

Raden  

Algemeen Bestuur 

Eind maart 

Wettelijk vóór 15 

april 

Berap 1 Informeren over 

de financiële 

voortgang 

Het lopende jaar Ter info aan de financiële 

beleidsmedewerkers van 

de gemeenten 

Eind april 

Begroting Opdracht voor het 

komende jaar en 

de beschikbare 

middelen 

Komend jaar met een 

meerjarige raming 

Raden, provincie en 

Algemeen Bestuur 

Half juli 

Wettelijk vóór 1 

augustus 

Informatiebrief voor 

het Algemene 

Bestuur en de raden 

Informeren over 

de gevolgen van 

de meicirculaire 

Effecten voor het 

lopende jaar en de 

meerjarige effecten 

Informatie zonder 

besluitvorming voor 

Algemeen Bestuur en 

raden 

Binnen een maand na 

de publicatie van de 

circulaire 

Berap 2 Informeren over 

de financiële 

voortgang  

Het lopende jaar  Ter info aan de financiële 

beleidsmedewerkers van 

de gemeenten 

Eind juli 

Tussenrapportage Informeren over 

beleidsmatige en 

structurele 

financiële 

ontwikkelingen en 

actualiseren van 

de begroting 

Het lopende jaar met 

de meerjarige effecten 

Raden en 

Algemeen Bestuur 

September 

Berap 3 Informeren over 

de financiële 

voortgang

  

Het lopende jaar  Ter info aan de financiële 

beleidsmedewerkers van 

de gemeenten en 

ter inzage voor de raden 

Eind oktober 

Informatiebrief voor 

het Algemene 

Bestuur en de raden 

Informeren over 

de gevolgen van 

de september- 

circulaire 

Effecten voor het 

lopende jaar en de 

meerjarige effecten 

Informatie zonder 

besluitvorming voor 

Algemeen Bestuur en 

raden 

Binnen een maand na 

de publicatie van de 

circulaire. 

Evt. najaarsbericht Actualiseren van 

de begroting als 

Berap 3 daartoe 

aanleiding geeft 

Het lopende jaar  Raden en het 

Algemeen Bestuur 

Laatste vergadering 

voor kerstreces 

Jaarstukken  Afleggen van 

verantwoording  

Het afgelopen jaar Raden en het Algemeen 

bestuur 

Eind maart 

Wettelijk vóór 15 

april 
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Behandeling in:               MT van                            AB van 13 april 2017  

 
Onderwerp: Geactualiseerde begroting  2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021  
 
Steller:  F. van Kruisselbergen, adviseur planning & control 

 

 
Voorstel: 
 

U wordt voorgesteld: 
 Om van de geactualiseerde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-
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Onderwerp: Geactualiseerde begroting 2017en de meerjarenbegroting 2018-2021 

 
Toelichting 
 
Voorgeschiedenis:  

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt uw bestuur jaarlijks een 
begroting vast. Deze geactualiseerde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-
2021 wordt hierbij aan u voorgelegd ter voorlopige vaststelling , waarna deze begroting 
voor een zienswijze aan de gemeenteraden wordt toegezonden. Vervolgens stelt uw 
bestuur in de juli vergadering  2017, na ontvangst van de zienswijzen van de drie 
gemeenten, deze begroting vast. Synchroon hieraan loopt de besluitvorming over de 
jaarrekening 2016 inclusief het jaarverslag.  
 
Algemeen 
Op vrijdag 13 januari 2017 heeft het dagelijks bestuur het eerste concept geactualiseerde begroting 
2017 en meerjarenbegroting 2018 – 2021 besproken; op woensdag 18 januari 2017 het tweede 
concept en op maandag 3 april 2017 het definitieve concept van de geactualiseerde begroting 2017 
en de meerjarenbegroting 2018-2021. Op donderdag 30 maart 2017 en maandag 3 april 2017 zijn 
hierover nog besprekingen geweest met het SET en op maandag 3 april 2017 in het MT van 
Baanbrekers.  
  
Aandachtspunten 
A. Procedureel 

 Uw eventuele reactie n.a.v. dit stuk zal worden verwerkt waarna deze geactualiseerde 

begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021, met het verzoek voor een zienswijze, 

zal worden toegestuurd aan de drie gemeenteraden. Dit moet vóór 15 april a.s. gebeuren! 

 
B. Inhoudelijk 

 Door het DB is de hoogte van acceptabele gemeentelijke bijdragen bepaald; deze nieuwe 
bijdragen zijn in de geactualiseerde begroting opgenomen (zie pagina 2 van het document). 
Daarnaast wordt voorgesteld om de begroting in 2017 en 2018 sluitend te maken door inzet 
van middelen vanuit vrijval van de voorziening  lening Ruelong BV en vrijval van de 
bestemmingsreserve debiteuren BUIG (zie pagina 3 van het document). Met uw voorlopige 
vaststelling van deze geactualiseerde begroting 2017 worden impliciet de genoemde 
voorziening en de bestemmingsreserve opgeheven. Tevens wordt impliciet een nieuwe 
bestemmingsreserve herpositionering ingesteld.  

 Voor de jaren 2019 – 2021 is nog een nader in te vullen stelpost herpositionering 
opgenomen. In de gelijktijdig te bespreken Kadernota 2018 is daar een verdere toelichting 
van opgenomen. 

 
C. Resultaat 

 Na resultaatsbestemming is de begroting 2017 sluitend. Ook voor de jaren 2018 en verder 
wordt nu uitgegaan van een sluitende begroting. 

 
U wordt voorgesteld: 
 Om van de geactualiseerde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 

overeenkomstig het bijgevoegde concept kennis te nemen en deze voorlopig vast te stellen.  
 De door uw bestuur voorlopig vastgestelde geactualiseerde begroting 2017 en de 

meerjarenbegroting 2018-2021 door het DB te laten toesturen aan de drie gemeenteraden met 
het verzoek de zienswijze ter zake te geven.  
 

Dagtekening, datum 6 april 2017 
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1 Inleiding 
 
1.1 Totstandkoming geactualiseerde begroting 2017 
De in de eerste helft van 2016 opgestelde begroting voor 2017 (en 2018 tot en met 2020) was 
gebaseerd op financiële uitgangspunten van 2014 (vanuit strategisch plan 2015 -2018). Deze 
uitgangspunten waren, zoals destijds in de inleiding van de begroting ook is aangegeven, door de 
werkelijkheid op dat moment al achterhaald. Daarbij werd een financiële herijking aangekondigd 
voor een nieuwe begroting, die goed aansluit op de gemeentelijke begrotingen en stevig genoeg is 
om de wettelijke taken en de ambities om zoveel mogelijk mensen regulier aan het werk te krijgen, 
waar te kunnen blijven maken. 
 
Door verlate start van de voorbereiding van een Kadernota 2018, is de actualisering ook in de tijd 
gaan schuiven. Die Kadernota is het resultaat van enerzijds intensief overleg met de gemeenten en  
anderzijds een financiële  analyse van de taken van Baanbrekers.  
 
In de begroting van Baanbrekers zijn de activiteiten van WML Facilitair niet opgenomen, omdat deze 
activiteiten zijn ondergebracht in Ruelong BV. Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van 
Baanbrekers en exploiteert WML-Facilitair voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 
beveiliging. In deze geactualiseerde begroting 2017 is de gewijzigde doorberekening van Baanbrekers 
aan Ruelong BV opgenomen. Daarnaast zijn de salarislasten (inclusief verrekening aandeel Wsw-
subsidie) doorbelast aan Ruelong BV. 
 

Bepaling niveau gemeentelijke bijdragen 2017 - 2021 

In de Kadernota 2018 is opgenomen om voor Baanbrekers met een sluitende begroting te gaan 

werken. Op 4 april 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om ook deze geactualiseerde begroting 

2017 sluitend te maken door de gemeentelijke bijdrage te verhogen. De voor de gemeenten 

acceptabele bijdrage bestaat uit de reeds jaren bestaande basisbijdrage van € 4.400.000 met daarbij 

het vastgestelde saldo van de begroting 2016 (€ 3.958.000) gecorrigeerd met de financiële gevolgen 

van nieuw beleid (lasten van beschut werken) en de  prijsindex 2017.  

 

Schematisch ziet dat er voor de meerjarenbegroting 2017 -2021 (basis 2017) als volgt uit: 

 

 Bedragen 

x € 1.000 
Begroting 

2017 

2018 2019 2020 2021 

      

Basisbijdrage 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Begrotingsniveau 2016 3.958 3.958 3.958 3.958 3.958 

Sub-totaal 8.358 8.358 8.358 8.358 8.358 

      

Afgesproken correcties:      

Prijsindexering 2017 387 380 372 367 362 

Beschut werken / banenafspraken 140 397 513 513 513 

Totaal MJB 2017 - 2021 8.885 9.135 9.243 9.238 9.235 

 

Bovenstaande bijdragen zijn verwerkt in de geactualiseerde begroting 2017 – 2021 (basis 2017). Na 

deze verwerking resteren de volgende nog te dekken saldi om tot sluitende begrotingen te komen: 
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 Bedragen 

x € 1.000 
Begroting

2017 

2018 2019 2020 2021 

      

Totaal MJB 2017 – 2021 N   954 N 1.410 N 1.618 N 1.965 N 1.751 

 

Benodigde dekking om tot een sluitende meerjarenbegroting 2017 – 2021 te komen 

 
1.2 Sluitend maken begroting 2017 

Besloten is om een aantal incidentele posten in te zetten ter dekking van de nadelige saldi in 2017 en 

2018. Dit betreft: 
- Vrijval voorziening lening Ruelong BV van € 1.500.000. 

De vrijval van de voorziening in 2017 in verband met de lening van Ruelong BV wordt in de 

geactualiseerde begroting 2017 onder incidentele baten als voordeel opgenomen. 
- Vrijval bestemmingsreserve debiteuren BUIG van € 1.319.000. 

 

In totaal is aan incidentele dekkingsmiddelen dus € 2.819.000 beschikbaar. Daarvan wordt in 2017  

€ 954.000 ingezet om tot een sluitende begroting 2017 te komen. Het restant van € 1.865.000 wordt 

in een nieuw te vormen bestemmingsreserve herpositionering gestort, waaruit ook het nadelige 

saldo over 2018 kan worden gedekt. 

 

Samengevat resulteert dit in het volgende meerjarenoverzicht: 

 
 Bedragen 

x € 1.000 
Begroting 

2017 

2018 2019 2020 2021 

      

Totaal MJB 2017 – 2021 N     954  N 1.410 N 1.618 N 1.965 N 1.751 

      

Dekking:      

- Vrijval voorziening lening V  1.500  0 0 0 0 

- Vrijval best.res. debiteuren BUIG V  1.319 0 0 0 0 

- Toevoeg.best.res. herpositionering N  1.865 0 0 0 0 

- Onttrek.best.res. herpositionering 0 V 1.410 0 0 0 

- Stelpost herpositionering 0 0 V 1.618 V  1.965 V 1.751 

      

Saldo meerjarenbegroting 0 0 0 0 0 

 

N.B.:  In de bestemmingsreserve herpositionering resteert na 2018 nog € 405.000. Vooralsnog 

wordt dit bedrag in de reserve gehouden ter dekking van eventuele frictiekosten. 
 
1.3 Inhoud geactualiseerde begroting 2017 
In het volgende hoofdstuk wordt de begroting 2017 op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 
vindt u de cijfers van de begroting 2017 op hoofdlijnen. In hoofdstuk 4  is een uitgebreidere 
toelichting van de begrotingsposten opgenomen, met daarbij een vergelijking met de begroting 
2016. In hoofdstuk 5 worden de voorgeschreven paragrafen toegelicht en in hoofdstuk 6 is de 
begrotingswijziging 2017 (ten opzichte van oorspronkelijke begroting) en de meerjarenbegroting 
2018 – 2021 opgenomen (met toelichting). 
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2 Geactualiseerde begroting 2017 op hoofdlijnen 
 
2.1 Sluitende begroting 2017 
Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2017 van Baanbrekers, die nu conform besluitvorming 
sluitend is. 
 
Via de resultaatbestemming worden de volgende posten ingezet (per saldo -/- € 3.860.000) : 
- Een toevoeging aan de algemene reserve in verband met het resultaat van de jaarrekening 2016 

van negatief € 3.420.000. Deze post is onder de incidentele baten opgenomen en wordt dus aan 
toegevoegd aan de algemene reserve. 

- Een toevoeging aan de reserve personeelsvoorziening van € 20.000. 
- Een toevoeging aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen van € 240.000 op grond van 

het meerjaren onderhoudsplan gebouwen (conform besluit AB van 19 december 2016). 
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen van € 366.000 op grond van 

het meerjaren onderhoudsplan gebouwen (conform besluit AB van 19 december 2016). 
- Een onttrekking aan de bestemmingsreserve debiteuren BUIG van € 1.319.000. 
- Een toevoeging aan de nieuwe bestemmingsreserve herpositionering van € 1.865.000 (zie 

toelichting op vorige pagina). 
 
2.2 Begrotingswijziging 2017 (en verder) 
Ten opzichte van de begroting 2016 (-/- € 3.958.000) is in de begroting 2017 dus sluitend gemaakt  
(voordeel van € 3.958.000 verwerkt). Op de volgende pagina’s zijn de posten gespecificeerd, met 
daarbij een toelichting op de verschillen met de begroting 2016. Zoals eerder aangegeven was de 
begroting 2016 goed onderbouwd en daarmee een goede vergelijkingsbasis voor de geactualiseerde 
begroting 2017. 
 
Ten opzichte van het resultaat bij de oorspronkelijke begroting 2017 uit juli 2016 (-/- € 2.694.000) is 
de begroting nu sluitend gemaakt. In de bijlage is een overzicht van de begrotingswijzigingen 2017 
met toelichting opgenomen. Tevens zijn de cijfers voor de jaren 2018 – 2021 opgenomen.  
 
Kort samengevat kunnen de wijzigingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: 

x € 1.000 
V = voordeel / N = nadeel 

Verschil t.o.v. 
begroting 2016 

Verschil t.o.v. 
oorspr. begr. 2017 

Mutaties op bestaande posten:     

BUIG (saldo baten / lasten) V 2 N 550 

Invorderingen V 100 V 92 

BBZ (saldo lasten / baten) V 12 V 16 

Re-integratie traject-lasten N 92 N 92 

Omzet / lasten PMC’s Werkbedrijf V 7 N 533 

Omzet / lasten Werkpool / Fidant (extern) N 550 N 736 

Rijksbijdrage WSW (incl. effect buitengem./BW) N 395 V 639 

Rijksbijdrage Re-integratie N 66 N 115 

Lasten gesubsidieerd personeel V 485 V 89 

Lasten niet gesubsidieerd personeel N 628 N 806 

Inhuur personeel V 280 V 200 

Toevoeging reserve personeelsvoorziening N 20 N 20 

Afschrijving, onderhoud, rente V 9 V 27 

Algemene lasten V 207  0 
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x € 1.000                                                       vervolg 
V = voordeel / N = nadeel 

Verschil t.o.v. 
begroting 2016 

Verschil t.o.v. 
oorspr. begr. 2017 

Doorbelasting salarissen / WSW –deel Ruelong BV N 394 N 329 

Doorberekening DVO Ruelong BV (WML Facilitair) V 607 V 607 

Subtotaal N 246 N 1.510 

Nieuwe posten:     

Beschut werken / banenafspraken N 875 N 875 

Fidant (intern) N 360 N 360 

Onderhoud gebouwen N 200 N 200 

Overige bijdrage derden (R&P) V 200 V 200 

Subtotaal N 1.235 N 1.235 

     

Totaal N 1.481 N 2.745 
     

Inzet dekkingsmiddelen:     

Aanpassing gemeentelijke gemeenten V 4.485 V 4.485 

Vrijval voorziening lening Ruelong BV V 1.500 V 1.500 

Vrijval bestem. reserve debiteuren BUIG V 1.319 V 1.319 

Toevoeging nieuwe bestem. res. herpositionering N 1.865 N 1.865 

     

Totaal V 3.958 V 2.694 
 
De bijdragen van de gemeenten komen daarmee uit op:  
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Gemeente. bijdragen 8.885 9.135 9.243 9.238 9.233 

Waarvan:          

Heusden (38,18%) 3.392 3.632 3.671 3.667 3.663 

Loon op Zand (20,25%) 1.799 1.926 1.947 1.945 1.943 

Waalwijk (41,58%) 3.694 3.956 3.997 3.993 3.989 

N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 
 
Door de kortingen van Rijksbudgetten (onder andere WSW-budget), de groei van het aantal mensen 
dat een appél doet op de bijstand, de toegenomen taakverzwaring in de afgelopen jaren, een 
groeiende groep mensen zonder uitkering die toch ondersteuning nodig heeft en de regeldruk als 
gevolg van wet –en regelgeving (zoals o.a. rondom privacy en handhaving) zijn de specifieke 
middelen die de gemeenten ontvangen voor deze taken ontoereikend.  
 
Project Logistiek Transferium Langstraat niet in begroting 
Het project Logistiek Transferium Langstraat is nog niet opgenomen in de begroting 2017 (totaal 
budget indicatief € 604.000 à € 701.000 per jaar). De business case is (nog) niet sluitend. 
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3 Geactualiseerde begroting 2017 
 

 
  

Exploitatie x € 1.000
 jaarrekening 

2015 

 begroting 

2016 

 wijz. 2017 

t.o.v. 

begr.2016 

 begroting 

2017 

geactualiseerd 

LASTEN

BUIG lasten (in 2015 nog incl. invordering) 20.814 22.511 1.361 23.872

BBZ lasten 548 260 132 392

Bijzondere bijstand lasten 0 0 1.725 1.725

Re-integratie Traject-lasten 0 1.500 92 1.592

HOB 0 0 357 357

Beschut werken 0 0 140 140

Banenafspraken 0 0 735 735

Lasten PMC's Werkbedrijf 235 358 -49 309

Werkpool 0 0 28 28

Fidant 0 0 720 720

Sectorplan WSW 0 200 -200 0

Lasten overig (omzet) 226 58 -58 0

Lasten gesubs. personeel 16.009 15.315 -617 14.698

- waarvan doorbelaste lasten Ruelong BV -1.074 -1.015 -3.234 -4.249 

Personeelslasten 0 275 132 407

Netto personeelslasten 14.935 14.575 -3.719 10.856

Lasten niet gesubs. personeel 8.739 8.706 737 9.443

- waarvan doorbelaste lasten Ruelong BV -742 -777 104 -673 

Personeelslasten 0 228 -109 119

Netto personeelslasten 7.997 8.157 732 8.889

Inhuur personeel 1.128 797 -280 517

Afschrijving, onderhoud, rente 1.008 1.024 -49 975

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 0 0 366 366

Algemene lasten 2.311 2.250 -419 1.831

Incidentele lasten 741 100 0 100

Stelpost herpositionering 0 0 0 0

Totaal LASTEN 49.944 51.791 1.614 53.404
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Exploitatie x € 1.000
 jaarrekening 

2015 

 begroting 

2016 

 wijz. 2017 

t.o.v. 

begr.2016 

 begroting 

2017 

geactualiseerd 

BATEN

BUIG Rijksbijdrage 20.718 22.052 1.363 23.415

Invorderingen 0 500 100 600

Netto BUIG 20.718 22.552 1.463 24.015

BBZ baten 454 168 144 312

Bijzondere bijstand baten 0 0 1.725 1.725

Re-integratie 1.249 1.734 -66 1.668

HOB 0 0 357 357

Overige bijdrage derden 0 0 200 200

Rijksbijdrage WSW 14.310 14.096 -497 13.599

- Doorschuiven aandeel Ruelong BV 0 0 -3.524 -3.524 

Vergoeding buitengemeenten en BW 0 -952 302 -650 

Vergoeding  Begeleid Werken (BW) 0 0 -200 -200 

Netto Rijksbijdrage WSW 14.310 13.144 -3.919 9.225

Omzet PMC's Werkbedrijf 4.106 4.464 -1.354 3.110

Werkpool (tot 2016: bij PMC's Werkbedrijf) 0 0 1.370 1.370

Fidant baten (extern) 0 600 -390 210

Fidant baten (intern) 0 0 360 360

Sectorplan WSW 0 200 -200 0

Omzet overig 453 270 -270 0

Dienstovereenkomst Ruelong BV 200 200 607 807

Bijdragen gem. apparaatslasten 4.398 4.400 4.485 8.885

Incidentele baten 384 100 4.920 5.020

Totaal BATEN 46.273 47.833 9.432 57.264

Gerealiseerde resultaat -3.671 -3.958 7.818 3.860

Diverse ontrekkingen /bestemmingen 2015 125 0 0

Toevoeging algemene reserve 0 0 -3.420 -3.420 

Toevoegin reserve personeelsvoorziening 0 0 -20 -20 

Toevoeging best.res. onderhoud gebouwen 0 0 -240 -240 

Onttrekking best.res. onderhoud gebouwen 0 0 366 366

Onttrekking best. res. debiteuren BUIG 0 0 1.319 1.319

Toevoeging best.res. herpositionering 0 0 -1.865 -1.865 

Onttrekking best.res. herpositionering 0 0 0 0

Resultaat na bestemming -3.546 -3.958 3.958 -0 
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4 Toelichting op de cijfers 
 
4.1 BUIG 

 

BUIG lasten 

Bij de oorspronkelijke begroting 2017 was van de volgende gegevens uitgegaan: 

- prijsstijging 1,5%; 

- aantallen stijging landelijk 2,6%; 

- Baanbrekers doet het 2,5% beter dan landelijk en beperkt deze stijging met 2,5%, waarmee de 

stijging van de aantallen op 0,1% wordt geraamd; 

- Gemiddelde uitkeringshoogte is begroot op € 13.714, inclusief invordering.  

