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Onderwerp:  Berap 2017 Q1 

 
Samenvatting: 
Bijgevoegd is de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het eerste kwartaal van 2017 (Q1).  
 
Gelet op het feit dat de geactualiseerde begroting 2017 formeel nog niet is vastgesteld door het AB, 
het feit dat we nog vooraan in het jaar zijn en de relatief niet zo grote afwijkingen is in deze Berap nu 
geen begrotingswijziging opgenomen; wel is van een aantal posten de prognose 2017 aangepast.  
 
De geactualiseerde begroting 2017 is sluitend en taakstellend. Belangrijkste afwijking in deze Berap is 
een voor Baanbrekers niet beïnvloedbaar nadelig effect op de BUIG van (per saldo) € 160.000. 
Daarnaast zit in de prognose per saldo nog een voordeel, waardoor uiteindelijk de prognose met  
€ 112.000 naar boven wordt bijgesteld. Dekking is voorlopige opgenomen vanuit de bestemmings-
reserve herpositionering, zodat het uiteindelijke saldo van Berap 2017 Q1 nihil is. 
 
Bij Berap 2017 Q2, als ook de gegevens vanuit de meicirculaire 2017 bekend zijn, wordt dit nader 
bezien. 
 
Voorgeschiedenis: 
Op 13 april 2017 is door het Algemeen Bestuur de geactualiseerde begroting 2017 voorlopig 
vastgesteld en daarna voor zienswijze naar de gemeenten gestuurd. Deze procedure loopt nog tot 
eind juni 2017, waarna de geactualiseerde begroting 2017 definitief wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur op 12 juli 2017. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een zo actueel mogelijke inschatting van het te verwachten (financiële) resultaat over 2017. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  
Zie de bijgevoegde Berap 2017 Q1. 
 
Wat gaat het kosten? 
Zie de bijgevoegde Berap 2017 Q1. 
 
Adviezen in- en extern 
N.v.t. 
 
Voorstel: 
Het AB van Baanbrekers besluit: 
- De  Berap 2017 Q1 vast te stellen. 
 
 
Dagtekening, 2 juni 2017 
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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van 2017. We zijn het jaar roerig gestart. Er is veel energie 
gestoken de vertaling van de lasten en baten van alle activiteiten van Baanbrekers in de vier 
deelprogramma’s. In dit kader is ook veelvuldig gesproken met bestuursleden en ook met 
raadsleden. Dit alles heeft begin april 2017 geresulteerd in de concept Kadernota 2018 en de 
bijbehorende ontwerpbegroting 2018 en een geactualiseerde begroting 2017. Deze stukken zijn voor 
zienswijze naar de gemeenten gestuurd. 
 
In deze kwartaalrapportage vindt u de weerslag van de eerste maanden van 2017, voornamelijk in 
cijfers. Hieronder geven we, per deelprogramma, een overview van enkele andere belangrijke 
ontwikkelingen in deze maanden. 
 
Inkomensondersteuning 
De toeloop van het aantal bijstandsklanten lijkt, na een aanvankelijke stijging in januari, te 
stabiliseren. De aanvragen bijzondere bijstand daarentegen nemen toe. Ook zien we helaas een 
verdere toename van het aantal agressie-incidenten.  
Er is gewerkt aan de nieuwe verordening voor de bijstand, deze zal in juli 2017 worden ingevoerd. 
Op verzoek van de gemeenten worden eerste stappen gezet om de handhavers van Baanbrekers ook 
voor andere sectoren binnen het sociale domein in te zetten. Voor de zomer bespreken we wat dit 
gaat betekenen en wat de mogelijke inzet van Baanbrekers daarbij wordt. 
Tot slot is vermeldenswaardig dat grote delen van ons archief formeel zijn overgebracht naar het 
Streekarchief in Heusden en dat daarmee weer een stap gezet is op weg naar de ambitie om te 
digitaliseren. 
 
Re-integratie & Participatie 
De afdeling Re-integratie borduurt voort op het beleid dat vorige jaar in gang is gezet, de lopende 
activiteiten worden doorgezet. Er zijn in het eerste kwartaal geen nieuwere-initiatieven genomen. De 
realisatie van de re-integratietaakstelling voor de plaatsingen en trajecten is over de breedte van de 
doelgroepen goed op koers. Ook de groepsplaatsingen op de reguliere markt (werkpool) ontwikkelt 
zich goed. We ervaren dat de markt aangetrokken is waardoor mensen gemakkelijker aan het werk 
komen. Anderzijds vraagt de huidige groep bijstandsklanten meer dan eerder een aanbodgerichte 
benadering omdat de afstand tot het reguliere werk groot is. Exemplarisch is dat in het Transferium 
de gemiddelde inzet van mensen (de belastbaarheid) beperkt is tot enkele dagdelen waardoor er 
bijna twee keer zoveel mensen in het Transferium aan het werk zijn dan een jaar geleden. 
 
Leerwerkstructuur 
Bij de ‘binnen-PMC’s (verpakken, cleanroom, wasserij, Twiddus, Broikes) lopen de omzet en kosten 
volgens planning. Er zijn enkele nieuwe opdrachtgevers voor de verpakken in het vizier en bij de 
cleanroom verwachten we een uitbreiding van de bestaande opdrachten. 
Bij de cleanroom is het herbezetting van WSW-ers kritisch, hier wordt gewerkt met inzet van 
bijstandsklanten via Fidant. Inmiddels heeft dit geleid tot uitstroom van een aantal ‘fidanters’ naar 
regulier werkgevers. 
Met de GGZ is een afspraak gemaakt over inkoop van trajecten en inmiddels zijn de eerste 
medewerkers in dit kader aan het werk. 
Het Transferium is zoals eerder bij Re-integratie aangegeven, zwaar bezet en hiermee wordt de 
nieuwe instroom mogelijk beperkt. 
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WML Facilitair 
Per januari 2017 is de pilot Groen bij de gemeente Loon op Zand gestart met inzet van 
bijstandsklanten. Als tweede activiteit start Baanbrekers in Loon op Zand met ‘belevingsgericht 
schoonmaken’. Beide betekenen voor WML Facilitair een nieuwe manier van werken. 
In Heusden zijn verschillende vacatures in het groenonderhoud ingevuld en de opdrachten voor 
schoonmaak en onkruidbestrijding zijn verlengd.  
Verschillende contracten met private opdrachtgevers zijn inmiddels voor dit jaar bestendigd, 
geïndexeerd en ook uitgebreid. Ondanks dat dit jaar er al weer circa 25 mensen uit de Participatiewet 
bij WML Facilitair gestart zijn, blijkt het lastig om voldoende mensen te vinden. Dit heeft te maken 
met het aantrekken van de reguliere markt waardoor onvoldoende (geschikte) aanwas van mensen 
mogelijk is. 
 
Bedrijfsvoering & Overhead 
Voor Bedrijfsvoering & overhead zijn geen specifieke ontwikkelingen te melden over het eerste 
kwartaal. Een algemene zorg voor de gehele organisatie is de ontwikkeling van het ziekteverzuim. In 
2016 is hiervoor een aantal acties in gang gezet, waarvan de uitvoering loopt. Specifiek in dit kader is 
in het eerste kwartaal van 2017 opdracht gegeven voor een onderzoek naar het binnenklimaat, het 
geluid en de werkruimtes. 
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2 Inleiding 
 
2.1 Nog lopende procedure geactualiseerde begroting 2017 
Op 13 april 2017 is door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de geactualiseerde begroting 2017 
voorlopig vastgesteld. Deze begroting is voor zienswijze aan de gemeenteraden gestuurd. Na 
ontvangst van de zienswijzen wordt de geactualiseerde begroting 2017 op 12 juli 2017 definitief door 
het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarna wordt de begrotingswijziging ook ingezonden aan de 
toezichthouder, de Provincie Noord-Brabant. 
Tevens is een Kadernota 2018 voorlopig vastgesteld en het AB heeft de nadrukkelijke wens 
uitgesproken om de Berap ook meer beleidsmatig in te richten. Dat is in deze Berap nog niet gelukt, 
maar vanaf Berap 2017 Q2 zal daar extra aandacht voor zijn. 
 
Lopende dit traject wordt dus al wel een Berap over het 1e kwartaal 2017 opgesteld, met daarbij een 
vergelijking met de (nog in procedure zijnde) geactualiseerde begroting 2017. Gelet op dit gegeven, 
het feit dat we nog vooraan in het jaar zijn en de relatief niet zo grote afwijkingen is in deze Berap nu 
geen begrotingswijziging opgenomen. Bij Berap 2017 Q2, als ook de gegevens vanuit de meicirculaire 
bekend zijn, wordt dit nader bezien. 
 
In deze Berap 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. Wel zijn de met ingang van de jaarrekening 2016 gewijzigde doorberekeningen van 
Baanbrekers aan Ruelong BV opgenomen. Tevens zijn de salarislasten (inclusief verrekening aandeel 
WSW-subsidie) doorbelast aan Ruelong BV. 
Op dit moment lukt het nog niet om gelijktijdig in deze Berap cijfers van Ruelong BV (WML Facilitair) 
over het 1e kwartaal 2017 te presenteren. Streven is om dit vanaf Berap 2017 Q2 wel te gaan doen. 
Wel zijn in hoofdstuk 7 de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2015 en van de jaarrekening 2016 
van WML Facilitair c.q. Ruelong BV opgenomen. Voor wat betreft 2015 zijn deze nog niet definitief, 
omdat er nog geen accountantsverklaring is ontvangen. De exploitatiecijfers 2016 zijn voorlopig, 
omdat na een externe toets nog een adequate openingsbalans per 1 januari 2016 moet worden 
opgesteld (i.v.m. uittreden Vebego). Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een meerjaren 
begroting 2017 – 2021; deze zal eerst nog door de AvA van Ruelong moeten worden vastgesteld. 
Met het AB volgt op korte termijn nog overleg over de inrichting governance van Ruelong BV. Daarbij 
moeten ook afspraken worden gemaakt over de tussentijdse verantwoordingen van Ruelong BV. 

 
2.2 Sluitende begroting 2017 in relatie tot Berap 2017 Q1 

Vanaf de geactualiseerde begroting 2017 wordt gewerkt met een taakstellende sluitende begroting 

voor Baanbrekers. Daarbij is een aantal incidentele posten ingezet ter dekking van de nadelige saldi 

in 2017 en 2018; dit betreft de vrijval van de voorziening voor de lening Ruelong BV (€ 1.500.000) en 

de vrijval bestemmingsreserve debiteuren BUIG van € 1.319.000. 

In de cijfers van Berap 2017 Q1 is met deze incidentele dekking rekening gehouden. 
 
2.3 Inhoud Berap 1e kwartaal 2017 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van Berap 2017 Q1 op hoofdlijnen weergegeven. In 
hoofdstuk 4 vindt u de cijfers van de Berap 2017 Q1 per begrotingspost. In hoofdstuk 5 is een 
uitgebreidere toelichting van de cijfers Berap 2017 Q1 opgenomen, met daarbij een vergelijking met 
de gewijzigde begroting 2017. Hoofdstuk 6 bevat personele gegevens en in hoofdstuk 7 is ter 
informatie de liquiditeitsplanning 2017 opgenomen. 
In hoofdstuk 8 zijn de voorlopige jaarrekeningcijfers 2015 en 2016 van WML Facilitair / Ruelong BV 
opgenomen.  
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3 Samenvatting Berap 2017 Q1 
Zo kort na het opstellen van de (nog in procedure zijnde) geactualiseerde begroting 2017 zijn de 
budgettaire afwijkingen in Berap 2017 Q1 beperkt. Ten opzichte van de geactualiseerde (sluitende) 
begroting 2017 geeft Berap 2017 Q1 een resultaat op lasten en baten van nadelig € 112.000, dat voor 
nadelig € 160.000 wordt veroorzaakt door autonome (niet beïnvloedbare) ontwikkelingen vanuit de 
BUIG. Na inzet van (tijdelijke) dekking uit bestemmingsreserve herpositionering komt de prognose uit 
op nihil. Zoals aangegeven op pagina 3 van de geactualiseerde begroting 2017 resteert in deze 
reserve nog  € 455.000 aan ruimte. Vooralsnog kan het voorlopig geprognotiseerd resultaat 2017 
(van nadelig € 112.000) uit deze reserve worden opgevangen. In Berap 2017 Q2 zal de financiële 
situatie (inclusief effecten meicirculaire) opnieuw worden bezien, mogelijk leidend tot een 
begrotingswijziging. 
 
In onderstaande tabel staan in de 1e kolom met cijfers de verschillen ten opzichte van de begroting 
voor het 1e kwartaal 2017. Indien in volgende kwartalen deze verschillen naar verwachting worden 
recht getrokken, is in de kolom aanpassing prognose 2017 een “0” opgenomen. 
Kort samengevat kunnen de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: 
 

x € 1.000 
V = voordeel / N = nadeel 

Verschil 1e 
kwartaal t.o.v. 

geactualiseerde 
begroting 2017 

  
Aanpassing 

prognose 2017 

BUIG lasten en baten, incl. invordering N 97 N 160 

BBZ N 34  0 

Re-integratie traject-lasten en baten (Rijk) V 184  0 

HOB N 54  0 

Beschut werken / banenafspraken V 219  0 

Overige bijdrage derden Re-integratie & Part. N 50  0 

PMC’s Werkbedrijf, lasten en baten V 45  0 

Werkpool V 19  0 

Fidant N 126  0 

Lasten gesubsidieerd personeel V 34 V 48 

Verrekeningen WSW (Ruelong / gemeenten / BW) V 205 N 30 

Lasten niet-gesubsidieerd personeel V 13 V 30 

Inhuur personeel V 36  0 

Afschrijving, onderhoud, rente V 38  0 

Overige omzet lasten en baten V 34 V 117 

Algemene lasten N 11 N 117 

Incidentele lasten en baten V 33  0 

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen V 92   

Totaal saldo van lasten en baten V 569 N 112 
     

Inzet dekkingsmiddelen:     

In begroting opgenomen mutaties reserves N 92  0 

Voorlopige onttrekking reserve herpositionering  0 V 112 

     

Totaal V 477  0 
 
Op de volgende pagina’s is in hoofdstuk 3 een overzicht van alle lasten en baten opgenomen en in 
hoofdstuk 4 verder specificaties en toelichtingen op alle begrotingsposten.  
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4 Overzicht lasten en baten Berap 1e kwartaal 2017 
 

 

 
  

Exploitatie x € 1.000  Begroting t/m  

1e kwartaal 

2017 

 Realisatie 1e 

kwartaal 2017 

 Verschil 1e 

kwartaal 2017 

 begroting 2017 

geactualiseerd 
 prognose 2017 

1 2 3 (= 2 - 1) 4 5

LASTEN

BUIG lasten 5.729 5.820 -90 23.872 24.141

BBZ lasten 98 148 -50 392 392

Bijzondere bijstand lasten 431 547 -116 1.725 1.725

Re-integratie Traject-lasten 398 218 180 1.592 1.592

HOB 89 54 35 357 357

Beschut werken 35 0 35 140 140

Banenafspraken 184 0 184 735 735

Lasten PMC's Werkbedrijf 77 23 55 309 309

Werkpool 7 0 7 28 28

Fidant 180 202 -22 720 720

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0

Lasten overig (omzet) 0 16 -16 0 53

Lasten gesubs. personeel 3.675 3.740 -65 14.698 14.695

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -1.062 -1.078 15 -4.249 -4.294

Personeelslasten 102 18 84 407 407

Netto personeelslasten 2.714 2.680 34 10.856 10.808

Lasten niet gesubs. personeel 2.311 2.302 9 9.443 9.413

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -168 -166 -2 -673 -673

Personeelslasten 30 24 5 119 119

Netto personeelslasten 2.172 2.160 13 8.889 8.859

Inhuur personeel 185 149 36 517 517

Afschrijving,  onderhoud, rente 244 206 38 975 975

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 92 0 92 366 366

Algemene lasten 458 469 -11 1.831 1.948

Incidentele lasten 25 28 -3 100 100

Stelpost herpositionering 0 0 0 0 0

Totaal LASTEN 13.118 12.719 399 53.404 53.765
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Exploitatie x € 1.000  Begroting t/m  

1e kwartaal 

2017 

 Realisatie 1e 

kwartaal 2017 

 Verschil 1e 

kwartaal 2017 

 begroting 2017 

geactualiseerd 
 prognose 2017 

2 1 3 (= 2 - 1) 4 5

BATEN

BUIG Rijksbijdrage 5.620 5.620 0 23.415 23.524

Invorderingen 150 143 -7 600 600

Netto BUIG 5.770 5.763 -7 24.015 24.124

BBZ baten 78 94 16 312 312

Bijzondere bijstand baten 431 547 116 1.725 1.725

Re-integratie 417 421 4 1.668 1.668

HOB 89 0 -89 357 357

Overige bijdragen derden 50 0 -50 200 200

Rijksbijdrage WSW 3.400 3.400 0 13.599 13.599

Doorschuiven aandeel Ruelong BV -881 -888 -7 -3.524 -3.554

Vergoeding buitengemeenten en BW -163 0 163 -650 -650

Vergoeding Begeleid Werken (BW) -50 0 50 -200 -200

Netto Subsidie 2.306 2.511 205 9.225 9.195

Omzet PMC's Werkbedrijf 778 768 -10 3.110 3.110

Werkpool 343 354 12 1.370 1.370

Fidant baten (extern) 53 39 -14 210 210

Fidant baten (intern) 90 0 -90 360 360

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0

Omzet overig 0 40 40 0 170

Dienstovereenkomst Ruelong BV (WML F) 202 202 0 807 807

Bijdragen gemeenten 1.100 1.100 0 8.885 8.885

Incidentele baten 25 61 36 5.020 5.020

Totaal BATEN 11.731 11.900 170 57.264 57.513

Totaal saldo van lasten en baten -1.387 -819 569 3.860 3.748

Toevoeging algemene reserve 0 0 0 -3.420 -3.420

Toevoeging reserve personeelsvoorziening 0 0 0 -20 -20

Toevoeging best.res. onderhoud gebouwen 0 0 0 -240 -240

Onttrekking best.res. onderhoud gebouwen 92 0 -92 366 366

Onttrekking best.res. debiteuren BUIG 0 0 0 1.319 1.319

Toevoeging best.res. herpositionering 0 0 0 -1.865 -1.865

Onttrekking best.res. herpositionering 0 0 0 0 112

Gerealiseerde resultaat -1.295 -819 477 0 0
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5 Toelichting op de cijfers 
 
5.1 BUIG 

 

BUIG lasten 

In de geactualiseerde begroting 2017 is voor BUIG lasten een budget van € 23.872.000 opgenomen. 

Dit is gebaseerd op een gemiddeld aantal van 1.691 uitkeringsgerechtigden en een gemiddelde 

uitkering van € 14.117. Bij de start van 2017 is dit gemiddelde aantal gestegen naar 1.696 en in het 1e 

kwartaal is dit verder gestegen naar 1.721. Dit is niet beïnvloedbaar en heeft ook gevolgen voor het 

benodigde budget. Per gemeenten en in totaal betekent dat voor het 1e kwartaal van 2017: 
 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Begroting 2017 582 279 830 1.691 
Werkelijk aantal begin 2017 584 280 832 1.696 
     
Instroom 1e kwartaal 51 30 80 161 
Uitstroom 1e kwartaal 42 21 73 136 
     

Stand 31 maart 2017 593 289 839 1.721 
 

Gemiddeld aantal eind 2017 589 285 836 1.710 
Verschil begroting – werkelijkhd +7 +6 +6 +19 

Verschil raming - werkelijkheid N     99 N      85 N      85 N     269 
 

Budget op jaarbasis (* € 1.000) Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Budget begroting 2017 8.216 3.939 11.717 23.872 
Nieuw o.b.v. gemiddelde Q1 8.315 4.024 11.802 24.141 

 

Voorstel is om de prognose 2017 hierop aan te passen, maar in afwachting van de nadere gegevens 

uit de meicirculaire 2017 en de ontwikkeling in het 2e kwartaal te bezien in hoeverre de begroting 

2017 moet worden gewijzigd. 

 

Wat nog opvalt is dat bij de statushouders relatief weinig nieuwe uitkeringen erbij komen, maar wel 

gezinsherenigingen aan de orde zijn; is ook een landelijke trend. Dat betekent niet zozeer een effect 

op de aantallen uitkeringen als gevolg van statushouders dit jaar, maar wel een effect op de 

gemiddelde uitkering (hoger door meer gezinsuitkeringen); is dus een risico, waarover in Berap 2017 

Q2 nader zal worden gerapporteerd. 

 

BUIG Rijksbijdrage 
In de geactualiseerde begroting 2017 is op basis van de septembercirculaire 2016 € 23.415.000. aan 
rijksbijdrage BUIG opgenomen. Op 18 april 2017 is een nadere voorlopige vaststelling bekend 
geworden, die in totaal leidt tot een extra budget van € 109.000 (= voordeel). 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 
Prognose 

2017 
Verschil met 

begroting 

Heusden 8.199 8.237 V        38 
Loon op Zand 3.650 3.667 V        17 
Waalwijk 11.566 11.620 V        54 

Saldo 23.415 23.524 V      109 
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Gelet op de te verwachten toename van de lasten wordt vooralsnog de begroting voor deze 
autonome ontwikkelingen niet aangepast; bij Berap 2017 Q2 zal dit nader worden bezien. 
 
 

Invordering BUIG  

In 2017 loopt een pilot voor invordering voor de duur van 1 jaar. Daarbij is de opbrengsttaakstelling 

verhoogd van € 500.000 naar € 600.000 en zijn de uitvoeringskosten € 96.000 hoger door inzet van 

extra personeel. Afgesproken is om in het najaar van 2017 deze pilot te evalueren. 

Op basis van het 1e kwartaal is de verwachting dat de opbrengst van € 600.000 in 2017 wordt 

gehaald. 

 

Saldo BUIG na 1e kwartaal 2017 
 

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Uitgaven 1e kwartaal 2.041 918 2.861 5.820 
Invorderingen 34 20 90 143 
Saldo 1e kwartaal 2.007 898 2.771 5.677 
         
Budget rijksbijdrage 1e kwartaal 1.981 879 2.760 5.620 

Totaal -26 -19 -11 -56 

 

Tekort in percentages 1,31 2,16 0,40 1,00 
Overschot in percent.     

 

 
5.2 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 baten moet 
worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e kwartaal 
Realisatie 

1e kwartaal 
Verschil 1e 

kwartaal 
Begroting 

2017 
Prognose 

2017 

Lasten 98 148 N     50 392 392 
Baten 78 94 V     16 312 312 

Saldo 20 54 N     34 80 80 
 
Het 1e kwartaal laat per saldo een nadeel zien van € 34.000. Gelet op het grillige verloop van deze 
lasten en baten blijft vooralsnog de prognose gelijk aan de begroting 2017. 
 
 
5.3 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 
gemeenten gedekt en per kwartaal verrekend (per saldo budgettair neutraal). 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Heusden 121 171 +   50 485 485 
Loon op Zand 76 103 +   27 303 303 
Waalwijk 234 273 +   39 937 937 

Totaal 431 547 + 116 1.725 1.725 
 
De lasten en baten zijn in het 1e kwartaal 2017 zo’n 27% hoger dan begroot. Aangezien het nog vroeg 
in het jaar is en deze posten voor de exploitatie van Baanbrekers per saldo budgettair neutraal zijn, 
wordt de prognose 2017 nu niet aangepast. 
 
Tegemoetkomingen bijzondere bijstand worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden Participatiewet 
en aan overige minima. Per kostensoort en per gemeente kunnen de lasten bijzondere bijstand over 
het 1e kwartaal 2017 als volgt worden gespecificeerd: 
 

 
 
 
5.4 Re-integratie 

 
Lasten re-integratie 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Inhuur WM Transferium 23 26 N       3 91 91 

Overige lasten 113 126 N     13 451 451 

 136 152 N     16 542 542 

Gesubs. Baanbrekers:      

Ruelong BV (WML) 75 0 V      75 300 300 

Werkbedrijf  60 0 V     60 240 240 

Werken Op Locatie:  30 0 V     30 120 120 

 165 0 V   165 660 660 

Bijzondere bijstand 2017 1e kw naar hoofdkostensoorten

soort omschrijving aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag

a directe levensbehoeften 85 61.322 24 26.385 18 6.657 43 28.281

b kosten huishouden 44 2.844 8 497 17 953 19 1.393

c voorziening voor wonen 51 20.635 24 9.335 8 2.644 19 8.656

d voorziening voor opvang 7 6.729 1 1.107 4 5.495 2 128

e kosten maatschappelijke zorg 30 11.656 14 5.092 5 2.501 11 4.063

f kosten financiele transacties 551 178.822 176 56.050 106 32.403 269 90.370

g kosten uitstroombevordering 5 7.196 1 263 0 0 4 6.934

h kosten medische dienstverlening 38 6.491 8 1.336 12 2.703 18 2.453

i kosten overige kostensoorten 5 8.407 2 441 1 605 2 7.362

k individuele inkomenstoeslag 154 66.607 45 18.999 20 9.029 89 38.579

l individuele studietoeslag 1 2.400 0 0 0 0 1 2.400

SUB-TOTAAL 971 373.112 303 119.503 191 62.990 477 190.619

Hulp bij huishouding 51 8.846 0 0 15 3.286 36 5.560

Collectieve ziektekostenpremie 1.273 149.952 381 45.126 256 33.296 636 71.530

diverse adm. posten 15.517 6.922 3.160 5.435

TOTALEN 2.295 547.427 684 171.551 462 102.732 1.149 273.144

TOTAAL HEUSDEN LOON OP ZAND WAALWIJK



Concept Berap 1e kwartaal 2017 

   

 

11 

Bedragen x € 1.000 
                                  vervolg 

Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Gesubs. elders:      
LKS aan Fidant: 75 66 V       9 300 300 

LKS aan Talentbanen  22 0 V     22 90 90 

 97 66 V     31 390 390 

      
Totaal 398 218 V   180 1.592 1.592 

 
Bij Berap Q2 zullen de overige lasten verder worden uitgesplitst, gelijk aan de indeling uit de 
geactualiseerde begroting 2017. 
De loonkostensubsidie aan Ruelong BV, Werkbedrijf en Werken op locatie zijn in het 1e kwartaal 
2017 nog niet verwerkt; dit gebeurt met ingang van het 2e kwartaal. Uiteindelijk is het streven om 
deze verrekening voortaan maandelijks op basis van de bijbehorende lasten te effectueren. 
 
 

W-deel re-integratie 
In de geactualiseerde begroting 2017 is op basis van de septembercirculaire 2016 € 1.668.000. aan 
rijksbijdrage “integratie uitkering sociaal domein”. Sinds deze circulaire zijn geen nieuwe gegevens 
ontvangen, zodat de raming nu ongewijzigd blijft. 
 
HOB (Huis Opleiding Baan) 

HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is een eenjarig project voor 120 kandidaten, waarvan de kosten voor 

€ 2.976 per kandidaat (in totaal € 357.000) door de gemeenten Heusden (60; € 178.560), Loon op 

Zand (30; € 89.280) en Waalwijk (30; € 89.280) worden gedragen. Er wordt betaald per daadwerkelijk 

uitgevoerd traject. 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e kwartaal 
Realisatie 

1e kwartaal 
Verschil 1e 

kwartaal 
Begroting 

2017 
Prognose 

2017 

      
Inzet werkmakelaars 67 54 V     13 270 270 
Extra taaltraining 8 0 V       8 30 30 
Stimuleringspremies 8 0 V       8 33 33 
Opleiding c.a. 6 0 V       6 24 24 
Administr. lasten 0 0 0 p.m. p.m. 
Totaal lasten 89 54 V     35 357 357 
      
Bijdrage gemeenten:      
- Heusden 45 0 N     45 179 179 
- Loon op Zand 22 0 N     22 89 89 
- Waalwijk 22 0 N     22 89 89 
Totaal baten 89 0 N     89 357 357 
Saldo 0 54 N     54 0 0 

 
In het eerste kwartaal is alleen de inzet van de werkmakelaars opgenomen; vanaf het 2e kwartaal 
volgen andere uitgaven. Onderliggende gegevens zijn inmiddels bekend, zodat de doorberekening 
aan de gemeenten in het 2e kwartaal 2017 in gang kan worden gezet. 
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Overige bijdragen derden 
In de geactualiseerde begroting 2017 is € 200.000 aan middelen van derden (zoals Provincie Noord-
Brabant, arbeidsmarktregio en gemeenten) opgenomen. Inmiddels zijn de volgende bijdragen 
bekend, maar nog niet ontvangen: 
- Mondelinge toezeggingen regionale gelden plusteam Midpoint Brabant van € 75.000 voor inzet 

werkmakelaar en € 15.000 voor traject Nuggers. Hiervan zijn nog geen beschikkingen, wel is er 
een geaccordeerde begroting van de regio (van daaruit komen deze middelen); 

- Bijdrage Platform Techniek Heusden voor 6 maanden 2017 van in totaal € 8.000; 
- Bijdrage Participatie Verklaringstraject (PvT) Waalwijk € 5.000. 
De verwachting is dat de begroting 2017 op deze post wordt gerealiseerd. 
 
Overigens is aan Waalwijk voor statushouders aan de poort een factuur van € 63.000 gestuurd, 
waarover nog discussie loopt. 
 
 
5.5 Beschut werken / banenafspraken 

In de geactualiseerde begroting 2017 is uitgegaan van de wettelijk verplichte aantallen en de 

bestaande verplichtingen voor beschut werken en banenafspraken: 

- 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.  

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). 

- 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.  
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Beschut werken 22 0 0 89 89 
Uitvoeringskosten 13 0 0 51 51 
Subtotaal 35 0 0 140 140 
      
Banenafspraken 129 0 0 519 519 
Uitvoeringskosten 54 0 0 216 216 
Subtotaal 183 0 0 735 735 
      
Totaal 218 0 0 875 875 

 
In het 1e kwartaal zijn nog geen beschutte werkplekken gerealiseerd; eerste effecten daarvan zullen 
naar verwachting bij Berap 2e kwartaal 2017 zichtbaar worden. 
Ook m.b.t. banenafspraken zijn nog geen lasten geboekt; volgt in het 2e kwartaal 2017. 
 
  



Concept Berap 1e kwartaal 2017 

   

 

13 

5.6 PMC’s Werkbedrijf 

 

 
 

De realisatie in het 1e kwartaal kent per saldo in totaal een voordeel van € 45.000. Gelet op het feit 

dat we nog vooraan in het jaar zitten en enkele kleine investeringen nog niet zijn uitgevoerd, is er 

geen reden om de prognose op het onderdeel PMC’s Werkbedrijf aan te passen. 

 

In bovenstaande begrotingscijfers is voor het Werkbedrijf een aantal kleine investeringen 

opgenomen voor in totaal € 74.000 aan lasten. De verdeling daarvan is: € 31.000 bij verpakken en 

assemblage, € 1.000 bij de Wasserij, € 18.000 bij Twiddus, € 10.000 bij de Cleanroom en € 14.000 bij 

het Transferium. In de loop van 2017 zullen deze kleine investeringen worden uitgevoerd. 
 
5.7 Werkpool 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e kwartaal 
Realisatie 

1e kwartaal 
Verschil 1e 

kwartaal 
Begroting 

2017 
Prognose 

2017 

Lasten 7 0 V     7 28 28 
Baten 342 354 V   12 1.370 1.370 

Saldo 335 354 V   19 1.342 1.342 
 

Exploitatie x € 1.000
 Begroting t/m  

1e kwartaal 

2017 

 Realisatie 1e 

kwartaal 2017 

 Verschil 1e 

kwartaal 2017 

 begroting 

2017 

geactualiseerd 

 prognose 

2017 

2 1 3 (= 2 - 1) 4 5

DIRECTE LASTEN PMC's

Verpakken en assemblage 17 0 V     17 66 66

Wasserij 4 0 V       4 16 16

Twiddus 13 0 V     13 53 53

Cleanroom 18 3 V     15 70 70

Broikes 21 20 V       1 85 85

Sub-totaal 73 23 V    50 290 290

Transferium 5 0 V       5 19 19

TOTAAL DIRECTE LASTEN PMC's 77 23 V     55 309 309

BATEN PMC's (OMZET)

Verpakken en assemblage 183 201 V     19 730 730

Wasserij 75 58 N     17 300 300

Twiddus 183 178 N       5 730 730

Cleanroom 263 279 V     17 1.050 1.050

Broikes 50 46 N       4 200 200

Sub-totaal 753 762 V    10 3.010 3.010

Transferium 25 6 N     19 100 100

TOTAAL BATEN PMC's (OMZET) 778 768 N     10 3.110 3.110

RESULTAAT PMC's

Verpakken en assemblage 166 201 V    35 664 664

Wasserij 71 58 N    13 284 284

Twiddus 169 178 V      9 677 677

Cleanroom 245 276 V    31 980 980

Broikes 29 26 N      3 115 115

Sub-totaal 680 739 V    59 2.720 2.720

Transferium 20 6 N     14 81 81

TOTAAL RESULTAAT PMC's 700 745 V     45 2.801 2.801
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Gelet op de realisatie in het 1e kwartaal 2017 is er geen reden om de prognose 2017 aan te passen. 

 

 
5.8 Fidant 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e kwartaal 
Realisatie 

1e kwartaal 
Verschil 1e 

kwartaal 
Begroting 

2017 
Prognose 

2017 

      
Werkbedrijf 120 120 0 480 480 
Werken op locatie 60 82 N      22 240 240 
Totaal lasten 180 202 N      22 720 720 
      
Werkbedrijf 60 0 N      60 240 240 
Werken op locatie 30 0 N      30 120 120 
Fidant extern 52 39 N      13 210 210 
Totaal baten 142 39 N    103 570 570 
      
Saldo 38 163 N   125 150 150 

 

Lasten & baten Fidant intern (Werkbedrijf en Werken op locatie) 

Vanuit het re-integratiebudget worden middelen beschikbaar gesteld voor plaatsen van 

medewerkers Fidant bij het Werkbedrijf en bij de Werkpool (Werken op locatie); deze loonkosten-

subsidie is in het 1e kwartaal 2017 nog niet verwerkt; dit gebeurt later in het jaar. Uiteindelijk is het 

streven om deze verrekening voortaan maandelijks op basis van de bijbehorende lasten te 

effectueren. 

Vooralsnog is er geen aanleiding om de prognose op dit punt aan te passen. 

 

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).  

In het re-integratiebudget (zie 4.4) is € 66.000 in het 1e kwartaal 2017 opgenomen, bij de baten dus 

€ 39.000. Beide bedragen zijn iets lager dan begroot voor het 1e kwartaal, maar geen aanleiding om 

de prognose 2017 op deze posten aan te passen. 

 
5.9 Sectorplan WSW 
Projectplan en uitvoeringsplan zijn in voortgangsrapport uitvoering sectorplan Midden-Brabant tot 
en met 2016 deels gereed gemeld. Project loopt door in 2017 met beoogde einddatum van 1 juli 
2017. In 2017 zijn in het eerste kwartaal nog geen lasten en baten verantwoord. In Berap 2017 Q2 zal 
nadere informatie worden opgenomen. 
 
5.10 Overige omzet 

In de geactualiseerde begroting 2017 is het saldo van de overige omzet en directe lasten opgenomen 

onder algemene lasten (zie aldaar - / - € 117.000). In het 1e kwartaal zijn de werkelijke lasten en 

baten, zoals in voorgaande jaren, op afzonderlijke posten verantwoord: 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Lasten 0 16 N      16 0 53 
Baten 0 40 V      40 0 170 

Saldo 0 24 V      24 0 V   117 
 
Begrotingspost 2017 is dus gesaldeerd opgenomen onder 5.18 algemene kosten. 
 
 
5.11 Salarissen gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat na het 1e kwartaal 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Boventalligen 20 34 N    14 81 179 

Bedrijfsvoering & Ctrl. 280 302 N    22 1.118 1.221 

Inkomensondersteuning 28 29 N      1 113 129 

Re-integratie & Particip. 968 962 V      6 3.872 3.713 

Werkbedrijf 1.361 1.335 V    26 5.444 5.338 

Ruelong BV (WML FAC) 1.080 1.078 V      2 4.320 4.365 

Sub-totaal 3.737 3.740 N      3 14.948 14.945 

Stelpost LIV 0 0 0 -250 -250 

Sub-totaal 3.737 3.740 N      3 14.698 14.695 

      

Doorbelast Ruelong BV -1.080 1.078 N     2 -4.320 -4.365 

Doorbelast aandeel LIV 0 0 0 71 71 

Totaal lasten 2.657 2.662 N     5 10.449 10.401 

 

De boventallige medewerkers werden tot nu toe opgenomen in de afdeling Directie, voortaan 

worden deze afzonderlijk opgenomen. Bij de Directie is geen gesubsidieerd personeel werkzaam. 

Over het 1e kwartaal zijn de verschillen in totaal gering. Wel is er sprake van verschuivingen tussen de 

afdelingen van formatie en budgetten, deels ook richting boventalligen. In de laatste kolom zijn de 

wijzigingen op jaarbasis in de prognose verwerkt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 48.000, 

doordat een deel ook wordt (voor € 45.000 meer) doorbelast aan Ruelong BV. Dit betekent overigens 

ook een hoger aandeel in de WSW-bijdrage aan Ruelong BV (zie de € 30.000 bij 5.12). 

 
In de begroting 2017 is het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor (structureel) voordelig € 250.000 
opgenomen op basis van een voorlopige berekening, waarbij het aandeel voor Ruelong BV is bepaald 
op € 71.000. 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, prognose is nu dus gelijk aan de begroting. 
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In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 

 
Aantal gewogen fte 
(jaargemiddelde) 

Begroting 
2017 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Prognose 
2017 

Boventalligen 2,11 1,71 V  0,40 4,98 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 31,80 35,87 N   4,07 35,20 
Inkomensondersteuning 3,22 3,77 N  0,55 3,78 
Re-integratie & Particip. 129,24 124,96 V  4,28 124,19 
Werkbedrijf 185,70 178,92 V  6,78 181,64 
Sub-totaal 352,07 345,23 V  6,84 349,79 
     
Ruelong BV (WML FAC) 140,30 140,13 V  0,17 142,58 
Totaal formatie / bez. 492,37 485,36 V   7,01 492,37 

 

Tussen de afdelingen is in het 1e kwartaal een groot aantal verschuivingen zichtbaar, maar de 

prognose voor heel 2017 blijft gelijk. In financiële zin is er een klein voordeel door een toename bij 

Ruelong BV (daardoor wijzigt de doorberekening). 

 

 
5.12  (Rijks)bijdrage WSW 

In de geactualiseerde begroting 2017 is op basis van de septembercirculaire 2016 € 13.599.000. aan 

rijksbijdrage WSW opgenomen. Sinds deze circulaire zijn geen nieuwe gegevens ontvangen, zodat de 

raming nu ongewijzigd blijft. Op basis van deze cijfers is voor 2017 rekening gehouden met een 

gemiddeld bedrag per SE van € 24.603.  
 
Van de rijksbijdrage WSW is het aandeel van de WSW-ers berekend, die bij Ruelong BV (WML 
Facilitair) gedetacheerd zijn; voor 2017 is dit begroot op € 3.524.000 en wijzigt met € 30.000 door 
verschuiving van fte’s vanuit andere afdelingen naar € 3.554.000. Dit aandeel wordt doorgeschoven 
naar Ruelong BV, zodat in de begroting van Baanbrekers netto nu alleen de rijksuitkering van de voor 
Baanbrekers werkzame WSW-ers bevat. 
 
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 ook 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 dus gehandhaafd (als onderdeel van 
de € 850.000; daarnaast nog € 200.000 voor begeleid werken). 

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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5.13 Salarissen niet gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat na het 1e kwartaal 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Directie 125 124 V        1 470 440 
Boventalligen 51 54 N        3 204 204 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 571 587 N      16 2.285 2.322 
Inkomensondersteuning 653 638 V      15 2.813 2.813 
Re-integratie & Particip. 482 470 V      12 1.926 1.889 
Werkbedrijf 261 263 N        2 1.042 1.042 
Ruelong BV (WML FAC) 168 167 V        1 673 673 
Sub-totaal 2.311 2.302 V        9 9.443 9.413 
      
Doorbelast Ruelong BV -168 -166 N        2 - 673 - 673 

Totaal lasten 2.143 2.136 V        7 8.770 8.740 

 

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de afwijkingen beperkt van omvang. Daarbij speelt nog dat 

vanuit de afdeling Re-integratie & Participatie 1 fte is verschoven naar de afdeling Bedrijfsvoering & 

Control. Tevens is er een voordeel van € 15.000 bij Inkomensondersteuning, waar tegenover een 

nadeel van € 17.000 op inhuur derden staat (zie aldaar).  

De Directeur van Baanbrekers is begin 2017 tijdelijk in deeltijd werkzaam voor een andere 

organisatie. De gewerkte uren worden in rekening gebracht (betreft € 30.000, die nog niet in cijfer 1e 

kwartaal is opgenomen; volgt in 2e kwartaal); daarvoor is de prognose aangepast. 

 
In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 

 
Aantal gewogen fte 
(jaargemiddelde) 

Begroting 
2017 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Prognose 
2017 

Directie 5,50 5,50 0 5,50 
Boventalligen 2,06 2,06 0 2,06 
Bedrijfsvoering & Ctrl 33,57 38,52 N    4,95 33,57 
Inkomensondersteuning 48,12 44,44 V    3,68 48,12 
Re-integratie & Particip. 31,31 30,53 V    0,78 31,31 
Werkbedrijf 19,38 18,79 V    0,59 19,38 
Sub-totaal 139,94 139,84 V    0,01 139,94 
     
Ruelong BV (WML FAC) 13,53 12,78 V   0,75 12,93 

Totaal formatie/ bez. 153,47 152,62 V   0,85 152,87 

 

Bij Bedrijfsvoering is een aantal tijdelijke medewerkers op sleutelposities ingezet in verband met 

langdurige ziekte van een aantal medewerkers. In het 2e kwartaal wordt duidelijk hoe zich dit verder 

gaat ontwikkelen; vooralsnog wordt de prognose 2017 daarvoor nog niet aangepast. 

In de begroting2017 is in de loop van 2017een formatie-uitbreiding bij Inkomensondersteuning 

opgenomen van 5 fte (inkomensconsulenten, uitkeringsadministratie, handhaving); effectuering 

daarvan volgt pas vanaf het 2e kwartaal 2017. 
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5.14 Overige personeelslasten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Gesubsidieerd person. 102 18 V      84 407 407 
Niet-gesubs. Personeel 30 24 V        6 119 119 

Totaal lasten 132 42 V      90 526 526 

 

De overige personeelslasten verlopen in werkelijkheid nooit gelijkmatig over het jaar. Gelet op 

bovenstaande cijfers is er geen reden om de prognose 2017 aan te passen. 

 

 
5.15 Inhuur 
Per afdeling ontstaat na het 1e kwartaal 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Directie 7 1 V        6 27 27 
Bedrijfsvoering 24 3 V      21 95 95 
Inkomensondersteuning 128 145 N      17 295 295 
Re-integratie & Particip. 13 0 V      13 50 50 
Werkbedrijf 13 0 V      13 50 50 

Totaal lasten 185 149 V      36 517 517 

 

In totaal blijft inhuur derden het 1e kwartaal € 36.000 achter op de begroting 2017. Alleen bij de 

afdeling Inkomensondersteuning is iets meer inhuur, vooruitlopend op het in het 2e / 3e kwartaal 

2017 in dienst nemen van een aantal nieuwe medewerkers. Daarvoor is ook budget beschikbaar 

onder de post salarissen niet-gesubsidieerd personeel. Mocht iets langer inhuur nodig zijn is vandaar 

uit ook dekking voor de extra kosten inhuur derden (immers dan voordeel op salarissen). 

 
 
5.16 Afschrijvingen, onderhoud, rente 
 
De lasten van afschrijvingen, onderhoud en rente zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Afschrijvingen 169 159 V    10 675 675 
Onderhoud 59 55 V      4 235 235 
Rente 16 -8 V    24 65 65 

Totaal lasten 244 206 V    38 975 975 

 
De afschrijvingen zijn over het 1e kwartaal € 10.000 lager dan begroot. Bij het Werkbedrijf zijn nog uit 
te voeren investeringen in de begroting opgenomen die later dit jaar nog tot extra afschrijvingslasten 
leiden; nu dus geen reden om de prognose 2017 aan te passen. 
De post onderhoud wijkt in het 1e kwartaal 2017 iets af van de begroting, maar dat is geen reden tot 
aanpassing van de prognose. 
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5.17 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 onderhoud gebouwen wordt gestort. Deze storting 
wordt pas later in het jaar geboekt. 
Vanuit deze reserve worden de lasten voor dit onderhoud gedekt (middels resultaatbestemming). 
Voor 2017 is een investering begroot van € 366.000, bestaande uit € 256.000 voor groot onderhoud 
en € 110.000 aan verbouwingen en meubilair. Met deze investeringen wordt pas na het 1e kwartaal 
2017 een start gemaakt. 
 
 
5.18 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: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Hulpstoffen / gereedsch 31 30 V        1 105 105 

Huur 4 0 V        4 19 19 

Representatiekosten 4 2 V        2 16 16 

Verzekering / belasting 34 57 N      23 136 136 

Energiekosten 58 0 V      58 230 230 

Beveiliging 27 4 V      23 106 106 

Schoonmaak 42 0 V      42 166 166 

Algemene kosten 28 37 N        9 113 113 

Kantoorkosten 60 44 V      16 240 240 

Automatiseringskosten 159 240 N      81 635 635 

Bestuurskosten 5 7 N        2 20 20 

Advieskosten 31 44 N      13 125 125 

OR / Cliëntenraad 5 4 V         1 20 20 

Sub-totaal 485 469 V       16 1.948 1.948 
Overige kosten -29 0 N      29 -117 0 
Totaal lasten 456 469 N      13 1.831 1.948 

 

In totaal zijn de lasten ongeveer gelijk aan de begroting voor het 1e kwartaal 2017; de prognose is 

(exclusief de overige kosten ) gelijk gehouden aan de begroting (€ 1.948.000). In het 1e kwartaal is bij 

een aantal posten (tot aan het sub-totaal) een groter verschil ontstaan, dat in de loop van 2017 

wordt recht getrokken. Bijvoorbeeld bij automatisering zijn facturen geboekt die deels betrekking 

hebben op de periode na het 1e kwartaal.  

 

Onder overige kosten is in de begroting 2017 een gesaldeerd bedrag (per saldo € 117.000) van 

overige omzet (€ 170.000) en de daarbij behorende kosten (€ 53.000) opgenomen. In deze Berap 

2017 Q1 worden deze lasten en baten toch weer op de oorspronkelijke posten opgenomen (zie ook 

onder 5.10 Overige omzet); per saldo een budgettair neutrale aanpassing van de prognose. 
 
 
5.19 Dienstverleningsovereenkomst Ruelong BV 
Op basis van reële gegevens is bij de geactualiseerde begroting 2017 een nieuwe opzet voor de 
doorberekening van overheadkosten kosten gemaakt. Voor 2017 betekent dit: 
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Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Pers. Dir. +Bedrijfsvoer. 86 86 0 343 343 
Overige pers.kosten 32 32 0 126 126 
Afschrijv. , onderhoud, 
Algemene kosten, 

 
84 

 
84 

 
0 338 338 

Totaal doorberekening 202 202 0 807 807 

 
 
5.20 Bijdrage gemeenten 
Met ingang van de geactualiseerde begroting 2017 is de voormalige gemeentelijke basisbijdrage van 
€ 4,4 miljoen in de apparaatslasten van Baanbrekers opgegaan in een algemene gemeentelijke 
bijdrage, die daarnaast bestaat uit de begrotingsbijdrage niveau 2016 (€ 3.958.000), een 
compensatie voor nominale ontwikkelingen en de lasten van nieuw beleid, zowel van de gemeenten 
als van het rijk (in 2017 € 140.000, zijnde de lasten van nieuw beschut werken). De bijdragen worden 
per kwartaal aan de gemeenten doorbelast op basis van het aantal inwoners. De gemeentelijke 
bijdragen komen nu uit op: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

      
Gemeente. bijdragen 1.100 1.100 0 8.885 8.885 
Waarvan:      
Heusden (38,18%) 420 420 0 3.392 3.392 
Loon op Zand (20,25%) 223 223 0 1.799 1.799 
Waalwijk (41,58%) 457 457 0 3.694 3.694 

N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 
 
In het 1e kwartaal 2017 is alleen het aandeel in de (voormalige) bijdrage apparaatskosten in rekening 
gebracht, omdat de geactualiseerde begroting 2017 formeel nog niet definitief door het AB van 
Baanbrekers is vastgesteld. Dat staat gepland op 12 juli 2017, na ontvangst van de zienswijzen van de 
gemeenten op de geactualiseerde begroting 2017. Vanaf dat moment zal ook het restant-bedrag aan 
gemeentelijke bijdrage bij de gemeenten in rekening worden gebracht. 
 
 
5.21 Incidentele lasten en baten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Lasten:      
Incidentele lasten 25 11 V      14 100 100 
      
Baten:      
Vrijval lening Ruelong 0 0 0 1.500 1.500 
Bijdr.gem. result. 2016 0 0 0 3.420 3.420 
Overige incid. baten 25 61 V     36 100 100 
Totaal baten 25 61 V     36 4.920 4.920 
      
Saldo 0 V      50 V     50 V   4.820 V   4.820 
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Voor incidentele lasten en baten zijn standaardposten van € 100.000 per jaar in de begroting 
2017opgenomen. Inmiddels zijn enkele posten in het 1e kwartaal verantwoord. Grootste post is de 
van de gemeente Waalwijk ontvangen vergoeding voor begeleiding statushouders / vluchtelingen 
2016 van in totaal € 50.000 (zie onder de baten). 
Vooralsnog is er geen reden de prognose 2017 van incidentele lasten en baten op dit punt aan te 
passen. 
 