- De gemiddelde prijs exclusief invorderingen voor 2017 is geraamd op € 14.018. 

 

Geraamde oorspronkelijke uitkeringskosten BUIG 2017 komen dan uit op € 22.863.358 (1.631 x  

€ 14.018; afgerond op € 22.864.000). 

 

Bovengenoemde uitgangspunten worden in deze actualisatie bijgesteld. 

De BUIG lasten stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 met € 1.008.000 en 

komen uit op € 23.872.000; ten opzichte van de begroting 2016 een stijging van € 1.361.000. 

Daaraan ligt ten grondslag:. 

- prijsstijging 2,6 % (= 1,1 % hoger); 

- aantallen stijging landelijk 1,55% (= 1,05% lager); 

- Baanbrekers volgt de landelijke trend; 

- Raming gemiddeld volume 2017 is 1.691 klanten (60 hoger); 

- Gemiddelde uitkeringshoogte is begroot op € 13.763 inclusief invordering. Dit gemiddelde is 

gebaseerd op de realisatie in Berap 2016 Q3 met daarop de index 2017 (dus € 13.414 x 1,026). 

- De gemiddelde prijs exclusief invorderingen voor 2017 is geraamd op € 14.117. 

Deze geactualiseerde uitkeringslasten komen dan uit op € 23.872.000 (1.691 x € 14.117). 

 
Uitgaande van deze geactualiseerde basisraming 2017 en de stijgingspercentages vanuit de rijks-
begroting (zie hiervoor), zijn de lasten voor de komende jaren als volgt in de geactualiseerde 
meerjaren begroting opgenomen: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
Stijgings-%  3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 

Midden-Langstraat € 23.872 € 24.691 € 25.276 € 25.612 € 25.863 

Aantallen uitk.ger. 1.691 1.749 1.790 1.814 1.832 

 

BUIG Rijksbijdrage 
Op basis van de septembercirculaire 2016 is door het ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid (SZW) de hoogte van de rijksbijdrage BUIG 2017 aangepast van € 22.957.000 naar 
€ 23.415.000 (een stijging van € 458.000); ten opzichte van de begroting 2016 een stijging van  
€ 1.363.000 (van € 22.052.000 naar € 23.415.000). Daarbij is gebruik gemaakt van de ABW-
volumeraming uit de SZW-begroting voor dat jaar. Deze raming wordt afgestemd met het Centraal 
Planbureau (CPB) en is gebaseerd op: 

- actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat moment; 

- de economische vooruitzichten uit de MEV voor het begrotingsjaar; 

- de verwachte effecten van gewijzigd beleid. 
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Uit de rijksbegroting van SZW is een meerjaren reeks van de uitgaven macro-budget Participatiewet 
opgenomen (zie tabel hieronder, 1e regel). Voor de Langstraatgemeenten zijn precieze bedragen 
meerjarig nog niet bekend. Op basis van 2017 kan een aandeel van 0,397 % van het landelijk budget 
worden afgeleid. Bij toepassing van dat percentage voor de jaren na 2017 resulteert dit in de reeks 
budgetten, zoals opgenomen in onderstaande tabel (2e regel). Deze raming is nu in de meerjaren -
begroting van Baanbrekers opgenomen. 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
Landelijk 5.897.767 6.100.139 6.224.586 6.307.192 6.369.036 

Stijgings-%  3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 

Midden-Langstraat € 23.415 € 24.218 € 24.712 € 25.040 € 25.286 

 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen. 
 
Bovenstaande stijgingspercentages zijn ook gebruikt om indicatief een meerjarenraming van de 
uitgaven op te nemen (zie hiervoor bij de BUIG-lasten). 
 

Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is als pilot voor 1 jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van  

€ 500.000 naar € 600.000. Daarvoor is voor de duur van 1 jaar ook tijdelijk personeel ingezet  

(€ 96.000). In 2017 zijn de extra lasten en baten in de begroting opgenomen. In de tweede helft van 

2017 zal de pilot worden geëvalueerd. Dit kan leiden tot (structurele) aanpassing van de begroting 

2018 en verder (via een begrotingswijziging). 

 

BBZ 
De begrote baten en lasten zijn gebaseerd op de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen jaren. 
Gezien de aard van de regeling, kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 
kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 
een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van baten moet 
worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. 
 
Voor de begroting 2017 worden de baten en lasten geschat op basis van gemiddelden over de 
afgelopen 3 jaar (2014 – 2016): 

- Lasten: (€ 266.000 + € 548.000 + € 361.000) : 3 = € 392.000. 
- Baten:  (€ 186.000 + € 454.000 + € 295.000) : 3 = € 312.000. 

Voor de jaren na 2017 worden deze bedragen gelijk gehouden. 
 
4.2 Bijzondere bijstand 
Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe lasten 
voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de 
gemeenten gedekt. Uitgaande van gelijkblijvende regelgeving betekent dit per gemeente: 
 

Gemeente Werkelijk 2015 Prognose 2016* begr.2017 

Heusden 463 485 485 

Loon op Zand 274 303 303 

Waalwijk 738 937 937 

Totaal 1.475 1.725 1.725 
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*) Tot nu toe werden lasten en baten bijzondere bijstand niet in de begroting van Baanbrekers 
opgenomen. Op basis van de prognose 2016 is dit nu wel gedaan. 

 
4.3 Re-integratie 

 

 Lasten 

x € 1.000 

Begroting 2016 Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begr. 2017 
geactualiseerd 

    

Re-integratie lasten 1.500  92 1.592  

HOB-project 0  357 357  

Totaal lasten 1.500  2.474 1.949  
 

De bestedingen voor re-integratie kunnen voor 2017 als volgt worden gespecificeerd: 

 

Onderwerp Bedrag 

Inburgering € 70.000 

T2W  € 50.000 

Talent@werkhart   € 30.000 

Transferium  € 50.000 

Inhuur WM voor Transferium (voltijds, heel jaar, excl BTW) € 91.000 

Tijdelijke Jobcoach  € 41.000 

Opleidingen € 90.000 

Stimuleringspremie  € 120.000 

 € 542.000 

Gesubsidieerd werk binnen Baanbrekers:  

Loonkostensubsidie aan WML-  € 300.000 

Loonkostensubsidie Werkbedrijf  € 240.000 

Loonkostensubsidie Werken Op Locatie:  € 120.000 

 € 660.000 

Gesubsidieerd werk buiten Baanbrekers:  

Loonkostensubsidie aan Fidant: € 300.000 

Loonkostensubsidie aan Talentbanen  € 90.000 

 € 390.000 

  

TOTAAL € 1.592.000 

 
Als Baanbrekers meer mensen met een uitkering plaatst, hoeven minder uitkeringen te worden 
betaald. De kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld Fidant, kunnen bij uitstroom een voordeel 
opleveren in de uitkeringslasten. WSW-instrumenten worden ingezet voor re-integratie en 
participatie. Uitkeringsgerechtigden zullen worden ingezet in de werkleerstructuur en in dienst 
kunnen treden bij één van de PMC’s.  
  

mailto:Talent@werkhart%20(regionaal%20e-portfolio,%20100%20x%20€%20300%20voor%20back-office%20en%20begeleiding%20bij%20filmpje/%20presentatie)
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HOB 

HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is een éénjarig project voor 120 kandidaten, waarvan de kosten (in 

totaal € 357.000) door de gemeenten Heusden (60), Loon op Zand (30) en Waalwijk (30) worden 

gedragen. 
- Inzet werkmakelaars 2,64 FTE inhuur (45 per FTE)  €  270.000 
- Inzet extra taaltraining bij Baanbrekers (3 groepen per week, heel jaar) € 30.000 
- Inzet stimuleringspremies € 33.000 
- Inzet opleiding e.a. instrumenten € 24.000 
- Administratieve lasten door splitsing van de doelgroep naar gemeente  p.m. 

 

Baten 
 x € 1.000 

Begroting 
2016 

Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begr. 2017 
geactualiseerd 

    

Uitkering re-integratie 1.734  -66  1.668  

HOB bijdragen gemeenten 0 357 357 

Overige bijdragen derden 0 200 200 

Totaal baten 1.734  491  2.225 
 

W-deel re-integratie 
In september 2016 is de laatste bekende specificatie “integratie-uitkering sociaal domein” door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven. In 2017 is meerjarig nog 
met deze gegevens gerekend, vanaf de begroting 2018 worden deze rijksmiddelen “ontschot”. 
Meerjarig is nu gerekend met: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Basis MJB 2017 1.783 1.879 1.968 2.047 2.047 
Bijstelling - 115 - 148 - 150 - 151 + 40 

Nieuw MJB 2017 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087 
 

Overige bijdragen derden 
Voor 2017 is de verwachting dat op projectbasis structureel € 200.000 aan middelen van derden 
(zoals arbeidsmarktregio en/of Provincie Noord-Brabant) kunnen worden verkregen. 
 
4.4 Beschut werken / banenafspraken 

In de actualisatie wordt uitgegaan van de wettelijk verplichte aantallen en de bestaande 

verplichtingen. 

 

- Beschut werken => eind 2017:  12 banen / eind 2018 22 banen 

Uiterlijk per 31 december 2017 zijn 12 beschutte werkplekken van 31 uur per week gerealiseerd 

(lasten € 14.820 op jaarbasis totaal € 177.840). Uitgaande van gemiddeld een half jaar in 2017 

zijn de lasten het eerste jaar € 89.000. Per 31 december 2018 wordt de taakstelling door het rijk 

verhoogd naar 22, dus 10 extra. In het eerste jaar gemiddeld 50% van de 10 extra plaatsen is  

€ 74.000. De lasten 2017 zijn dus € 89.000, voor 2018 € 252.000 (178 + 74 K) en in de jaren 

daarna € 326.000 (178 + 148 K).  

Naast de kosten van de banen komen er nog begeleidingskosten bij, die door het rijk op € 8.500 

per plek zijn gesteld. Dit betekent in 2017 € 51.000 (1/2 jaar), voor 2018  

€ 145.000 (102 + 43 K) en in de jaren daarna € 187.000 (102 + 85 K). Baanafspraken 

(loonkostensubsidie) van € 519.000 en bijkomende uitvoeringskosten. 
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- Banenafspraken 

Betreft 62,6 baanafspraken (van 25,5 uur per week) met kosten van € 8.283 per eenheid, in 

totaal dus € 519.000. Daar komen nog begeleidingskosten bij van € 4.250 per werkplek. Bij 

gemiddeld 51 werkplekken € 216.750 per jaar.  

 

In de begroting 2017 en verder is nu opgenomen: 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Beschut werken 89 252 326 326 326 
Uitvoeringskosten 51 145 187 187 187 

Sub-totaal 140 397 513 513 513 

Baanafspraken 519 519 519 519 519 
Uitvoeringskosten 216 216 216 216 216 

Sub-totaal 735 735 735 735 735 

Raming totaal 875 1.132 1.248 1.248 1.248 
 
4.5 (Rijks)bijdrage WSW 
In de oorspronkelijke begroting 2017 was rekening gehouden met een afname van het aantal  
Wsw-ers, waarbij het ministerie van 5% per jaar uitging en Baanbrekers van de daadwerkelijke 
uitstroom, die dus minder was. Inmiddels is deze trend ook landelijk zichtbaar, vandaar dat het 
ministerie de WSW-subsidie in de septembercirculaire 2016 meerjarig heeft bijgesteld. Voor 2016 
met € 717.000 (zie Berap 2016 Q3); voor 2017 betekent dit € 639.000 aan extra rijksbijdrage, ook in 
volgende jaren werkt dit door. Daarnaast zit in deze hogere rijksuitkering ook een tegemoetkoming 
in de extra kosten van de in december 2015 overeengekomen nieuwe CAO.  
 
Van de rijksbijdrage WSW is het aandeel van de Wsw-ers berekend, die bij Ruelong BV (WML 
Facilitair) gedetacheerd zijn; voor 2017 is dit € 3.524.000. Dit aandeel is doorgeschoven naar Ruelong 
BV, zodat in de begroting van Baanbrekers nu alleen de rijksuitkering van de voor Baanbrekers 
werkzame Wsw-ers bevat. 
Het meerjarig verloop wordt nu (bedragen x € 1.000): 
 

x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Basis MJB 2017 14.096 12.960 11.905 11.128 10.346 10.346 

Bijstelling 717 639 597 562 470 101 

Nieuw MJB 
2017 

14.813 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447 

 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen. 
 
Voor bepaling van de hoogte van deze uitkering wordt door het Rijk gerekend met het aantal 
gerealiseerde plaatsen in standaardeenheden (SE), waarbij de blijfkans in percentage door uitstroom 
van Wsw-ers per jaar omlaag gaat (waarbij 2015 = 100% c.q. 607,39 SE). Op basis van de gegevens 
van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk betekent dit: 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal SE 581,87 552,73 525,01 497,69 468,46 442,84 

Blijfkans in % 95,80 % 91,00 % 86,44 % 81,94 % 77,13 % 72,91 % 
Gemiddeld 
bedrag per SE 

 

€ 25.451 

 

€ 24.603 

 

€ 23.813 

 

€ 23.489 

 
€ 23.089 

 

€ 23.590 

 
Vanuit voorgaande gegevens kan een gemiddeld bedrag per SE worden berekend (zie laatste regel in 
bovenstaande tabel). Over de jaren 2016 tot en met 2020 heeft de rijksoverheid na invoering van de 
Participatiewet een bezuiniging van € 500 per SE per jaar doorgevoerd. Met name daardoor loopt de 
vergoeding per SE ook zo terug, in die jaren (afgerond) zo’n € 2.500 per SE; bij een gemiddelde van 
525 in periode een niet beïnvloedbare bezuiniging van het rijk van grofweg zo’n € 1,3 miljoen.  
 
Risico’s (rijks) bijdrage Wsw 
 
a. Vergoeding buitengemeenten Wsw 

De nu bekende rijksbijdrage WSW 2017 uit de septembercirculaire 2016 (van € 13.599.000) is nog 
gebaseerd op de oude systematiek van woongemeente . Door een nieuwe systematiek (niet meer 
de woongemeente , maar de betaalgemeente als basis) komt de “vergoeding Wsw- buiten-
gemeenten en BW” (BW = Begeleid Werken) voor het gedeelte van de buitengemeenten (2017: 
ongeveer € 650.000) met ingang van 2017 te vervallen. In 2016 zijn tweemaal gegevens over 
betaalgemeente per Wsw-er aan het Ministerie verstrekt. Pas in de meicirculaire 2017 wordt het 
resultaat hiervan geëffectueerd in de cijfers van het Ministerie. Dan komt de vergoeding 
buitengemeenten te vervallen, maar dan zal ook de rijksbijdrage op een andere basis (= 
betaalgemeente  i.p.v. woongemeente) worden vastgesteld. Tot aan de meicirculaire 2017 wordt 
de raming vergoeding WSW buitengemeenten van € 650.000 (als onderdeel van de € 850.000) 
dus gehandhaafd. 

b. Compensatie voor effecten CAO 
De stijging van loonkosten wordt gecompenseerd door de algemene loon- en prijsontwikkeling 
(indexering). De stijging van loonkosten WSW op basis van de cao WSW kan hoger zijn dan deze 
compensatie zodat er een extra tekort zou kunnen ontstaan op de dekking van de loonkosten. 
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4.6 PMC’s Werkbedrijf 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 2016 Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begroting 
2017 

    

OMZET PMC's    

Verpakken en assemblage 825  -95  730  

Wasserij 325  -25  300  

Twiddus 776  -46  730  

Cleanroom 943  107  1.050  

Broikes 165  35  200  

Sub-totaal 3.034  -24  3.010  

    

Transferium 100  0  100  

TOTAAL OMZET PMC's 3.134  -24  3.110  

    

LASTEN PMC's    

Verpakken en assemblage 175  -109  66  

Wasserij 15  1  16  

Twiddus 45  8  53  

Cleanroom 25  45  70  

Broikes 75  10  85  

Sub-totaal 335  -45  290  

    

Transferium 5  14  19  

TOTAAL LASTEN PMC's 340  -31  309  

    

RESULTAAT PMC's    

Verpakken en assemblage 650  14  664  

Wasserij 310  -26  284  

Twiddus 731  -54  677  

Cleanroom 918  62  980  

Broikes 90  25  115  

Sub-totaal 2.699  + 21  2.720  

    

Transferium 95  -14  81  

Totaal resultaat PMC’s 2.794 + 7 2.801 
 

Vooruitlopend op de nieuwe indeling in de begroting 2018 is de Werkpool apart opgenomen en uit 

de PMC’s van het Werkbedrijf gehaald (€ 1.430.000 in de begroting 2016,vanaf 2017 apart).  

Op basis van de huidige inzichten zijn zowel de omzet als de directe lasten herijkt en verlaagd ten 

opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Daarbij verschuift bij verpakken en assemblage een 

deel van de baten en lasten van het Werkbedrijf naar de Werkpool; in het geheel van de begroting 

van Baanbrekers is dit budgettair neutraal (betreft netto € 70.000).  
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Voor het Werkbedrijf is een aantal investeringen noodzakelijk. Voor 2017 betekent dit aan kleinere 

posten extra lasten voor € 60.000 op de PMC’s en voor € 14.000 bij Transferium. Daarnaast wordt op 

grotere posten binnen deze investeringen per jaar € 15.000 afgeschreven (zie aldaar). 

 

Verpakken & assemblage 
Uitgegaan is van een kleine omzetstijging ten opzichte van 2016. Oorspronkelijk begroot op  
€ 850.000 voor 2017 tegen lagere directe lasten. Daarnaast zal een deel van de werkzaamheden met 
ingang van de begroting 2017 niet meer op de afdeling Verpakken & Assemblage worden uitgevoerd. 
Dit betekent € 120.000 aan lagere omzet en € 50.000 aan lagere lasten. De werkzaamheden zullen op 
locatie door inzet van mensen binnen de Werkpool worden uitgevoerd. Bij de Werkpool wordt 
daarvoor een extra omzet van € 70.000 opgenomen. 
Verder zijn er eenmalige extra lasten van € 31.000 vanwege noodzakelijk kleine investeringen. 
 

Wasserij 
De omzetstijging van 10% is in 2016 niet gehaald; de omzet zal naar verwachting rond € 285.000 
uitkomen. Voor 2017 wordt een lichte stijging ten opzichte van deze realisatie verwacht i.v.m. extra 
klanten die zich in Q3 en Q4 hebben aangediend. De omzet 2017 is derhalve € 300.000. Dit betekent 
dus een negatieve bijstelling ten opzichte van de begroting 2016. Verder zijn er eenmalige extra 
lasten van € 1.000 vanwege noodzakelijke  kleine investeringen. 
 

Twiddus 
Bij bepaling van de begrote omzet 2017 is uitgegaan van het te verwachten resultaat over 2016, dat 
achter blijft ten opzichte van de begroting. Dit als gevolg van achterblijvende exclusiviteit van de 
kledinginzameling. Vanaf 2017 is dit anders geregeld en wordt wel een kleine stijging verwacht, 
waarbij is ingezet op € 730.000 aan omzet. 
Verder zijn er eenmalige extra lasten van € 18.000 vanwege noodzakelijke kleine investeringen. 
 

Cleanroom 
De toename van werk bij de klanten de 2e helft van 2016 zal naar verwachting doorzetten in 2017. 
Derhalve wordt ten opzichte van de begroting 2016 in 2017 voor € 110.000 aan hogere omzet 
verwacht; de omzet komt daarmee op € 1.050.000. 
Verder zijn er eenmalige extra lasten van € 10.000 vanwege noodzakelijke kleine investeringen. 
 
Broikes 
Vanwege toename van klanten wordt een stijging t.o.v. begroting 2016 verwacht van € 35.000, zodat 
de omzet 2017 op € 200.000 wordt geraamd. 
 

Werkpool / Fidant 

 
Lasten 
x € 1.000 

Begroting 
2016 

Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begr. 2017 
geactualiseerd 

    

Directe lasten Werkpool 23  5 28  

Lasten Fidant intern 0  720 720  

Totaal lasten 23  725 748  
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Baten 
x € 1.000 

Begroting 
2016 

Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begr. 2017 
geactualiseerd 

    

Omzet Werkpool 1.430  -60  1.370  

Baten Fidant extern 600  -390  210  

Baten Fidant intern 0 360 360 

Totaal baten 2.030  -90  1.940  
 
Werkpool 

De begrotingscijfers omzet Werkpool zijn geactualiseerd op basis van reële verwachtingen voor 2017 

en komt uit op € 1.370.000, inclusief een overheveling van € 70.000 vanuit het Werkbedrijf (PMC 

verpakken).  

 

Baten Fidant extern 

Baten Fidant extern bestaan uit door werkgevers aan Baanbrekers betaalde bijdragen in de lasten 

van deze op locatie ingezette werknemers. Voor 2017 is dit € 210.000 (25 werknemers Fidant x 6 

maanden x € 1.400). De vergoeding van € 1.400 is 70% van de bruto loonkosten. Deze bruto 

loonkosten zijn € 2.000 per maand en zijn voor deze 25 medewerkers Fidant opgenomen in het 

budget Re-integratie (zie eerder, voor € 300.000). 

 

Lasten & baten Fidant intern 

Deze lasten en baten waren tot nu toe niet in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Vanuit het re-integratiebudget worden middelen beschikbaar gesteld voor plaatsen van 

medewerkers Fidant bij het Werkbedrijf en bij de Werkpool (Werken op locatie): 

- Werkbedrijf: 2 x 20 x 6maanden x € 2.000 € 480.000 

- Werken op locatie: 20 x 6 maanden x € 2.000 € 240.000 

Totaal € 720.000 

- Bijdrage vanuit re-integratie middelen (50%) - € 360.000 

Netto lasten Werkbedrijf / werken op locatie  €  360.000 

 
Sectorplan WSW 
Projectplan en uitvoeringsplan zijn gereed en er is een voortgangsrapport uitvoering sectorplan 
Midden-Brabant opgesteld. Dit project wordt op korte termijn afgerond. 
 
4.7 Overige omzet 

Met ingang van de geactualiseerde begroting 2017 wordt het saldo van de overige omzet en directe 

lasten opgenomen onder algemene lasten. 
 
4.8 Salarissen gesubsidieerd personeel 
In de oorspronkelijke begroting 2017 is rekening gehouden met een verhoging van de WSW-
salarissen van 2% over 2017. In deze geactualiseerde begroting 2017 is rekening gehouden met de 
door Baanbrekers niet te beïnvloeden nominale ontwikkelingen. Salariscomponent is gebaseerd op 
CAO-afspraken, pensioengegeven is een voorlopige inschatting en ontwikkeling sociale lasten 
is8afkomstig van de Belastingdienst. Tegen de eerdere verwachting in stijgt de pensioenpremie voor 
2017 niet. Voor de Wsw-ers betekent dit: 
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 salaris pensioen sociale lasten totaal 

WSW + 1,90 % 0 % - 0,75 % + 1,15 % 

 
In de oorspronkelijke begroting 2017 was rekening gehouden met een afname van het aantal  
Wsw-ers, waarbij het ministerie van 5% per jaar uitging en wij van de daadwerkelijke uitstroom, die 
dus minder was. Inmiddels is deze trend ook landelijk zichtbaar, vandaar dat het ministerie de Wsw-
subsidies meerjarig naar boven heeft bijgesteld  (zie hiervoor onder Rijksbijdrage Wsw). 
Rekening houdend met deze uitgangspunten betekent dit per afdeling: 
 

Afdeling (* € 1.000) Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Directie 16 142 81 

Bedrijfsvoering 1.251 1.200 1.118 

Inkomensondersteuning 126 122 113 

Re-integratie & Participatie 4.358 4.000 3.872 

Werkbedrijf 5.445 5.488 5.444 
Ruelong BV (WML Facilitair) 4.813 4.418 4.320 

Sub-totaal 16.009 15.370 14.948 

Stelpost LIV 0 0 -250 

Sub-totaal 16.009 15.370 14.698 

Doorbelast. Ruelong BV -1.074 -1.142 -4.320 

Doorbelast. Aandeel LIV   71 

Totaal 14.935 14.228 10.449 

 

De indexering van 1,15% betekent ongeveer € 175.000 aan extra lasten ten opzichte van de 

begroting 2016; deze wordt meer dan opgeheven door een voordeel in verband met uitstroom van 

Wsw-ers, waardoor de totale lasten met ongeveer € 601.000 dalen ten opzichte van de begroting 

2016. Daarbij wordt er overigens vooralsnog vanuit gegaan dat deze werkplekken niet door andere 

Wsw-ers en/of niet-ambtelijk personeel worden herbezet. 

 

Daarnaast is met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) in bovenstaande cijfers rekening gehouden. Op 

basis van een voorlopige berekening is daarvoor een voordeel van structureel € 250.000 opgenomen,  

De regeling LIV bevat nog een aantal onduidelijkheden. De beoordeling gaat plaatsvinden op de 

gerealiseerde loongegevens over 2017, beschikkingen volgen pas in mei 2018. Uitkomsten daarvan 

horen bij het begrotingsjaar 2017. Voor het einde van 2017 zal meer bekend zijn en kunnen wij een 

preciezere inschatting maken.  
 
Met ingang van de jaarrekening 2016 worden de salariskosten gesubsidieerd personeel van Ruelong 
BV (WML Facilitair) voortaan geheel doorbelast (zie de - € 4.320.000). Daarnaast wordt een deel van 
de stelpost LIV op basis van het aantal fte in de begroting 2017 ook verrekend met Ruelong BV; dit 
aandeel betreft € 71.000 (per saldo € 4.249.000). 
 
In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 
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Afdeling (fte) Werkelijk 2015 *1) Begroting 2016 Begroting 2017 *2) 

Directie 1,00 1,35 2,11 

Bedrijfsvoering 36,16 34,27 31,80 
Inkomensondersteuning 3,72 3,22 3,22 

Re-integratie & Participatie 137,57 133,49 129,24 

Werkbedrijf 191,12 185,03 185,70 

Ruelong BV (WML Facilitair) 154,13 142,50 140,30 

Totaal 523,70 499,87 492,37 

 
*1) In 2015 waren Wiw-ers nog in deze tabel nog voor 6,17 FTE opgenomen, vanaf 2016 bij niet-

gesubsidieerd personeel. 
*2) Voor 2017 neemt het aantal Wsw-ers naar verwachting verspreid over heel 2017 met 11,85 

FTE af, in deze kolom is het gewogen gemiddelde van dit aantal Wsw-ers over heel 2017 
opgenomen (= - 4,5 fte). 

 
Meerjarig ontwikkelen fte’s en benodigd budget zich als volgt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal FTE 492,36 481,44 470,04 459,72 447,16 

Raming begroting 
2017 -2021 

 

€ 14.698 

 

€ 14.304 

 

€ 13.911 

 
€ 13.581 

 

€ 13.157 

 
Daling van het aantal fte’s en het benodigde budget (x € 1.000) in bovenstaande tabel is gebaseerd 
op het gewogen gemiddelde per jaar. 
 
4.9 Salarissen niet gesubsidieerd personeel 
De begroting voor salarissen niet-gesubsidieerd personeel is aangepast. Daarbij is rekening gehouden 
met de door Baanbrekers niet te beïnvloeden nominale ontwikkelingen. De salariscomponent is 
gebaseerd op CAO-afspraken, pensioengegeven is een voorlopige inschatting en ontwikkeling sociale 
lasten is afkomstig van de Belastingdienst. Voor de diverse categorieën niet-gesubsidieerd personeel 
betekent dit: 
 

 salaris pensioen sociale lasten totaal 

Ambtelijk + 1,39 % + 1,98 % +0,57 % + 3,94 % 

SBA + 0,46 % + 1,75 % - 0,62 % + 1,59 % 

SBW + 1,90 % + 1,90 % - 0,62 % + 3,18 % 
WIW + 1,58 % 0 % - 0,51 % + 1,07 %  

 
Per categorie is een uiteenlopend aantal medewerkers in dienst; bijvoorbeeld zijn er nog maar 4 
WIW’ers. Mede daardoor komt het gewogen gemiddelde aan nominale ontwikkelingen voor niet-
gesubsidieerd personeel uit op + 2,81%.  
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Per afdeling geeft dit het volgende beeld: 
 

Afdeling (budget) Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Directie 906 653 704 
Bedrijfsvoering 2.029 2.045 2.285 
Inkomensondersteuning 2.404 2.362 2.813 
Re-integratie & Participatie 1.852 1.934 1.926 
Werkbedrijf 766 980 1.042 
Ruelong BV (WML Facilitair) 782 671 673 

Sub-totaal 8.739 8.706 9.443 

Doorbelast. Ruelong BV -742 -777 - 673 

Totaal 7.997 7.929 8.770 

 
In 2015 zaten nog een aantal accountmanagers in de formatie en kosten van de Directie. Vanaf 2016 
zitten deze deels bij Re-integratie & Participatie en deels bij het Werkbedrijf. Bij de Directie is ook 
een aantal boventalligen opgenomen. 
 
In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 
 

Afdeling (fte) Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Directie 11,10 6,00 7,56 
Bedrijfsvoering 28,35 31,63 33,57 
Inkomensondersteuning 41,66 43,91 48,12 
Re-integratie & Participatie 28,01 30,44 31,31 
Werkbedrijf 14,58 19,10 19,38 
Ruelong BV (WML Facilitair) 12,09 14,14 13,53 

Totaal 135,79 145,22 153,47 
 
De lasten niet-gesubsidieerd personeel nemen ten opzichte van de begroting 2016 toe met  
€ 841.000. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn: 
- de toename van de formatie met gemiddeld 8,25 FTE  (€ 492.000 extra).  
- de indexering van de salarissen (+ € 245.000); 
- de aanpassing op doorrekening  WML (+ 104.000). 

 

In deze begroting is het voorstel om de formatie bij inkomensondersteuning in de eerste helft van 

2017 met 5 fte uit te breiden  (inkomensconsulenten, uitkeringsadministratie, handhaving) en 

daarmee inhuur van derden terug te brengen. Deze uitbreiding is nodig om de wettelijke taken rond 

uitkeringsverstrekking uit te kunnen blijven voeren. Dit is tevens het gevolg van jarenlange 

toenemende uitkeringsaantallen en van nieuwe verplicht uit te voeren taken (zoals boete-

opleggingen) aan de ene kant en een gelijkblijvende formatie gedurende de afgelopen jaren aan de 

andere kant. De meerkosten zullen per jaar € 300.000 zijn, in 2017 naar verwachting € 200.000. De 

uitbreiding van de formatie zal er echter ook voor zorgen dat de kosten van inhuur kunnen dalen; 

naar verwachting met ruim € 200.000 in 2017, en structureel nog verder. 
 
Eerder (in 2015/2016) is binnen Inkomensondersteuning het team Handhaving ontstaan (4 fte). 
Handhaving en sociale recherche werden daarvóór ingekocht bij een externe partij, nu voeren eigen 
medewerkers van Baanbrekers deze taken uit. Dit gebeurt met lagere lasten dan voorheen, en 
bovendien met hogere baten. Bovendien zijn eind 2016 twee medewerkers met een tijdelijk 
dienstverband van een jaar aan debiteuren-ontvangsten gaan werken, ter ondersteuning van de al 
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bestaande formatie op dit terrein. De verwachting hierbij is dat de meeropbrengsten hoger zijn dan 
de meerkosten ervan. Baten zullen merkbaar moeten zijn op vooral Buig-terugvorderingen, maar ook 
op baten uit Bijzondere bijstand en BBZ. 
 
4.10 Overige personeelslasten 

Overige personeelslasten Begroting 2016 Begroting 2017 

Gesubsidieerd personeel 275 407 
Niet-gesubsidieerd personeel 228 119 

Totaal 503 526 
 
In de begroting 2016 en in de oorspronkelijke begroting 2017 werden deze lasten ongeveer 50/50 
verdeeld over gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel. Vanaf nu is dit gedaan op basis van het 
aantal fte. De overige personeelslasten 2017 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

X € 1.000 Gesubsidieerd 
personeel 

Niet-gesubsidieerd 
personeel 

Gratificaties 39 23 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 110 11 

Opleiding 13 95 

Kerstpakket 18 6 

Attenties (jubilea / huwelijk etc.) 16 4 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 60 5 

Afdelingsbudget uitstapjes 21 6 

Overige personeelskosten 160 39 

Ontvangsten (WAO / ziektegeld) -30 -70 

Totaal 407 119 
 
4.11 Inhuur 
Op basis van de operationele situatie is een inschatting van de inhuurbehoefte 2017 gemaakt, 
waarbij de post inhuur derden ten opzichte van 2015 en 2016 is gedaald. 

Afdeling Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Directie  0 27 

Bedrijfsvoering  118 95 

Inkomensondersteuning 1.128 396 295 

Re-integratie & Participatie  250 50 

Werkbedrijf  36 50 
Totaal 1.128 797 517 

 
In 2016 is de begroting tussentijds met € 225.000 verhoogd tot € 1.022.000 (zie Berap Q2), waaraan 
incidentele oorzaken ten grondslag liggen. 
Ten opzichte van de begroting 2016 daalt inhuur derden met € 296.000 en ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting 2017 met € 216.000. Doordat de formatie bij Inkomensondersteuning per 
1 januari 2017 is gestegen met 5 FTE, hoeft vanaf de 2e helft van 2017 voor deze functies niet meer te 
worden ingehuurd (- € 216.000 ten opzichte van de raming in de oorspronkelijke begroting 2017). 
In bovenstaande ramingen zijn voor 2017 reeds lopende afspraken en stelposten voor ziekteverzuim 
of andere onvoorzienbare uitval opgenomen. Daadwerkelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden 
dat meer of minder inhuur noodzakelijk is. 
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4.12 Afschrijvingen, onderhoud, rente 
De afschrijvingslasten voor onder andere gebouwen, machines, inventaris en vervoersmiddelen 
blijven nagenoeg gelijk aan de begroting 2016. Bij het Werkbedrijf zijn er extra investeringen die 
leiden tot € 15.000 aan extra afschrijvingslasten, maar daar staat vrijval van kapitaallasten tegenover. 
De post onderhoud neemt iets toe ten opzichte van de begroting 2016,maar is lager dan de 
€ 290.000 uit de prognose 2016. 
Tot en met de begroting 2016 werd jaarlijks € 40.000 gestort in een voorziening onderhoud 
gebouwen. In 2016 is deze storting verhoogd tot € 150.000 (ze ook Berap 2016 Q3). Bij de 
jaarrekening 2016 zullen restant-middelen van de voorziening vrijvallen. De voorziening wordt 
omgezet in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (zie verder de toelichting onder de post 
“Uitgaven  meerjaren onderhoud gebouwen”). 
 

 Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Afschrijvingen 685 678 675 

Onderhoud 211 208 235 

Voorziening onderhoud 40 40 0 

Rente  72 98 65 

Totaal 1.008 1.024 975 
 
4.13 Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 
Voor de jaren 2017 – 2021 is een meerjarenplan onderhoud gebouwen opgesteld, op basis waarvan 
€ 200.000 extra  per jaar in de bestemmingsreserve wordt gestort (totale jaarlijkse storting € 240). 
Vanuit deze reserve worden de lasten voor dit onderhoud gedekt (middels resultaatbestemming). 
 
Van de voorziening onderhoud (tot en met 2016) en de bestemmingsreserve (vanaf 2017) is het 
verloop als volgt: 
 

  stand per toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

  1 januari bestaand Extra onderhoud verb.+meub. december   

2016 307 40 110 178 0 279   

2017 279 40 200 256 110 153 gebouw 3+4 

2018 153 40 200 173 60 160 gebouw 2 

2019 160 40 200 338 50 12 gebouw 1 

2020 12 40 200 175 75 2 gebouw 1 

2021 2 40 200 75 0 167   

 
Door het instellen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen lopen de toevoegingen en 
onttrekkingen per jaar via de resultaatbestemming als volgt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Toevoegingen -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekkingen 366 233 388 250 75 

Saldo 126 -7 148 10 -165 

 
In de jaren 2017, 2019 en 2020 heeft dit een positief effect op het resultaat voor bestemming en in 
de jaren 2018 en 2021 een negatief effect. 
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4.14 Algemene lasten 
De raming van de algemene lasten voor de begroting 2017 is gebaseerd op ervaringscijfers uit 
voorgaande jaren. De algemene lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 Werkelijk 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Hulpstoffen diensten 117 105 105 
Gereedschappen 20 17 17 
Huur 20 19 19 
Representatiekosten 9 17 16 
Verzekeringen/ belastingen 138 135 136 
Energiekosten 218 227 230 
Beveiliging 105 106 106 
Schoonmaak 166 166 166 
Algemene kosten 166 155 113 
Kantoorkosten 278 241 240 
Automatiseringskosten 657 632 635 
Bestuurskosten 21 17 20 
Advieskosten 116 157 125 
NOSW / OR / Cliëntenraad 37 19 20 
Overige kosten 245 237 -117 
Totaal 2.311 2.250 1.831 

 
 
4.15 Doorbelasting salarissen / WSW-deel Ruelong BV 
Vanaf deze geactualiseerde begroting 2017 worden alle salariskosten vanuit Baanbrekers bij Ruelong 
BV (WML Facilitair) gedetacheerd gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel doorbelast. Dit 
betekent ten opzichte van de begroting 2016 een nadeel van € 329.000: 

 

Lasten - baten 
x € 1.000 

Begroting 2016 Wijziging 2017 
t.o.v. 2016 

Begr. 2017 
geactualiseerd 

Lasten    

Doorbelast. Gesub. Personeel 988 3.261 4.249 

Doorbelest. Niet Gesubs. Pers. 738 65 673 

Baten    

Door 0 -3.524 -3.524 

Totaal saldo 2.054 -329 1.398 

 
 
4.16 Dienstverleningsovereenkomst Ruelong BV 
De eerder bepaalde forfaitaire bijdrage was bepaald op € 200.000. Bij de jaarrekening 2016 is op 
basis van reële gegevens een nieuwe opzet voor de doorberekening van deze kosten gemaakt, die 
ook in deze geactualiseerde begroting wordt gehanteerd. De doorberekening komt nu uit op  
€ 807.000, een voordeel van € 607.000. Vanaf nu zal de nieuwe systematiek voor doorbelasting 
worden gevolgd, waaraan een overeenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong BV  ten grondslag ligt. 
Voor 2017 bestaat de doorberekening uit: 
- Aandeel in personeelskosten Directie en Bedrijfsvoering & Control (€ 343.000); 
- Aandeel in overige personeelskosten (bv. opleidingen, jubilea; € 126.000); 
- Aandeel in kosten afschrijving, onderhoud, rente en algemene kosten (€ 338.000) 
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4.17 Bijdrage gemeenten 
De eerder afgesproken gemeentelijke basisbijdrage van € 4,4 miljoen in de apparaatslasten van 
Baanbrekers is met ingang van deze geactualiseerde begroting 2017 opgenomen in de algemene 
gemeentelijke bijdragen. De bijdragen wordt aan de deelnemende gemeenten doorbelast op basis 
van het aantal inwoners (zie pagina 5). De gemeentelijke bijdragen komen nu als geheel uit op: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
      
Vml. Basisbijdrage 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Aanvullende bijdrage 4.485 4.735 4.843 4.838 4.833 

Gemeentelijke bijdragen 8.885 9.135 9.243 9.238 9.233 

 
 
4.18 Incidentele baten 
Voor incidentele baten is structureel een standaardpost van € 100.000 per jaar in de begroting 
opgenomen. In verband met de verantwoordingsregels BBV wordt daar in 2017 nu het resultaat van 
2016 aan toegevoegd van € 3.420.000 (wordt later aan algemene reserve toegevoegd). Daarnaast 
vallen de middelen van de voorziening lening  Ruelong BV van € 1,5 miljoen vrij. Totaal komen de 
incidentele baten in 2017 uit op € 4.920.000. In latere jaren blijft de post op € 100.000 staan. 
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5 Paragrafen 
 
5.1 Weerstandsvermogen en risico-beheersing 
Baanbrekers beschikt niet over een weerstandsvermogen. Daarom is in deze geactualiseerde 
begroting voorgesteld om structureel een post onvoorzien te ramen van € 225.000. 
Ten aanzien van deze geactualiseerde begroting zijn de volgende risico’s relevant: 
- In de begroting 2017 is ervan uitgegaan dat er geen resultaat is bij WML Facilitair en dat de 

doorbelasting vanuit Baanbrekers vooralsnog ongewijzigd is. In 2017 wordt dit nader 
beschouwd. 