In verband met de verantwoordingsregels BBV is onder de baten in 2017 het resultaat van 2016 van 
€ 3.420.000 opgenomen (wordt later aan algemene reserve toegevoegd). En daarnaast vallen de 
middelen van de voorziening lening Ruelong BV van € 1,5 miljoen vrij. Beide posten zijn opgenomen 
in de formeel nog niet vastgestelde geactualiseerde begroting 2017 en worden pas verwerkt na 
vaststelling van deze begroting door het AB op 12 juli 2017. 
Totaal komen de incidentele baten in de begroting 2017 uit op € 4.920.000.  
 
 
5.22 Mutaties reserves 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e kwartaal 

Realisatie 
1e kwartaal 

Verschil 1e 
kwartaal 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Toev. Algemene reserve 0 0 0 -3.420 -3.420 
Toev. personeelsvoorz. 0 0 0 -20 -20 
Toev. Onderhoud geb. 0 0 0 -240 -240 
Onttr. Onderhoud geb. 92 0 -92 366 366 
Onttr. Debiteuren BUIG 0 0 0 1.319 1.319 
Toev. Herpositionering 0 0 0 -1.865 -1.865 
Ontt. herpositionering 0 0 0 0 265 

Totaal mutaties reserv. 92 0 -92 -3.860 -3.595 

 
Omdat posten pas later is 2017 tot boekingen leiden is in het 1e kwartaal geen realisatie opgenomen. 
De begroting voor deze posten kan nu ongewijzigd blijven. 
Opmerkingen bij deze mutaties reserves: 
- Toevoeging algemene reserve betreft van de gemeenten ontvangen bijdragen in het nadelige 

resultaat van de jaarrekening 2016 (€ 3.420.000, zie ook incidentele baten), die worden 
toegevoegd aan de algemene reserve. Effectuering daarvan is pas na definitieve vaststelling van 
de jaarrekening 2016 door het AB op 12 juli 2017. 

- Toevoeging reserve personeelsvoorziening van € 20.000 wordt pas later in 2017 verwerkt. 
- Toevoeging onderhoud gebouwen is op grond van het meerjarenplan 2017 – 2021 voor 2017 

begroot op € 240.000 en wordt pas later in 2017 verwerkt. 
- Onttrekking onderhoud gebouwen is voor 2017 begroot op € 366.000 en gekoppeld aan de 

werkelijke lasten (zie onder 4.17 Lasten meerjaren onderhoud gebouwen). De investeringen 
starten pas na het 1e kwartaal 2017, dus nu is nog niets opgenomen. 

- Onttrekking debiteuren BUIG is voor € 1.319.000 opgenomen in de geactualiseerde begroting 
2017. Pas na definitieve vaststelling van deze begroting door het AB op 12 juli 2017 wordt deze 
onttrekking ook verwerkt. 

- Toevoeging reserve herpositionering is voor € 1.865.000 opgenomen in de geactualiseerde 
begroting 2017. Pas na definitieve vaststelling van deze begroting door het AB op 12 juli 2017 
wordt deze onttrekking ook verwerkt. 

- Bij onttrekking herpositionering is (tijdelijk) de prognose aangepast met € 265.000, zijnde de 
resultante van aanpassingen van de diverse prognose in de Berap. In de bestemmingsreserve 
herpositionering is daartoe nog € 455.000 aan ruimte. 
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6 Personeelszaken 
 
 
6.1 Bezetting 
In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per 31 maart 2017 opgenomen. 
De cijfers in deze tabel zijn daarom niet gelijk aan de aantallen zoals die in de toelichting in hoofdstuk 
4 onder 4.12 Salarissen gesubsidieerd personeel en 4.13 Salarissen niet gesubsidieerd personeel zijn 
opgenomen. Daar staan gewogen gemiddelden 2017. 
 

 
 

Regeling2

Omschrijving Divisie Kostenplaats WSW Ambtenaren SBW WIW Fidant WFG WFL WFS Eindtotaal

Directie Directie 2,70 2,80 5,50

Boventallig 1,76 2,67 4,42

Totaal Directie 1,76 5,37 2,80 9,92

Bedrijfsvoering & 

Control B&C Manager 1,00 1,00

B&C Financiën 3,33 2,80 5,50 11,63

B&C Automatisering 3,80 2,00 2,00 0,89 8,69

B&C P&O 3,20 3,89 4,60 11,69

B&C Bedrijfsbureau 8,83 2,00 6,80 17,63

B&C Technische ondersteuning 3,80 0,60 1,00 5,40

B&C Kantine 9,50 0,80 0,89 11,19

B&C Interne Beheersing 4,00 2,22 1,83 8,06

Totaal Bedrijfsvoering & Control 36,45 14,31 23,62 0,89 75,27

Inkomensondersteu

ning IO Manager 1,00 1,00

IO Inkomen 7,33 18,27 25,60

IO Ondersteuning 3,88 11,41 1,70 17,00

IO Kwaliteit 3,67 1,00 4,67

Totaal Inkomensondersteuning 3,88 23,41 20,97 48,26

Re-integratie & 

Participatie R&P Manager 1,00 1,00

R&P Werkmakelaars 4,44 1,83 6,28

R&P Re-integratie 4,67 42,39 47,05

R&P Werkpool 128,12 7,19 7,70 143,02

R&P Accountmanagement 2,00 1,80 3,80

Totaal Re-integratie & Participatie 128,12 13,64 17,00 42,39 201,15

Werkbedrijf WB Manager 1,00 1,00

WB Verpakken & Assemblage 70,43 1,00 3,00 74,43

WB Wasserij 12,62 2,00 14,62

WB Cleanroom 34,96 4,80 39,76

WB Twiddus 59,40 1,00 2,00 62,40

WB Broikes 4,22 0,78 5,00

WB Accountmanagement 1,80 1,80

WB Transferium 2,00 2,00

Totaal Werkbedrijf 181,63 1,00 16,38 2,00 201,01

Gedetacheerd bij 

WML Facilitair Administratie & P&O 0,90 1,00 1,90

Bedrijfsbureau 2,00 2,00

Beveiliging 4,80 4,80

Directie WML Facilitair 1,00 1,00

Grootschalig Groen 55,07 2,60 2,00 1,00 60,67

Heusden 16,99 16,99

Machinale ploeg 10,20 1,00 11,20

Regioploeg 2,67 0,60 3,27

Regioploeg Onderhoud 7,00 1,00 8,00

Schoonmaak 34,35 1,00 0,56 35,91

TD/Inkoop 3,44 1,00 4,44

Totaal Gedetacheerd bij WML Facilitair 137,42 4,20 7,00 1,56 150,18

WML Facilitair Administratie & P&O 3,00 0,86 3,86

Bedrijfsbureau 2,00 2,00

Beveiliging 2,54 1,05 3,59

Grootschalig Groen 3,80 4,00 7,80

Heusden 1,00 1,00 2,00

Machinale ploeg 2,00 3,86 5,86

Regioploeg 4,00 4,00

Regioploeg Onderhoud 7,93 7,80 15,73

Schoonmaak 2,76 3,04 34,13 39,93

TD/Inkoop 2,00 2,00

Loon op Zand 1,00 1,00 2,00

Totaal WML Facilitair 29,49 24,11 35,18 88,78

489,27 61,93 87,76 4,44 42,39 29,49 24,11 35,18 774,57



  

6.2 Ziekteverzuim 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2017 2016 2015

landelijk 

gemiddelde

Doelstelling 

BB

1e kwartaal 13,2% 12,8% 11,8% 11% 9%

Directie Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens WML fac. WML Fac

& Control en participatie ondersteuning gedetach.

januari 55,2% 7,6% 16,9% 9,7% 11,2% 9,8% 11,0% 12,8% 11,1% 11,5% 10,7%

februari 60,1% 10,2% 17,8% 10,5% 13,7% 13,0% 10,4% 14,3% 14,4% 12,4% 10,7%

maart 53,8% 8,2% 15,8% 8,9% 8,1% 11,9% 10,8% 12,6% 12,7% 11,8% 10,7%

Landelijk 

gemiddeld

e 

2017 2016 2015

Ziekteverzuim 2017 per maand Totaal

Directie Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens WML fac. WML Fac

& Control en participatie ondersteuning gedetach.

januari 55,2% 7,6% 16,9% 9,7% 11,2% 9,8% 11,0% 12,8% 11,1% 11,5% 8,6%

februari 57,7% 8,9% 17,4% 10,1% 12,5% 11,4% 10,7% 13,6% 12,7% 11,7% 8,6%

maart 56,4% 8,7% 16,8% 9,7% 11,0% 11,6% 10,7% 13,2% 12,8% 11,8% 8,6%

Doel-

stelling 

2017

2016 20152017

Ziekteverzuim 2017 cumulatief Totaal
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7 Liquiditeitsplanning 2017 
 
Conform de eerdere toezegging aan het Algemeen Bestuur is nu een liquiditeitsplanning in deze Berap opgenomen. 
 

 
 
Toelichting: 
In juli 2017 zal ter overbrugging van het tijdelijke liquiditeitstekort zo nodig een kasgeldlening bij de BNG worden aangegaan. 
Na vaststelling van de geactualiseerde begroting 2017 door het algemeen bestuur op 12 juli 2017, zal aan de gemeenten de hogere bijdrage over het 1e half 
jaar 2017 (€ 2.242.000) in rekening worden gebracht en vanaf dat moment de bijdrage van (afgerond) € 2.221.000 per kwartaal. 
 

Liquiditeitsoverzicht Baanbrekers 2017 (afgerond op € 1.000)

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

ONTVANGSTEN

BUIG budget, BBZ budget 1.873 1.873 2.633 1.873 2.810 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.874 1.874 Buig budget, 8% p/mnd, mei 12% + 1e kw IAU Hsd 760

WSW subsidie 1.088 1.088 1.088 1.088 1.631 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 1.088 WSW budget, 8% p/mnd, mei 12%

participatiebudget 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 wekelijkse termijnen, gelijkmatig verdeeld over haar

bijzondere bijstand 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 totaal jaarbedrag, gelijkmatig verdeeld

debiteuren 625 1.370 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 schatting obv voorgaande jaren, in febr. achterstand WML Fac aan BB overgemaakt

omzet Twiddus 56 56 57 56 56 57 56 56 57 56 56 58 begrote omzet 677

bijdrage exploitatie gemeenten 1.100 0 0 1.100 0 0 4.463 0 2.221 0 0 nog ongewijzigd

bijdrage liquiditeit gemeenten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dienstverleningsovereenk WML Fac 16 17 17 220 67 67 67 67 67 67 67 67 DVO wordt in 2017 € 806.000, 1e kwartaal nog op oude DVO gebaseerd

totaal ontvangsten 5.046 4.692 4.708 5.250 5.477 3.998 8.460 3.997 3.998 6.218 3.998 4.000

UITGAVEN

Uitkeringen 1861 1.871 1.881 1.891 1.901 2.791 1.921 1.931 1.941 1.951 1.961 1.971 schatting tot uitg Buig 23.872

Re-integratiebudget 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 schatting uitgaven 1.620

Bijzondere bijstand 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 Bijz bijst moet neutraal zijn

Salarissen/pensioenpr/ABP/IZA/LH 1.970 1.970 1.970 1.970 2.584 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 2.583 Begroot niet gesubs. 9.443, gesubs. 14,948 = 24.391 + inhuur 517

Crediteuren 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 schatting obv voorgaande jaren

Aflossing/rente leningen 0 193 0 378 0 446 0 0 0 170 0 0

Apparaatskosten 79 79 78 79 79 78 79 79 78 79 79 78 onderh/rente/alg. kst. begroot op 2.131 - aflossingen leningen ad 1.187

totaal uitgaven 4.669 4.872 4.688 5.077 5.323 6.044 4.729 4.739 4.748 4.929 4.769 5.391

SALDO ONTVANGSTEN _ UITGAVEN 377 -180 20 173 154 -2.046 3.731 -742 -750 1.289 -771 -1.391

REKENINGSALDI -2.158 -1.781 -1.961 -1.941 -1.768 -1.614 -3.660 71 -671 -1.421 -132 -903 -2.294

Toegestane kredietl imiet 3.100

In de loop van het jaar de ontwikkelingen (uitgaven/inkomsten) volgen waardoor evt. bijstell ing moet worden gedaan.



  

 

8 Exploitatie 2015 - 2016 Ruelong BV (WML Facilitair) 
 

 
  

bedragen x €1.000

rekening 

2015 

voorlopig

rekening 

2016 

voorlopig

opmerkingen

OMZET PMC's WML FACILITAIR

Groen 4.813

Schoonmaak 2.130

Beveiliging 351

Sub-totaal 6.977 7.294

Overig 0 -52 

TOTAAL OMZET PMC's 6.977 7.242

KOSTEN WML FACILITAIR

DIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 1.413 1.834

- variabele loonkosten / overwerk 51 48

- variabele loonkosten / verlof 29

- ontvangen gelden / subsidies -58 -29 

- sociale lasten 260 326

- pensioenpremie 92 116

Totaal lonen en salarissen 1.757 2.323

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 3.576 3.428

- variabele loonkosten 70 79

- ontvangen gelden / subsidies -3.402 -3.722 

- sociale lasten 621 611

- pensioenpremie 362 282

Totaal lonen en salarissen 1.227 679

Andere personeelskosten 79 89

Tijdelijke werknemers 150 177 hoger, door tijdelijke inhuur interim manager

Materiële kosten 1.102 1.148

Afschrijving mat. vaste activa 238 158 lager, wegvallen afschr. boven boekwaarde

Kosten machines en uitrusting 314 373 hoger, nieuwe methode onkruidbestr.

Autokosten 199 204

Reis- en verblijfkosten 11 7

TOTAAL DIRECTE KOSTEN 5.078 5.157
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bedragen x €1.000

rekening 

2015 

voorlopig

rekening 

2016 

voorlopig

opmerkingen

INDIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 448 479

- variabele loonkosten 0 0

- ontvangen gelden / subsidies 0 0

- sociale lasten 85 86

- pensioenpremie 56 60

Totaal lonen en salarissen 589 624

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 700 594

- variabele loonkosten 28 23

- ontvangen gelden / subsidies -293 -317 

- sociale lasten 112 105

- pensioenpremie 74 56

Totaal lonen en salarissen 620 461

Andere personeelskosten 49 32

Tijdelijke werknemers 22 51

Huisvestingskosten 200 346 in 2016 nieuwe DVO Baanbrekers

Verkoopkosten 48 33

Toev./kstn. dubieuze debiteuren 17 0

Kosten beheer 332 0 in 2015 eenmalige kosten

Reis- en verblijfkosten 5 5

Computerkosten DVO 32 66 in 2016 nieuwe DVO Baanbrekers

Kantoorkosten 36 19

Advieskosten 149 0 in 2015 eenmalige kosten

Algemene kosten 31 12

Overheadkosten DVO 0 416 in 2016 nieuwe DVO Baanbrekers

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 2.132 2.065

TOTAAL KOSTEN WML FACILITAIR 7.210 7.222

TOEGEVOEGDE WAARDE -233 20

Rente 2 1

OPERATIONEEL RESULTAAT -230 21

Buitengewone baten & lasten 0 0

NETTO RESULTAAT -230 21
nadeel voordeel
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TOELICHTING OP CIJFERS RUELONG BV (WML FACILITAIR) 
 
Algemeen 
De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong BV. Deze besloten vennootschap is 
100% eigendom van Baanbrekers en exploiteert WML-Facilitair voor de bedrijfsactiviteiten groen, 
schoonmaak en beveiliging. Op dit moment lukt het nog niet om gelijktijdig in deze Berap cijfers van 
Ruelong BV (WML Facilitair) over het 1e kwartaal 2017 te presenteren. Streven is om dit vanaf Berap 
2017 Q2 wel te gaan doen.  
 
Vergelijking tussen cijfers 2015 en 2016 is lastig door de bijzondere omstandigheden rondom 
veranderingen in de rechtspersoon, de daarbij behorende eigendomsverhoudingen en de financiële 
consequenties daarvan. 
 
Voorlopige cijfers jaarrekening 2015 
Op voorgaande pagina’s zijn de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2015 van de VOF WML 
Facilitair opgenomen. Een gedetailleerde toelichting wordt opgenomen in het document van de 
jaarrekening. De cijfers 2015 zijn nog niet definitief, omdat er nog geen accountantsverklaring is 
ontvangen.  
Het resultaat van (afgerond) nadelig € 230.000 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen per 
31 december 2015 dat daarna nog € 1.386.635 bedraagt. 
 
Voorlopige cijfers jaarrekening 2016 
Met ingang van de jaarrekening 2016 zijn de gewijzigde doorberekeningen van Baanbrekers aan 
Ruelong BV opgenomen in de cijfers van Ruelong. Tevens zijn de salarislasten (inclusief verrekening 
aandeel WSW-subsidie) doorbelast aan Ruelong BV. Dit betekent dat: 

- De werkelijke salariskosten van vanuit Baanbrekers bij Ruelong BV gedetacheerd gesubsidieerd 

en niet—gesubsidieerd personeel worden geheel doorbelast aan Ruelong BV. Op basis van een 

indicatieve berekening wordt van de rijksuitkering WSW per jaar het gemiddelde bedrag per SE 

(= factor per medewerker op basis waarvan WSW-uitkering wordt ontvangen) bepaald, zijnde de 

totale rijksuitkering per jaar gedeeld door het aantal SE. Rekening houdend met het gewogen 

aantal SE’s van de bij Ruelong gedetacheerde WSW’ers en dit gemiddelde bedrag, vindt per jaar 

de afdracht van Baanbrekers aan Ruelong plaats. 
- De dienstverleningsovereenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong BV is aangepast op basis reële 

begrote c.q. werkelijk kosten. De doorberekening bestaat uit doorberekening van aandeel in 
kosten personele inzet Directie & Bedrijfsvoering, aandeel in overige personele lasten en 
aandeel in materiële overheadkosten Baanbrekers (o.a. huisvesting, automatisering). 

In totaal levert deze gewijzigde systematiek voor Ruelong BV een nadeel van € 207.000 op ten 
opzichte van de eerdere situatie. 
 
Rekening houdend met de verwerking van deze doorberekeningen sluit de voorlopige jaarrekening 
2016 van Ruelong BV met een klein voordeel van € 21.000. Dit cijfer gaat zeker nog wijzigen omdat 
nog een externe toets op de openingsbalans per 1 januari 2016 moet worden opgesteld (i.v.m. 
uittreden Vebego) en de eindbalans per 31 december 2016 nog moet worden beoordeeld 
(bijvoorbeeld voor wat betreft de post debiteuren). 
 
Prognose 2017 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe meerjaren begroting 2017 – 2021; deze zal eerst nog 
door de AvA van Ruelong moeten worden vastgesteld. Streven is dit uiterlijk rond juli 2017 afgerond 
te hebben. Dan zal ook vanaf Berap 2017 Q2 van Baanbrekers standaard als bijlage een verkorte 
weergave van de exploitatie van Ruelong BV worden opgenomen. 
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Behandeling in:               MT van                         AB van 12 juli 2017 

Onderwerp: Projectvoorstel Hernieuwing van de opdracht 
 

Steller:  Berdiny Cornielje, externe adviseur 

 

 
Voorstel: 

U wordt voorgesteld: 
 Het plan van aanpak vast te stellen. 
 De begrote projectkosten ad € 200.000 vast te stellen en ten laste van de 

reserve Herpositionering te brengen. 
 Het communicatiememo vast te stellen. 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

12 juli 2017 
 
 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.       W.J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   MT d.d. 8-5-2017 

  DB d.d. 19.05.2017 

Extern:  SET d.d. 10-05-2017 

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Colleges / raden     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X M. Felida n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Projectvoorstel hernieuwing van de opdracht 

 
Het plan van aanpak is conform de opdracht van het Dagelijks Bestuur  (hierna het DB) opgesteld. In 
de opzet van plan van aanpak is ervan uitgegaan dat Baanbrekers de voorstellen concipieert, deze 
voorlegt en toelicht aan het SET. De leden van het SET geven vervolgens de 
portefeuillehouders/leden van het DB advies en de inhoudelijke discussie wordt in DB gevoerd om 
tot besluit te komen dat voorgelegd kan worden aan het AB c.q. wordt opgenomen in het de 
kadernota 2019 die wordt vastgesteld door het AB. In de AB-vergadering van december 2017 komen, 
in de kadernota 2019, de voorstellen aan de orde. 
Communicatie met de Raden zal conform bijgevoegd memo vorm worden gegeven. Aan u wordt 
voorgesteld hier mee in te stemmen. 
 
Voorstel: 
U wordt voorgesteld: 
 Om het plan van aanpak vast te stellen. 
 De begrote projectkosten ad € 200.000 vast te stellen en ten laste van de reserve 

Herpositionering te brengen. 
 Het communicatiememo vast te stellen. 
 
Dagtekening, 3 juli  2017 
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1 Uitgangspunten 

 De directeur wordt de projectleider van het onderzoek. 

 De uitvoering van de participatiewet hebben de gemeenten (exclusief) opgedragen aan 

Baanbrekers. 

 Het aantal uitkeringsgerechtigden (en daaruit voortvloeiende uitkeringslasten) is niet meer 

de belangrijkste prestatie-indicator voor Baanbrekers in het kader van de re-integratie-

activiteiten. Deze prestatie-indicator is daarmee ook niet leidend voor de voorstellen in het 

kader van re-integratie in het onderzoek. De gemeenten maken hun eigen afweging ten 

aanzien van de inzet re-integratie instrumenten en het mogelijke effect hiervan. 

 Baanbrekers voert de wettelijke taken binnen de begroting uit op efficiënte en effectieve 

wijze waardoor  het aantal uitkeringsgerechtigden en de daarmee samenhangende lasten 

zoveel mogelijk worden beperkt. 

 Er komt een extern adviseur voor het onderzoek naar de PMC’s dat als deelproject wordt 

ingericht. 

 Voor de duur van het project wordt een regiegroep gevormd met de functies: controlling, 

beleid, P&O, communicatie, bestuurs- en directiesecretariaat  

 De beleidscapaciteit wordt voor de duur van het project uitgebreid.  

 Het onderzoek wordt ook gebruikt om de bedrijfsvoering en de administratieve organisatie 

door te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling is een randvoorwaarde voor de kwaliteit van de 

voorstellen 

o Verbetering besluitvormingsprocedures; 

o Meer registraties van de resultaten van het  gevoerde beleid (zoals 

uitstroomgegevens) 

o Doorontwikkeling van de berap en interne managementrapportage 

o Inrichting van ondersteuning voor re-integratie; 

o Inrichting van een projectorganisatie en administratie. 

 Als de normale bedrijfsvoering in het gedrang komt door het onderzoek dan legt de directeur 

een aanvullend voorstel bij het Dagelijks Bestuur neer voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding. 

 Bijbehorende financiële implicaties en planning van het onderzoek worden geaccordeerd. 

2 Het proces tot nu toe 

In de afgelopen maanden is er door de werkorganisatie veel tijd en energie gestoken in het in beeld 

brengen van de dienstverlening van Baanbrekers en hierover het gesprek met de gemeenten te 

voeren. Hoe geven we in de komende jaren invulling aan de visie en missie van Baanbrekers, aan 

welke (financiële) knoppen kunnen we draaien, wat verwachten de gemeenten, wat kunnen de 

gemeenten op termijn financieel bijdragen, wat is de rol van de werkorganisatie ten opzichte van de 

ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een kadernota 2018, begrotingen voor 2017 tot en met 2021 en tot 

een opdracht om bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Deze stukken liggen nu met een 

verzoek om zienswijze bij de gemeenten. 

Dit proces heeft naast de bezuinigingsopdracht door de tegenvallende ontwikkeling van de 

gemeentelijke bedragen, positieve neveneffecten opgeleverd.  

Een belangrijke conclusie uit het proces is, dat er niet getwijfeld wordt aan wat en de kwaliteit die 

Baanbrekers  nu levert maar aan de betaalbaarheid van het financiële plaatje dat daarbij hoort. De 
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gemeenten hebben geconcludeerd dat Baanbrekers in de toekomst  een te groot beslag op hun 

begroting legt omdat de rijksmiddelen voor Werk en Inkomen door bezuinigingen niet toereikend 

zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat hierbij de middelen uit de andere twee decentralisaties van 

het sociale domein worden nog niet (rechtstreeks) betrokken worden in de beoordeling van de 

financiering van Baanbrekers.  