- Vanaf 2018 worden rijksmiddelen (BUIG, WSW, re-integratie) “ontschot”. Daarbij kunnen 
herverdeeleffecten ontstaan. 

- In de meicirculaire 2017 wordt in de rijksbijdrage WSW voor wat betreft het begrip 
buitengemeenten de huidige basis van woongemeente in betaalgemeente gewijzigd. Daarbij 
kunnen herverdeeleffecten ontstaan. 

- De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de 
rijksbijdrage WSW. 

- Omzet PMC’s Werkbedrijf wordt voor de komende jaren gelijk gehouden. De kans bestaat dat 
dit resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – 
doorstroom – uitstroom (IDU). 

- Omzet Werkpool wordt voor de komende jaren gelijk gehouden. De kans bestaat dat dit 
resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – 
uitstroom (IDU). 

- De business case Logistiek Transferium Langstraat is nog niet sluitend. 
 
5.2 Kapitaalgoederen 
Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 
gebouwen. Daarbij is bepaald (besluit van het AB van 19 december 2016) dat de middelen uit de 
voorziening groot onderhoud eind 2016 vrijvallen en de voorziening wordt omgezet in een 
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen en onttrekkingen 
aan deze reserve zijn via resultaatbestemming in de meerjarenbegroting opgenomen. In de 
rapportages van de planning & control-cyclus zal de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud 
worden gemonitord. 
 
5.3 Financiering 
Ten behoeve van de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut. Bij het opstellen van het 
statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Wet 
gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden), Regeling 
uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale 
overheden).  
Baanbrekers beschikt over € 3,1 miljoen kredietfaciliteiten bij de BNG (Bank Nederlandse 
Gemeenten). In 2016 is € 1.300.000 afgelost. Een vergelijkbaar bedrag is voorzien voor 2017. 
Daarmee wordt de schuldpositie van Baanbrekers aanzienlijk teruggebracht.  
Daarnaast staat aan langlopende leningen bij de BNG nog een bedrag open: 
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x € 1.000  
Saldo leningen 1-1-2017 3.275 
Aflossingen 2017 - 935 

Saldo leningen 31-12-2017  2.340 
  
Leningen i.v.m. aankoop WML-Facilitair (RueLong)   1.500 

Saldo leningen per 31-12-2017 3.840 

 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant. 
 
5.4 Verbonden partijen 

 Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat: Baanbrekers leent personeel in 
van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige activiteit van deze stichting is 
het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. Het hieruit 
voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers 
vormt tevens het bestuur van SBW. 

 Stichting Fidant: Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens het bestuur  van 
stichting Fidant. Stichting Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het 
UWV en derden i.v.m. re-integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door 
Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft 
geen eigen vermogen. 

 Ruelong BV: Deze besloten vennootschap is 100% eigendom van Baanbrekers. Ruelong BV 
exploiteert WML-Facilitair voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging.  

 
5.5 Bedrijfsvoering 

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

 Organisatiestructuur: Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Werkbedrijf (met de 
afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus, Wasserij, Verpakken en het Transferium),  Re-
integratie en Participatie, Inkomensondersteuning en Bedrijfsvoering en Control.  
Daarnaast heeft Baanbrekers het volledig eigendom van Ruelong BV, dat weer volledig de 
activiteiten van WML-Facilitair exploiteert.  

 Marktkansen en bedreigingen: Baanbrekers probeert de niches in de markt te vinden voor 
eenvoudig structureel industrieel werk.  
De samenwerking tussen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten is essentieel om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de sociale problematiek in de Midden-
Langstraat regio. 
Binnen de arbeidsmarktregio wordt nadrukkelijk de samenwerking met de Diamant-groep 
gezocht. 

 HRM beleid: Uit de missie van Baanbrekers vloeit voort dat Baanbrekers voortdurend bezig is 
met het behouden en verbeteren van de arbeidsmogelijkheden van zijn personeel door het 
laten opdoen van werkervaring en het volgen van opleidingen met als uiterste mogelijkheid 
uitstroom naar regulier werk.  
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6 Begrotingswijziging 2017 en meerjarenbegroting 2018 - 2021 
 

 
  

Exploitatie x € 1.000 begroting 2017 

basis

begroting 2017 

wijzigingen

begroting 2017 

geactualiseerd
2018 2019 2020 2021

LASTEN

BUIG lasten 22.864 1.008 23.872 24.691 25.276 25.612 25.862

BBZ lasten 265 127 392 434 434 434 434

Bijzondere bijstand lasten 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725

Re-integratie Traject-lasten 1.500 92 1.592 1.500 1.500 1.500 1.500

HOB 0 357 357 0 0 0 0

Beschut werken 0 140 140 397 513 513 513

Banenafspraken 0 735 735 735 735 735 735

Lasten PMC's (Werkbedrijf) 407 -98 309 309 309 309 309

Werkpool 28 0 28 28 28 28 28

Fidant 0 720 720 720 720 720 720

Sectorplan Wsw 0 0 0 0 0 0

Lasten overig (omzet) 53 -53 0 0 0 0 0

Lasten gesubs. personeel 14.926 -228 14.698 14.590 14.189 13.853 13.420

- waarvan doorbelaste lasten Ruelong BV -988 -3.261 -4.249 -4.147 -4.033 -3.937 -3.815

Personeelslasten 268 139 407 407 407 407 407

Netto personeelslasten 14.205 -3.349 10.856 10.850 10.563 10.322 10.012

Lasten niet gesubs. personeel 8.539 904 9.443 9.580 9.501 9.501 9.501

- waarvan doorbelaste lasten Ruelong BV -738 65 -673 -686 -686 -686 -686

Personeelslasten 217 -98 119 119 119 119 119

Netto personeelslasten 8.017 872 8.889 9.012 8.934 8.934 8.934

Inhuur personeel 717 -200 517 517 517 517 517

Afschrijving, onderhoud, rente 1.042 -67 975 975 975 975 975

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 0 366 366 233 388 250 75

Algemene lasten 1.948 -117 1.831 1.831 1.831 1.831 1.831

Incidentele lasten 100 0 100 100 100 100 100

Onvoorzien 0 0 0 0 -1.618 -1.965 -1.751

Totaal LASTEN 51.146 2.257 53.403 54.057 52.930 52.540 52.519
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Exploitatie x € 1.000 begroting 2017 

basis

begroting 2017 

wijzigingen

begroting 2017 

geactualiseerd
2018 2019 2020 2021

BATEN

BUIG Rijksbijdrage 22.957 458 23.415 24.218 24.712 25.040 25.286

Invorderingen 508 92 600 500 500 500 500

Netto BUIG 23.464 550 24.015 24.718 25.212 25.540 25.786

BBZ baten 169 143 312 354 354 354 354

Bijzondere bijstand baten 0 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725

Re-integratie 1.783 -115 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087

HOB 0 357 357 0 0 0 0

Overige bijdrage derden 0 200 200 200 200 200 200

Rijksbijdrage Wsw 12.960 639 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447

Doorschuiven aandeel Ruelong BV 0 -3.524 -3.524 -3.240 -3.029 -2.803 -2.707

Vergoeding buitengemeenten en BW -650 0 -650 -587 -539 -539 -539

Vergoeding Begeleid Werken (BW) -200 0 -200 -200 -200 -200 -200

Netto Subsidie 12.110 -2.885 9.225 8.475 7.922 7.274 7.001

Omzet PMC's  (Werkbedrijf) 3.741 -631 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110

Werkpool 1.716 -346 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370

Fidant baten (extern) 600 -390 210 210 210 210 210

Fidant baten (intern) 0 360 360 360 360 360 360

Sectorplan Wsw 0 0 0 0 0 0

Omzet overig 170 -170 0 0 0 0 0

Dienstovereenkomst Ruelong BV 200 607 807 807 807 807 807

Bijdragen gem. apparaatslasten 4.400 4.485 8.885 9.515 9.615 9.605 9.595

Incidentele baten 100 4.920 5.020 100 100 100 100

Totaal BATEN 48.452 8.810 57.263 52.675 52.802 52.550 52.705

Gerealiseerde resultaat -2.694 6.553 3.860 -1.383 -128 10 185

Toevoeging algemene reserve 0 -3.420 -3.420 0 0 0 0

Toevoeginres. personeelsvoorziening 0 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Toevoeging best.res. onderhoud gebouwen 0 -240 -240 -240 -240 -240 -240

Onttrekking best.res. onderhoud gebouwen 0 366 366 233 388 250 75

Onttrekking best.res. debiteuren BUIG 0 1.319 1.319 0 0 0 0

Toevoeging best.res. herpositionering 0 -1.865 -1.865 0 0 0 0

Onttrekking best.res. herpositionering 0 0 0 1.410 0 0 0

Resultaat na bestemming -2.694 2.693 0 0 0 0 0
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Toelichting op de begrotingswijziging 2017: 
Ten opzichte van het resultaat bij de oorspronkelijke begroting 2017 uit juli 2016 (-/- € 2.694.000) is 
de begroting nu sluitend gemaakt. Dit levert een wijziging op van voordelig € 2.694.000. Ook 
structureel is de begroting nu sluitend, wel met inbegrip van incidentele dekking voor de jaren 2017 
en 2018 en een stelpost herpositionering voor de jaren 2019 – 2021. 

 

Meerjarig is het beeld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 – 2020 (afgerond): 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 – 2021 - 2.694 - 687 - 875 - 1.579 - 1.579 

Wijziging + 2.694 + 687 + 875 + 1.579 + 1.579 

Nieuwe MJB 2017 – 2021 0 0 0 0 0 
 
Kort samengevat kunnen de wijzigingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven (- = nadelig): 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
Mutaties op bestaande posten:      
BUIG (saldo baten / lasten) -550 -1.150 -1.258 -1.266 -1.270 

Invorderingen 92 -15 -23 -23 -23 

BBZ (saldo baten / lasten) 16 21 26 26 26 

Re-integratie trajectkosten -92 0 0 0 0 

Rijksbijdrage re-integratie -115 -148 -150 -151 40 

Omzet / lasten PMC’s Werkbedrijf -533 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152 

Omzet / lasten Werkpool -346 -689 -689 -689 -689 

Fidant (baten extern) -390 -390 -390 -390 -390 

Rijksbijdrage WSW 639 597 562 470 101 

Lasten gesubsidieerd personeel 89 -310 -378 -48 376 

Lasten niet gesubsidieerd person. -806 -1.193 -1.122 -1.116 -1.122 

Inhuur personeel 200 129 129 129 129 

Toevoeging res. personeelsvoorz. -20 -20 -20 -20 -20 

Afschrijving, onderhoud, rente 27 27 27 27 27 

Algemene lasten 0 -123 -123 -123 -123 

Doorbel. Salarissen/WSW Ruelong -329 -157 -29 103 79 

Doorberekening DVO Ruelong 607 607 607 607 607 

Subtotaal -1.510 -3.966 -3.978 -3.616 -3.397 

Nieuwe posten:      

Beschut werken -140 -397 -513 -513 -513 

Baanafspraken -735 -735 -735 -735 -735 

Fidant (intern / saldo) -360 -360 -360 -360 -360 

Overige bijdrage derden (R&P) 200 200 200 200 200 

Onderhoud gebouwen -200 -200 -200 -200 -200 

Subtotaal -1.235 -1.492 -1.608 -1.608 -1.608 

      
Te dekken saldo: -2.745 -5.458 -5.586 -5.224 -5.005 
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x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
      
Te dekken saldo: -2.745 -5.458 -5.586 -5.224 -5.005 
      
Inzet dekkingsmiddelen:      
Aanpassing gem. bijdragen 4.485 4.735 4.843 4.838 4.833 
Vrijval voorziening Ruelong BV 1.500     
Vrijval best.res. debiteur. BUIG 1.319     
Toevoeging res. herpositionering -1.865     
Onttrekking res. herpostionering  1.410    
Stelpost herpositionering   1.618 1.965 1.751 

Sub-totaal 5.439 6.145 6.461 6.803 6.584 

      

Totaal wijzigingen 2.694 687 875 1.579 1.579 
 
De meerjarige inzet van de dekkingsmiddelen is al toegelicht in de hoofdstuk 1 (Inleiding) van deze 
geactualiseerde begroting 2017. 
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Specifieke toelichting van de belangrijkste afwijkingen 
 

BUIG lasten 

De BUIG lasten stijgen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 van € 22.864.000 met 

€ 1.008.000 en komen uit op € 23.872.000  (= 1.691 x € 14.117). De daaraan ten grondslag liggende 

factoren zijn al in de toelichting op pagina 7 opgenomen (waaronder het volgen van de landelijke 

trend). Het meerjarig effect daarvan is: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 22.864 23.267 23.609 23.609 23.609 
Bijstelling 1.008 1.424 1.667 2.003 2.253 
Nieuw MJB 2017 23.872 24.691 25.276 25.612 25.862 

 

BUIG Rijksbijdrage 

De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan 

gemeenten. Op basis van de septembercirculaire 2016 is door het ministerie van Sociale Zaken & 

Werkgelegenheid (SZW) de hoogte van de rijksbijdrage BUIG 2017 aangepast van € 22.957.000 naar 

€ 23.415.000 (een stijging van € 458.000). Het meerjarig effect daarvan is: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 22.957 23.944 24.303 24.303 24.303 
Bijstelling 458 274 409 737 983 
Nieuw MJB 2017 23.415 24.218 24.712 25.040 25.286 

 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen. 
 
Invordering BUIG 
In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 
uitgebouwd. In 2017 is voor 1 jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van € 500.000 naar 
€ 600.000. Eind 2017 volgt een evaluatie van deze extra inspanning, waarvoor ook € 96.000 aan niet-
gesubsidieerd personeel voor 1 jaar is ingezet. Vanaf 2018 staat de taakstelling BUIG structureel 
weer op € 500.000 en zijn de personele kosten ook niet meer opgenomen. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de evaluatie kan dit dus mogelijk nog leiden tot een wijziging in de begroting met 
ingang van 2018. 
 

Bijzondere bijstand (baten en lasten) 

Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe lasten 

voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de 

gemeenten gedekt. Voortaan worden baten en lasten (budgettair) neutraal opgenomen in de 

meerjarenbegroting van Baanbrekers, met een volume van € 1.725.000 per jaar. 

 

Re-integratie traject-lasten 

De traject-lasten voor re-integratie nemen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 

incidenteel met € 92.000 toe van € 1.500.000 naar € 1.592.000. Een toelichting op de besteding van 

deze middelen is in de eerdere vergelijking met de begroting 2016 opgenomen. 

Na 2017 blijft de raming van de re-integratie traject-lasten staan op € 1.500.000. 
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Rijksmiddelen re-integratie 
In september 2016 is de laatste bekende specificatie “integratie-uitkering sociaal domein” door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven. In 2017 is meerjarig nog 
met deze gegevens gerekend, vanaf de begroting zullen deze rijksmiddelen worden “ontschot” en 
zitten ze niet meer in de begroting van Baanbrekers. Meerjarig is nu gerekend met: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 1.783 1.879 1.968 2.047 2.047 
Bijstelling -115 -148 -150 -151 40 
Nieuw MJB 2017 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087 

 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen. 

 

HOB (Huis Opleiding Baan) 

Ten  opzichte van de begroting 2016 is HOB als eenjarig project opgenomen in de begroting van 

Baanbrekers voor een bedrag van € 357.000. Daar tegenover staat een specifieke gemeentelijke 

bijdrage voor een zelfde bedrag; per saldo is dit dus budgettair neutraal voor de begroting van 

Baanbrekers. Vanaf 2018 zijn geen lasten en baten voor HOB meer in de begroting opgenomen. 

 

Overige bijdrage derden 

De verwachting is dat structureel € 200.000 op projectbasis aan middelen van derden voor re-

integratie kan worden verkregen (zoals arbeidsmarktregio en/of provincie Noord-Brabant). 

 
Beschut werken / Banenafspraken 

In de Kadernota 2018 zijn enkele nog niet eerder bekende posten betreffende beschut werken en 

banenafspraken toegelicht, op basis van de nu bekende gegevens en met een start in 2017. 

In de meerjarenbegroting is daarvoor opgenomen: 

- Beschut werken => eind 2017:  12 banen / eind 2018 22 banen 

Uiterlijk per 31 december 2017 zijn 12 beschutte werkplekken van 31 uur per week gerealiseerd 

(lasten € 14.820 op jaarbasis totaal € 177.840). Uitgaande van gemiddeld een half jaar in 2017 

zijn de lasten het eerste jaar € 89.000. Per 31 december 2018 wordt de taakstelling door het rijk 

verhoogd naar 22, dus 10 extra. In het eerste jaar gemiddeld 50% van de 10 extra plaatsen is  

€ 74.000 ). De lasten 2017 zijn dus € 89.000, voor 2018 € 252.000 (178 + 74 K) en in de jaren 

daarna € 326.000 (178 + 148 K).  

Naast de kosten van de banen komen er nog begeleidingskosten bij, die door het rijk op € 8.500 

per plek zijn gesteld. Dit betekent in 2017 € 51.000 (1/2 jaar), voor 2018  

€ 145.000 (102 + 43 K) en in de jaren daarna € 187.000 (102 + 85 K). Baanafspraken 

(loonkostensubsidie) van € 519.000 en bijkomende uitvoeringskosten. 

- Banenafspraken 

Betreft 62,6 baanafspraken (van 25,5 uur per week) met kosten van € 8.283 per eenheid, in 

totaal dus € 519.000. Daar komen nog begeleidingskosten bij van € 4.250 per werkplek. Bij 

gemiddeld 51 werkplekken € 216.750 per jaar.  

 

In de begroting 2017 en verder is nu opgenomen: 
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x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Beschut werken 89 252 326 326 326 
Uitvoeringskosten 51 145 187 187 187 

Sub-totaal 140 397 513 513 513 

Baanafspraken 519 519 519 519 519 
Uitvoeringskosten 216 216 216 216 216 

Sub-totaal 735 735 735 735 735 

Raming totaal 875 1.132 1.248 1.248 1.248 
 
 

PMC’s Werkbedrijf 

In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een omzetstijging van PMC’s Werkbedrijf met 20% 

in 2017 en nog eens 20% in 2018. Op basis van een actuele en reële raming is deze omzet neerwaarts 

bijgesteld (absoluut onhaalbaar) en wel als volgt: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 3.741 4.469 4.469 4.469 4.469 
Bijstelling -631 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 
Nieuw MJB 2017 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 

 

Ook de directe lasten zijn structureel neerwaarts bijgesteld en wel als volgt: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 407 516 516 516 516 
Bijstelling -98 -207 -207 -207 -207 
Nieuw MJB 2017 309 309 309 309 309 

 
 
Werkpool 

In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een omzetstijging van Werkpool met 20% in 2017 

en nog eens 20% in 2018. Op basis van een actuele en reële raming is deze omzet neerwaarts 

structureel bijgesteld naar € 1.370.000. Dit betekent: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017: 1.716 2.059 2.059 2.059 2.059 
Bijstelling -346 -689 -689 -689 -689 
Nieuw MJB 2017 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 

 
 
Fidant extern (opbrengsten) 

In de oorspronkelijke begroting van € 600.000 aan Fidant baten extern. Op basis van een actuele en 

reële raming zijn deze baten neerwaarts structureel bijgesteld met € 210.000 van € 600.000 naar  

€ 210.000. 
  



Concept geactualiseerde begroting 2017 

   

 

33 

 

Lasten en baten Fidant (intern) 

Vanuit het re-integratiebudget worden middelen beschikbaar gesteld voor plaatsen van 

medewerkers Fidant bij het Werkbedrijf en bij de Werkpool (Werken op locatie): 

- Werkbedrijf: 2 x 20 x 6maanden x € 2.000 € 480.000 

- Werken op locatie: 20 x 6 maanden x € 2.000 € 240.000 

Totaal € 720.000 

- Bijdrage vanuit re-integratie middelen - € 360.000 

Netto lasten Werkbedrijf / werken op locatie  €  360.000 
Deze lasten en baten waren tot nu toe niet in de meerjaren begroting opgenomen. 
 

Omzet overig (lasten en baten) 

Met ingang van de geactualiseerde begroting 2017 wordt het saldo van de overige omzet en directe 

kosten opgenomen onder algemene lasten. In 2017 worden baten van € 170.000 en lasten van  

€ 53.000 als saldo overgeheveld naar algemene lasten voor € 117.000. Met ingang van 2018 is dit 

structureel € 170.000 en lasten van € 28.000; per saldo € 142.000 naar algemene lasten. 

 
Salarissen gesubsidieerd personeel 
In de oorspronkelijke begroting 2017 is rekening gehouden met een verhoging van de WSW-
salarissen van 2% over 2017, de bijgestelde verwachting komt uit op 1,15% (+ 1,90% salaris en  
– 0,75% sociale lasten).  
Daarnaast is in de oorspronkelijke begroting 2017 rekening gehouden met een afname van het aantal 
WSW’ers, waarbij het ministerie van 5% per jaar uitging en Baanbrekers van de daadwerkelijke 
uitstroom, die dus minder was. Inmiddels is deze trend ook landelijk zichtbaar, vandaar dat het 
ministerie de WSW-subsidies meerjarig naar boven heeft bijgesteld  (zie hiervoor onder Rijksbijdrage 
WSW). 
De te verwachten uitstroom van de WSW’ers is bij deze actualisering van de begroting 2017 opnieuw 
meerjarig berekend, waarbij nog nauwkeuriger met precieze data van uitdiensttreding is gerekend. 
Rekening houdend met deze uitgangspunten betekent dit 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 14.926 14.149 13.711 13.711 13.711 
Bijstelling -228 155 200 -130 -554 
Nieuw MJB 2017 14.698 14.304 13.911 13.581 13.157 

 
Rijksbijdrage WSW 

In de oorspronkelijke begroting 2017 was rekening gehouden met een afname van het aantal 

WSW’ers, waarbij het ministerie van 5% per jaar uitging en Baanbrekers van de daadwerkelijke 

uitstroom, die dus minder was. Inmiddels is deze trend ook landelijk zichtbaar, vandaar dat het 

ministerie de WSW-subsidie in de septembercirculaire 2016 meerjarig heeft bijgesteld. Voor 2017 

betekent dit € 639.000 aan extra rijksbijdrage, ook in volgende jaren werkt dit door. Daarnaast zit in 

deze hogere rijksuitkering ook een tegemoetkoming in de extra lasten van de in december 2015 

overeengekomen nieuwe CAO. 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 12.960 11.905 11.128 10.346 10.346 
Bijstelling 639 597 562 470 101 
Nieuw MJB 2017 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447 
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N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 
ontschotting van de rijksmiddelen. 

 
Salarissen niet gesubsidieerd personeel 
In de eerdere oorspronkelijke begroting 2017 was het budget salarissen niet-gesubsidieerd personeel 
€ 8.539.000. Daarin was rekening gehouden met een index van + 3,25% en een afname van de 
salarissen (en fte) tussen 2016 en 2017 met 5% (ongeveer 7,5 fte) en in 2018 nog eens 5%.  
In werkelijkheid is de formatie tussen 2016 en 2017 dus gestegen met 4,26 fte. Uiteindelijk resulteert 
dit in extra salariskosten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 van € 704.000. 
Daarenboven komt dan nog de formatie-uitbreiding bij Inkomensondersteuning voor € 200.000 (met 
tegengesteld effect inhuur derden). Meerjarig betekent dit: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 8.539 8.112 8.112 8.112 8.112 
Bijstelling 904 1.376 1.299 1.299 1.299 
Nieuw MJB 2017 9.443 9.486 9.411 9.411 9.411 

 
(overige) Personeelslasten 
In de begroting 2016 en in de oorspronkelijke begroting 2017 werden deze lasten ongeveer 50/50 
verdeeld over gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel. Vanaf nu is dit gedaan op basis van het 
aantal fte. Dit betekent een verschuiving tussen (overige) personeelslasten gesubsidieerd personeel 
(worden hoger) en niet gesubsidieerd personeel (worden lager).  
In het totaaloverzicht ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 zijn de wijzigingen in 
overige personeelslasten per categorie cijfermatig samen opgenomen met de salarissen voor 
gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel. 
 
Inhuur personeel 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 daalt inhuur derden van € 717.000 naar  
€ 517.000, mede door , in 2017 van  met € 296.000 en ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 
2017 met € 216.000. Doordat de formatie bij Inkomensondersteuning in de loop van 2017 is 
gestegen met 5 FTE, hoeft vanaf de 2e helft van 2017 voor deze functies niet meer te worden 
ingehuurd (- € 200.000 ten opzichte van de raming in de oorspronkelijke begroting 2017). 
In bovenstaande ramingen zijn voor 2017 reeds lopende afspraken en stelposten voor ziekteverzuim 
of andere onvoorzienbare uitval opgenomen. Daadwerkelijke ontwikkelingen kunnen  ertoe leiden 
dat meer of minder inhuur noodzakelijk is. 
 
Afschrijving , onderhoud en rente 
In de oorspronkelijke begroting 2017 is voor afschrijving, onderhoud en rente € 1.042.000 
opgenomen, deze post daalt structureel naar € 975.000 (€ 67.000 lager). 
Tot en met de begroting 2016 werd jaarlijks € 40.000 gestort in een voorziening onderhoud 
gebouwen. De voorziening wordt omgezet in een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (zie 
verder de toelichting onder de post “Lasten meerjaren onderhoud gebouwen”), waardoor er  
€ 40.000 uit de post afschrijving, onderhoud en rente gaat en terugkomt als onderdeel van de 
jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve gebouwen (in totaal € 240.000). 
De afschrijvingslasten voor onder andere gebouwen, machines, inventaris en vervoersmiddelen zijn 
herrekend en blijven nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke begroting 2017. Bij het Werkbedrijf zijn 
extra investeringen die leiden tot € 15.000 aan extra afschrijvingslasten, maar daar staat vrijval van 
kapitaallasten tegenover. Per saldo is er nog een voordeel van € 27.000. 
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Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 
Voor de jaren 2017 – 2021 is een meerjarenplan onderhoud gebouwen opgesteld, op basis waarvan 
€ 240.000 per jaar in de bestemmingsreserve wordt gestort. Vanuit deze reserve worden de lasten 
voor dit onderhoud gedekt (middels resultaatbestemming). 
 
Van de voorziening onderhoud (tot en met 2016) en de bestemmingsreserve (vanaf 2017) is het 
verloop als volgt: 
 

  stand per toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

  1 januari bestaand Extra onderhoud verb.+meub. december   

2016 307 40 110 178 0 279   

2017 279 40 200 256 110 153 gebouw 3+4 

2018 153 40 200 173 60 160 gebouw 2 

2019 160 40 200 338 50 12 gebouw 1 

2020 12 40 200 175 75 2 gebouw 1 

2021 2 40 200 75 0 167   

 
Door het instellen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen lopen de toevoegingen en 
onttrekkingen per jaar via de resultaatbestemming als volgt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Toevoegingen -240 -240 -240 -240 -240 
Onttrekkingen 366 233 388 250 75 

Saldo 126 -7 148 10 -165 

 
In de jaren 2017, 2019en 2020 heeft dit een positief effect op het resultaat voor bestemming en in 
de jaren 2018 en 2021 een negatief effect. 
 
Algemene lasten 
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 nemen de algemene lasten met € 117.000 af van 
€ 1.948.000 naar structureel € 1.831.000, door overheveling van budgetten uit de overige omzet (per 
saldo budgettair neutraal in 2017). Van de jaarschijf 2018 zat nog in de doorwerking van de 
oorspronkelijke begroting nog een bedrag van € 1.850.000, waardoor vanaf dat jaar de structurele 
verlaging € 19.000 is (bestaande uit € 142.000 overheveling en € 123.000 in verband gelijk houden 
kosten aan niveau 2017).  
 

Doorbelasting salarissen / WSW-deel Ruelong BV  
Vanaf deze geactualiseerde begroting 2017 worden alle salariskosten van vanuit Baanbrekers bij 
Ruelong BV (WML Facilitair) gedetacheerd gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel doorbelast. 
Dit betekent ten opzichte van de begroting 2017 betekent dit een nadeel van € 329.000, dat 
vervolgens in de latere jaren fluctueert. De wijzigingen per jaar zijn: 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 
Lasten      
Doorbelast. Gesub. Personeel 3.261 3.111 3.028 2.934 2.814 

Doorbelest. Niet Gesubs. Pers. -65 -28 -28 -28 -28 

Baten      

Doorschuiven aandeel WSW -3.524 -3.240 -3.029 -2.803 -2.707 

Totaal saldo -329 -157 -29 103 79 
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Dienstverleningsovereenkomst Ruelong BV 
De eerder bepaalde forfaitaire bijdrage was bepaald op € 200.000. Bij de jaarrekening 2016 is  op 
basis van reële gegevens een nieuwe opzet voor de doorberekening van deze kosten gemaakt, die 
ook in deze geactualiseerde begroting wordt gehanteerd. De doorberekening komt nu uit op  
€ 807.000, een voordeel van € 607.000. Vanaf nu zal de nieuwe systematiek voor doorbelasting 
worden gevolgd, waaraan een overeenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong BV  ten grondslag ligt. 
Voor 2017 bestaat de doorberekening uit: 
- Aandeel in personeelskosten Directie en Bedrijfsvoering & Control (€ 343.000); 
- Aandeel in overige personeelskosten (bv. opleidingen, jubilea; € 126.000); 
- Aandeel in kosten afschrijving, onderhoud, rente en algemene kosten (€ 338.000). 
 
 
Gemeentelijke bijdragen 

Voor wat betreft de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen in de meerjarenbegroting is het beeld 

als volgt: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Oude MJB 2017 - 2021 2.693 687 875 1.579 1.579 

Wijziging 1.792 4.048 3.968 3.259 3.254 

Nieuwe MJB 2017 – 2021 4.485 4.735 4.843 4.838 4.833 

      

+ Oude basisbijdrage 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Nieuwe MJB (nieuwe methode) 8.885 9.135 9.243 9.238 9.233 
 
 
Incidentele baten 
Voor incidentele baten is structureel een standaardpost van € 100.000 per jaar in de begroting 
opgenomen. In verband met de verantwoordingsregels BBV wordt daar in 2017 nu het resultaat van 
2016 aan toegevoegd van € 3.420.000 (wordt later aan algemene reserve toegevoegd). Daarnaast 
vallen de middelen van de voorziening lening Ruelong BV van € 1,5 miljoen vrij. Totaal komen de 
incidentele baten in 2017 uit op € 4.920.000. In latere jaren blijft de post op € 100.000 staan. 
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Onderwerp: Ontwerpbegroting 2018 inclusief ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2021 

 
Voorgeschiedenis: 

Conform de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers stelt uw bestuur jaarlijks een 
begroting vast. Deze begroting is in de vergadering van 3 april aan het dagelijks bestuur  
voorgelegd. Deze ontwerpbegroting wordt hierbij aan u ter voorlopige vaststelling 
voorgelegd waarna deze vervolgens voor een zienswijze aan de gemeenteraden wordt 
toegezonden. In uw vergadering van 12 juli a.s. zal u gevraagd worden, na ontvangst van 
de zienswijzen van de drie gemeenten, om deze begroting definitief vast te stellen. 
Synchroon hieraan loopt de besluitvorming over de jaarstukken 2016, inclusief het 
jaarverslag.  
 

Aandachtspunten  

 

A. Procedureel   

 Uw eventuele reactie n.a.v. dit stuk zal worden verwerkt, waarna deze ontwerpbegroting 
2018 inclusief ontwerpmeerjarenbegroting 2018-2021, met het verzoek voor een zienswijze, 
zal worden toegestuurd aan de drie gemeenteraden. Dit moet vóór 15 april a.s. gebeuren! 
 

B. Inhoudelijk 
 In de gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2018 te bespreken geactualiseerde begroting 

2017 is door het DB de hoogte van acceptabele gemeentelijke bijdragen bepaald. Voor 2018 
komt daar de stelpost voor salarisstijgingen van 2% nog bij (€ 380.000). De nieuwe 
gemeentelijke bijdragen zijn in de ontwerp-begroting 2018 opgenomen (zie pagina 6 van het 
document). Daarnaast wordt de begroting 2018 sluitend gemaakt door beschikbare 
middelen in de bestemmingsreserve herpositionering. Met het voorlopig vaststellen van de 
ontwerp-begroting 2018 wordt impliciet akkoord gegaan met onttrekking van € 1.410.000 uit 
deze reserve (zie pagina 5 van het document).  

 Voor de jaren 2019 – 2021 is nog een nader in te vullen stelpost herpositionering 
opgenomen (zie pagina 5 van het document). 

 De begroting 2018 kent een geheel nieuwe indeling naar vier deelprogramma’s en sluit aan 
op de regelgeving van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 

 
C. Resultaat 

 Na resultaatbestemming is de begroting 2018 sluitend. Ook voor de jaren 2019 en verder 
wordt nu uitgegaan van een sluitende begroting. 

 
Voorstel: 
 Om van de ontwerpbegroting 2018 inclusief ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2021 

overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp kennis te nemen en deze voorlopig vast te stellen.  
 De door uw bestuur voorlopig vastgestelde ontwerpbegroting 2018 inclusief 

ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2021 door het DB te laten toesturen aan de drie 
gemeenteraden met het verzoek de zienswijze ter zake te geven.  

 
 
Dagtekening,  6 april 2017 
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Voorwoord 

1 Inleiding 

1.1 Een nieuwe opzet 

De begroting voor 2018 e.v. van Baanbrekers ziet er anders uit dan die van 2017. Dit wordt enerzijds 

veroorzaakt door de indeling van het programma af te stemmen op de voorgestelde indeling uit de 

kadernota 2018 en anderzijds door de eisen van (het vernieuwde) BBV. Niet alle onderdelen van BBV 

zijn van toepassing op de begroting van Baanbrekers.  

Ten behoeve van de begroting 2018 is een kadernota opgesteld, in nauw overleg met de gemeenten. 

De kadernota 2018 is de einduitkomst van een grondige financiële analyse van de verstrekte 

opdrachten door de gemeenten.  

Baanbrekers voert namens de gemeenten het grootste deel van de Participatiewet en de Wet Sociale 

Werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:  Het 

verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of verstrekken van 

werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet Sociale Werkvoorziening. 

Voor de opstelling van de begroting wordt nog steeds uitgegaan van één programma in de zin van 

BBV . Hierin worden 4 deelprogramma’s opgenomen conform de kadernota 2018: 

 Inkomensondersteuning; 

 Re-integratie en participatie; 

 Leerwerkstructuur; 

 Overhead en Bedrijfsvoering 

De indeling van de programma’s sluit aan bij de indeling van de organisatie. De leerwerkstructuur 

wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en re-integratie. 

Met ingang van de begroting 2018 zijn de vernieuwingen van het BBV voor gemeenschappelijke 

regelingen van toepassing. Een van de wijzigingen is de invoering van het overzicht Overhead. De 

overheadkosten maken niet langer deel uit van het programma en worden samengebracht in een 

afzonderlijk overzicht.  

Tot en met 2017 sloot de begroting steeds met een negatief saldo. Bij de jaarstukken werd het 

definitieve saldo bepaald dat de gemeenten moeten bijdragen. In overleg met de gemeenten wordt 

vanaf 2017 gewerkt met een structureel sluitende begroting.  

De lasten en baten in de begroting 2018 zijn volledig en reëel begroot en het saldo wordt afgedekt 

door de bijdrage van de gemeenten. Dit betekent dat de bijdrage in de bedrijfsvoering (€ 4,4 miljoen) 

zal die tot en met 2017 werd gehanteerd, komt te vervallen en opgaat in de algemene bijdrage van 

de gemeenten. 
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1.2 De begroting in een oogopslag 

Onderstaande begroting is exclusief de activiteiten van WML Facilitair die zijn ondergebracht in 

Ruelong BV (zie ook paragraaf verbonden partijen). 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten        

Inkomensondersteuning 28.356 29.490 30.307 30.888 31.222 31.468 

Re-integratie en Participatie 1.922 3.426 3.245 3.361 3.361 3.361 

Leerwerkstructuur 12.102 12.839 12.664 12.414 12.205 11.935 

Bedrijfsvoering & Overhead 9.114 7.649 7.842 7.883 7.718 7.504 

Stelpost herpositionering    -1.618 -1.965 -1.751 

Totale lasten 51.494 53.404 54.057 52.928 52.541 52.518 

       

Baten        

Inkomensondersteuning 25.648 26.131 26.870 27.359 27.682 27.926 

Re-integratie en Participatie 1.707 2.025 1.731 1.818 1.896 2.087 

Leerwerkstructuur 13.163 12.890 12.257 11.789 11.285 11.073 

Bedrijfsvoering & Overhead 6.849 7.333 2.302 2.221 2.083 2.024 

Gemeentelijke bijdragen 4.398 8.885 9.515 9.615 9.605 9.595 

Totale baten 52.096 57.264 52.675 52.802 52.551 52.705 

       

Gerealiseerde resultaat 602 3.860 -1.383 -126 -9 -186 

       

Resultaatsbestemming         

Toevoeging  algemene res. uit 
het resultaat 2015/2016 

-3.546 -3.420     

Onttrekking  res vakantiegeld 165      

Toevoeging pers. Res -20 -20 -20 -20 -20 -20 

Toevoeging onderh.gebouwen -313 -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderh. 
gebouwen 

 366 233 388 250 75 

Toevoeging aan de reserve 
Buig debiteur 

-305      

Onttrekking aan res Buig  1.319     

Toevoeging aan reserve 
Herpositionering 

 -1.865     

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

  1.410    

       

Resultaat na bestemming -3.420 -0 -0 -0 -0 -0 

 

In de begroting 2017 is een bijdrage bedrijfsvoering opgenomen van € 4,4 miljoen (onder 

bedrijfsvoering en overhead) . De totale bijdragen van de gemeenten bedraagt € 5.644.000 en                 

€ 4.400.000 is € 10.044.0000. Dit bedrag moet vergeleken worden met het resultaat over 2018 e.v.. 
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Bovenstaande cijfers zijn gelijk aan de bijgestelde begroting 2017 met uitzondering van 2% 

loonstijging op de personele lasten. 