De gemeenten hebben aan Baanbrekers de opdracht gegeven om voorstellen te toen die leiden tot 

een beperking van de gemeentelijke bijdragen tot een bepaald plafond (de bezuinigingsopdracht). 

Dit plafond is gebaseerd op de huidige specifieke middelen voor Werk en Inkomen. De opdracht 

betekent dat niet de gemeenten, maar Baanbrekers zelf de beleidsvoorstellen gaat formuleren en 

deze voorlegt aan het Dagelijks Bestuur.  

In het gelopen proces is op elk niveau  meegedacht over de toekomst van Baanbrekers. Raadsleden, 

de leden van het AB, DB, SET en MT hebben ieder vanuit hun perspectief gekeken naar de opdracht 

aan Baanbrekers. De samenwerking tussen de gemeenten en Baanbrekers is hiermee verbeterd. De 

gemeenten en Baanbrekers begrijpen elkaar inhoudelijk beter en weten beter wat nodig is om de 

rollen in te vullen. De informatievoorziening aan de gemeenten is en wordt verbeterd en de P&C cycli 

worden beter op elkaar afgestemd. De geactualiseerde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 

2018 geven meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van Baanbrekers. De term ”tekort” 

verdwijnt en maakt plaats voor “gemeentelijke bijdragen”. Deze kunnen hoger of lager uitvallen, 

afhankelijk van de effecten van Rijksbeleid en van wat de gemeenten aan dienstverlening afnemen. 

De gemeentelijke bijdragen worden gebaseerd op de prestatieafspraken en een sluitende begroting. 

Als Baanbrekers beter presteert, dan houden we geld over en als ze slechter presteert dan is er 

sprake van een echt tekort. Het effect moet zijn dat de onterechte negatieve beeldvorming over 

tekorten bij Baanbrekers verdwijnt. 

Voor de actualisatie van de begroting 2017, het opstellen van de kadernota 2018 en de 

meerjarenbegroting 2018 hebben we diepgaande analyses gemaakt van de lasten en baten van 

Baanbrekers. We hebben lasten en baten per deelprogramma/product/taak in kaart gebracht, dit 

hebben de gemeenten immers nodig om te kunnen besluiten over de voorgedragen keuzes. 

Het in kaart brengen van de “baten”, maatschappelijk en financieel, blijkt lastig. Vooral de relatie 

tussen de inspanningen en kosten voor re-integratie en de beperking van de uitkeringslasten hebben 

we niet kunnen uitdrukken in cijfers. We kunnen de inzet van re-integratieactiviteiten wel 

onderbouwen maar het leggen van een directe relatie tussen investering en opbrengst is maar 

beperkt mogelijk. Hiervoor zijn meer registraties nodig en dan nog zullen de gerealiseerde 

bezuinigingen op de uitkeringen een inschatting blijven.  

Toch is tijdens het proces een behoorlijk inzicht ontstaan in de producten die Baanbrekers levert en 

de lasten hiervan. Ook hebben we een beeld van de kostenontwikkeling in de toekomst bij 

ongewijzigd beleid.  

De invloed, bijdragen en kosten van de belangrijkste verbonden partijen van Baanbrekers moeten 

nader worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om Ruelong BV, St. Fidant en SBW. De uitkomsten van de 

jaarrekeningen zijn naar alle waarschijnlijkheid kostenneutraal voor Baanbrekers maar het is goed 

om het Dagelijks en  Algemeen Bestuur een volledig beeld te kunnen schetsen. Hier moet een 

inhaalslag gemaakt worden met het opstellen van jaarstukken. Daarnaast zijn de mogelijkheden en 

gevolgen van het aanpassen van de leerwerkstructuur nog niet actueel onderzocht. 
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Voor de kadernota 2018 zijn ook de projectactiviteiten geanalyseerd. De beheersing van de projecten 

en individuele opdrachten van de gemeenten aan Baanbrekers was onvoldoende ingericht. De 

beheersing en de administratieve organisatie worden op dit moment verbeterd. 

3 Onderzoek 

3.1 Opdracht 

 In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 april 2017 is besloten om het terugbrengen van 

de gemeentelijke bijdragen naar het gewenste plafond (de bezuinigingsopdracht) in te vullen met 

een onderzoek. Baanbrekers heeft van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur hiertoe de 

volgende opdracht gekregen: 

Het Dagelijks Bestuur vraagt de werkorganisatie om voorstellen te doen die leiden tot een 

gemeentelijke bijdragen van maximaal € 8.358.000 aangevuld met de loon en 

prijsontwikkelingen en nieuw beleid (zowel van de gemeente als van het rijk), met ingang 

van 2018. De door het Dagelijkse Bestuur aangenomen voorstellen maken deel uit van de 

kadernota 2019 die uiterlijk eind 2017 aan het AB wordt voorgelegd. 

Deze opdracht hebben we vertaald in een aantal onderzoeksvragen die moeten uitmonden in 

meerdere voorstellen. Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden moet aan een aantal 

randvoorwaarden worden voldaan. Daarnaast gaan we in op de risico’s van de opdracht. Ten slotte 

wordt aandacht besteed aan het proces en de daarbij behorende financiële implicatie en planning. 

3.2 Onderzoeksvragen 

In het onderzoek worden per deelprogramma voorstellen gemaakt. Er zijn onderzoeksvragen  voor 

de gehele organisatie en per deelprogramma geformuleerd op basis van de kennis die tot nu toe is 

opgedaan. 

Algemeen 

 Kunnen er voordelen worden gehaald door ondersteunende taken anders te positioneren? 

 Wat zijn de consequenties van herbezetting van wsw-ers? Er zijn wsw-ers werkzaam in alle 

afdelingen van Baanbrekers. De stromen de komen de jaren door natuurlijk verloop uit. 

 Hoe staan Fidant, SBW en Ruelong er financieel voor en wat is hun invloed op de resultaten 

van Baanbrekers? 

 Welke managementcompetenties zijn nodig om de organisatie naar Baanbrekers 2.0 te 

leiden en zijn die aanwezig in de organisatie? 

Inkomensondersteuning 

 Kunnen de lasten van management aan de poort verder worden beperkt en de baten verder 

worden geoptimaliseerd? 

 Hoe kan het ziekteverzuim en de daarmee samenhangende inhuurkosten verder worden 

teruggebracht? 

 Hoe wordt de  nieuwe taakverdeling tussen de gemeenten en baanbrekers ten aanzien van 

Bijzonder Bijstand vormgegeven? 

 Wat zijn de baten en lasten van het project Handhaving en hoe moeten deze bij continuering 

worden doorbelast aan de gemeenten? 
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 Wat zijn de baten en lasten van de tijdelijke uitbreiding op Invordering ? Wat betekent het 

financieel als dit omgezet wordt naar een structurele uitbreiding? (afnemende meer 

opbrengsten?) 

Re-integratie 

 Welke ondersteuning heeft de afdeling re-integratie nodig als  de positionering wordt 

aangepast?  

 Wat zijn de gevolgen als de bedrijfsvoeringskosten van re-integratie ten laste van de 

rijksmiddelen (P-budget) worden gebracht?  

 Is het mogelijk om extra inkomsten te generen door samenwerking met werkgevers en door 

provinciale en rijkssubsidies? 

 Welke alternatieven zijn er voor het invullen van re-integratietrajecten? 

 Hoe geven we invulling aan de wettelijke verplichtingen tegen zo laag mogelijke kosten 

(Banenafspraken, beschut werken enz)? 

 Welke bijdrage levert Baanbrekers aan de regio Hart van Brabant? Is het mogelijke om hierop 

te besparen of extra inkomsten te genereren? 

 Wat zijn de gevolgen als de PMC’s niet meer worden ingezet voor re-integratie? 

 

PMC’s 

Wat zijn de gevolgen en mogelijkheden van: 

 Het terugbrengen van de PMC’s naar de functie van een klassiek SW-bedrijf (met een 

natuurlijke afloop); 

 Het inzetten van de PMC’s voor re-integratie activiteiten; 

 Het inzetten van de PMC’s voor nieuw beschut werken; 

 Het sluiten  of afstoten van niet financieel rendabele PMC’s binnen de bestaande structuur; 

 Overbrengen van alle rendabele PMC’s naar Ruelong waarbij de activiteiten minimaal 

kostendekkend moeten zijn; 

 Het verkopen van PMC’s. 

 Ruelong opheffen en de activiteiten overbrengen naar Baanbrekers, waarbij BV blijft bestaan 

als verlonings-BV.  

Bij het onderzoeken van bovenstaande mogelijkheden moeten een aantal criteria/uitgangspunten 

worden geformuleerd.  

 Waar komen kosten terecht? Bij voorbeeld de doorbelasting van overhead, de kosten van 

bedrijfsbeëindiging en frictiekosten.  

 Wat is financieel rendabel en kostendekkend? Hoe betrekken we de toegevoegde waarde 

van de individuele SW-er hierin? 

 Hoe verhouden zich de financiële aspecten tot beleidsmatige en sociale aspecten? In 

hoeverre hebben we de bestaande structuur nodig voor het uitvoeren van de Banenafspraak 

en Nieuw Beschut Werken? 
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Bedrijfsvoering, overhead en directie 

 Welke voordelen kunnen er behaald worden als de bedrijfsvoering van Baanbrekers en 

Ruelong verder in elkaar geschoven worden? 

 Kunnen er voordelen behaald worden door aanpassing van de inkoopprocedures (meer 

gezamenlijke inkoop? 

 Kunnen er bedrijfsvoeringskosten worden getemporiseerd of beperkt? Wat betekent dit op 

de langere termijn? 

 Welke bedrijfsvoeringskosten zijn passend bij de diverse scenario’s? Welke uitgaven leiden 

bij aanpassing tot frictiekosten en wat is de omvang hiervan?  

4 Randvoorwaarden 

Om het onderzoek uit te kunnen voeren, de voorstellen te kunnen opstellen en te kunnen 

implementeren moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. 

4.1 Overeenstemming over de aard en mogelijke gevolgen van de opdracht 

De gemeenten moeten het eens zijn over de opdracht en het doel hiervan. In de opzet van het 

onderzoek wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een bezuinigingsopdracht. 

De uitkomst van het onderzoek leidt waarschijnlijk tot een aanpassing van de visie en missie: de 

toegang voor iedereen zal niet meer opgaan.  

Het onderzoek kan leiden  tot het afstoten of beperken van taken in het basispakket dat Baanbrekers 

voor de gemeenten uitvoert. Elke aanvullende vraag van een of alle gemeenten moet afzonderlijk 

worden afgerekend met Baanbrekers. Dit heeft gevolgen voor de interne organisatie van 

Baanbrekers en voor de relatie met de gemeenten. De vanzelfsprekendheid waarmee nu opdrachten 

door Baanbrekers worden uitgevoerd is niet langer aan de orde. Voor elke uitbreiding van taken (van 

enige omvang) moet het Dagelijkse Bestuur een beslissing nemen.  

Het business model van Baanbrekers was tot nu toe gericht op het zo ver mogelijk terugbrengen van 

het aantal uitkeringsgerechtigden en het bevorderen van de maatschappelijke participatie: Iedereen 

doet mee. Dit model wordt in het onderzoek als principe verlaten voor zover het gaat om de re-

integratieactiviteiten die niet wettelijk verplicht zijn. 

Ten aanzien van de wettelijke taken streeft Baanbrekers ernaar om deze zo effectief en efficiënt 

mogelijk uit te voeren. Dit leidt tot een mogelijke beperking van de uitkeringslasten. 

Het onderzoek leidt er ongetwijfeld toe dat sommige doelgroepen minder of niet meer geholpen 

worden. Dit heeft maatschappelijke en politieke gevolgen voor de gemeenten. Baanbrekers kan 

“pijnlijke” maatregelen alleen doorvoeren met de volledige steun van de gemeenten. Het is aan de 

gemeenten om de gemaakte keuzes uit te leggen aan hun burgers en alternatieven aan te bieden. 

4.2 De invloed op de uitkeringen wordt buiten beschouwing gelaten. 

Het succes van Baanbrekers werd tot nu toe voor een belangrijk deel afgemeten aan het beperken 

van het aantal uitkeringsgerechtigden. De rijksgelden voor re-integratie werden volledig ingezet voor 

re-integratietrajecten. De uitvoeringskosten werden ten laste van de algemene middelen gebracht. 

Één van de mogelijke uitkomsten van het onderzoek is dat de activiteiten op re-integratie worden 

beperkt omdat de uitvoeringskosten ook ten laste van de rijksgelden moeten worden gebracht.  
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Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 3 maart 2017 aangegeven dat het aantal 

uitkeringsgerechtigden niet langer de meest bepalende prestatie-indicator is. Hoewel Baanbrekers er 

op gericht blijft om zo veel mogelijk mensen uit te uitkering te krijgen dan wel te houden, worden 

het managementteam en de directie niet verantwoordelijk gehouden voor de eventuele groei van 

het aantal uitkeringsgerechtigden op de korte maar vooral op de langere termijn omdat de 

activiteiten op re-integratie worden beperkt. 

4.3 Het onderzoek mag niet strijdig zijn het regionale onderzoek 

In Hart Brabant wordt een samenwerkingsonderzoek uitgevoerd dat mogelijk ook tot een nieuwe 

taakverdeling en andere opdrachten leidt. Dit onderzoek en het regionale onderzoek moeten op 

elkaar worden afgestemd.  

4.4 Versterking van de (administratieve) organisatie 

Control en andere concern taken 

Bij de scan van de financiële functie in het voorjaar van 2016 is geconstateerd dat er onvoldoende 

capaciteit beschikbaar was voor het inrichten en uitvoeren van de Planning en Control cyclus. Naar 

aanleiding hiervan is een adviseur P&C in dienst genomen. 

Bij het opstellen en doorrekenen van de kadernota 2017 en de begrotingen 2017 en 2018 is gebleken 

dat investeren in control essentieel is. Baanbrekers staat voor grote keuzes en de directeur, het MT, 

het Dagelijkse Bestuur en de gemeenten moeten over tijdig betrouwbare informatie beschikken 

aangevuld met adviezen. Deze versterkte rol zal in de komende maanden voldoende gewaarborgd 

moeten worden. 

Niet alleen de financiële aspecten maar ook de beleidsmatige en juridische gevolgen van 

bezuinigingsvoorstellen, moeten in weloverwogen adviezen worden voorgelegd. Rechtstreeks onder 

de directeur wordt daarom voor de looptijd van het project een regiegroep gevormd. Hierin worden 

opgenomen controlling, beleid, P&O, communicatie, interne beheersing, bestuurs- en 

directiesecretariaat als regiegroep. 

De te vormen regiegroep functioneert als regiegroep voor de uitvoering van het project. 

Uitbreiding van de beleidscapaciteit 

Bij de opzet van Baanbrekers is ervan uitgegaan dat de gemeenten door middel van het SET het 

beleid voor en de opdracht aan Baanbrekers zou vorm geven en Baanbrekers hierbij een adviserende 

rol had. Met de bezuinigingsopdracht en het onderzoek komt het voorbereiden  en uitwerken van 

het beleid in voorstellen bij Baanbrekers te liggen.  

Hiervoor is te weinig beleidscapaciteit bij Baanbrekers aanwezig en dit zal in ieder geval voor duur 

van het project moeten worden uitgebreid. 

Aanpassing van de besluitvormingsprocedures 

Hoewel de effecten van het onderzoek voornamelijk pas in 2019  worden geëffectueerd moeten de 

voorstellen al eind 2017 bekend zijn om opgenomen te worden in de kadernota 2019. 

De procedures rond de besluitvorming in het management team en het Dagelijks Bestuur moeten 

zodanig vorm worden gegeven dat er snel en effectief keuzes kunnen worden gemaakt. Daarnaast 

moeten alle voorstellen in het kader van de reguliere bedrijfsvoering worden getoetst aan de 

bezuinigingsdoelstelling.  
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Bij de opzet van de organisatie is uitgegaan van een integraal management voor de 

afdelingsmanagers. Dit blijft in principe gehandhaafd maar de besluitvormingsprocedures worden 

uitgebreid met een zichtbare toets op alle voorstellen ten aanzien van de financiële, 

organisatorische, juridische en personele aspecten. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter 

verlopen. Deze toets zal worden uitgevoerd door en/of in opdracht van de regiegroep. De 

bestuurssecretaris bewaakt de volledigheid van de voorstellen voordat ze worden voorgelegd.  

Tijdens het opstellen van de kadernota 2018 is geconstateerd dat de governance van de 

opdrachtaanvaarding voor afzonderlijke opdrachten en projecten niet voldoende is ingericht. 

Hiervoor is een voorstel geformuleerd dat nog moet worden geïmplementeerd. 

Meer effectmeting 

Bij het verzamelen van de gegevens voor de kadernota 2018 is gebleken dat de gemeenten 

onvoldoende informatie hadden over de resultaten van het gevoerde beleid om beleidskeuzes te 

kunnen maken. In het kader van het onderzoek  maar ook voor een professionalisering van de 

organisatie, zal de effectmeting aanzienlijk worden uitgebreid. 

Inrichten van een projectondersteuning voor re-integratie 

De gemeenten hebben aangegeven dat ze steeds meer behoefte hebben aan opdrachten op maat. 

Dat betekent dat steeds meer afzonderlijke opdrachten aan Baanbrekers worden gegeven. Per 

opdracht zal een offerte moeten worden opgesteld. Daarnaast moet projectadministratie worden 

ingericht om de baten en lasten van de afzonderlijke opdrachten te kunnen volgen. Dit alles leidt tot 

administratieve lasten binnen de afdeling Re-integratie. Hiervoor zal ondersteuning moeten worden 

ingericht. 

5 Opzet van het onderzoek 

5.1 Directeur als projectleider 

Het onderzoek wordt opgezet als een project. De directeur is eindverantwoordelijk voor het project 

omdat Baanbrekers de voorstellen zelf moet formuleren. Voor de onderzoeksvragen inzake de PMC’s 

is extra capaciteit en specialistische kennis nodig. We stellen voor hiervoor een afzonderlijk 

deelproject in te richten onder leiding van de directeur. Gaandeweg het traject kan blijken dat voor 

specifieke vragen ook externe know how moeten worden ingehuurd. Hierover zal in voorkomend 

geval overlegd worden met (de voorzitter van) het Dagelijks Bestuur. 

De onderzoeksvragen ten aanzien van inkomensvoorziening, re-integratie en bedrijfsvoering  kunnen 

door de organisatie zelf worden beantwoord met concrete voorstellen. De regiegroep speelt hierbij 

een belangrijke rol.  

5.2 Regiegroep als projectondersteuning 

Zoals in paragraaf 4.4 is aangegeven wordt er voor het project een regiegroep ingericht en worden 

de besluitvormingsprocedures aangepast. De regiegroep gaat alle voorstellen coördineren en 

toetsen. De uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan het Dagelijkse Bestuur en de regiegroep 

zorgt ervoor dat de voorstellen tijdig naar de gemeenten worden verzonden zodat de 

beleidsmedewerkers hun portefeuille houders op tijd kunnen adviseren. Het SET wordt geïnformeerd 

en kan advies geven over de voorstellen. Baanbrekers, i.c. de regiegroep is echter verantwoordelijk 

voor de voorstellen. 



 

10 
 

5.3 Beslisstructuur  

De voorstellen worden opgesteld door en met de managers en voorgelegd aan de directeur.  

Het managementteam geeft advies bij de voorstellen ten behoeve van de directie en het Dagelijks 

Bestuur. De directeur beslist of de voorstellen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.  

Het Dagelijkse Bestuur zal tussentijds het Algemeen Bestuur informeren over de voortgang en waar 

nodig keuzes voorleggen voordat deze volledig uitgewerkt zijn. Het Dagelijks Bestuur beslist of de 

voorstellen in de kadernota 2019 worden opgenomen. Het Algemeen Bestuur accordeert de 

voorstellen met het vaststellen van de kadernota 2019. De gemeenten kunnen hierop hun zienswijze 

geven voordat het Algemeen Bestuur de kadernota definitief vaststelt. De begroting 2019 wordt 

conform de kadernota 2019 opgesteld. 

6 Risico’s  

Op voorhand onderkennen we een aantal risico’s voor het uitvoeren van het onderzoek en bij het 

implementeren van de voorstellen. 

Verbouwen met de winkel open 

Ondanks de tijdsinvestering en de uitkomst heeft het proces van de totstandkoming van de 

kadernota 2018 ook nieuwe energie gegeven aan het managementteam van Baanbrekers. Het 

managementteam wil de verworven inzichten gebruiken om de bedrijfsvoering van hun afdelingen te 

verbeteren. Gezamenlijk hebben de managers echter wel nadrukkelijk hun zorg uitgesproken over 

het capaciteitsbeslag dat de bezuinigingsopdracht op hen, maar ook op de rest van de organisatie 

legt. De continuïteit van de reguliere bedrijfsvoering moet natuurlijk geborgd blijven. 

Het managementteam vraagt daarom met nadruk om de bezuinigingsopdracht gelijk op te laten 

lopen met het verder verbeteren van de bedrijfsvoering van de organisatie en waar nodig incidentele 

middelen ter beschikking te stellen voor het opvangen van knelpunten die hierbij ontstaan. Nu 

investeren om straks de voordelen te oogsten. 

Het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt door bezuiniging op re-integratie 

In paragraaf 3.2 wordt al op het verband tussen re-integratie activiteiten en het aantal 

uitkeringsgerechtigden gewezen. Bezuinigingen op re-integratie leveren direct een financieel 

voordeel op. Helaas is het niet mogelijk om aan te geven hoeveel extra uitgaven in de vorm van 

uitkeringen er  hier tegenover staan  en hoe groot het nadeel is. Vooral omdat de gevolgen meerjarig 

kunnen zijn. We weten niet hoe de kansen op werk van uitkeringsgerechtigden maar ook van 

Nuggers dalen als er geen re-integratie activiteiten worden ondernomen. Een Nugger heeft nu 

misschien geen recht op een uitkering maar dat kan in de toekomst anders zijn .  

Door de verbeterde registratie kan het effect op termijn beter gemeten worden en het gekozen 

beleid waar mogelijk in de toekomst worden bijgesteld. De gemeenten moeten zich bij niet meer 

inzetten van het instrumentarium realiseren dat herstel van de oorspronkelijke opzet geruime tijd 

kost en de effecten hiervan pas goed meetbaar zijn na een langere periode, soms jaren. 

Onvoldoende financiële ruimte voor innovatie 

Het steeds aanpassen van de dienstverlening aan de doelgroepen en inspelen op de kansen op de 

arbeidsmarkt vraagt om een flexibele organisatie en een up to date administratie om hiermee snel 

en innovatief te schakelen. Bij nieuwe keuzes zal beoordeeld moeten worden of hier voldoende 
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ruimte voor blijft. Als dit niet zo is levert dit een risico op voor de inkomsten uit het vrije bedrijfsleven 

en voor de beperking van het aantal uitkeringsgerechtigden en Nuggers. 

Het imago dat Baanbrekers heeft opgebouwd bij het bedrijfsleven maar ook bij andere stakeholders 

en klanten zal negatief beïnvloed worden als Baanbrekers niet meer proactief inspeelt op 

ontwikkelingen. 

Geen draagvlak bij de gemeenten 

Het bestuur heeft Baanbrekers de opdracht gegeven voorstellen te formuleren. Dat betekent dat 

Baanbrekers beleid gaat opstellen dat leidt tot bezuinigingen in het basispakket. Aan de gemeenten 

worden min of meer kant en klare voorstellen voorgelegd. Er is geen tijd en capaciteit bij 

Baanbrekers en wellicht ook niet bij de gemeenten voor een uitgebreide verkenning vooraf. De kans 

bestaat dat Baanbrekers andere keuzes voorlegt dan de gemeenten willen. Daarbij kan het zijn dat 

de gemeenten niet altijd op één lijn zitten. Het is aan het Dagelijks Bestuur om te beslissen hoe en 

welke voorstellen worden opgenomen in de kadernota 2019.  

De (beleids-)voorstellen voor de bezuinigingen worden nu door Baanbrekers zelf geformuleerd. 

Geborgd moet worden dat deze (beleids-)voorstellen voldoende aansluiten bij het gemeentelijk 

beleid. 

Onrust in de organisatie 

De uitvoering van het onderzoek kan leiden tot onrust onder het personeel en de kans bestaat dat 

het ziekteverzuim stijgt. Hier moet voldoende aandacht voor zijn. De medezeggenschap moet tijdig 

en goed betrokken zijn en er moet voldoende aandacht zijn voor communicatie.  

De kans bestaat dat de implementatie van de voorstellen vertraging opleveren 

Onomkeerbare afbreuk van de organisatie 

Als het aantal uitkeringsgerechtigden (en de daarmee samenhangende lasten) niet meer 

leidend is, bestaat de kans dat deze (onverwacht meer) groeien. Het is niet zonder meer 

mogelijk is om het instrumentarium op korte termijn weer op te bouwen als dit eenmaal 

afgeschaft is. Hiervoor zullen extra kosten moeten worden gemaakt. Daarnaast kunnen de 

nadelige effecten van het stoppen/beperken van de re-integratie jaren na-ijlen.  