1.3 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” dragen de 

gemeenten bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van inwonerspercentage per 1 januari van 

het betreffende begrotingsjaar. Het percentage per deelnemende gemeenten wordt bepaald door 

het aantal inwoners van de eigen gemeente te delen door het totaal aantal inwoners van de drie 

deelnemende gemeenten. Voor de begroting 2018 is vooralsnog gerekend met de verdeling van het 

aantal inwoners per 1 januari 2017; in werkelijkheid zal de bijdrage 2018 per gemeente worden 

bepaald op basis van de gerealiseerde inwoneraantallen per 1 januari 2018. 

 Aantal inwoners 
per gemeente / %-aandeel 

aantal 
2016 

% 
2016 

aantal 
2017 

% 
2017 

aantal 
2018 

% 
2018 

Heusden 43.274 38,24 % 43.541 38,18 % 43.541 38,18 % 

Loon op Zand 22.929 20,35 % 23.093 20,25 % 23.093 20,25 % 

Waalwijk 47.021 41,41 % 47.418 41,58 % 47.418 41,58 % 

Totaal aantal inwoners / % 113.224 100 % 114.052 100 % 114.052 100 % 

 

Op basis van deze percentages wordt de bijdrage per gemeente als volgt, waarbij het percentage 

2018 ook wordt toegepast voor de jaren 2019 – 2021. Vanaf de begroting 2018 komt de (oude) 

basisbijdrage van € 4,4 miljoen te vervallen en wordt deze opgenomen in de algehele bijdrage. 

Het meerjaren verloop 2016 – 2021 van de gemeentelijke bijdrage is dan als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

:            

Heusden 3.359 3.392 3.632 3.671 3.667 3.663 

Loon op Zand 1.782 1.799 1.926 1.947 1.945 1.943 

Waalwijk 3.658 3.694 3.956 3.997 3.993 3.989 

Totaal bijdragen gemeenten 8.798 8.885 9.515 9.615 9.605 9.595 
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2 Programmaplan 

2.1 Deelprogramma: Inkomensondersteuning 

2.1.1 Ambities en ontwikkelingen 

Alhoewel het beter gaat met de economie (het aantal vacatures is hoog, de werkloosheid daalt) is er 

toch sprake van een groei van de bijstand. Inmiddels zijn er in onze regio 1.690 mensen aangewezen 

op de bijstand of bijstandsregelingen. Na jaren van nieuwe- of aangepaste regelgeving is er de 

voorzichtige verwachting dat er de komende jaren enige terughoudendheid zal zijn met het opleggen 

van nieuwe regelgeving door het Rijk.  

Het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal meldingen (aanvragen) per jaar, factoren die in 

belangrijke mate bepalen hoeveel taken vanuit rechtmatigheid moeten worden verricht, zijn de 

afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal meldingen in 2016 was circa 1.300. Daarbij verwacht het 

Centraal Plan Bureau (CPB) ook voor 2017 en volgende jaren nog een verdere stijging van de 

uitkeringsaantallen. Deze stijging is een gevolg van de: 

• nog onvoldoende aantrekkende economie (voor bijstandsgerechtigden); 

• de groei van statushouders; 

• de kortere WW-duur (en daardoor snellere terugval in de bijstand); 

• de ‘nieuwe’ doelgroepen (bijvoorbeeld Wajong); 

• de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op terrein van bijzondere bijstand voor. 

Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 

inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 

breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 

kwestie.  

De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt nu door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 

regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen zijn enkelvoudig en vaak gekoppeld aan de 

verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. 

Bij de gemeenten bestaat de wens om de eerste integrale afweging met betrekking tot inzetten van 

een inkomensvoorziening bij de toegang onder te brengen. De technische toets kan dan door 

Baanbrekers worden uitgevoerd.  

De aangesloten gemeenten gaan een onderzoek uitvoeren hoe de processen mogelijk moeten 

worden aangepast. In de begroting 2018 is met een eventuele aanpassing nog geen rekening 

gehouden. 

Bestuurlijk Interventie Team (BIT)  

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is er de 

behoefte om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke interventieteams 

(BIT-teams) van gemeenten. Voor de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand worden al uren van 

medewerkers handhaving ingezet. Dit gebeurt tot nu toe ‘om niet’, tenzij het uren zijn die gevraagd 

worden om een BIT-team te leiden (niet-direct operationele uren). Vanuit de gemeente Heusden is 
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de vraag inmiddels ook ontvangen om uren in te zetten voor hun nieuw te vormen BIT-team. Ook 

over inzet ten behoeve van handhaving, en aanpak van WMO-fraude, zijn de eerste gesprekken al 

gevoerd met gemeenten. 

Het is daarom wenselijk om te kijken of deze rol voor alle Langstraatgemeenten eenzelfde inhoud 

heeft, zodat dit ook als een reguliere taak gezien kan worden. 

De kosten voor de BIT-teams zullen rechtstreeks bij de gemeenten in rekening worden gebracht, 

maar zijn nu nog niet in de begroting verwerkt. Hierover moeten nog nadere afspraken worden 

gemaakt. Ook de eventueel gevraagde inzet voor aanpak van fraude en handhaving op WMO-terrein 

zal in rekening worden gebracht bij de desbetreffende gemeente. Ook hierover moeten nadere 

afspraken worden gemaakt. 

Wijkgericht werken  

Voor wijkgericht werken is een aanloopfase van twee jaar afgesproken, waarbij eind 2016 een 

evaluatie zou volgen. Een deel van de capaciteit van de inkomensconsulenten is tot nu toe “om niet” 

decentraal ingezet in de wijkteams bij gemeenten. Daarbij is afgesproken dat eenzelfde prestatie als 

bij centrale dienstverlening moet worden geleverd. De evaluatie Wijkgericht werken die door drie 

gemeenten is opgesteld, heeft nog niet tot een aangepaste opdracht geleid.  

Huisvesting statushouders 

Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een 

coördinator uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet worden door Baanbrekers in 

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

2.1.2 Prestatie-indicatoren 

60% van de meldingen aan de poort worden tegengehouden. 

 

2.1.3 Uitgangspunten en risico’s 

BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 

onderdelen echter zichtbaar. Voor de begroting 2018 is met de gemeenten overeengekomen dat de 

BUIG-middelen van de gemeenten naar Baanbrekers gaan. In de loop van 2017 gaan de gemeenten 

gezamenlijk op zoek naar een andere wijze van financiering. Uitgangspunt zal zijn prijs maal 

hoeveelheid. Dit heeft waarschijnlijk budgettaire gevolgen voor Baanbrekers en leidt dan tot 

verschuivingen in de gemeentelijke bijdragen. 

De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen inkomensondersteuning aan 

gemeenten. Op basis van de septembercirculaire 2016 is door het ministerie van Sociale Zaken & 

Werkgelegenheid (SZW) een inschatting gemaakt van de hoogte van de rijksbijdrage BUIG 2017.  

Daarbij is gebruik gemaakt van de ABW-volumeraming uit de SZW-begroting. Deze raming wordt 

afgestemd met het Centraal Planbureau (CPB) en is gebaseerd op: 

 

 actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat moment; 

 de economische vooruitzichten uit de MEV voor het begrotingsjaar; 

 de verwachte effecten van gewijzigd beleid. 
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Uit de rijksbegroting van SZW is een meerjarenreeks van de uitgaven macrobudget Participatiewet 

opgenomen (zie tabel hieronder, 1e regel). Voor de Langstraatgemeenten zijn precieze bedragen 

meerjarig nog niet bekend. Op basis van 2017 kan een aandeel van 0,397 % van het landelijk budget 

worden afgeleid. Bij toepassing van dat percentage voor de jaren na 2017 resulteert dit in de reeks 

budgetten, zoals opgenomen in onderstaande tabel (2e regel). Deze raming is nu in de 

meerjarenbegroting van Baanbrekers opgenomen. 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Landelijke ontwikkeling 6.100.139 6.224.586 6.307.192 6.369.036 

Stijgings-% 3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 

Midden-Langstraat 24.218 24.712 25.040 25.286 
 

Bovenstaande stijgingspercentages zullen ook worden gebruikt om indicatief een meerjarenraming 

van de uitgaven op te nemen (zie hierna bij de BUIG-lasten). 

Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is als pilot voor één jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van  

€ 500.000 naar € 600.000. Daarvoor is voor de duur van één jaar ook tijdelijk personeel ingezet  

(€ 96.000). Alleen in 2017 zijn de extra lasten en baten in de begroting opgenomen. In de tweede 

helft van 2017 zal de pilot worden geëvalueerd. Dit kan leiden tot (structurele) aanpassing van de 

begroting (via een begrotingswijziging). 

BUIG lasten 

De BUIG lasten zijn voor 2018 geraamd op € 24.691.000, een stijging van € 819.000 ten opzichte van 

2017, die als zodanig ook is opgenomen in de meerjarencijfers van de geactualiseerde begroting 

2017. 

Daaraan ligt ten grondslag: 

• aantallen stijging landelijk 3,43 %; 

• Baanbrekers volgt de landelijke trend; 

• raming gemiddeld volume 2018 is 1.749 klanten (58 hoger); 

• prijsstijging 2018 is nog niet opgenomen, omdat dit zowel effect heeft op BUIG-lasten als 

op BUIG-baten (veronderstelling is per saldo neutraal). Pas als vanuit het rijk nieuwe 

uitgangspunten voor 2018 bekend zijn, wordt hiermee gerekend; 

• Gemiddelde uitkeringshoogte is in 2017 begroot op € 14.117 (€ 23.872.000 / 1.691) en 

blijft voor 2018 vooralsnog daaraan gelijk (€ 24.691.000 / 1.749). 

Uitgaande van de basisraming 2018 met de stijgingspercentages vanuit de rijksbegroting 

rijksuitkering BUIG, zijn de lasten voor de komende jaren als volgt in de geactualiseerde meerjaren- 

begroting opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Stijgings-% 3,43 % 2,37 % 1,33 % 0,98 % 
Midden-Langstraat € 24.691 € 25.276 € 25.612 € 25.863 

Aantallen uitkeringsgerechtigden 1.749 1.790 1.814 1.832 
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 

Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 

kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 

een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet 

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

Voor de begroting 2018 worden de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden over de 
voorliggende 3 jaar (2015 – 2017): 

- Lasten: (€ 548.000 + € 361.000 + € 392.000) : 3 = € 434.000 (2017 was nog € 392.000). 
- Baten:  (€ 454.000 + € 295.000 + € 312.000) : 3 = € 354.000 (2017 was nog € 312.000); 

Voor de jaren na 2018 worden deze bedragen gelijk gehouden. 

Bijzondere bijstand  

Voor de begroting 2018 wordt ervan uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand uit voor de 

deelnemende gemeenten volledig uitvoert. Zodra de  werkzaamheden  zijn overgedragen, wordt de 

begroting hierop aangepast. 

De directe lasten voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling 

worden door de gemeenten gedekt. Uitgaande van gelijkblijvende regelgeving betekent dit per 

gemeente: 

Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 

Heusden 502 485 485 

Loon op Zand 319 303 303 

Waalwijk 973 937 937 

Totaal lasten 1.794 1.725 1.725 

 

Per kwartaal worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende 

gemeenten.  

Beleidsplan “Dienstverlenend handhaven 2015-2018” 

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 november 2015 is het beleidsplan 

“Dienstverlenend Handhaven 2015 – 2018” vastgesteld. 

Belangrijke onderdelen in dit beleidsplan waren voor wat betreft team handhaving: 

 In 2015 in totaal tot 30 beëindigingen van uitkeringen komen, in 2016 35x; 

 In 2015 aan terugvorderingen € 150.000 opboeken, in 2016 € 175.000; 

 Controle aan de poort: 60% tegenhouden. 

In het meerjarenbeleidsplan Dienstverlenend Handhaven is tevens afgesproken om na de eerste helft 

van de periode tussentijds te evalueren, dus over de periode 2015-2016. In de eerste helft van 2017 

zal een dergelijke evaluatie aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. 

In de begroting 2018 is nog rekening gehouden met de personele formatie voor de uitvoering van dit 

beleidsplan en met de verwachte opbrengsten. Na de uitgevoerde evaluatie zal het dagelijks bestuur 

besluiten of voortzetting gewenst is. Mocht dit niet het geval zijn wordt hiervoor een 

begrotingswijziging gemaakt.  
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2.1.4 Lasten en baten  

Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten:       

Uitkeringen BUIG 22.666 23.872 24.691 25.276 25.612 25.862 

Uitkeringen BBZ 361 392 434 434 434 434 

Bijzondere bijstand 1.794 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 

Gesubsidieerd 
personeel 

134 113 110 107 105 101 

Niet gesubsidieerd 
personeel 

2.428 2.813 2.771 2.771 2.771 2.771 

Inhuur derden 681 295 295 295 295 295 

Specifieke ICT 292 280 280 280 280 280 

Totaal lasten 28.356 29.490 30.307 30.888 31.222 31.468 

       

Baten:       

       

Inkomsten BUIG 23.036 23.415 24.218 24.712 25.040 25.286 

Invordering 441 600 500 500 500 500 

BBZ 295 312 354 354 354 354 

Bijzondere bijstand 1.794 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 

Inkomsten WSW 82 79 73 68 63 61 

Subtotaal 25.648 26.131 26.870 27.359 27.682 27.926 

       

Resultaat -2.708 - 3.359 -3.437 - 3.529 -3.540 - 3.542 

 

2.1.5 Verdeelsleutel 

De BUIG gelden worden één op één overgemaakt aan Baanbrekers voor de uitvoering van de 

inkomensvoorziening. Voor het resultaat wordt alsnog in de begroting 2018 de bestaande 

verdeelsleutel gehanteerd (= de inwoneraantallen van de gemeenten). 

De gemeenten zijn bezig met een onderzoek naar het bijstellen van de verdeelsleutel, omdat de 

financiering van het sociale domein wordt ontschot. Hierbij is de afrekening per uitkerings-

gerechtigde een alternatief (P x Q). 

2.2 Deelprogramma: Re-integratie en Participatie 

2.2.1 Ambities en ontwikkelingen 

Werk staat altijd voorop en betaald werk helemaal. Mensen die werken, kunnen zich ontwikkelen, 

horen erbij, krijgen zelfvertrouwen en dragen hun (financieel) steentje bij aan de maatschappij. Als 

iedereen de kans krijgt om naar beste kunnen mee te doen, voorkomen we dat mensen die aan de 

kant staan, steeds verder afglijden en niet meer meedoen. 

Het leidende principe voor Baanbrekers is het realiseren van betaald werk met als uitgangspunt ‘wat 

de markt kan, laat dat de markt doen’. De markt zal echter niet vanzelf alle mensen die kunnen en 

willen werken absorberen. Vaak is daar een extra ondersteuning en begeleiding voor nodig. Dit 
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kunnen de medewerkers van Re-integratie & Participatie van Baanbrekers bieden. Mits de kandidaat 

in kwestie ook echt betaald kán gaan werken! 

Voor de mensen die in staat zijn om betaald werk te verrichten, wordt daarnaast beoordeeld of 

hierbij een vorm van ondersteuning en/of begeleiding noodzakelijk is. Wat mensen zelf kunnen, laat 

Baanbrekers deze mensen zelf doen. Baanbrekers monitort wel dát ze het ook daadwerkelijk doen. 

Daarnaast zet Baanbrekers het instrument loonkostensubsidie actief in voor de gehele populatie met 

loonwaarden die lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Dit instrument is verankerd in de P-wet, 

bijvoorbeeld voor Banenafspraken en Nieuw Beschut Werken. De wettelijke inzet van het instrument 

loonkostensubsidie is niet alleen beperkt tot de bijstandsgerechtigden, maar wordt vanuit een 

breder perspectief ingezet. Dit betekent dat het instrument loonkostensubsidie óók ingezet wordt 

voor niet-uitkeringsgerechtigden (hierna: Nuggers). Doorgaans zijn dit de jongeren vanuit het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs (VSO/Pro-schoolverlaters), die zonder hulp 

langdurig aan een uitkerings- of WMO-traject verbonden zullen zijn of zelfs in de Jeugdzorg terecht 

komen. Kortom, waar deze Nuggers bij sociale zaken geld kosten, leveren ze aan de kant van WMO 

en Jeugdwet geld op.  

Met externe werkgevers kijkt Baanbrekers welk instrument het beste past. Dit is een afstemming 

tussen de business case van de werkgever, de mogelijkheden van de werknemer, en de mate van 

begeleiding die de werknemer nodig heeft. Bij werkzoekenden zonder een arbeidsbeperking is dit 

bijvoorbeeld training of matching, of een korte opleiding. Bij mensen met een arbeidsbeperking gaat 

het bijvoorbeeld om detachering, job coaching, job carving, groepswerk bij een externe werkgever 

met vaste begeleiding vanuit Baanbrekers en loonkostensubsidies om gederfde loonwaarde te 

compenseren. In dat laatste geval blijft Baanbrekers als werkgever optreden waardoor deze mensen 

de kans wordt geboden op betaald werk, in een omgeving waar ze effectief worden begeleid en de 

kans op duurzame betaalde tewerkstelling het grootst is. 

Voor de mensen die (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten, zullen de gemeenten 

instrumenten ontwikkelen gericht op sociale activering. Vanzelfsprekend kan Baanbrekers hierin 

participeren, geredeneerd vanuit de keten naar werk. De instroom en intake (waaronder de 

diagnose) aan de voorzijde zijn een verantwoordelijkheid van Baanbrekers. Baanbrekers gaat over tot 

activiteiten gericht op re-integratie als de personen in kwestie daar aan toe zijn. 

In het kader van met name de schadelastbeperking van het BUIG-budget wordt de doelgroep van de 

P-wet zoveel als mogelijk duurzaam geplaatst: 

• voor kandidaten met 75-100% loonwaarde: via plaatsing op een reguliere arbeidsplaats 

zonder (structurele) subsidie, bij voorkeur door directe matching bij de poort maar soms ook 

via een traject, proefplaatsing of werkervaringsplaats (WEP) als opstap – betaalbaar uit het 

participatiebudget; 

• voor kandidaten met loonwaarde 65-80%: via plaatsing op een reguliere baan met een 

intensief traject en tijdelijke loonkostensubsidie, om deze mensen op termijn voldoende 

loonwaarde te laten opbouwen om regulier zonder subsidie te kunnen werken – betaalbaar 

uit participatiebudget of BUIG; 

• voor kandidaten met loonwaarde 35-70%: via de Wet banenafspraak, plaatsing op basis van 

loonwaarde bij een reguliere werkgever. Het verschil tussen loonwaarde en het minimum 

loon wordt door Baanbrekers betaald en vaak levert Baanbrekers ook job coaching voor 

enige tijd. Het BUIG-budget en het participatiebudget dienen hierbij als dekkingsmiddel; 
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• voor kandidaten met loonwaarde rond 30%: via beschut werk, voor degenen die alleen in 

een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Hierop wordt 

verder ingegaan bij het deelprogramma leerwerkstructuur. Betaalbaar uit het BUIG en het 

participatiebudget. 

Intern werken met Transferium en IDU 

Werkzoekenden vanuit de P-wet bij Baanbrekers worden kandidaten genoemd. Zij komen niet bij 

Baanbrekers voor een uitkering, maar voor werk. Direct bij de poort kijkt Baanbrekers of deze 

mensen gematcht kunnen worden op een reguliere betaalde baan. Lukt dat niet dan gaan deze 

kandidaten aan de slag in het leerwerkstructuur van Baanbrekers; eerst in het Transferium voor 

diagnose en eerste behoud werkritme, en daarna naar een werkervaringsplek (WEP) om o.a. 

sollicitatie- en werknemersvaardigheden verder te ontwikkelen. De matchers en accountmanagers 

houden alle kandidaten in beeld en bemiddelen ze naar de vacatures die Baanbrekers uit de markt 

haalt. Inzetbaar maken en houden van kandidaten voor matching is corebusiness voor Baanbrekers. 

De instrumenten en de werkmakelaars, die hier uitvoering aan geven, worden deels bekostigd uit de 

bijdrage van de gemeenten (personele lasten), deels uit het participatiebudget (instrumenten). 

Banenafspraakbanen 

Met de invoering van de Wet Banenafspraak en het Sociaal Akkoord 2013 hebben de gemeenten een 

spilfunctie gekregen als het gaat om plaatsen van kandidaten met een arbeidsbeperking en 

verminderde loonwaarde. Kandidaten hebben een afdwingbaar recht op ondersteuning bij het 

vinden van werk. Baanbrekers bepaalt de inhoud c.q. instrumenten van het traject naar werk. 

Werkgevers die voornemens zijn een kandidaat aan te nemen, hebben, na een vastgesteld 

verminderde arbeidsproductiviteit, een afdwingbaar recht op een loonkostensubsidie en begeleiding 

voor het behoud van het werk. 

Ontwikkelen en plaatsen van deze kandidaten is dus één ding, ze aan het werk houden is iets anders. 

Vaak hebben deze kandidaten een structurele subsidiëring en job coaching nodig om aan het werk te 

blijven. Deze kandidaten in de banenafspraakbanen blijven hierdoor onderdeel van het werkproces 

van Baanbrekers zowel  financieel als in begeleiding. De personele lasten betaalt Baanbrekers uit de 

bijdrage gemeenten en deels uit tijdelijke middelen binnen de regio Hart van Brabant. De 

loonkostensubsidies worden volgens wettelijke bepaling uit het BUIG betaald. 

Beschut werken 

Vanaf 2017 zijn de gemeenten verplicht een aantal beschutte werkplekken te creëren. Deze 

verplichting is vastgelegd in wetgeving. Baanbrekers maakt zich hard om zoveel mogelijk mensen te 

plaatsen conform deze wetgeving, maar beseft ook dat het aanbod aan werkzoekenden groter is dan 

de absorptie in de markt. Baanbrekers kan daar echter geen keuze meer maken door kandidaten niet 

voor te dragen. Sinds de verplichting in de wet kunnen kandidaten zich zelf aanmelden voor een 

indicatie en hebben recht op een betaald dienstverband. Zelfmelders zijn kandidaten met een goede 

houding en krijgen een mooie kans op een stap voorwaarts in hun werkende leven extra steun te 

bieden. Net als bij de Banenafspraken blijven deze kandidaten – zolang zij tot de doelgroep behoren 

– langdurig tot het werkproces van Baanbrekers behoren. Dit betekent een structurele financiële en 

begeleidingsverplichting. Daarbij gaat het om het verstrekken van loonkostensubsidie, job coaching 

en werkvoorzieningen. De loonkostensubsidies betaalt Baanbrekers uit het BUIG en de personele 

lasten betaalt Baanbrekers uit het participatiebudget. 
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Jeugdwerkeloosheidsvrije zone en RMC  

De Hart-van-Brabant-gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een 

jeugdwerkloosheidsvrije regio. Deze ambitie is geoperationaliseerd in een regionaal 

Uitvoeringsprogramma dat maart 2016 in het POHO Hart van Brabant is vastgesteld. Vervolgens 

hebben de HvB-gemeenten zich medio 2016 door middel van lokale besluitvorming aan dit 

programma gecommitteerd.  

Een belangrijke rol is weggelegd voor een Jongerenpunt. In het Uitvoeringsprogramma is er de keuze 

voor aansluiting bij een fysiek Jongerenpunt in Tilburg of een eigen benadering en begeleiding van 

“spoorloze” jongeren. Het uitgangspunt is vastgelegd in de visie op jeugdwerkloosheid die in het 

Uitvoeringsprogramma  besloten ligt. Voor Baanbrekers is gekozen voor het budgettair neutraal 

opplussen van de functie van jongerencoach. 

Het actief benaderen van jongeren kan ook een aanzuigende werking hebben en leiden tot het 

(tijdelijk) verstrekken van meer uitkeringen en (tijdelijke) inzet van meer re-integratieondersteuning. 

Dit sluit overigens naadloos aan bij de RMC-ambities (de aanpak van voortijdig schoolverlaters voor 

de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand). Hoe die aanzuigende werking zich in 2017 gaat 

ontwikkelen is op korte termijn niet aan te geven. Het Uitvoeringsprogramma 

jeugdwerkloosheidsvrije regio en Baanbrekers onderschrijven de visie dat jongeren niet nodeloos in 

een uitkering moeten zitten en zich maximaal in moeten zetten om zelfstandig in het 

levensonderhoud te voorzien.  

Het aspect Werk & Inkomen is slechts een onderdeel van de ambitie van een 

jeugdwerkloosheidsvrije regio. Er is een vervlechting met de andere beleidsterreinen  Jeugdzorg, 

Onderwijs, WMO. Maar ook aanpalende terreinen als Zorg, Wonen, Justitie. Baanbrekers is 

vertegenwoordigd in de Stuurgroep en Projectteam Jeugdwerkloosheidsvrije Regio en zoekt daarin 

de verbindingen op met de Baanbrekers- en regiogemeenten om de ambitie uit het 

Uitvoeringsprogramma te borgen. 

2.2.2 Prestatie-indicatoren 

In 2018 streeft R&P naar 375 plaatsingen op regulier betaald werk, waaronder het wettelijke 

minimum van 12 voor nieuw Beschut werken en 62,5 voor 25,5 uur aan banenafspraakbanen.  

Daarnaast worden er 400 mensen geplaatst op een werkervaringsplaats en 300 mensen krijgen een 

training. 

2.2.3 Uitgangspunten en risico’s 

Onder de afdeling Re-integratie en Participatie is werken op locatie ondergebracht. In verband met 

de komende onderzoeken is deze activiteit ondergebracht bij het deelprogramma Leerwerkstructuur. 

Het deelprogramma Re-integratie en Participatie bestaat uitsluitend uit de lasten en baten voor de 

begeleiding van mensen naar werk of bij het behoud van werk. 

Op de rijksmiddelen voor re-integratie is de afgelopen jaren sterk bezuinigd. Voor Baanbrekers geldt 

daarbij ook nog dat er in het verleden incidentele voordelen behaald zijn die ten gunste van de re-

integratie zijn besteed.  

Beschutwerken 

Uiterlijk per 31 december 2017 moeten  12 beschutte werkplekken van 31 uur per week zijn 

gerealiseerd . De loonkostensubsidie bedraagt  € 14.820 per werkplek en voor 12 werkplekken op 
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jaarbasis € 17.840. Uitgaande van een gelijkmatige groei is, worden er voor een half jaar in 2017 

gemaakt. De loonkostensubsidie is  dan voor het eerste jaar € 89.000.  

Per 31 december 2018 wordt de taakstelling door het rijk verhoogd naar 22, dus 10 extra. De kosten 

van de beschutte werkplekken in 2017 bedragen voor heel 2018 € 177.840. Ook voor 2018 wordt 

uitgegaan van een gemiddelde groei. Dus 50% van de lasten van10 extra plaatsen is € 74.000. De 

lasten voor 2018  bedragen € 252.000 (€ 178.000 + € 74.000). 

Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met de volledige loonkosten subsidie voor 22 werkplekken: (€ 

326.000).  

Naast de loonkostensubsidie moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden.  Het rijk heeft 

deze kosten € 8.500 per plek zijn gesteld. Hiervoor wordt ook uitgegaan van een gelijkmatige groei. 

Dit betekent in 2017 € 51.000 (half jaar), voor 2018 € 145.000 (€ 102.000 + € 43.000) en in de jaren 

daarna € 187.000 (€ 102.000 + € 85.000). 

Banenafspraak 

Op basis van de huidige aantallen Banenafspraak wordt de loonkostensubsidie meerjarig op  

€ 519.000 geraamd. Betreft 62,6 baanafspraken (van 25,5 uur per week) met kosten van € 8.283 per 

eenheid, in totaal dus € 519.000. Daar komen nog begeleidingskosten bij van € 4.250 per werkplek. 

Bij gemiddeld 51 werkplekken € 216.750 per jaar.  

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Beschut werken      

Loonkostensubsidie 89 252 326 326 326 

Uitvoeringskosten 51 145 187 187 187 

Subtotaal 140 397 513 513 513 

Banenafspraak      

Loonkostensubsidie 519 519 519 519 519 

Uitvoeringskosten 216 216 216 216 216 

Subtotaal 735 735 735 735 735 

Raming totaal 875 1.132 1.248 1.248 1.248 

 

2.2.4 Lasten en baten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten        

Re-integratie trajecten 1.152 1.592 1.500 1.500 1.500 1.500 

Projectkosten (HOB)  357 0 0 0 0 

Beschut werken  140 397 513 513 513 

Banenafspraken  735 735 735 735 735 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel 

584 552 563 563 563 563 

Inhuur personeel 186 50 50 50 50 50 

Totaal lasten 1.922 3.426 3.245 3.361 3.361 3.361 
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Baten        

Rijksmiddelen re-integratie 1.755 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087 

Inkomsten uit projecten 149 357 0 0 0 0 

Inkomsten uit de regio  200 200 200 200 200 

Vergoeding van begeleid 
werken 

-197 -200 -200 -200 -200 -200 

Totaal baten 1.707 2.025 1.731 1.818 1.896 2.087 

        

Resultaat  -215 -1.401 -1.514 -1.543 -1.465 -1.274 

 

2.2.5 Verdeelsleutel 

De middelen die de gemeenten ontvangen voor re-integratie gaan naar Baanbrekers en het tekort 

wordt op inwoneraantal verdeeld. 

2.3 Deelprogramma: Leerwerkstructuur 

2.3.1 Ambities en ontwikkelingen 

Het leerwerkstructuur is naast een werkbedrijf in het kader van de Wsw een instrument dat wordt 

ingezet voor de re-integratie van kandidaten vanuit de P-wet. Hiervan is een afzonderlijk 

deelprogramma gemaakt in verband met de financiële en organisatorische omvang. De uitvoering 

van de Wsw is een wettelijke taak. Het werkbedrijf is de productie-omgeving waar medewerkers uit 

de doelgroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn in dienst van Baanbrekers. 

Het leerwerkbedrijf en WML Facilitair zijn sinds 1 januari 2016 nauwer met elkaar verbonden. Samen 

vormen ze de totale leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers. WML Facilitair is sinds 1 januari 2016 

een honderd procent dochteronderneming van Baanbrekers is. De overgang naar Baanbrekers is vlot 

verlopen. Inmiddels is het eerste jaar onder de vlag van Baanbrekers achter de rug en de 

samenwerking heeft al volop voordelen opgeleverd. Zo kunnen regelmatig medewerkers van WML 

Facilitair aan de slag voor het leerwerkbedrijf van Baanbrekers en andersom. Daarmee worden o.a. 

pieken en dalen in de productie opgevangen. Daarnaast kunnen meer mensen aan werk worden 

geholpen, omdat er meer activiteiten c.q. instrumenten kunnen worden aangeboden aan deze 

mensen, en kan de externe klant ook beter worden geholpen. 

De activiteiten van het werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse Product Marktcombinaties (PMC’s). 

Het werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken en assembleren 

 Wasserij 

Hoewel er geen wettelijke opdracht is dat er een sluitend vangnet met passende voorzieningen voor 

kwetsbare groepen binnen de P-wet moet worden gecreëerd, ligt het wel in de rede dat de 

Langstraatgemeenten de eerste verantwoordelijkheid en zorgplicht hebben voor het organiseren van 

deze sociale infrastructuur. De krimp als gevolg van het feit dat de Wsw-doelgroep binnen 

Baanbrekers afneemt, kan worden opgevangen door het bieden van diensten aan nieuwe 
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doelgroepen, zoals de doelgroepen vanuit de Banenafspraak en de P-wet, alsmede het organiseren 

van de nieuwe voorziening beschut werk. Met dit mixed-People concept (Wsw, bananafspraak, 

nieuw beschut werk) wordt gezorgd dat de bestaande infrastructuur, kennis en deskundigheid van 

Baanbrekers die nodig is voor deze kwetsbaarste doelgroep binnen de P-wet geborgd wordt. 

 

De doelstelling van Baanbrekers is zorgen dat de nieuwe doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur 

in een reguliere omgeving. In het bereiken van dit doel speelt de leerwerkstructuur een belangrijke 

rol. Baanbrekers heeft de uitdaging opgepakt om de bestaande Wsw-infrastructuur verder uit te 

breiden naar een leerwerkinfrastructuur voor een deel van de doelgroep vanuit de P-wet. De huidige 

opgave voor Baanbrekers is het zorgen dat de doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur in een 

reguliere omgeving. De PMC’s georganiseerd binnen WML Facilitair en het werkbedrijf zijn een 

onmisbaar middel gebleken als opstap naar (regulier) werk voor de doelgroep uit de P-wet. Ze 

vormen dus tevens een adequate voorziening voor de doelgroep vanuit de Wsw.  

 

Er vindt onderzoek plaats of nieuwe samenwerkingsvormen met externe partners (gedacht kan 

worden aan social firms/start ups, praktijkonderwijs, GGZ ) gebruik kunnen maken van de 

infrastructuur van Baanbrekers. Ook de samenwerking met de Diamant-groep zal de komende jaren 

verder worden vormgegeven.  

2.3.2 Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicatoren van de PMC’s zijn uit te splitsen in 2 soorten: 

A. Gekoppeld aan In- Door- Uitstroom:   

Hiervoor wordt in 2017 een instrument ontwikkeld. 

B. Gekoppeld aan gerealiseerde omzet: omzet – directe kosten ( zie meerjarenbegroting voor cijfers) 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten: Directe kosten 264 309 309 309 309 309 

Baten: Omzet 3.064 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 

Saldo 2.800 2.801 2.801 2.801 2.801 2.801 

 

2.3.3 Uitgangspunten en risico’s 

WML Facilitair  

WML facilitair is de handelsnaam van Ruelong BV en maakt geen onderdeel uit van (de begroting 

van) Baanbrekers. In de bedrijfsvoering is WML facilitair gelijk aan de PMC ’s in het leerwerkbedrijf 

van Baanbrekers. Administratief is Ruelong BV geheel onafhankelijk. De kosten van bedrijfsvoering 

die in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong BV worden gemaakt, worden door belast aan Ruelong 

BV. Zie hiervoor het deelprogramma Bedrijfsvoering en Overhead. 

Gesubsidieerd personeel 

Het gaat hierbij om de kosten van de Wsw -ers. Het werkbedrijf bestaat uit de(PMC’s) Verpakken & 

assemblage, wasserij, Twiddus, Cleanroom, Broikes en Transferium.  

De werkpool is ondergebracht bij de afdeling Re-integratie en Participatie. De personele lasten en 

opbrengsten worden toegerekend aan de leerwerkstructuur.  
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 Bedragen 

x € 1.000 

Rekening 

2016 

Begroting 

2017 

2018 2019 2020 2021 

Werkpool 3.959 3.872 3.779 3.675 3.588 3.476 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.425 5.444 5.313 5.167 5.045 4.888 

Totale Lasten 

gesubsidieerd personeel 

9.384 9.316 9.092 8.842 8.633 8.364 

Tegenover lasten van het gesubsidieerde personeel staan de inkomsten uit de Rijksbijdrage Wsw. 

Hierop wordt verder ingegaan in Paragraaf 4.1.3: Gesubsidieerd personeel van uit rijksmiddelen 

Wsw. 

Niet gesubsidieerd personeel 

In de PMC’s en bij de werkpool worden reguliere medewerkers ingezet als meewerkend voorman om 

het gesubsidieerde personeel te begeleiden en het werk te coördineren.  

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Werkpool 1.455 1.374 1.401 1.401 1.401 1.401 

Werkbedrijf (PMC’s) 993 1.042 1.063 1.063 1.063 1.063 

Totale Lasten 
gesubsidieerd personeel 

2.448 2.416 2.464 2.464 2.464 2.464 

 

2.3.4 Lasten en baten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten:        

Directe kosten PMC’s 264 309 309 309 309 309 

Kosten werkpool -2 28 28 28 28 28 

Fidant  720 720 720 720 720 

Lasten gesubsidieerd 
personeel 

9.384 9.316 9.092 8.842 8.633 8.364 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel  

2.448 2.416 2.464 2.464 2.464 2.464 

Inhuur personeel  50 50 50 50 50 

Totaal lasten 12.102 12.839 12.664 12.414 12.205 11.935 

         

Baten:        

Rijksuitk. Wsw Werkpool 8.545 3.218 2.958 2.766 2.559 2.472 

Rijksuitkering Wsw PMC’s  4.622 4.249 3.973 3.676 3.551 

Omzet PMC’s werkbedrijf 3.064 3.110 3.110 3.110 3.110 3.110 

Werkpool  1.297 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 

Fidant (extern) 257 210 210 210 210 210 

Fidant (intern)  360 360 360 360 360 

Totaal baten 13.163 12.890 12.257 11.789 11.285 11.073 

        

Resultaat  1.061 51 -407 -625 -920 -862 
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2.3.5 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen. 

2.4 Deelprogramma: Bedrijfsvoering en overhead 

2.4.1 Ambities en ontwikkelingen 

De kosten van de afdeling Bedrijfsvoering vervullen primair de rol om (de interne klant) gevraagd en 

ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit alles binnen 

het wettelijke kader en de geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en effectiviteit 

en efficiëntie voorop staan. 

De afdeling Bedrijfsvoering en Directie vormen samen het deelprogramma Bedrijfsvoering en 

Overhead. In dit programma zijn ook de kosten van huisvesting en ICT opgenomen. 

2.4.2 Uitgangspunten en risico’s 

Bedrijfsvoering vervult primair de rol om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te ondersteunen 

in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers.  

In de presentatie van de kosten van de bedrijfsvoering in de begroting 2018 wordt rekening 

gehouden met de aangepaste verslagleggingsregels in BBV ten aanzien van overhead. 

Geconstateerd wordt dat er de afgelopen jaren een scheefgroei tussen taken en formatie is ontstaan, 

met een verhoogde druk op de overhead. Deze scheefgroei is een gevolg van: 

• de taakverzwaring die voortvloeit uit (complexere) regelgeving van de Participatiewet; 

• de toename van de groep mensen die gebruik maakt van de bijstand; 

• de eisen o.g.v. wet en regelgeving, bijvoorbeeld op terrein van privacy en 

informatiebeheer; 

• de verdere wens om de bedrijfsvoering te professionaliseren (sturingsinformatie);  

• de noodgedwongen vervanging van Wsw-formatie door regulier formatie op staffuncties. 

Hierdoor is er sprake van een spanningsveld waarbij zowel de externe (wettelijke) verplichtingen als 

de interne bedrijfsvoering ertoe leiden dat ingezet zal moeten worden op zowel groei van de 

formatie als verdere professionalisering van de huidige formatie (zowel binnen het primaire proces 

als binnen de ondersteunende processen). 

In deze notitie wordt inzicht gegeven in de baten en lasten van de afdeling Bedrijfsvoering (& 

Control) en de daarbij mogelijke keuzes. 

Daarnaast lopen over de begroting van Baanbrekers nog lasten en baten die te maken hebben met 

verrekening personeelslasten Ruelong BV (WML Facilitair); deze zijn nu buiten beschouwing gelaten. 

Niet gesubsidieerd personeel 

Onder de kosten van niet gesubsidieerd personeel zijn de salariskosten van de afdeling 

bedrijfsvoering en de directie opgenomen. Onder de directie zijn ook de lasten van boventalligen 

opgenomen. 
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Vergoeding buitengemeenten Wsw 

De nu bekende rijksbijdrage Wsw 2017 uit de septembercirculaire 2016 (van € 13.599.000) is nog 

gebaseerd op de oude systematiek van woongemeente. Door een nieuwe systematiek (niet meer de 

woongemeente, maar de betaalgemeente als basis) komt de “vergoeding Wsw buitengemeenten en 

BW” (BW = Begeleid Werken) voor het gedeelte van de buitengemeenten (2017: ongeveer 

€ 650.000) met ingang van 2017 te vervallen. In 2016 zijn ook 2x gegevens over betaalgemeente per 

Wsw-ers aan het Ministerie verstrekt. Pas in de meicirculaire 2017 wordt het resultaat hiervan 

geëffectueerd in de cijfers van het Ministerie. Dan komt de vergoeding buitengemeenten te 

vervallen, maar dan zal ook de rijksbijdrage op een andere basis (= betaalgemeente i.p.v. 

woongemeente) worden vastgesteld. Tot aan de meicirculaire 2017 wordt de raming vergoeding 

Wsw buitengemeenten van € 650.000 (als onderdeel van de € 850.000) dus gehandhaafd. 