Wijzigingen in het beleid door nieuw kabinet 

In de kadernota 2018 en de geactualiseerde begroting 2017 is uitgegaan van het bestaande 

rijksbeleid. De kans bestaat dat het nieuw te vormen kabinet een ander koers kiest die financiële 

gevolgen voor de gemeenten en Baanbrekers heeft. 

7 Projectkosten 

Het project moet worden uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden. Hiervoor moeten 

incidentele middelen worden vrijgemaakt. Uitgaande van een looptijd tot 1 januari 2019 

inclusief bestuurlijke behandeling tot die datum. 
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Rol  Financiële 
consequentie 

Onderzoek naar de PMC € 65.000 

Onderzoek herbezetting WSW € 15.000 

Procesbegeleider  binnen Baanbrekers en in relatie met de 
gemeenten (B.Cornielje)  

€ 55.000 

Versterking op beleid € 40.000 

Vervanging c.q. aanvulling op reguliere taken € 25.000 

Totale kosten € 200.000 

 

De projectkosten kunnen gedekt worden door de reserve Herpositionering. 

8 Planning 

Onderdeel door Verzend-
klaar/ 
gereed 

Besluit-
vorming  
DB 

Besluit- 
vormen AB 

Plan van Aanpak MvL/BC 12-5-2017 19-5-2017 12-7-2107 

Aanpassen besluitvormingsprocedure CK/BC 12-5-2017 19-5-2017 12-7-2017 

Inrichten effectmeting FP/FvK/BC 15-6-2017   

Inrichten projectadministratie BH/FvK/ 
RO 

1-8-2017   

Onderzoek naar de herbezetting van Wsw-ers LK/extern 8-9-2017 19-5-2017 13-11-2017 

     

Verbeteren Berap FvK/EH 12-5-2017 19-5-2017 12-7-2017 

Onderzoek bedrijfsvoering BB en Ruelong EH 8-9-2017 15-9-2017 13-11-2017 

Bezuinigingsvoorstellen 
Inkomensondersteuning 

FvK/EH Verspreid  Verspreid 
uiterlijk  

13-10-2017 
 

13-11-2017 
 

Bezuinigingsvoorstellen Re-integratie en 
participatie 

BC/FP 

Bezuinigingsvoorstellen Bedrijfsvoering FvK/EH 

Kadernota 2019 FvK/BC 1-12-2017 8-12-2017 18-12-2017 

 

Deelproject  PMC Verzendklaar Besluitvorming 
DB 

Besluitvorming 
AB 

Aanstellen projectleider  Buiten de 
vergadering om 

 

Projectplan  26-6-2017 3-7-2017 12-7-2017 

Tussenrapportage 8-9-2017 15-9-2017 Ter beoordeling 
van het DB 

Bezuinigingsvoorstellen PMC’s 6-10-2017 13-10-2017 13-11-2017 
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> AAN:  Bestuur Baanbrekers 
> VAN: Robin de Jong, communicatieadviseur 
> BETREFT: voorstel informatievoorziening aan leden van de gemeenteraden  

en raadscommissies, de leden van het SET en de financieel beleidsadviseurs  
over Baanbrekers 2.0 

> DATUM: 3 juli 2017 
 

 
1. Aanleiding 
De komende tijd gaat er bij Baanbrekers een traject van start om te komen tot Baanbrekers 2.0. De 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben Baanbrekers de opdracht gegeven om te 
komen met voorstellen die ervoor zorgen dat de uitgaven niet boven een vooraf bepaald plafond 
uitkomen. Dit plafond (8.885.000 euro aan gemeentelijke bijdragen in 2017) is gebaseerd op de 
huidige specifieke middelen voor werk en inkomen. 
 
Er is geen discussie over de kwaliteit van de dienstverlening van Baanbrekers. Hier zijn de drie 
gemeenten tevreden over. Het gaat om de investeringen die nodig zijn om die diensten voor elkaar 
te krijgen. Het is zaak dat de gemeenten goed nadenken over wat nu precies aan dienstverlening 
vanuit Baanbrekers gewenst en betaalbaar is. Zeker in het licht van de verander(en)de omgeving van 
Baanbrekers (afnemende subsidies, invoering van de Participatiewet, ontschotting van budgetten, 
overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten). Hiervoor is de kadernota 2018 gemaakt. In 
dit stuk staat al een deel van de keuzes die kunnen worden gemaakt.  
 
Nu we aan de slag gaan met Baanbrekers 2.0 is het zaak om alle doelgroepen tijdig op de hoogte te 
brengen en te houden van de ontwikkelingen. Een specifieke doelgroep in dit kader betreft de leden 
van de gemeenteraden en raadscommissies van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
Aan deze doelgroep koppel ik graag ook de leden van het Sociaal Economisch Team (SET) en de 
financieel beleidsadviseurs van de drie gemeenten. Voor de communicatie met deze specifieke 
externe doelgroep treffen jullie hierbij dit voorstel aan. 
 
2. Wat gaan we doen? 

 Baanbrekers (directie, managementteam en regiegroep) gaat voorstellen ontwikkelen om de 

kosten binnen de perken te houden.  

 De voorstellen worden voorgelegd en toegelicht aan het SET. 

 Het SET adviseert de leden van het DB van Baanbrekers. 

 Het DB legt de voorstellen voor aan het AB voor besluitvorming. 

 Het AB neemt een besluit.  

3. Wat worden onze boodschappen? 
De boodschappen die we gaan uitdragen komen wat betreft de communicatie richting de 
gemeenteraadsleden en commissieleden, de leden van het SET en de financieel beleidsadviseurs 
neer op de volgende zaken: 

 De gemeenten zijn tevreden over de kwaliteit van dienstverlening door Baanbrekers. 

 We gaan bij de voorstellen uit van het leveren van een basisdienstverlening aan de drie 

gemeenten. We kunnen – als de gemeenten daar expliciet om vragen – extra dienstverlening 
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bieden. Hiervoor moet een opdracht worden verstrekt en hiervoor moet afzonderlijk worden 

afgerekend. 

 De gemeenten willen dat Baanbrekers hierbij kijkt naar de mogelijkheden om nog 

kostenefficiënter te gaan werken.  

 De voorstellen kunnen ertoe leiden dat: 

o niet alle doelgroepen meer kunnen worden geholpen; 

o er taken worden beperkt;  

o er taken worden afgestoten. 

 De voorstellen kunnen dus personele consequenties hebben. 

 We gaan werken aan de hand van een gewijzigde opdracht: Baanbrekers 2.0. 

 Eind 2017 moet duidelijk zijn welke kant het opgaat met Baanbrekers 2.0. Dan worden keuzes 

voorgelegd aan het DB en AB. De eerste veranderingen worden in de loop van 2018 

doorgevoerd. 

 Baanbrekers blijft zijn uiterste best doen voor de doelgroepen die worden bediend 

(werkzoekende klanten). 

 Baanbrekers blijft mensen voorzien van werk en inkomen (werkzoekende klanten). 

 Baanbrekers blijft een goed werkgever voor de Wsw-medewerkers. 

 Baanbrekers blijft – net zoals voorheen het geval was – kritisch kijken naar de activiteiten en 

diensten die worden uitgevoerd voor werkgevende klanten. Waar nodig worden activiteiten en 

diensten aangepast. Werkgevende klanten kunnen met een gerust hart zaken blijven doen met 

Baanbrekers. 

 

4. Hoe communiceren we? 
We dienen ervoor te zorgen dat er een goede en afgewogen communicatiemix wordt gehanteerd. 
Mondelinge en schriftelijke communicatie dienen elkaar dus te versterken. Cruciaal is een punt waar 
de doelgroepen met vragen terecht kunnen. Voor de communicatie richting de gemeenteraadsleden 
en commissieleden, de leden van het SET en de financieel beleidsadviseurs stel ik het volgende voor: 
 

 Terugkerende raad- en daadsessies. 

 

o Op een werkdag van 18 tot 20 uur. Bij Baanbrekers in de front-office. 

o Met hapje en een drankje. 

o Met medewerking van medewerkers van Baanbrekers (onder meer de leden van de 

regiegroep). 

o Herkenbare uitnodigingen.  

o Vooraf dienen deze drie data te worden gecommuniceerd en te worden vastgelegd in de 

raadskalenders. Dit dient via de griffies te gebeuren. 
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Medio september 2017: sessie 1.  
Hierin gaan we in het algemeen in op het Baanbrekers 2.0-traject. Dit is vooral een 
informatieve bijeenkomst. 
> Datum is vooraf afgestemd met de griffies en vastgelegd in de raadskalenders. 
> Uitnodiging versturen via de griffies voor de zomervakantie. 
> Tijdens deze sessie reiken we het projectplan uit. 
> Deze sessie is na het DB van 15 september a.s. 
 
In oktober 2017: sessie 2.  
Hierin gaan we in op een aantal specifieke thema’s of dilemma’s van ons traject in de richting 
van Baanbrekers 2.0. Dit is vooral een interactieve bijeenkomst. 
> Datum is vooraf afgestemd met de griffies en vastgelegd in de raadskalenders. 
> Uitnodiging verstrekken tijdens sessie 1. 
> Deze sessie is na het DB van 13 oktober a.s. Let op: rekening houden met de 
herfstvakantie! 
 
Eind november 2017:  sessie 3.  
Hierin praten we de leden van de gemeenteraden en raadscommissies bij over de stand van 
zaken tot op dat moment. Dit is vooral een informatieve bijeenkomst. 
> Datum is vooraf afgestemd met de griffies en vastgelegd in de raadskalenders. 
> Uitnodiging verstrekken tijdens sessie 2.  
> Deze sessie is na het AB van 13 november a.s. en het DB van 17 november a.s. 
 

5. Communicatieve randvoorwaarden 
De communicatie van Baanbrekers: 

 gebeurt tijdig; 

 bedient de juiste doelgroep 

 is positief, aantrekkelijk en goed leesbaar; 

 is duidelijk en begrijpelijk; 

 is eenduidig.  
 
6. Communicatieve uitgangspunten 

 Interne communicatie gaat altijd vooraf aan externe communicatie. 

 Communicatie heeft plaats ‘met open vizier’. 

 Optimale communicatie vergt inlevingsvermogen in de positie van de doelgroepen. Daarom 
‘vertalen’ we alle informatie zoveel mogelijk in de taal van de doelgroep. 

 Baanbrekers kiest voor klare taal en een heldere, duidelijke en no nonsensaanpak op 
communicatiegebied. 

 Baanbrekers gaat op een zakelijke, maar toegankelijke manier om met communicatie en met 
communicatiemiddelen.  

 Baanbrekers kiest voor een crossmediale manier van communiceren (meerdere soorten 
communicatiemiddelen worden tegelijkertijd ingezet om de doelstellingen te bereiken. Deze 
communicatiemiddelen dienen elkaar te versterken en aan te vullen). 

 
Waalwijk, 3 juli 2017 
Robin de Jong 
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Behandeling in:               MT van                            AB van 12 juli 2017     

 
Onderwerp:  Verslag archief-en informatiebeheer 

Steller: J. van Hoof, teamleider ondersteuning/ M. van Limpt, directeur 

 

 
Voorstel: 
 

Uw bestuur wordt voorgesteld: 
 
Om kennis te nemen van en de genoemde punten van verbetering en de 
hierbij behorende acties inzake de zorg voor de archiefbescheiden zoals 
opgenomen in het Verslag archief- en informatiebeheer vast te stellen. 
 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 12 juli 2017 
 
 
 
A.E.W. van Limpt                       W. J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Medewerkers Archief  

    

Extern:  Archiefinspecteur Streekarchief  

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht     

Website    

Intranet     

GS  J. van Hoof Vóór 15 juli a.s. 

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X M. Felida n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  :  Verslag archief-en informatiebeheer 

 
Aanleiding:   
Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt de 
archivaris van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena ( SALHA)   aan het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats (van het Streekarchief) en over het beheer van de 
archiefbewaarplaats. In oktober 2016 is het eerste verslag  naar aanleiding van dit artikel opgesteld. 
Het schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer van Baanbrekers 
en de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten van de Archiefwet 1995 en onderhavige 
regelgeving.  U treft het verslag als bijlage hierbij aan. 
 
Het verslag archief- en informatiebeheer is opgesteld aan de hand van tien Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkeld op 
basis van de eisen die aan overheidsorganen gesteld worden door de archiefwetgeving.  
 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt:  
Om kennis te nemen van en de genoemde punten van verbetering en de hierbij behorende acties 
inzake de zorg voor de archiefbescheiden zoals opgenomen in het Verslag archief- en 
informatiebeheer vast te stellen. 
 
Bijlagen: 
- Verslag op basis van Kritische Prestatie Indicatoren Baanbrekers 2016  
- Begeleidend schrijven van het Streekarchief (SALHA) aan het Dagelijks Bestuur van 

Baanbrekers d.d. 25 oktober 2016  
 
 
Dagtekening, 4 juli 2017 



 
 
 

 
 

Pagina 1 van 4 

> AAN:  het Algemeen Bestuur Baanbrekers  
> VAN:  Dagelijks Bestuur  
> BETREFT: Verslag archief-en informatiebeheer 2016 Baanbrekers   
> DATUM: 04 juli 2017  
 

 
Geacht bestuur,  
 
Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt de 
archivaris van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena ( SALHA)   aan het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats (van het Streekarchief) en over het beheer van de 
archiefbewaarplaats. In oktober 2016 is het eerste verslag  naar aanleiding van dit artikel opgesteld. 
Het schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer van Baanbrekers 
en de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten van de Archiefwet 1995 en onderhavige 
regelgeving.  U treft het verslag als bijlage hierbij aan. 
 
Het verslag is opgesteld aan de hand van tien Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkeld op basis van de eisen die aan 
overheidsorganen gesteld worden door de archiefwetgeving.  
 
De conclusie van het verslag is dat Baanbrekers aandacht heeft voor het belang van informatie in de 
organisatie en op een aantal punten goed aan de KPI’s voldoet. Maar er zijn ook punten waarop 
verbetering vereist is. Bij de verbeterpunten die uit het verslag naar voren komen is het van  belang 
de ontstaansgeschiedenis van Baanbrekers in aanmerking te nemen.  De houding en werkwijze ten 
aanzien van informatiebeheer bij de voorgangers van Baanbrekers werkt namelijk in sommige 
opzichten tot op heden door, en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van het 
informatiebeheer van Baanbrekers. Baanbrekers is een relatief jonge organisatie (van start gegaan in 
januari 2013), ontstaan uit een fusie tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat 
(ISD) en het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid en trajecten Midden Langstraat (WML). 
Archiefwetgeving  was voor  medewerkers van WML onbekend terrein, aangezien de organisatie 
veronderstelde dat deze niet op haar van toepassing was. Ook waren er bij WML geen medewerkers 
formeel benoemd als medewerker informatiebeheer of archief. Zowel bij WML als bij de ISD was  
geen toezicht op het informatiebeheer. Voldoen aan de archiefwetgeving was daardoor voor een 
deel van de medewerkers nieuw.   
 
In reactie op de aandachtspunten die in het verslag zijn opgenomen wil ik u bij deze berichten over 
de stappen die wij hebben ondernomen of nog gaan ondernemen.  
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht door de Provincie op het Archiefbeheer van o.a.  
gemeenschappelijke regelingen zal dit schrijven inclusief bijlagen tevens verzonden worden aan de 
provinciale toezichthouder (GS) als ook aan de archiefinspecteur SALHA (Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena) .  
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Onderstaand de belangrijkste punten waarop verbetering vereist is of actie op is of wordt 
ondernomen :  
 

1. Er is geen totaaloverzicht van de informatie die Baanbrekers ontvangt, opmaakt en verzendt, 
en van de locatie of applicatie waarin deze informatie wordt opgeslagen. 

 
 Baanbrekers  werkt met een handboek wat moet voorzien in een  totaaloverzicht van alle 

werkprocessen. Hierin is beknopt aangegeven welke stukken bij elk werkproces een rol 
spelen. In deze beschrijving zal standaard opgenomen worden wie verantwoordelijk is voor 
de stukken, hoe archivering plaatsvindt  ( bv in welk overzicht , in welke applicatie, op welke 
locatie ) en wat de bewaartermijnen zijn.   
Actie: Genoemd handboek zal verder uitgebreid worden in 2017/2018, ook naar aanleiding 
van een risicoanalyse.  
 

2. Post wordt niet direct bij binnenkomst geregistreerd, met uitzondering van de post voor het 
zakelijk archief. 

 
 Baanbrekers werkt op dit moment nog niet met een DMS (Digitaal Managementsysteem) .  

Medio 2016 heeft het MT van Baanbrekers ingestemd met de start verkenningsfase om tot 
een pakket van eisen te komen t.b.v. een DMS. Hiertoe is binnen Baanbrekers een 
projectgroep gestart, waarna het pakket van eisen is opgesteld.  De offertefase  is inmiddels 
afgerond (begin mei). Na de beoordelingsfase staat de gunning gepland voor eind mei 2017. 
Op dit moment is er sprake van een voorlopige gunning.  
Actie: Het streven is om in het 4e kwartaal van 2017 te starten met een gefaseerde 
implementatie van het DMS waarbij de digitale registratie van de externe inkomende post 
meegenomen zal worden, in de verschillende fases.  
 

3. Er hebben belangrijke migraties plaatsgevonden waarbij geen verklaringen van migratie zijn 
opgesteld. 
 

 Migraties zijn uitgevoerd waarbij uitdrukkelijk is gekeken naar de kwaliteit van de data 
migratie. Dat wil zeggen dat er data-hash sleutels van voor en na de migratie zijn vergeleken 
om er zeker van te zijn dat de data op beide locaties 100% hetzelfde is. Tevens is er een kopie 
op disk beschikbaar in de kluis. Helaas is deze migratie niet zo beschreven op papier, 
beheerders hebben dit onderling geregeld. Voor toekomstige updates en migraties is 
inmiddels de procedure Software validatie standaard in ontwikkeling, waarbij er tijdens een 
upgrade/migratie/installatie een aantal belangrijke zaken vastgelegd worden.  
Actie: Naar aanleiding van het inspectieverslag zal Baanbrekers bezien of  daar nog 
een aanpassing in gemaakt moet worden. Met de start van het DMS project worden er ook  
een aantal spelregels vastgelegd over hoe om te gaan met  digitale documenten in 
samenspraak met de projectgroep informatieveiligheid.  
 

4. Slechts een deel van de organisatie vernietigt archiefbescheiden op basis van de selectielijst 
en conform het besluit informatiebeheer van Baanbrekers.  
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 Baanbrekers selecteert en vernietigt archiefbescheiden op een aantal bedrijfsonderdelen 
conform archiefwetgeving. Dit betreft het zakelijk archief, de cliëntendossiers, 
personeelsadministratie en financiële administratie.  Binnen het bedrijfsonderdeel 
“werkbedrijf”  zijn een aantal afdelingen nog onvoldoende bekend  met de vereiste 
werkwijze. De werkwijze van voor de fusie wordt tot op heden op sommige afdelingen nog 
gehanteerd.  
Actie: Er wordt door de medewerkers Archief, zij zijn de ambassadeurs in dezen, bij alle 
bedrijfsonderdelen advies gegeven en ondersteuning geboden, zodat op termijn alle 
bedrijfsonderdelen selecteren en vernietigen op  basis van de selectielijst, zoals is 
voorgeschreven in het Besluit Informatiebeheer van Baanbrekers.  

 
5. De archiefruimte voldoet niet aan de Archiefregeling voor wat betreft brandpreventie en 

klimaatbeheersing. 
 

 Acties: Baanbrekers heeft opdracht gegeven om een rookmelder te installeren in de 
archiefruimte. Deze wordt aangesloten op het ontruimingssysteem welke is verbonden met 
de NVD die al de alarm- en ontruimingssystemen binnen Baanbrekers monitort en op 
signalen reageert zoals voorgeschreven. In de depotruimte hangt inmiddels een CO2 blusser. 
Een datalogger t.b.v. het meten klimaatwaardes is besteld en wordt z.s.m. geplaatst. De 
metingen zullen  uitgelezen worden om o.a.  te bezien of ventilatie voldoende is.  

 
6. Baanbrekers heeft geen calamiteitenplan, waarin is opgenomen wat er met het archief moet 

gebeuren in het geval van een calamiteit. 
 

 Baanbrekers heeft een algemeen noodplan/ontruimingsplan. Hierin is echter niet expliciet 
omschreven wat er met het archief moet gebeuren bij een calamiteit.  
Actie: Baanbrekers gaat starten met de werving van een CISO/functionaris 
gegevensbescherming. Deze functionaris gaat o.a. het informatiebeveiligingsbeleid vorm 
geven. Hier zal dit punt in worden meegenomen .  

 
7. De informatiebeheerfunctie, belegd bij de medewerkers archief, is overwegend uitvoerend 

van aard ingericht, waardoor beleidsvormende, adviserende en controlerende taken 
onderbelicht blijven.  

 
 Actie: Baanbrekers is voornemens om de genoemde functionaris(sen) organisatorisch in te 

bedden onder het centrale bedrijfsonderdeel “Bedrijfsvoering &Control” ,  binnen het team 
“Interne Beheersing.”   Het streven is om dit tweede helft 2017 te realiseren. De 
adviesaanvraag  inzake deze organisatiewijziging  t.b.v  de ondernemingsraad  Baanbrekers is 
inmiddels opgesteld.  De nieuw te werven CISO/ functionaris gegevensbescherming en de 
teamleider Interne Beheersing hebben beiden o.a. het onderdeel “beleid, advies  en 
controle“ in hun takenpakket zitten. De genoemde onderbelichte taken zijn hiermee 
voldoende geborgd.  Daarnaast kan Baanbrekers een beroep doen op de expertise en 
deskundigheid van SALHA indien nodig.  
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Voorstel: 
Hierbij wordt uw bestuur voorgesteld: 
Om kennis te nemen van en de genoemde punten van verbetering en de hierbij behorende acties 
inzake de zorg voor de archiefbescheiden zoals opgenomen in het Verslag archief- en 
informatiebeheer vast te stellen. 
 
Deze stukken worden vervolgens vóór 15 juli a.s. toegezonden aan GS. 
 
Bijlagen:  
- Verslag op basis van Kritische Prestatie Indicatoren Baanbrekers 2016  
- Begeleidend schrijven van het Streekarchief (SALHA) aan het Dagelijks Bestuur van 

Baanbrekers d.d. 25 oktober 2016  
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Hi] het Streekarchiefzijn aangestoten de gemeenten 

Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem 

Aan het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers 
Postbus 15 
5140 AA Waalwijk 

Betreft: rapportage archief- en informatiebeheer 

Heusden, 25 oktober 2016 

Geacht Dagelijks Bestuur, 

De Archiefwet 1995 bepaalt in artikel 41 lid 1 dat U zorg draagt voor de archiefbescheiden van 
Baanbrekers. Zorg betekent in dit opzicht de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de naleving 
van de bepalingen die in de Archiefwet en andere Archiefregelingen zijn gesteld. In de 
Archiefverordening van Baanbrekers is voorts vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur periodiek over 
de uitvoering van die zorgplicht verslag doet aan het Algemeen Bestuur, en aan het Algemeen 
Bestuur de verslagen beschikbaar stelt die de archivaris heeft gemaakt over het toezicht op het 
beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats (nl. het Streekarchief) zijn 
overgebracht. 

In dit kader doe ik U hierbij toekonnen het door onze archiefinspecteur geformuleerde Verslag op 
basis van Kritische Prestatie Indicatoren Baanbrekers 2016. Dit verslag schetst de stand van 
zaken van het archief- en informatiebeheer van Baanbrekers en van de mate waarin de 
gemeenschappelijke regeling voldoet aan de vereisten van de archiefwetgeving. Ter 
ondersteuning van de verantwoordingsrapportage aan het Algemeen Bestuur is bij de 
totstandkoming van de rapportage gebruik gemaakt van het raamwerk van Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI's) archieven, dat in samenhang met de inwerkingtreding van de Wet 
Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) recent is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. De KPI-toets is uitgevoerd met medewerking van de medewerkers archief van 
Baanbrekers. 

Een afschrift van Uw verantwoording aan het Algemeen Bestuur dient (op grond van artikel 2 lid 
4 van de Verordening systennatische toezichtinformatie Noord-Brabant)1  voorgelegd te worden 
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten gaan er daarbij 
vanuit dat het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur tegelijk met het verslag informeert over 
de verbeteringen die naar aanleiding van het verslag zijn of worden doorgevoerd. Ook hiervan 
verwachten Gedeputeerde Staten een afsch rift te ontvangen. 

Graag verneem ik welke stappen u gaat nemen naar aanleiding van de in het verslag genoemde 
verbeterpunten, en word ik geInformeerd over uw verantwoording aan het Algemeen Bestuur en 
de toezending van het verslag aan de provinciale toezichthouder. 

Met vriendelijkelet, 

vt/  
dr. H. van Engen 
streekarchivaris 

I  http://tinvurl.com/hwnegf6  

bezoekadres Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden postadres Postbus 79, 5256 ZH Heusden 
r. (0416) 66 19 01 e. info@salhaml www.salha.nl  
bankrekeningnummer  I BAN NL68 BNGH 0285 0858 	BTW-nummer NL004103749B01 KvK 53526872 
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Inleiding 
 
Op grond van artikel 4 van de Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers brengt 
de archivaris aan het dagelijks bestuur van Baanbrekers verslag uit over de uitoefening van het 
toezicht op de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats (van het 
Streekarchief) en over het beheer van de archiefbewaarplaats. Dit is het eerste verslag dat naar 
aanleiding van dit artikel is opgesteld. Het schetst een beeld van de stand van zaken van het archief- 
en informatiebeheer van Baanbrekers en de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten van de 
Archiefwet 1995 en onderhavige regelgeving.  
 
Het verslag is opgesteld aan de hand van tien Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn 
door de VNG ontwikkeld op basis van de eisen die aan overheidsorganen gesteld worden door de 
archiefwetgeving. Door het beantwoorden van de bij de KPI’s behorende vragen blijkt in hoeverre 
Baanbrekers aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet. 
 
Bij het lezen van dit verslag is het van belang de ontstaansgeschiedenis van Baanbrekers in 
aanmerking te nemen. Baanbrekers is namelijk een relatief jonge organisatie (van start gegaan in 
januari 2013), ontstaan uit een fusie tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat 
(ISD) en het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid en trajecten Midden Langstraat (WML). De 
houding en werkwijze ten aanzien van informatiebeheer bij de voorgangers van Baanbrekers werkt 
in sommige opzichten tot op heden door, en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van 
het informatiebeheer van Baanbrekers. Zo was de archiefwetgeving bij medewerkers van het WML 
onbekend terrein, aangezien de organisatie veronderstelde dat deze niet op haar van toepassing 
was. Ook waren er bij het WML geen medewerkers informatiebeheer of archief. Bij de ISD werkten 
wel medewerkers die zich met de informatievoorziening bezig hielden en was de archiefwetgeving 
bekend. Zowel bij het WML als bij de ISD was echter geen toezicht op het informatiebeheer.  
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Samenvatting 
 
Dit zijn de punten waarop Baanbrekers goed aan de KPI’s voldoet: 
 

 Er is een archiefverordening en besluit informatiebeheer opgesteld (kpi 1); 

 Er is een Strategisch Informatiebeleidsplan waarin de visie van Baanbrekers op het gebied van 
informatieveiligheid is vastgelegd (kpi 2); 

 Er is een overzicht van de werkprocessen van Baanbrekers, dat kan dienen als uitgangspunt voor 
het maken van een overzicht van de informatie van Baanbrekers (kpi 3); 

 Begin 2017 wordt er een nieuw systeem voor de registratie van documenten geïmplementeerd 
(kpi 3);  

 Er is een aanvang gemaakt met het vernietigen van de daarvoor in aanmerking komende 
bescheiden (kpi 5); 

 Het archief van het WML is ondergebracht bij het Streekarchief en zal daar na bewerking 
openbaar te raadplegen zijn (kpi 6). 

 
Dit zijn de belangrijkste punten waarop verbetering vereist is: 
 

1. Er is geen totaaloverzicht van de informatie die Baanbrekers ontvangt, opmaakt en verzendt, en 
van de locatie of applicatie waarin deze informatie wordt opgeslagen (kpi 3); 

2. Post wordt niet direct bij binnenkomst geregistreerd, met uitzondering van de post voor het 
zakelijk archief (kpi 3); 

3. Er hebben belangrijke migraties plaatsgevonden waarbij geen verklaringen van migratie zijn 
opgesteld (kpi 4); 

4. Slechts een deel van de organisatie vernietigt archiefbescheiden op basis van de selectielijst en 
conform het besluit informatiebeheer van Baanbrekers (kpi 5); 

5. De archiefruimte voldoet niet aan de Archiefregeling voor wat betreft brandpreventie en 
klimaatbeheersing (kpi 7); 

6. Baanbrekers heeft geen calamiteitenplan waarin is opgenomen wat er met het archief moet 
gebeuren in het geval van een calamiteit (kpi 9); 

7. De informatiebeheerfunctie, belegd bij de medewerkers archief, is overwegend uitvoerend van 
aard ingericht, waardoor beleidsvormende, adviserende en controlerende taken onderbelicht 
blijven (kpi 10). 
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Conclusie 
 
Uit het recent opstellen van een Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer en het sluiten van 
de dienstverleningsovereenkomst met het Streekarchief blijkt dat Baanbrekers aandacht heeft voor 
de informatie in haar organisatie. In het Strategisch Informatiebeleidsplan wordt dit nog eens 
onderstreept: informatie is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van Baanbrekers.  
 
Deze aandacht voor het belang van informatie contrasteert met de manier waarop het 
informatiebeheer in de praktijk is ingericht. Informatiebeheer is binnen de organisatie beperkt tot 
een overwegend uitvoerende functie, met weinig sturende taken. Dit terwijl taken op het gebied van 
beleid en controle ten aanzien van informatie steeds belangrijker worden, onder andere vanwege de 
toenemende digitalisering. Het is daarom aan te raden ofwel taken gericht op beleid toe te voegen 
aan het takenpakket van de medewerkers archief, ofwel informatiebeheer toe te voegen aan het 
takenpakket van een van de beleidsmedewerkers. Vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied 
van informatiebeheer is het daarnaast van belang in het kennisniveau van de medewerkers archief 
te blijven investeren en bij het aannemen van nieuwe medewerkers een opleiding op het gebied van 
informatievoorziening en kennis en ervaring op het gebied van digitale archivering te vragen.  
 
Opvallend is dat de medewerkers archief zijn geplaatst onder de afdeling inkomensondersteuning 
en niet bij de meer overkoepelende afdeling bedrijfsvoering en control. Bij de fusie leek dit logisch 
vanwege de plaats die de medewerkers archief bij de ISD hadden. Informatiebeheer is echter niet 
iets wat op een enkele afdeling betrekking heeft, maar op de gehele organisatie. Plaatsing van de 
medewerkers archief bij het team interne beheersing onder bedrijfsvoering en control zou daarom 
beter op zijn plaats zijn. Dit zou daarnaast meer voor de hand liggen vanwege de werkzaamheden 
van de medewerkers archief die verband houden met het beheer van het zakelijk archief. 
 
Op dit moment is er nog geen overzicht van de informatie binnen de organisatie, wie er voor 
verantwoordelijk is, hoe de informatie wordt gearchiveerd en wat de bewaartermijnen zijn. Een 
dergelijk overzicht is van belang, omdat verschillende bedrijfsonderdelen in verschillende applicaties 
documenten archiveren. Hoewel steeds meer medewerkers hun weg naar de medewerkers archief 
weten te vinden, houdt een deel van de medewerkers en bedrijfsonderdelen zelf een archief bij, 
zonder de medewerkers archief om advies te vragen. Het is niet verwonderlijk dat een aantal 
medewerkers ook na de fusie nog de onafhankelijke werkwijze aanhoudt zoals bij het WML 
gebruikelijk was. Baanbrekers streeft er naar dat uiteindelijk alle medewerkers het advies en de 
richtlijnen van de medewerkers archief opvolgen.  
 
Baanbrekers ontvangt nog veel post op papier. Er zijn instructies opgesteld om er voor te zorgen dat 
de postverdeling zorgvuldig verloopt en dat de post bij het juiste bedrijfsonderdeel en de juiste 
medewerker terecht komt. Het beheer van de post kan verbeterd worden door bij binnenkomst de 
post direct te registreren in een document management systeem (DMS). Dan is eenvoudiger te 
achterhalen welke post is binnengekomen en waar deze zich bevindt. Deze verbetering kan 
gerealiseerd worden wanneer Baanbrekers een DMS in gebruik gaat nemen, wat op de planning 
staat voor 2017.  
 
Verder is gebleken dat de centrale archiefruimte in gebouw 1 niet aan de eisen uit de Archiefregeling 
voldoet. Er zijn onvoldoende maatregelen getroffen om het archief te beschermen tegen brand en 
om te waarborgen dat het klimaat in de archiefruimte gunstig genoeg is. 
 
Om aan wet en regelgeving te voldoen is het noodzakelijk deze zaken te verbeteren en het 
informatiebeheer te professionaliseren. Zo krijgt informatie de aandacht die het als een van de 
belangrijkste bedrijfsmiddelen verdient. 
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Hoofdvragen KPI 
 
1. Lokale regelingen 
Voldoen de regelingen van Baanbrekers aan de wettelijke eisen? 
 
Overheidsorganisaties, zoals Baanbrekers, moeten bij het ontvangen, opmaken en beheren van 
informatie voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Daarbij speelt met name de 
archiefwetgeving (Archiefwet 1995, Archiefbesluit 1995, Archiefregeling 2010) een belangrijke rol. 
Het goed op orde hebben van het informatiebeheer stelt Baanbrekers in staat verantwoording af te 
leggen van haar handelingen, het maakt controleerbaar wat de organisatie heeft gedaan. Daarnaast 
draagt het bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Goed informatiebeheer is ook van belang voor de 
toekomst: een deel van de informatie heeft cultuurhistorische waarde en komt daarmee in 
aanmerking voor blijvende bewaring.  
 
In de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer is vastgelegd hoe Baanbrekers aan de 
uitvoering van de Archiefwet vorm geeft. Deze zijn vrij recent opgesteld, namelijk in 2014. De 
verordening en het besluit gaan uit van een organisatie zonder benoemde archivaris. Daardoor is er 
onder andere over het toezicht op het informatiebeheer niets in deze documenten vastgelegd. In 
december 2015 heeft Baanbrekers echter een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het 
Streekarchief waarin staat dat het dagelijks bestuur de streekarchivaris tot archivaris van 
Baanbrekers benoemt. Deze benoeming heeft op 16 september 2016 plaatsgevonden. Hierdoor 
dienen de verordening en het besluit aangepast te worden naar de modelverordening en –besluit 
met benoemde archivaris. Het is aan te raden dan ook de artikelen 18 en 19 van het besluit aan te 
passen, aangezien daarin onjuistheden staan. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Baanbrekers is een gemeenschappelijke regeling en neemt zelf niet deel aan andere 
gemeenschappelijke regelingen. Wel zijn er een aantal stichtingen en een B.V. aan Baanbrekers 
gelieerd: 
 

- Stichting Fidant; 
- Stichting Bevordering Werkgelegenheid SBW; 
- Stichting Pijler (incl. Twiddus Polen, opgeheven begin 2016); 
- Ruelong B.V./WML Facilitair. 

 
Deze zijn gelieerd aan Baanbrekers, via dezelfde vertegenwoordigers in het bestuur. Omdat deze 
stichtingen en B.V. geen overheidsorgaan zijn is de Archiefwet en onderhavige regelgeving hierop 
niet van toepassing. Kringloopwinkel Twiddus is een afdeling binnen Baanbrekers en valt daardoor 
wel onder de Archiefwet. 
 
 

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht 
Werkt Baanbrekers structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? 
 
Kwaliteitssysteem archiefbeheer 
Op grond van artikel 16 van de Archiefregeling 2009 dient het dagelijks bestuur ervoor te zorgen dat 
het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan de toetsbare eisen van een door hen toe te passen 
kwaliteitssysteem. De archiefwetgeving schrijft niet voor hoe een kwaliteitssysteem eruit moet zien, 
maar stelt in de toelichting op de Archiefregeling dat de kern van artikel 16 is dat elke 
overheidsorganisatie kwaliteitseisen stelt aan informatie- en archiefmanagement in 
overeenstemming met haar verantwoordelijkheden en taken. 
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Baanbrekers heeft geen kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer vastgesteld. Wel zijn er 
elementen van een dergelijk kwaliteitssysteem aanwezig. Zo zijn er procedures voor 
informatiebeheer vastgelegd, zoals een werkinstructie archivering voor personeelsadministratie en 
beschrijvingen van de werkprocessen archivering zakenarchief en archivering persoonsarchief. Voor 
wat betreft controles is vastgelegd dat jaarlijks steekproefsgewijs controle plaats vindt van de 
cliëntdossiers door de afdeling Interne controle. Er is beleid op het gebied van informatiebeheer 
vastgesteld, namelijk het Strategisch Informatiebeleidsplan 2015-2017. Hoewel dit beleid aandacht 
besteedt aan het verder ontwikkelen van het digitaliseringsproces, is het met name opgesteld vanuit 
het oogpunt van informatieveiligheid. Er zijn geen jaarplannen voor de medewerkers archief, 
hierover worden informeel afspraken gemaakt.  
 
Gekwalificeerde archivaris 
Op 16 september 2016 heeft Baanbrekers de streekarchivaris van het Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena benoemd tot archivaris. In de dienstverleningsovereenkomst met het Streekarchief 
is vastgelegd dat het Streekarchief tweejaarlijks zorgt voor een rapportage over het toezicht op het 
beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de overgebrachte 
archiefbescheiden. Dit verslag is het eerste verslag dat naar aanleiding van deze overeenkomst is 
opgesteld. 

 
 
3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van 
archiefbescheiden  
Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en duurzaamheid? 
 
Geordend overzicht 
Artikel 18 van de Archiefregeling schrijft voor dat overheidsorganen dienen te beschikken over een 
actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de bij dat overheidsorgaan berustende 
archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de vorming van het archief daarvoor 
geldende ordeningsstructuur. Met andere woorden: een overheidsorgaan moet kunnen aangeven 
over welke archiefbescheiden het beschikt, waar deze archiefbescheiden zich bevinden en hoe deze 
kunnen worden geraadpleegd. 
 
Er is geen compleet overzicht van de archiefbescheiden van Baanbrekers. Wel zijn er meerdere 
overzichten van delen van het archief. Zo worden de stukken die thuishoren in het zakelijk archief 
vastgelegd in een postregistratiesysteem. De stukken worden opgeborgen in dossiers, die 
beschreven zijn in één van drie verschillende overzichten in Excel. Er is een Excel-bestand met 
dynamische dossiers, een bestand met te bewaren dossiers en een bestand met te vernietigen 
dossiers. De plaats van de te vernietigen dossiers in de archiefruimte is vastgelegd in een Word-
bestand. Voor het registreren van stukken die in het cliëntenarchief thuishoren wordt Centric 
gebruikt. De afdeling P&O legt de bescheiden die bij de uitvoering van haar taken horen vast in de 
applicatie Compas. De financiële afdeling registreert in de applicatie Navision. Daarnaast leggen 
beide afdelingen zelf, op basis van advies van de medewerkers archief, vernietigingslijsten aan. De 
afdeling in- en verkoop houdt een eigen overzicht bij.   
 
Kort samengevat vindt informatiebeheer plaats bij verschillende afdelingen en personen en in 
verschillende applicaties. Dat er meerdere applicaties zijn waarin archiefbescheiden worden 
geregistreerd hoeft geen probleem te zijn, zo lang er een verantwoordelijke is met kennis en 
ervaring op het gebied van documentaire informatievoorziening, die een overzicht van deze 
applicaties en betrokken medewerkers heeft, en in de gaten houdt dat de registratie in deze 
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applicaties compleet is en conform de archiefwetgeving. Zonder een dergelijk overzicht is het lastig 
grip te houden op de informatie. Het is daarom voor Baanbrekers van belang een dergelijk overzicht 
op te stellen, zodat er meer grip komt op de informatie binnen de organisatie. 
Een heel goed uitgangspunt voor zo’n totaaloverzicht is het overzicht van alle werkprocessen van  
Baanbrekers, waarin beknopt is aangegeven welke stukken bij elk werkproces een rol spelen, en 
soms wie de stukken archiveert. Het overzicht van werkprocessen zal in de loop van 2016 en 2017 
nog verder uitgewerkt worden naar aanleiding van een risicoanalyse. Het is aan te raden daarbij vast 
te leggen wie verantwoordelijk is voor de stukken, hoe archivering plaats vindt (in welk 
overzicht/inventaris, in welke applicatie, op welke locatie) en wat de bewaartermijnen zijn. Wanneer 
dat duidelijk is kan beter worden gewaarborgd dat (persoonlijke) informatie niet te lang bewaard 
wordt, dat informatie bij vakantie of ziekte van medewerkers voor langere tijd niet te raadplegen is 
of dat het door de grote hoeveelheid overzichten voor medewerkers soms lastig te bepalen is bij 
welke afdeling ze een bepaald document op moeten vragen. 
 
Procedure zaak- en documentregistratie 
Alle inkomende post wordt geopend door de medewerkers archivering. Zij zetten een stempel met 
de datum van ontvangst op de post en plaatsen de post in een postboek voor het juiste 
bedrijfsonderdeel. Hiervoor zijn instructies opgesteld. De postboeken worden door een daarvoor 
aangewezen medewerker persoonlijk rondgebracht binnen de diverse bedrijfsonderdelen. Binnen  
het eigen bedrijfsonderdeel wordt de post verder verspreid en verwerkt.  
In verband met het digitaliseringsproject zal er in 2017 een document management systeem (DMS) 
in gebruik genomen worden. Het is aan te raden de medewerkers archivering de post direct bij 
binnenkomst te laten registreren in het DMS, zodat eenvoudig kan worden vastgesteld welke post 
de organisatie is binnengekomen en naar welk bedrijfsonderdeel deze is gestuurd.  
 
Nadat de post is verdeeld is de behandeling van de post afhankelijk van de afdeling waar het terecht 
komt. Hieronder volgt een opsomming van de handelwijze bij verschillende soorten post (niet 
uitputtend): 
 

1. Zakelijk archief: de post die in het zakelijk archief komt wordt door de medewerkers archief 
geregistreerd in een postregistratiesysteem. Dit betreft zowel inkomende als uitgaande 
post, maar niet de interne post. Het postregistratiesysteem is gemaakt met behulp van 
Access door een medewerker ICT van de ISD. In het systeem kan alleen gezocht worden op 
documentnummer. Wanneer men op zoek is naar een document en het nummer is niet 
bekend zit er dus niets anders op dan de periode op te zoeken wanneer het document 
ongeveer is ontvangen of verzonden en vanaf daar de documenten door te klikken.  
Dossiers worden geregistreerd op een lijst in Excel. Na verloop van tijd wordt de beschrijving 
overgezet op een andere Excel-lijst, één voor te bewaren en één voor te vernietigen stukken. 
De dossiers hebben geen nummer: de basisarchiefcode is het dossiernummer. Een uniek 
nummer (los van de basisarchiefcode) zou beter zijn, omdat er nu dossiers in de dynamische 
fase kunnen zitten met dezelfde code als op de lijst met te bewaren of te vernietigen 
stukken. Bij toekomstige overbrenging naar een archiefbewaarplaats en bij de overgang 
naar een DMS of zaaksysteem zijn unieke dossiernummers sowieso een vereiste. 
Verzending van documenten wordt verzorgd door het secretariaat. Een (digitale) kopie van 
de stukken gaat naar de medewerkers archief. Niet alle uitgaande post wordt aangeleverd, 
soms zijn er hiaten. 

2. Cliëntenarchief: post met betrekking tot cliënten wordt door de administratie voorbereid voor 
de inkomensconsulenten, door deze documenten te registreren en in mapjes te plaatsen. Zij 
maken hiervoor gebruik van de applicatie Centric. Ook de documenten die tijdens de door 
de consulenten uitgevoerde processen ontstaan worden in Centric beschreven. Wanneer 
een proces met betrekking tot een cliënt is afgedaan worden de stukken die de neerslag 
vormen van dat proces in een mapje gedaan en aan de medewerkers archivering gegeven. 
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Deze voegen de stukken toe aan het bestaande cliëntdossier of maken een nieuw dossier 
aan. 

3. Personeelsadministratie: dit omvat de personeelsdossiers. De afdeling 
personeelsadministratie werkt met de applicatie Compas. Hierin worden documenten en 
dossiers geregistreerd. Er worden daarnaast vernietigingslijsten bijgehouden, zodat jaarlijks 
vernietiging kan plaats vinden. Hierover zijn afspraken gemaakt met de medewerkers 
archief, deze zijn op papier gezet.  

4. Financiële administratie: registratie vindt plaats in de applicatie Navision. Daarnaast wordt 
een lijst bijgehouden van te vernietigen dossiers in Excel, op basis van advies van de 
medewerkers archief.  

5. In-/verkoop. De afdeling in- en verkoop houdt een overzicht bij van de documenten die zij in 
beheer hebben. Er worden echter geen vernietigingslijsten opgemaakt.  

6. E-mail: berichten in de algemene inbox worden door de medewerkers archivering 
doorgestuurd naar de consulenten. De antwoorden die de consulenten geven worden over 
het algemeen door de medewerkers archivering via de algemene e-mailaccount verstuurd. 
De mails worden geprint en opgeborgen in de cliëntdossiers. Alle doorgestuurde e-mails en 
alle verzonden e-mails blijven in de algemene e-mailaccount staan.  

 
De medewerkers archief hebben beperkte invloed op het informatiebeheer van de organisatie. 
Sommige bedrijfsonderdelen, zoals P&O en de financiële administratie, maken voor hun 
informatiebeheer gebruik van instructies van de medewerkers archief. Selectie en vernietiging vindt 
daardoor op tijd en conform het Besluit Informatiebeheer van Baanbrekers plaats. Andere 
bedrijfsonderdelen werken nog grotendeels zelfstandig, zoals in de periode voor de fusie 
gebruikelijk was. Dit is niet verwonderlijk, aangezien een dergelijke omslag in denken een langdurig 
proces is. Baanbrekers streeft er naar de expertise op het gebied van informatiebeheer van de 
medewerkers archief uiteindelijk in te zetten bij alle onderdelen van de organisatie.  
 
De planning is dat er begin 2017 een nieuw DMS in gebruik genomen gaat worden, dat meer 
geschikt is voor de registratie van digitale documenten. Dit zal in eerste instantie alleen gebruikt 
worden voor de cliëntendossiers. Het is van belang dit in de nabije toekomst ook te gaan gebruiken 
voor het zakelijk archief, aangezien het huidige registratiesysteem sterk verouderd en slecht 
doorzoekbaar is. Wanneer het mogelijk is scans te plaatsen in een DMS of zaaksysteem kunnen alle 
medewerkers bij de documenten, en hoeven dossiers niet langer uitgeleend of gekopieerd te 
worden, zoals nu regelmatig gebeurt. 
Bij de keuze en implementatie van het systeem is het van belang hierbij de medewerkers archief en 
het Streekarchief te betrekken.  
 
Authenticiteit en context 
Om hun functie als bewijs en informatiebron te kunnen vervullen zijn metagegevens voor 
archiefbescheiden van essentieel belang. Metagegevens beschrijven de context, inhoud, structuur 
en vorm van gegevens, en het beheer ervan door de tijd heen. Ze zijn essentieel voor het vaststellen 
van de betrouwbaarheid van informatie en zorgen ervoor dat informatie beheerd kan worden en 
doorzoekbaar is. In artikel 19 van de Archiefregeling wordt het vaststellen van een 
metagegevensschema daarom verplicht gesteld. Hierin geeft de zorgdrager aan welke 
metagegevens worden vastgelegd en op welke manier.  
 
Baanbrekers heeft geen metagegevensschema vastgesteld. Een metagegevensschema zou er voor 
kunnen zorgen dat in alle verschillende systemen waar Baanbrekers informatie in beheert minimaal 
dezelfde soort gegevens komen.  
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4. Digitale archiefbescheiden 
Werkt Baanbrekers inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer 
en voldoet ze aan specifieke wettelijke voorschriften? 
 
Baanbrekers legt nog overwegend een papieren archief aan. E-mails worden bijvoorbeeld geprint 
om in papieren dossiers te plaatsen. Het verder ontwikkelen van het digitaliseringproces is een 
aandachtspunt in het Strategisch Informatiebeleidsplan 2015-2017.  
 
Volgens de Archiefwet zijn documenten in de vorm waarin ze zijn ontvangen of opgemaakt 
origineel. Aangezien Baanbrekers steeds meer documenten digitaal zal ontvangen en opmaken, is 
het ondanks het overwegend papieren karakter van het archief van belang aan een aantal aspecten 
van digitaal informatiebeheer aandacht te besteden. Zo dient in de gaten gehouden te worden 
welke bestandsformaten binnen de organisatie gebruikt worden en of deze open zijn. Open 
bestandsformaten zijn beter uitwisselbaar en leveranciersonafhankelijk. Op dit moment wordt door 
Baanbrekers nog niet gecontroleerd of de gebruikte bestandsformaten aan een open standaard 
voldoen. Ook is er nog geen lijst van verplichte bestandsformaten. Het is de bedoeling dat binnen 
het project Informatieveiligheid een dergelijke lijst wordt opgesteld. 
Een ander aandachtspunt zijn migraties. Er hebben in 2015 bij Baanbrekers twee belangrijke 
migraties plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2015 is de kantoorautomatisering van 
Baanbrekers gemigreerd van de systemen van de gemeente Heusden naar Baanbrekers. Half 2015 
zijn archiefdata van sociale zaken in Globit-NTS  gemigreerd van Heusden naar Baanbrekers. In 
beide gevallen is geen verklaring van migratie opgemaakt. In een dergelijke verklaring wordt 
vastgelegd wat gemigreerd is, en hoe getest is of de migratie goed is verlopen. Het is van belang dit 
in het vervolg bij belangrijke migraties vast te leggen, zodat ook in de toekomst duidelijk is wat er 
met de bestanden is gebeurd. 
  