Bijdragen Ruelong BV 

Ruelong BV (WML Facilitair) is juridisch een afzonderlijk bedrijf, maar er lopen wel kosten en 

opbrengsten door naar Baanbrekers. Ruelong BV draagt bij aan de uitvoering van de SW en de P-wet. 

Wat betreft de bijdragen van Ruelong BV moet gedacht worden aan de doorberekening van 

salariskosten van medewerkers van Baanbrekers die gedetacheerd zijn bij Ruelong BV en van overige 

personeelskosten; de dienstverleningsovereenkomst en de doorberekening van materiële kosten. Dit 

zijn belangrijke bijdragen in de financiering van de bedrijfsvoeringskosten van Baanbrekers.  

Na onderzoek is geconcludeerd dat het fiscaal en juridisch gezien, maar ook vanwege het behoud van 

het bedrijfsmatige karakter van WML Facilitair niet verstandig is om WML Facilitair op te laten gaan 

in de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  

Met ingang van de jaarrekening 2016 is de berekening van de dienstverlening aan Ruelong BV 

gebaseerd op een inschatting van de bestede uren en het gebruik van deze uren. 

2.4.3 Lasten en baten 

De onderstaande tabel is het verplichte overzicht van de kosten van bedrijfsvoering en overhead  

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten:        

Lasten gesubsidieerd 
personeel 

1.274 1.020 1.240 1.205 1.178 1.139 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel  

2.739 2.989 3.095 3.016 3.016 3.016 

Overige personeelslasten 542 526 526 526 526 526 

Inhuur 174 122 122 122 122 122 

Afschrijving 659 675 675 675 675 675 

Rente 77 65 65 65 65 65 

Onderhoud 87 235 235 235 235 235 

Voorziening onderhoud  0 0 0 0 0 

Meerjarig onderhoud  366 233 388 250 75 

Algemene lasten 1759 1.551 1.551 1.551 1.551 1.551 

Lasten overige omzet 158 0 0 0 0 0 

Incidentele lasten  1645 100 100 100 100 

Totaal lasten 9.114 7.649 7.842 7.883 7.718 7.504 
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Baten:        

Rijksbijdrage SW 2.349 2.156 1.982 1.853 1.715 1.656 

Vergoeding buitengemeent. -736 -650 -587 -539 -539 -539 

Doorbelasting Ruelong 831 807 807 807 807 807 

Overige omzet  0 0 0 0 0 

Bijdr. gem. apparaatslasten 4.400      

Incidentele baten 5 5.020 100 100 100 100 

Totaal baten 6.849 7.333 2.302 2.221 2.083 2.024 

        

Resultaat  -2.265 -316 -5.540 -5.662 -5.635 -5.480 

 

2.4.4 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen.  

2.5 Algemene dekkingsmiddelen 

Baanbrekers ontvangt van de gemeenten de volgende bijdragen om de deelprogramma’s uit te 

voeren. 

 Bedragen 
x € 1.000 

2018 2019 2020 2021 

Saldo per programma:     

Inkomensondersteuning -3.437 - 3.529 -3.540 - 3.542 

Re-integratie en Participatie -1.514 -1.543 -1.465 -1.274 

Leerwerkstructuur -407 -625 -920 -862 

Bedrijfsvoering  en Overhead -5.540 -5.662 -5.635 -5.480 

Totaal deelprogramma’s -10.898 -11.359 -11.560 -11.158 

     

Gemeentelijke bijdragen 9.515 9.615 9.605 9.595 

     

Per saldo nog te dekken -1.383 -1.744 -1.955 -1.563 

     

Mutatie reserves     

Toevoeging pers. Res -20 -20 -20 -20 

Toevoeging onderhoud gebouwen -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderhoud gebouwen 233 388 250 75 

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

1.410    

     

Stelpost Herpositionering  -1616 -1965 -1748 

     

Saldo -0 -0 -0 -0 

 

In voorbereiding deze begroting is in goed overleg met de gemeenten een kadernota opgesteld 

waarin de uitgangspunten voor de begroting opgesteld zijn. Voor de begroting zijn de 
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deelprogramma’s geanalyseerd. Hierbij is gezocht naar mogelijkheden.om binnen het bestaande 

beleid tot een beperking van de gemeentelijke bijdragen te komen. Op basis van deze analyses kan 

dit niet worden gerealiseerd. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om het huidige 

takenpakket aan te passen. Hiervoor wordt een herpositioneringsonderzoek opgestart met ingang 

van 1 mei 2017 waarmee de stelpost Herpositionering nader wordt ingevuld.  

2.6 Vennootschapsbelasting  

In 2016 heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is 

vastgesteld dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. De belastingdienst heeft in een brief 

van 24 januari 2017 bevestigd dat Baanbrekers geen winststreven heeft. 
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3 Overzicht van lasten en baten met meerjaren perspectief 

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Begroting 
2017 

2018 2019 2020 2021 

Lasten        

Inkomensondersteuning 28.356 29.490 30.307 30.888 31.222 31.468 

Re-integratie en Participatie 1.922 3.426 3.245 3.361 3.361 3.361 

Leerwerkstructuur 12.102 12.839 12.664 12.414 12.205 11.935 

Bedrijfsvoering & Overhead 9.114 7.649 7.842 7.883 7.718 7.504 

Stelpost herpositionering    -1.618 -1.965 -1.751 

Totale lasten 51.494 53.404 54.057 52.928 52.541 52.518 

       

Baten        

Inkomensondersteuning 25.648 26.131 26.870 27.359 27.682 27.926 

Re-integratie en Participatie 1.707 2.025 1.731 1.818 1.896 2.087 

Leerwerkstructuur 13.163 12.890 12.257 11.789 11.285 11.073 

Bedrijfsvoering & Overhead 6.849 7.333 2.302 2.221 2.083 2.024 

Gemeentelijke bijdragen 4.398 8.885 9.515 9.615 9.605  

Totale baten 52.096 57.264 52.675 52.802 52.551 52.705 

       

Gerealiseerde resultaat 602 3.860 -1.383 -126 -9 -186 

       

Resultaatsbestemming         

Toevoeging  algemene res. uit 
het resultaat 2015/2016 

-3.546 -3.420     

Onttrekking  res vakantiegeld 165      

Toevoeging pers. Res -20 -20 -20 -20 -20 -20 

Toevoeging onderh.gebouwen -313 -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderh. 
gebouwen 

 366 233 388 250 75 

Toevoeging aan de reserve 
Buig debiteur 

-305      

Onttrekking aan res Buig  1.319     

Toevoeging aan reserve 
Herpositionering 

 -1.865     

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

  1.410    

       

Resultaat na bestemming -3.420 -0 -0 -0 -0 -0 
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4 Paragrafen 

4.1.1 Verbonden partijen  

De hierna volgende verbonden partijen hebben allen Waalwijk als vestigingsplaats en vallen volledig 

onder Baanbrekers. 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 

activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via 

Baanbrekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De 

stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van 

Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. 

Stichting Fidant 

Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. 

Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-

integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 

De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. 

Ruelong BV 

Conform de samenwerkingsovereenkomst van de Joint Venture WML-F (met Vebego) is overeen-

gekomen, de samenwerking na 5 jaar te evalueren. Baanbrekers / Ruelong BV heeft dit in het 5e jaar 

(2015) gedaan en besloten de joint Venture niet voort te zetten. Dit betekent dat de besloten 

vennootschap Ruelong BV per 1 januari 2016 100% eigendom is van Baanbrekers. Ruelong BV ex-

ploiteert WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak en beveiliging. Aangezien 

er ultimo 2016 156 Wsw-medewerkers gedetacheerd zijn bij WML Facilitair, zijn daarmee niet alleen 

de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. 

4.1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Bestemming reserve Herpositionering 

In de Gemeenschappelijke Regeling zijn afspraken zijn gemaakt over een vrije, algemene reserve van 

maximaal € 1.200.000.  

In de informele  bijeenkomst met de raadsleden van de aangesloten gemeenten  van 20 maart 2017 

is de meerjarige ontwikkeling van de lasten en baten besproken. Zonder interventie zal de bijdrage 

van de gemeenten de komende jaren aanzienlijk stijgen en daarmee grote druk leggen op de 

gemeentelijke begrotingen. In deze bijeenkomst hebben de aanwezigen zich uitgesproken voor een 

onderzoek naar een mogelijke herpositionering van Baanbrekers. Om dit te kunnen realiseren wordt 

bij de jaarrekening 2016 een voorstel gedaan om van de meevallende resultaten  een 

bestemmingsreserve te vormen. De reserve zal de komende jaren worden ingezet om de tekorten te 

overbruggen tot de nieuwe positie is bepaald. De voorgestelde resultaatsbestemming is in de 

begroting 2018 opgenomen. 
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Ten aanzien van de weerstandscapaciteit: 

- In de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten bijdragen in 

de kosten van Baanbrekers; 

- Baanbrekers ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en 

andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving. 

Verder is in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen dat de deelnemende gemeenten er steeds 

zorg voor dragen dat Baanbrekers te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 

verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

Risico-inventarisatie 

Ten aanzien van de begroting 2018 zijn de volgende risico’s relevant: 

 Gemeentelijke bijdragen 
De gemeentelijke bijdragen stijgen bij ongewijzigd beleid aanzienlijk en de kans bestaat dat deze niet 
passen in de gemeentelijke begroting. In mei 2017 wordt gestart met een onderzoek naar de 
herpositionering van Baanbrekers om te onderzoeken of het gemeentelijke  beleid moet worden 
aangepast om tot een betaalbare voorziening voor de gemeenten te komen. 
  

 Beschut werken en banenafspraak  
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een gelijkmatige groei naar de wettelijk verplichte 
aantallen. De begeleidingskosten zijn gebaseerd op de landelijke indicatie. 
Daarnaast wijzigen de aantallen en de eisen van het rijk wijzigen steeds. De komst van een nieuw 
kabinet zal waarschijnlijk leiden tot een aangepaste beleid.  
De kosten van beschutwerken en  de banenafspraak zijn aanzienlijk en de kans bestaat dat er 
onvoldoende middelen zijn om de regeling uit te kunnen voeren omdat de kosten moeilijk in te 
schatten zijn. 
 

 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden  
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 

Lokaal kunnen deze afwijken. Het onderzoek naar de herpositionering kan leiden tot minder inzet op 

re-integratie en hierdoor kan het aantal uitkeringsgerechtigden stijgen. 

 Ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie)  
Door de ontschotting van de rijksmiddelen moeten de gemeenten nieuwe afspraken maken over de 

vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Dit zijn nu de rijksmiddelen. 

Door nieuwe afspraken kunnen herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. 

 Buitengemeenten 
In de meicirculaire 2017 wordt in de rijksbijdrage Wsw voor wat betreft het begrip buitengemeenten 

de huidige basis van woongemeente in betaalgemeente gewijzigd. Daarbij kunnen 

herverdeeleffecten ontstaan. 

 Stijging loonkosten   
De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de 

rijksbijdrage Wsw. 
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 Omzet PMC’s Werkbedrijf  
De omzet  in de PMC’s van het werkbedrijf zijn in de meerjarenbegroting voor de komende jaren 

gelijk gehouden. De kans bestaat dat dit resultaat niet gehaald kan worden vanwege de 

doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – uitstroom. 

 Omzet Werkpool  
Voor de komende jaren is de omzet van de Werkpool gelijk gehouden. De kans bestaat dat dit 

resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – 

uitstroom. 

 Lening van Baanbrekers aan Ruelong 
In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong BV. Het 

betreft een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar en een aflossing in 9 halfjaarlijkse termijnen. 

Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV (de juridische 

verkrijger van het Vebego-belang in de V.O.F. WML-Facilitair). Bij het opstellen van de jaarrekening 

2016 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baanbrekers aan Ruelong BV niet zeker is, 

omdat de financiële situatie van Ruelong nog niet helder is. Derhalve is een voorziening voor 

oninbaarheid opgenomen. Op het moment dat van Ruelong BV een openingsbalans 2016, een 

jaarrekening 2016 en een adequate meerjarenbegroting 2017 en verder beschikbaar zijn, zal een 

nader oordeel over de mate van oninbaarheid kunnen worden gevormd. 

Kengetallen 

In BBV zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om de vermogenspositie en de financiële 

weerbaarheid van de organisatie uit te drukken. Voor zover van toepassing zijn deze onderstand 

opgenomen. Door het ontbreken van een algemene reserve hebben de kengetallen bij Baanbrekers 

nauwelijks toegevoegde waarde. Het weerstandvermogen ligt bij de gemeenten. 

• Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. 
Daarmee kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers 
toereikend is om de schuldverplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het saldo van de 
bruto schulden en geldelijke bezittingen uit in een percentage van het inkomen. Bij een netto 
schuldquote hoger dan 130% van de inkomsten is sprake van een hoge schuld. Goed bekeken 
springt het licht al bij een percentage boven de 100% op oranje. Aangezien in de begroting 
de lasten worden afgedekt door de gemeentelijke bijdragen heeft Baanbrekers zelf geen 
ruimte om schulden af te dekken.  

• Solvabiliteits-risico: Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft weer in hoeverre er geen schulden 
op het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij een onmiddellijke 
liquidatie genoeg geld overblijft om alle schulden te vereffenen. Het geeft in een percentage 
aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in 
fictieve zin vrijkomt als al het bezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de 
solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20. Bij een lager percentage bevindt Baanbrekers 
zich op glad ijs.  

 

Structurele exploitatie-ruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend 

zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en de aflossing) te dekken. In de begroting van 

Baanbrekers worden de baten gelijk gemaakt aan de lasten door de gemeentelijke  bijdragen. 

Baanbrekers heeft geen structurele exploitatie-ruimte. 
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4.1.3 Gesubsidieerd personeel vanuit rijksmiddelen Wsw 

Baanbrekers kent een groot aantal Wsw’ers waarvoor vergoeding van het rijk wordt verkregen. In 

deze vergoeding is ook een bedrag voor de bij Ruelong BV (WML Facilitair) gedetacheerde 

medewerkers. De vergoeding van het rijk is niet gebaseerd op het aantal fte, maar op het aantal SE.  

Met ingang van de jaarrekening 2016 worden de salariskosten gesubsidieerd personeel van Ruelong 
BV (WML Facilitair) voortaan geheel doorbelast (zie de - € 4.320.000). Daarnaast wordt een deel van 
de stelpost LIV op basis van het aantal fte in de begroting 2017 ook verrekend met Ruelong BV; dit 
aandeel betreft € 71.000. 

Tegenover deze salarislasten staan de rijksmiddelen Wsw. Het aantal Wsw’ers neemt geleidelijk aan 
af, waarbij het ministerie eerder van 5% per jaar uitging en Baanbrekers van de daadwerkelijke 
uitstroom, die lager was. Bij de septembercirculaire 2016 heeft het rijk deze trend ook landelijk 
erkend, waarbij de Wsw-subsidie meerjarig is bijgesteld. Voor de jaren 2016 – 2021 betekent een 
extra rijksbijdrage. Daarnaast zit in deze hogere rijksuitkering ook een tegemoetkoming in de extra 
kosten van de in december 2015 overeengekomen nieuwe CAO. Het meerjarig verloop wordt nu 
(bedragen x € 1.000): 

x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Basis MJB 2017 14.096 12.960 11.905 11.128 10.346 10.346 

Bijstelling 717 639 597 562 470 101 

Nieuw MJB 2017 14.813 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447 

 

N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 
ontschotting van de rijksmiddelen. 

Voor bepaling van de hoogte van de rijksmiddelen Wsw wordt gerekend met het aantal 
gerealiseerde plaatsen in standaardeenheden (SE), waarbij de blijfkans in percentage door uitstroom 
van Wsw’ers per jaar omlaag gaat (waarbij 2015 = 100% c.q. 607,39 SE). Op basis van de gegevens 
van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk betekent dit: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Blijfkans in % 95,80 % 91,00 % 86,44 % 81,94 % 77,13 % 72,91 % 

Nieuw MJB 2017 14.813 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447 

Aantal SE 581,87 552,73 525,01 497,69 468,46 442,84 

Gemiddeld 
bedrag per SE 

 
€ 25.451 

 
€ 24.603 

 
€ 23.813 

 
€ 23.489 

 
€ 23.089 

 
€ 23.590 

 

Vanuit voorgaande gegevens kan een gemiddeld bedrag per SE worden berekend (zie laatste regel in 
bovenstaande tabel). Over de jaren 2016 tot en met 2020 heeft de rijksoverheid na invoering van de 
Participatiewet een bezuiniging van € 500 per SE per jaar doorgevoerd. Met name daardoor loopt de 
vergoeding per SE ook zo terug, in die jaren (afgerond) zo’n € 2.500 per SE; bij een gemiddelde van 
525 in periode een niet beïnvloedbare bezuiniging van het rijk van grofweg zo’n € 1,3 miljoen.  

4.1.4 Onderhoud kapitaalgoederen  

Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 

gebouwen, met daarna gekoppeld een bestemmingsreserve meerjaren onderhoud gebouwen. De 

financiële gevolgen van stortingen en onttrekkingen aan deze reserve worden via 

resultaatbestemming in de meerjaren begroting opgenomen. In de rapportages van de planning & 

control-cyclus zal de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud worden gemonitord. 
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Van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (vanaf eind 2016) is het verloop als volgt 

(bedragen x € 1.000) : 

  stand 
per 

Toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

  1 januari Bestaand Extra onderhoud verb.+meub. december   

2016 0 0 313 0 0 313   

2017 313 40 200 256 110 187 gebouw 3+4 

2018 187 40 200 173 60 194 gebouw 2 

2019 194 40 200 338 50 46 gebouw 1 

2020 46 40 200 175 75 36 gebouw 1 

2021 36 40 200 75 0 201   

 

Door het instellen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen lopen de toevoegingen en 
onttrekkingen per jaar via de resultaatbestemming op basis van de huidige inzichten als volgt: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Toevoegingen -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekkingen 366 233 388 250 75 

Saldo 126 -7 148 10 -165 

 

In de jaren 2017, 2019 en 2020 heeft dit een positief effect op het gerealiseerde resultaat en in de 

jaren 2018 en 2021 een negatief effect. 

Mocht het nodig zijn dan zal per jaar een besluit tot bijstelling van bovenstaande toevoegingen en 

onttrekkingen door het bestuur worden genomen. 

4.1.5 Financiering 

Voor de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut, dat op 11 juli 2016 door het 

Algemeen Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de 

bepalingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, 

Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering 

decentrale overheden). Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: 

 

Bedrag x € 1.000  

BNG rekening-courantkrediet 3.100 

 

Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 

gesteld. 

Voor zover leningen door Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van 
de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 
 
Kasgeldlimiet 

Door het instellen van een kasgeldlimiet wordt getracht om financiering op korte termijn door 
openbare lichamen te beperken. 
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Renterisiconorm 

De overheid heeft met het renterisiconorm een kader gesteld om openbare lichamen tot een 

zodanige  opbouw  van de leningenportefeuille te laten komen, dat het renterisico uit hoofde van 

rente aanpassingen herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.  

Indien een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico worden gespreid 

over de jaren. 

De Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden geeft aan dat de renterisiconorm voor ge 

meenschappelijke regelingen bepaald wordt door 20% van het begrotingstotaal met een minimum 

van  € 2,5 miljoen. 

Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is het voor alle lokale overheden verplicht om deel te nemen aan 

schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit 

betekent voor ons dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 372.000 

wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de Rijksschatkist.  