 

5. Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden 
Weegt Baanbrekers zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor 
bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

 
Selectie en vernietiging 
Voor wat betreft het zakelijk archief, de cliëntdossiers, personeelsadministratie en financiële 
administratie wordt vastgelegd welke bescheiden bewaard dan wel vernietigd moeten worden (op 
basis van de selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen) en wanneer deze 
vernietigd moeten worden. Van de te vernietigen bescheiden worden vernietigingslijsten opgesteld, 
die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de archiefinspecteur. Na vernietiging door een 
gecertificeerd bedrijf wordt een verklaring van vernietiging opgesteld. De vernietiging van deze 
stukken verloopt daarom geheel volgens de wet- en regelgeving.  
Er zijn een aantal bedrijfsonderdelen waarbij bovenstaande procedure nog onbekend is, en de 
werkwijze uit de periode van voor de fusie wordt aangehouden. Er wordt aan gewerkt om bij alle 
bedrijfsonderdelen bekend te maken dat geselecteerd en vernietigd dient te worden op basis van de 
selectielijst, zoals is voorgeschreven in het Besluit Informatiebeheer van Baanbrekers.  
 
Vervanging 
Baanbrekers scant een deel van de ingekomen post. Voor de Archiefwet blijft het papieren 
exemplaar echter het origineel, dat in goede, geordende staat bewaard dient te worden en waaraan 
rechten kunnen worden ontleend. Om van het gescande document het origineel te maken dient een 
vervangingsbesluit genomen te worden en een handboek vervanging opgesteld te worden. 
Aangezien aan het huidige postregistratiesysteem nog geen scans gekoppeld kunnen worden is het 
in dit stadium nog niet zinvol tot vervanging over te gaan. Wel is het zo dat Baanbrekers steeds 
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meer documenten digitaal ontvangt (zoals e-mails). In dat geval is het digitale exemplaar het 
origineel, en niet de geprinte versie. De komst van een nieuw DMS, zoals aangekondigd in het 
informatiebeleidsplan, is daarom zeer wenselijk. Bij de keuze en inrichting van het nieuwe systeem 
is het van belang aandacht te schenken aan de punten waaraan bij vervanging voldaan moet 
worden.  
Een aandachtspunt bij toekomstige vervanging is dat sommige klanten van Baanbrekers papieren 
documenten eisen in verband met ISO normen waar anders niet aan voldaan kan worden. Deze 
processen zullen dus op papier moeten blijven verlopen. 
 
 
6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats  
Brengt Baanbrekers het principe van de Archiefwet ‘archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, 
tenzij met redenen omkleed’ correct in de praktijk? 

 
Op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 dienen archiefbescheiden die voor blijvende 
bewaring in aanmerking komen na 20 jaar naar de archiefbewaarplaats te worden overgebracht. Na 
overbrenging zijn de archiefbescheiden in principe openbaar.  
 
Het archief van het WML (1970-2012), voorganger van Baanbrekers, is ondergebracht in de 
archiefbewaarplaats van het Streekarchief. Daar wordt het archief momenteel nader toegankelijk 
gemaakt. Zodra dat gebeurd is zal het archief officieel worden overgebracht en openbaar te 
raadplegen zijn. 
 
Het archief van de ISD (2004-2012) staat nog bij Baanbrekers. Dit archief is afgesloten en kan 
(vervroegd) worden overgebracht naar het Streekarchief. 
 

 
7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots  
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

 
Archiefruimten 
In de archiefwetgeving, met name in de Archiefregeling, worden regels en voorschriften gesteld 
voor de bouw, verbouw en inrichting van archiefruimten waarin archiefbescheiden worden bewaard 
die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Aan ruimten waarin archiefbescheiden worden 
bewaard die op termijn te vernietigen zijn, worden vanuit de archiefregelgeving geen specifieke 
eisen gesteld. 
 
Baanbrekers heeft verschillende ruimten waarin archieven worden bewaard. De centrale 
archiefruimte bevindt zich in gebouw 1. In deze archiefruimte wordt zowel te bewaren als te 
vernietigen archiefmateriaal bewaard en de cliëntendossiers. De ruimte is eind 2013 gemaakt, en is 
als een ‘doos’ in een bestaande industriële hal gesitueerd. In de hal is allerlei (ook brandgevoelig) 
materiaal opgeslagen. 
De ruimte voldoet op een aantal punten niet aan de Archiefregeling. Zo zijn er te weinig 
maatregelen genomen op het gebied van brandpreventie. Er zijn namelijk geen rookmelders met 
doormelding naar een meldkamer in de ruimte aanwezig. Dit is zeker gezien de locatie van de 
ruimte sterk aan te bevelen. Verder dient er in de depotruimte ten minste één brandblusser (CO2 of 
nevelblusser) geplaatst te worden. Ook wat betreft voorzieningen ten behoeve van het klimaat 
schiet de ruimte tekort. Zo zou zich in de ruimte een datalogger moeten bevinden om de 
klimaatwaardes (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) te kunnen monitoren. Ook dient er een 
installatie voor luchtverversing te zijn, zodat de ruimte voldoende geventileerd kan worden. Om te 
zorgen dat archiefdozen niet te stoffig worden dienen er geen archiefdozen op het topbord van de 
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stellingen geplaatst te worden. Daarnaast is het af te raden dozen op de grond te plaatsen, omdat 
het risico op waterschade dan hoger is en het de schoonmaak van de ruimte lastiger maakt. 
 
In gebouw 2 zijn twee ruimten waar enkel te vernietigen archief van personeelsadministratie en 
financiële administratie is geplaatst. Deze ruimten zijn niet als archiefruimte aan te merken. 
Daarnaast is er archiefmateriaal te vinden in een kamer met kopieerapparaat in gebouw 2, die ook 
niet als archiefruimte beschouwd kan worden. Hier is archief te vinden van het werkbedrijf, de 
afdeling verkoop en archiefmateriaal van het WML. Dit archief is niet geselecteerd in te bewaren of 
te vernietigen. 
 
Archiefbewaarplaats 
In de archiefbewaarplaats worden de overgebrachte archiefbescheiden bewaard. Voor Baanbrekers 
is dit de archiefbewaarplaats van Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Het Streekarchief 
beschikt over verschillende archiefbewaarplaatsen (aan de Pelsestraat en de Demer te Heusden en 
aan de Van Heemstraweg West in Zaltbommel). Deze archiefbewaarplaatsen voldoen aan de eisen 
uit het Archiefbesluit en de Archiefregeling. 
 
E-depot 
Door het Streekarchief wordt een leertraject op het gebied van e-depot georganiseerd. Baanbrekers 
is uitgenodigd om hier aan deel te nemen, maar heeft dat tot nog toe niet actief kunnen doen. Wel is 
Baanbrekers op de hoogte van de resultaten van het traject. 

 
 
8. Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
archiefbescheiden 
Voldoet Baanbrekers in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

 
Na overbrenging naar de archiefbewaarplaats zijn archiefbescheiden in principe openbaar. De 
archiefbescheiden van het WML zijn nog niet officieel overgebracht. Het archief wordt momenteel 
bewerkt, waarna kan worden vastgesteld of er beperkingen aan de openbaarheid nodig zijn. 
Bezoekers van het Streekarchief kunnen archiefbescheiden na overbrenging in de studiezaal 
kosteloos raadplegen en eventueel op eigen kosten afbeeldingen, afschriften of bewerkingen (laten) 
maken. Het Streekarchief heeft een tarievenlijst voor de genoemde kosten opgesteld. Daarnaast 
beschikt het Streekarchief over een bezoekersreglement, dat is te vinden op de website van het 
Streekarchief (www.salha.nl). 
 
Via deze website hebben bezoekers toegang tot de archieven en collecties van het Streekarchief. 
Naast inventarissen van archieven kunnen ook andere bronnen doorzocht worden, zoals foto’s, 
boeken en kranten. Een deel van de collectie is kosteloos digitaal te raadplegen. Door middel van de 
Kwaliteitsmonitor dienstverlening archieven, uitgevoerd in opdracht van de Branchevereniging 
Archiefinstellingen in Nederland, kan een beeld worden verkregen van de opvattingen van 
bezoekers over het Streekarchief, en dat in vergelijking met andere Nederlandse archiefdiensten. 
Het Streekarchief heeft in 2015 aan de kwaliteitsmonitor deelgenomen. Gemiddeld gaven de 
bezoekers een 8 als overall waardering voor het Streekarchief, net boven het landelijk gemiddelde 
van 7,7. 
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9. Rampen, calamiteiten en veiligheid 
Heeft Baanbrekers plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere 
omstandigheden? 
 
Er is een algemeen noodplan of ontruimingsplan, maar hierin is niet opgenomen wat moet gebeuren 
met het archief bij een calamiteit. Het is aan te bevelen hieraan aandacht te schenken in het in 2017 
op te stellen informatiebeveiligingsbeleid.  

 
 
10. Middelen en mensen 
Kan Baanbrekers beredeneerd aangeven gelet op haar wettelijke taken voor de archiefzorg en het 
archiefbeheer hoeveel middelen en mensen zij hiervoor ter beschikking stelt alsmede hun 
kwaliteitsniveau? 
 
Er is geen afzonderlijke afdeling of team voor informatiebeheer. De medewerkers archief, die zich 
bezig houden met informatiebeheer, zijn ondergebracht bij de afdeling inkomensondersteuning. Dit 
is zo ontstaan omdat deze indeling al voor de fusie, bij de ISD, gebruikelijk was. Het is aan te raden 
informatiebeheer ook op een meer centrale plaats in de organisatie te beleggen, zoals bij het team 
interne beheersing onder bedrijfsvoering en control, aangezien informatievoorziening van belang is 
voor de organisatie als geheel.  
 
De functies op het gebied van informatievoorziening zijn als volgt belegd: 
 

Functie Opleiding Fte 

Medewerker archief MBO 0,89 

Medewerker archivering MBO 1,66 

   

Totaal  2,55 

 
Wat opleiding en ervaring betreft van de medewerkers archief stelt Baanbrekers algemene eisen, 
wat bij het gehanteerde functiewaarderingssysteem gebruikelijk is. Wel is het vanwege de vele 
ontwikkelingen op het gebied van informatiebeheer van belang in het kennisniveau van de 
medewerkers archief te blijven investeren en bij het aannemen van nieuwe medewerkers een 
opleiding op het gebied van informatievoorziening (zoals HMDI of Management van informatie) en 
kennis en ervaring op het gebied van digitale archivering te vragen.  
 
De medewerkers archief houden zich voornamelijk bezig met uitvoerende taken. Op beleidsniveau 
is er geen input vanuit een medewerker archief of van een beleidsmedewerker met 
informatiebeheer in het takenpakket. Dit is bij een organisatie met de omvang van Baanbrekers wel 
nodig. Gezien de digitalisering verandert de rol van veel DIV medewerkers van uitvoerend naar 
adviserend. Met de komst van een digitaal informatiesysteem zullen de medewerkers van 
Baanbrekers steeds meer zelfstandig kunnen registreren en zal registratie zelfs deels automatisch 
kunnen verlopen. Ook processen als selectie en vernietiging kunnen voor een groot deel 
geautomatiseerd worden. Medewerkers archief in een meer adviserende en controlerende rol zijn 
dan nodig.  
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Bijlage: Lijst van bestudeerde documenten  
 
Archieflocaties afdelingen Baanbrekers, versie 1.16, zonder datum 
 
Archiefverordening Baanbrekers, 15-12-2014 
 
Besluit informatiebeheer Baanbrekers, 22-08-2014 
 
Dienstverleningsovereenkomst Archieftoezicht Baanbrekers, 14-01-2016 
 
Functiebeschrijving medewerker gegevens IV en functiebeschrijving medewerker gegevens V, zonder 
datum 
 
Informatiebeleid Strategie 2015-2017, 15-01-2016 
 
Organogram Baanbrekers, 28-04-2016 
 
Overzicht software Baanbrekers (Software_Definitief_20-12-2014 v 1.0 – kopie.xls), 20-12-2014 
 
Verkorten bewaartermijn klantdossiers WWB, IOAW, IOAZ, Bbz2004, 26-06-2014 
 
Werkinstructie beheer archief, versie 1.6, 26-02-2016 
 
Werkproces archivering personenarchief (op intranet Baanbrekers), geraadpleegd op 02-08-2016 
 
Werkproces archivering zakenarchief (op intranet Baanbrekers, geraadpleegd op 02-08-2016 
 
Werkproces dossiercontrole interne controle (op intranet Baanbrekers), geraadpleegd op 08-09-2016 
 
 
 
 



 
 

Voorlegger 
  

1 

 

Voorstel inzake 
 

Governance Ruelong B.V. 

Steller M. van Limpt/ C. Kleijssen 

Akkoord manager M. van Limpt 

Nummer  

Gevraagde beslissingen 
 

Het Algemeen bestuur wordt voorgesteld om het onderstaande vast te 
stellen: 
 

 het samenstellen van de AVA uit de leden van het AB en dit te 
formaliseren in het statuut Ruelong B.V.; 

 het verstrekken van informatie m.b.t. de vennootschap Ruelong 
B.V. zo veel als mogelijk te laten meelopen met de P&C cyclus 
van Baanbrekers; 

 het nemen van een principe besluit inzake het aanpassen c.q. 
wijzigen van het statuut Ruelong B.V.  naar de huidige praktijk en 
wetgeving en inzake de bevoegdheden van de AVA; 

 het voorleggen van het concept gewijzigde statuut Ruelong B.V.  
na het zomerreces ter besluitvorming aan het DB en AB;  
 

Financiële gevolgen N.v.t. 

Gevolgen voor de 
formatie 

N.v.t. 

Adviezen 
 Datum door Advies 

Advies Beleid 
 

N.v.t.   

Behandeling in het Set N.v.t. 

Advies P&O 
 

N.v.t.   

Behandeling in OR/GO Ja, indien statuten gewijzigd worden zal een 
dergelijke wijziging ter advisering moeten 
worden voorgelegd aan de OR WML-f 

Advies processen en 
interne beheersing 

N.v.t.   

Juridisch advies 
 

Ja, d.d. 
19-6-
2017 

Werkgroep 
Governance 
Ruelong BV 

Positief advies. Binnen de werkgroep waren 
actief: K. Musters, A. van Hamond, P.Flohr, E. 
Hendrich, A.Peters, B. Cornielje en C. Kleijssen. 

Advies kwaliteit/ 
procedures 

N.v.t.   

Advies communicatie 
 

N.v.t.   

Advies Financiën 
 

N.v.t.   

Begrotingswijziging N.v.t. 

Bestuurlijke toets N.v.t.   

Besluitvorming 

 datum advies/besluit 

Advies van de directie d.d. 23-6-
2017 

Positief advies 

Advies van het MT   

Advies/instemming  van OR/GO N.t.b. Z.s.m. na 13 juli a.s  



 
 

Voorlegger 
  

2 

 

Besluit van het DB 
Ingestemd door het DB d.d. 3 
juli 2017 

d.d.  
3-7-2017 

Het DB besluit met de gevraagde beslissingen in 
te stemmen. 
ondertekening: 
 
 
 
A.E.W. van Limpt                W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 

Besluit van het AB d.d.  
12-7-2017 

Het AB besluit de gevraagde beslissingen vast 
te stellen. 
 
 
ondertekening: 
 
 
A.E.W. van Limpt                 W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                               Voorzitter 

Communicatie/Archivering 

 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja Het gewijzigde Statuut moet gedeponeerd 
worden bij de KVK: Actor: C. Kleijssen, juriste 

Participatieraad   

Website/intranet/handboek   

Opname in het archief Ja N.t.b.: Actor: M. Felida 

Anders   

 
 

Nadere informatie 
Bijlage(n) Bijgevoegd is de memo d.d. 26 juni 2017 van de directeur aan het dagelijks 

bestuur inzake het voorstel van wijziging van de governance van Ruelong 
B.V.  
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> AAN: Algemeen Bestuur van Baanbrekers 
> VAN: Dagelijks bestuur van Baanbrekers 
> BETREFT: Voorstel inzake de governance van Ruelong B.V.  
> DATUM: 3 juli 2017 
 

 
1. Aanleiding en bestuurlijk traject 
Op de termijnagenda van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers (verder: AB) is vermeld dat het 
onderwerp “governance van Ruelong B.V.” aan de orde komt in de vergadering van het AB van 13 juli 
a.s. Een werkgroep, bestaande uit enkele functionarissen van Baanbrekers en uit een drietal AB-
leden namelijk de heren Musters, Van Hamond en Flohr, heeft in opdracht van de directeur van 
Baanbrekers een overleg hierover gevoerd op 19 juni  jl. Het resultaat van dit overleg wordt hierbij 
aan uw bestuur voorgelegd. Met het voorstel is inmiddels ingestemd door het dagelijks bestuur (DB) 
datum 3 juli 2017. Indien het AB hiermee akkoord is, zal het voorstel worden bekrachtigd in een te 
houden algemene vergadering van aandeelhouders van Ruelong B.V., waarna het ten uitvoering kan 
worden gebracht. 
 

2. Inzicht of invloed of een combinatie van beide? 
De werkgroep heeft voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de governance kort gesproken 
over een aantal vraagstukken om zo de probleemstelling goed helder te krijgen, maar ook om zich 
bewust te zijn van het huidige moment waarin dit onderwerp wordt behandeld.  
 
Uit de eerdere vergaderingen van het AB is o.a. gebleken dat bestuursleden aangeven dat het hen in 
ieder geval aan voldoende informatie ontbreekt in relatie tot de vennootschap. Oftewel, er is 
onvoldoende met name financieel inzicht in de vennootschap Ruelong B.V. Dit geldt overigens ook 
voor de andere verbindingen van Baanbrekers, namelijk Stichting Fidant en SBW. 
Aan de andere kant is het vraagstuk of het AB juist meer controle oftewel invloed wil hebben op de 
uitvoering binnen Ruelong B.V.  De vervolgvraag is dan hoe deze controle moet worden vorm 
gegeven. Ten slotte kan er behoefte zijn aan een combinatie van zowel inzicht als invloed bij het 
bestuur of kan worden geconcludeerd dat het ene voortvloeit uit het andere. 
 
Ander punt waarover de werkgroep heeft gesproken is  het moment waarin dit onderwerp in het 
bestuurlijk traject wordt behandeld. Baanbrekers staat inmiddels aan de vooravond van het 
uitvoeren van een doorontwikkeling naar Baanbrekers 2.0. Met deze opdracht is in concept 
ingestemd door het dagelijks bestuur d.d. 19 mei jl., en deze opdracht zal ter vaststelling in de juli 
vergadering van het AB worden voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomst van deze doorontwikkeling , 
en de daaruit voortvloeiende nieuwe missie/visie/opdracht aan Baanbrekers, zullen de huidige 
verbindingen van Baanbrekers, waaronder Ruelong B.V., in deze doorontwikkeling meegenomen 
moeten worden. Immers, een nieuwe missie/visie/opdracht zal naar alle waarschijnlijkheid ook 
consequenties hebben voor de verbindingen van Baanbrekers. Zo kan gedacht worden m.b.t. de 
vennootschap van Ruelong B.V. dat de productmarktcombinaties van deze vennootschap onderdeel 
gaan uitmaken van de structuur van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers. Of 
omgekeerd, de productmarktcombinaties van de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers 
kunnen deel gaan uitmaken van de vennootschapsstructuur van Ruelong B.V. Dit zijn juist de 
vraagstukken die o.a. meegenomen gaan worden in het onderzoek naar de doorontwikkeling van 
Baanbrekers. 
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3. Wettelijke bevoegdheden van de organen van de Besloten Vennootschap (B.V.) 
Inzake de inhoudelijk vraagstellingen over invloed of inzicht of een combinatie van beide wordt 
hieronder kort aangegeven wat in ieder geval wettelijk is bepaald inzake de juridische entiteit van 
een besloten vennootschap (B.V).  Zo benoemt de wet een drietal organen dat van belang is voor het 
besturen van een vennootschap, namelijk de algemene vergadering van aandeelhouders (verder: 
AVA), de Raad van Commissarissen (verder: RvC) en het bestuur/directie. Iedere vennootschap (NV 
en BV) moet wettelijk gezien tenminste een AVA en een bestuur/directie hebben. 
 
A. Bestuur/directie 
Het bestuur (oftewel de directie) bestaat uit één of meer natuurlijk personen of rechtspersonen. Het 
aantal directeuren kan in het statuut worden voorgeschreven. 
Het bestuur van de vennootschap is belast met: 

- Het leiding geven aan de vennootschap; 
- het bepalen van ondernemingsbeleid; 
- het beheren van het vermogen; 
- het benoemen en ontslaan van personeel; 
- het uitvoeren van de besluiten van andere organen bijvoorbeeld de AVA; 
- het vertegenwoordigen van de vennootschap. 

 
De directie/het bestuur moet de vennootschap naar eigen inzicht kunnen besturen en daarbij 
kunnen blijven ondernemen, waarbij zij rekening houdt met de belangen van de aandeelhouders, de 
onderneming en de medewerkers van de vennootschap. Daarnaast blijven bepaalde taken wettelijk 
altijd voorbehouden aan of de AVA of de RvC (als deze is ingesteld).  
 
B. De Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) 
De AVA bekleedt binnen de vennootschap een centrale positie. Uit deze centrale positie mag echter 
niet worden afgeleid dat de AVA de hoogste macht is binnen de vennootschap, zodat de AVA zich 
bijvoorbeeld met het ondernemingsbeleid zou kunnen inlaten en in dat kader opdrachten aan het 
bestuur/de directie zou kunnen geven. Wanneer de verhoudingen tussen de verschillende organen in 
de vennootschap wordt bezien is er dan ook geen sprake van een hiërarchieke, maar juist van een 
nevenschikkende structuur. De AVA (evenals een eventuele RvC) staat naast de andere organen 
binnen de vennootschap. Ieder orgaan heeft zijn eigen taken en zijn eigen bevoegdheden. Het 
bestuur heeft de taak de vennootschap te besturen en dit is géén taak van de AVA. Dit orgaan kan 
het bestuur dan ook geen opdrachten geven m.b.t. de wijze van besturen. Wel zal het bestuur te 
allen tijde rekening moeten houden met de binnen de AVA levende opvattingen m.b.t. de wijze van 
besturen van de vennootschap. Dit hangt samen met de wettelijke bevoegdheid van de AVA om de 
bestuurder(s) te ontslaan en te benoemen. 
 
De wet kent de AVA een aantal dwingende bevoegdheden toe. Dat wil zeggen dat hiervan niet kan 
worden afgeweken, ook niet in de statuten. De bevoegdheden die een AVA te allen tijde heeft zijn de 
volgende: 

- de bevoegdheid tot het vaststellen van een jaarrekening. Let op: een vennootschap kent 
geen wettelijke verplichting tot het opstellen van een begroting, zoals publiekrechtelijke 
organen dit wel kennen op basis van de BBV; 

- de bevoegdheid van het bestuur informatie te ontvangen; 
- de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten; 
- de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders en evt. 

commissarissen van de vennootschap; 
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- de bevoegdheid het bindend karakter aan een voordracht tot benoeming van een 
bestuurder/commissaris te ontnemen; 

- de bevoegdheid het besluit te nemen tot ontbinding van de vennootschap; 
- de bevoegdheid de accountant opdracht te geven de jaarrekening te onderzoeken, tenzij 

deze bevoegdheid is overgedragen aan de RvC. 
 
C. Raad van Commissarissen (RvC) 
De gewone BV is krachtens de wet niet verplicht tot het instellen van een RvC. De statuten kunnen 
wel in een dergelijke RvC voorzien. De kerntaken van de RvC zijn volgens de wet het houden van 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken in de vennootschap, alsmede het 
met advies terzijde staan van het bestuur.  
 
Het toezicht van de RvC geschiedt altijd achteraf, oftewel nadat bepaalde bestuurshandelingen zijn 
geëffectueerd. Het instellen van een RvC betekent dus met name controle en invloed achteraf. Het is 
wel gebruikelijk dat over belangrijke aangelegenheden van bestuursbeleid het bestuur vooraf in 
overleg treedt met de RvC. De wet bepaalt verder dat het bestuur de RvC tijdig noodzakelijke 
gegevens verschaft om te kunnen voldoen aan de taak van toezicht. 
 
Wat betreft de honorering en het profiel van de commissarissen geldt als algemene regels dat de 
AVA aan commissarissen een honorering c.q. beloning kunnen toekennen voor de werkzaamheden 
als commissaris. Dit zijn veelal vaste bedragen die worden afgesproken met de commissarissen en 
worden medegedeeld in de toelichting van de winst- en verliesrekening. Het instellen van een RvC is 
dus veelal kostenverhogend.  
Wat betreft het profiel van de commissaris zal deze zich bij het uitoefenen van zijn taak moeten 
richten naar het doel/missie en het belang van de vennootschap, en ook zijn of haar profiel zal 
daarop moeten worden afgestemd. Een commissaris moet kunnen handelen naar eigen goeddunken 
en inzicht. Commissarissen dienen dan ook, om juist belangverstrengeling te voorkomen, geen 
deelbelangen te vertegenwoordigen van bijvoorbeeld aandeelhouders, medewerkers, leveranciers of 
afnemers. De commissarissen dienen in hun taakuitoefening onafhankelijk te zijn en richten zich 
daarbij op één doelstelling, namelijk het belang van de vennootschap. 
 
Organen binnen Ruelong B.V.  
Het bestuur van de vennootschap Ruelong B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van 
Baanbrekers. (i.c. mw. M. van Limpt). Deze directie is belast met het besturen van Ruelong B.V. 
Binnen Ruelong B.V. is in de huidige praktijk een manager/directeur uitvoering benoemd (i.c. mw. A. 
Peters) die taken en werkzaamheden van de vennootschap in de uitvoering verricht onder 
verantwoordelijkheid van deze directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder bestuurt de 
vennootschap Ruelong B.V. en houdt daarbij in de praktijk rekening met de belangen van de 
aandeelhouders. Dit gebeurt middels afstemming over de wijze van besturen met de AVA, zijnde de 
voorzitter van het DB en AB van Baanbrekers. Daarnaast zal op basis van de statuten, maar ook in het 
kader van de wettelijke bevoegdheden van de AVA een aantal besluiten te allen tijde eerst vooraf de 
schriftelijke goedkeuring van de AVA behoeven, voordat deze kunnen worden genomen door de 
directeur/bestuurder. 
 
Er is geen Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld binnen de vennootschap van Ruelong B.V. 
 
Vanaf 1 januari 2016 is de samenwerking in de joint venture met Vebego Wsw-activiteiten beëindigd 
en heeft Ruelong B.V. (statutaire naam) /WML-facilitair (handelsnaam) de activiteiten voortgezet. 
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Vanaf dat moment is Baanbrekers 100% eigenaar geworden van deze vennootschap. Baanbrekers, en 
daarmee de aandeelhouders van Baanbrekers oftewel de gemeenten, worden middels de AVA in en 
buiten rechte op grond van de statuten van Ruelong B.V. vertegenwoordigd door de voorzitter van 
het DB en AB van Baanbrekers (i.c. dhr. W. Ligtenberg).   
 

4. Voorstel m.b.t. de governance Ruelong B.V. 
De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat het bestuur met name behoefte heeft aan een 
combinatie van zowel meer inzicht als meer invloed op Ruelong B.V. Dit met name ingegeven door 
het feit dat vanaf 1 januari 2016 de enige aandeelhouder van Ruelong B.V. de gemeenschappelijke 
regeling Baanbrekers is, en daarmee dus ook de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende 
gemeenten. Dit betekent dat de werkgroep van mening is dat de democratische rol van het bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers meer verankerd moet gaan worden in de 
governance van Ruelong B.V. dan nu het geval is.  
Verder is de werkgroep van mening dat daarbij het moment van wijziging van de governance, 
namelijk aan de vooravond van het onderzoek naar de doorontwikkeling Baanbrekers 2.0, niet 
zwaarwegend is. Immers, wat de uitkomst van dit onderzoek ook zal zijn, een meer democratische 
verankering van de governance blijft aan de orde indien Ruelong B.V. volledig in publieke handen 
blijft.  
 
De werkgroep concludeert dat er voor een pragmatische wijziging van de governance van Ruelong 
B.V. moet worden geopteerd. De mogelijkheid van het instellen van een RvC voegt weinig toe, omdat 
hierdoor de invloed c.q. het inzicht van een bestuur van Baanbrekers niet duidelijk wordt verbeterd. 
Wel wil de werkgroep meer invloed en inzicht creëren in de vennootschap via de lijn van de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers, zoals dit ook bij de andere verbindingen (Stichtingen 
Fidant en SBW) verloopt. In dit kader stelt de werkgroep voor om de AVA van Ruelong B.V. in het 
vervolg samen te stellen uit de leden van het AB van Baanbrekers. Hierdoor krijgt het bestuur (AB en 
DB) van Baanbrekers in ieder geval de wettelijke bevoegdheden zoals deze eerder in deze notitie zijn 
opgesomd.  
 
Aandachtspunt hierbij is dat afhankelijk van de opdracht/doelstelling  en positionering van Ruelong 
B.V. de vennootschap en daarmee ook het bestuur c.q. de directie van de vennootschap de nodige 
ruimte moet hebben om de opdracht en daarbij behorende resultaten te kunnen blijven uitvoeren 
c.q. te behalen. De directie moet de vennootschap naar eigen inzicht kunnen blijven besturen en 
moet kunnen blijven ondernemen. Er wordt immers in de B.V. gestuurd op realisatie i.p.v. op 
begroting en wordt er geen of onvoldoende resultaat gerealiseerd in de vennootschap dan dienen de 
aandeelhouders weer bij te dragen. 
 
Voorgesteld wordt verder dat in het kader van het inzicht c.q. de te verstrekken informatie de 
vennootschap Ruelong B.V. zo veel als mogelijk gaat meelopen met de P&C cyclus van Baanbrekers. 
Zo is het opstellen van een begroting niet verplicht voor een B.V., maar het voorstel is dat dit voor 
Ruelong B.V. wel (onverplicht) opgesteld gaat worden. Ook wordt voorgesteld om tenminste jaarlijks 
de volgende financiële informatie over de vennootschap van Ruelong B.V. te gaan verstrekken aan de 
AVA: 

- de verlies- en winstrekening van de vennootschap; 
- een verkorte balans bij de jaarrekening; 
- de resultaatbestemming (als onderdeel van de jaarrekening); 
- rekening courant overzicht; 
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- toelichting op de onderlinge doorberekening tussen Baanbrekers en de vennootschap o.a. 
met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst en de subsidies voor het personeel. 

 
Ten slotte wordt opgemerkt door de werkgroep dat indien akkoord kan worden gegaan met de 
voorstellen om in het kader van de uitvoering het huidige statuut van de vennootschap in 
overeenstemming te gaan brengen met deze voorstellen en bovendien te gaan actualiseren op basis 
van de huidige situatie (doel van de vennootschap en bevoegdheden van de AVA) en de huidige 
wetgeving (de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht). 
 
Voorstel: 
Uw bestuur wordt voorgesteld  het onderstaande vast te stellen: 

 het samenstellen van de AVA uit de leden van het AB en dit te formaliseren in het statuut 
Ruelong B.V.; 

 het verstrekken van informatie m.b.t. de vennootschap Ruelong B.V. zo veel als mogelijk te 
laten meelopen met de P&C cyclus van Baanbrekers; 

 het nemen van een principe besluit inzake het aanpassen c.q. wijzigen van het statuut 
Ruelong B.V.  naar de huidige praktijk en wetgeving en inzake de bevoegdheden van de AVA; 

 het voorleggen van het concept gewijzigde statuut Ruelong B.V.  na het zomerreces ter 
besluitvorming aan het DB en AB. 
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Behandeling in:               MT van                            AB van    12 juli 2017 

 
Onderwerp: 3de wijziging mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

Steller: C. Kleijssen, juriste 

 

 
Voorstel: 
 

 
Het algemeen bestuur wordt hierbij voorgesteld de 3de wijziging van het 
mandaat-, machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers vast te stellen. 
 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 12 juli 2017 
 
 
 
A.E.W. van Limpt                       W. J.J. Ligtenberg 
secretaris                                    voorzitter  
 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  MT 8-5-2017 

  Diverse functionarissen intern 
geraadpleegd o.a. beleidsmedewerkers, 
kwaliteitsmedewerkers, medewerkers 
bezwaar&beroep, teamleiders etc. 

4-5-2017 

  DB akkoord 3-7-2017 

 

Communicatie: (indien van 
toepassing) 

Actor / bijzonderheden Datum:  

Publicatie verplicht  X C.Kleijssen Na vaststellling 

Website    

Intranet  X   

KvK X C.Kleijssen: inschrijving in de KvK Na vaststelling 

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief X M. Felida n.t.b. 

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  3de wijziging mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

 
Aanleiding:   
 Jaarlijks wordt de mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers geactualiseerd aan de 
bestaande situatie op dat moment. Ook voor dit jaar heeft deze actualisatie plaatsgevonden. 
 
Wat willen we bereiken? 
Een actueel mandaat- machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 
 
Wijzigingen in dit register betreffen staccato de volgende: 
 

A. Algemene aangelegenheden: 
 A1: dit item is toegevoegd of diens rechtsopvolger daar er nu voor de WOB een nieuw 

wetsvoorstel voorligt namelijk het wetsvoorstel Wet openbaarheid overheid (WOO); 
 A3: toegevoegd is de voorwaarde dat bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten het 

inkoop- aanbestedingsbeleid en de begroting in acht moet worden genomen;  
 A4: ondermandaat aan de manager BV & C omdat de afdeling archief onder de 

verantwoordelijkheid van deze manager gaat vallen; 
 A5: e.e.a. moet worden overgebracht na advisering hieromtrent van de streekarchivaris in 

samenspraak met de medewerker van het archief; 
 A7: toegevoegd dat e.e.a. kan worden aangegaan binnen de kaders van de begroting, een 

sociaal plan en/of sociaal statuut en na advisering van een multi-disciplinair team; 
 A10: dit is wat algemener verwoord daar er op dit moment veel wet- en regelgeving wordt 

ontwikkeld in het kader van privacy en gegevensverwerking (o.a. actualisatie Wbp en AVG) 
en ook de functionaris gegevensbescherming is toegevoegd. Het (onder)mandaat is in deze 
neergelegd bij de manager BV&C daar dit onder de verantwoordelijkheid van de afdeling 
BV&C valt.  

 A11: bij het ondermandaat de beleidsmedewerker toegevoegd daar uit de praktijk blijkt dat 
deze functionaris ook dergelijke zaken oppakt bijv. in het kader van de poortprocedure; 

 A13: is nieuwe bepaling als gevolg van de actualisatie van de Klokkenluidersregeling binnen 
Baanbrekers. 
 

B. Financiële aangelegenheden: 
 B3: is in ondermandaat toegevoegd voor de managers en is daarmee in overeenstemming 

gebracht met het nieuwe aanbestedings- en inkoopbeleid van BB; 
 B7: is de advisering van het MT toegevoegd; 
 B8: is de advisering van het MT en het interne multi-disciplinaire beleidsteam toegevoegd;  
 B14: is de advisering van het MT toegevoegd; 
 B15: is de advisering van de adviseur planning & control toegevoegd; 
 B16: is de advisering van de manager BV& C toegevoegd; 
 B17: de advisering van de manager BV&C en adviseur P&C toegevoegd; 
 B21: is nieuw toegevoegd inzake het kunnen aanvragen van projectsubsidies bij o.a. Rijk, 

Provincie e.d. waarbij een volmacht wordt toegekend aan de directeur. 
 
C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
 C36: is toegevoegd een ondermandaat voor de medewerker terugvordering; 
 C37: is toegevoegd waardoor een (onder)mandaat aan de directeur en de manager 

inkomensondersteuning wordt gegeven bij het nemen van besluiten op bezwaarschriften. 
 
D. Uitvoering personele aangelegenheden 
 E1, E2, E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15,E22,E23, E28, E31, E32, E38 en E40: is toegevoegd de 

voorwaarde dat e.e.a. dient te geschieden binnen de kaders van de begroting; 
 E22 en E23:in het kader van het ARBO-beleid dat onder de verantwoordelijkheid valt van de  

teamleider IB is deze functionaris met een ondermandaat toegevoegd; 
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Opmerkingen 
Naar aanleiding van de actualisatie van het mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 
zal in navolging hierop nog een actualisatie plaatsvinden van de regeling (onder)volmachtverlening 
en (onder)machtiging SBW. Deze actualisatie zal worden behandeld in het bestuur SBW (zijnde het 
AB). 
 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt:  

 De 3de wijziging mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers vast te stellen. 
 
Bijlagen: 

 3de wijziging mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 
 
 
Dagtekening, 3 juli 2017 



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 

 

3de  wijziging Mandaat-, machtiging-  en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2017                                   

 
A. Algemene aangelegenheden 
A1 Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet 

Openbaarheid van bestuur of diens rechtsopvolger.  
DB mandaat  directeur managers jurist  

A2 Besluiten n.a.v. de klachtafhandeling m.u.v. formele klachten 
waarop de geschilbeslechtingsregelingen of andere 
verordeningen/klachtregelingen van toepassing zijn. 

DB mandaat directeur managers teamleider IB i.v.m. 
kwaliteitsklacht- 
afhandeling 

evt. na advies jurist 

A3 Besluiten tot het sluiten en royeren van verzekerings-
overeenkomsten.  

AB volmacht 
 

directeur     manager 
bedrijfsvoering & 
control 

 na overleg met desbetreffende 
manager en na advies jurist. 
bij het sluiten van 
overeenkomsten met 
inachtneming van het inkoop- 
aanbestedingsbeleid  en binnen 
de kaders van de begroting 
 

A4 Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de 
bewaring en het beheer van de archiefbescheiden en 
archiefruimten. 

DB volmacht directeur    manager 
bedrijfsvoering & 
control 

 conform de kaders in de archief-
verordening en het besluit 
informatiebeheer archief. 
Na advisering 
archiefmedewerker 

A5 Het beslissen omtrent het overbrengen van archiefbescheiden 
naar de archiefbewaarplaats 

DB volmacht directeur nee  na advisering streekarchivaris in 
samenspraak met medewerker 
archief 

A6 Besluiten i.v.m. het beheer en onderhoud van eigendommen van 
Baanbrekers. 
 

AB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

hoofd technische 
dienst 

binnen de kaders van de 
begroting. 

A7 Besluiten tot het aangaan van re-integratie en activerings-
overeenkomsten, werkzaamheden en projecten, alles in de 
ruimste zin des woords. 

- in relatie tot cliënten 
 

 
-      in relatie tot medewerkers 
 

AB Volmacht directeur  
 

manager re-
integratie & 
participatie 
 
manager 
bedrijfsvoering & 
control 

 binnen de kaders van de 
begroting 
na advies multi-disciplinair 
beleidsteam 
na evt. advies werkmakelaars 
 
binnen de kaders van een 
begroting en/of sociaal 
plan/statuut en na advisering 
P&O 

A8 Vaststellen van algemene voorwaarden AB volmacht directeur nee   



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 

 

3de  wijziging Mandaat-, machtiging-  en volmachtregister Baanbrekers datum 1 augustus 2017                                   

A9 Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere 
rechtspersonen: 

- binnen kaders van het (strategisch)beleidsplan 
- buiten kaders van het (strategisch) beleidsplan 

 
 

DB 
DB 

 
 
volmacht 
nee 

 
 
directeur 

 
 

            nee 

  

A10 Besluiten of het doen van meldingen inzake de wet en 
regelgeving en het interne beleid m.b.t. privacy en het beheer  
van en verwerking van persoonsgegevens, o.a. melden 
werkprocessen en datalekken, verstrekken van info en inzage etc. 

   DB mandaat 
en/of 
machtiging 

directeur manager 
bedrijfsvoering 

en control 

 binnen de kaders van het beleid 
en na evt. advies P&O adviseur, 
jurist, teamleiders IB en I&A, 
functionaris 
gegevensbescherming 

A11 Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van 
informatie. 

   DB machtiging directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep, jurist, 
beleidsmedewerker  

 

A12  Het vertegenwoordigen van de organisatie in de klachtprocedure 
van de Nationale Ombudsman 

   DB mandaat directeur managers Medewerker bezwaar 
en beroep 
jurist 

 

A13 Het nemen van besluiten inzake de regeling melding vermoeden 
misstand (Klokkenluidersregeling) 

  DB mandaat directeur nee  binnen de kaders van het 
integriteitsbeleid 

A14 Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten 
rechtsgedingen en bij arbitrage 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep; jurist en 
nader schriftelijk aan 
te wijzen personen 

 

 
 
B. Financiële aangelegenheden 
B1 Besluiten tot het aanschaffen en verkopen (sluiten van 

overeenkomsten) van voor het dagelijks functioneren van de 
dienst benodigde roerende zaken ((ver)kopen, (ver)huren en 
leasen), niet zijnde investeringen. 

AB volmacht directeur Managers   alleen indien en voorzover in 
vastgestelde begroting 

/bedrijfsplan hiervoor een 
budget is toegekend en met 

inachtneming van het inkoop- 
aanbestedingsbeleid   

B2 Besluiten tot koop/verkoop, huur/verhuur (sluiten van 
overeenkomsten) van onroerende zaken. 

A. tot maximaal € 250.000,- 
B. vanaf € 250.000,- 

  
 
    AB 
    AB 

 
 
volmacht 
nee 

 
 
directeur 

 
 

  Ad. A. nee 
 

 binnen de kaders van de 
vastgestelde begroting/het 
bedrijfsplan 

 

B3 
 

Besluiten tot het doen van investeringen (duurzame zaken) met 
een gezamenlijke aanschafwaarde van > € 10.000,- en max 

AB 
 

volmacht 
 

directeur managers   met inachtneming van het 
inkoop- aanbestedingsbeleid  en 
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Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 
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drempelbedrag voor levering en diensten bij (Europees) 
aanbesteden en binnen de begroting. 
 
Investeringen van meer dan het max drempelbedrag voor 
levering en diensten bij Europees aanbesteden 

 
 
 
 

AB 

 
 
 
 

nee 

binnen de kaders van de 
begroting 

B4 Besluiten tot het treffen van maatregelen ter invordering van 
achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van 
procedures bij de rechter. Uitgezonderd vorderingen o.b.v. de 
materiewetten zoals genoemd in de GR. 

AB volmacht directeur   na overleg met de betreffende 
manager en de jurist 

B5 Het oninbaar verklaren en of afschrijven van vorderingen tot 
maximaal € 75.000,- niet zijnde WWB vorderingen. 
 
Vorderingen van meer dan € 75.000,- 

AB 
 
 

AB 

machtiging 
 
 

nee 

directeur 
 

manager 
bedrijfsvoering 

&control 
 

teamleider FSA na overleg met de betreffende 
manager 

B6 Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden in 
aangelegenheden Baanbrekers betreffende. 

AB volmacht directeur managers  na advies jurist 

B7 Het opstellen van de concept begroting, de concept 
begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening en het 
jaarverslag. 

DB machtiging directeur   na overleg met manager 
bedrijfsvoering & control en MT 

B8 Het opstellen van het (concept) beleidsplan DB machtiging directeur   na advies MT en multi-
disciplinair beleidsteam/ 

beleidsmedewerkers 

B9 A. Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met 
gemeenten op basis van de begroting (voorschotten)  
en jaarrekening (definitieve afrekening)  
 
B. en het afrekenen van subsidies. 

AB 
 
 
 

DB 

machtiging 
 
 
 

machtiging  

directeur 
 
 
 

directeur 

   

B10 Het verzorgen van opgaven en afdrachten sociale verzekeringen, 
ziektekosten en belastingdienst en het verzorgen van 
belastingaangiften. 

DB  machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider FSA  

B11 Het aanpassen van kredietlimieten DB machtiging directeur manager teamleider FSA na overleg met manager 
bedrijfsvoering e& control  

B12 Het inwinnen van kredietinformatie. DB machtiging directeur managers teamleider FSA na overleg met manager 
bedrijfsvoering & control  
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Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
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B13 Het uitbrengen van offertes  en het sluiten van overeenkomsten 
m.b.t. het verwerven van opdrachten/diensten, leveringen en 
werken inclusief het nemen van alle besluiten, en het verrichten 
van alle handelingen in het kader van aanbestedingen, exclusief 
het nemen van besluiten tot bezwaar en beroep. 
 

AB volmacht directeur   managers  met inachtneming van het 
inkoop- aanbestedingsbeleid  en 
binnen de kaders van de 
begroting 

B14 Het afschrijven van incourante voorraden en het afboeken van 
voorraadverschillen 

    DB 
    
    

machtiging 
 

directeur manager 
bedrijfsvoering & 
control 

 
 

 

besluitvorming na overleg met 
desbetreffende manager en 

advisering van het MT 

B15 Het vaststellen van budgetten binnen de begroting AB volmacht directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

 na advies adviseur P&C 

B16 Het aangaan van financieringsovereenkomsten en uitzetten en 
aantrekken van geld tot een bedrag van  
€ 2.500.000,- per jaar. 

AB   volmacht directeur nee  na advisering van de manager 
BV& C  

B17 Het uitbetalen van lonen en salarissen en bijbehorende 
emolumenten etc. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider FSA  

B18 Het verstrekken van inlichtingen en (statistische) gegevens voor 
vervulling en toezicht op de uitvoering van de materiewetten 
zoals genoemd in de GR. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

  

B19 Het verstrekken van informatie op basis van de Wet Normering 
Topinkomens. 

DB machtiging directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

teamleider FSA Binnen de kaders van de 
wetgeving 

B21 Het aanvragen van projectsubsidies bij o.a. Rijk, Provincie e.d. DB volmacht directeur   na advisering MT en multi-
disciplinair beleidsteam, evt. na 

afstemming in het DB 

 
 

C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
C1 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 

IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 voor zover het doelmatigheid 
betreft, uitgezonderd het verlenen van volledige arbeids- en re-
integratieontheffingen.    

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar en 
kwaliteitsmedewerker 

binnen budgettaire 
en kwantitatieve 
afspraken 
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C2 Het nemen van besluiten met betrekking tot het ontheffen van 
volledige arbeids- en re-integratieverplichtingen. 
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

 waar nodig op basis 
van 
deskundigenadvies 
m.b.t. sociaal 
(medische) 
aangelegenheden. 

C3 Het toepassen van de Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004.  
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 
teamleider ondersteuning 
inkomensconsulent 

voor zover het 
doelmatigheid betreft 

C4 Betalingsopdrachten als gevolg van re-integratieopdrachten, 
-activiteiten 

DB machtiging directeur manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar  

C5 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 met inbegrip van herzien, 
intrekken en terugvorderingen van lopende uitkeringen. 
 

DB mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 
 
manager 
inkomensonder-
steuning 

werkmakelaar (art. 9, 9A, 10 en 
18 PW) 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering & 
verhaal 

 

C6 Het nemen van besluiten m.b.t. kredietverstrekking Bbz 2004: 
A. tot € 10.000,- 
B. vanaf € 10.000,- tot € 50.000,- 
 
 
 
C. vanaf € 50.000,- 

 
DB 

 
    
 
    
DB 

 
mandaat 

 
  
 
  
mandaat 

 
directeur 
 
 
 
 
directeur 

 
Ja, ad A en ad B, 
manager 
inkomensonder-
steuning 
 
 
Nee, ad C 

 
Ja, ad A kwaliteitsmedewerker 

 

C7 Het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten PW, IOAW, 
IOAZ en het Bbz 2004. 

DB  mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 
     manager 
inkomensonder-
steuning 

teamleider inkomen  

C8 Het verstrekken van wettelijke voorschotten PW en het Bbz 2004. DB mandaat directeur manager 
inkomensonder

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 
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C9 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van 
bijzondere bijstand op producten die vooraf als zodanig zijn 
geselecteerd. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

teamleider inkomen 
(ass) inkomens-consulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C10 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:  
a. incidentele bijzondere bijstand tot maximaal €1500,- 

(per draagkrachtjaar) 
b. periodieke bijzondere bijstand tot € 5000,- per 

draagkrachtjaar  

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C11 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van: 
a. incidentele bijzondere bijstand voor een bedrag € 1500 tot € 

10.000,- (per draagkrachtjaar). 
b. periodieke bijzondere bijstand vanaf € 5000,- tot €10.000,- 
 

DB mandaat directeur     manager 
inkomensonder- 
steuning 

teamleider inkomen op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C12 Het nemen van besluiten tot toekenning van (bijzondere) bijstand  
a. vanaf € 10.000,- 
b. met een sterk individueel karakter of te verwachten 

precedentwerking.  

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

 op voorstel van de 
teamleider inkomen 

C13 Het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal  
€ 5000,-. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder- 

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

C14 Het nemen van besluiten inzake borgstelling voor een bedrag tot  
€ 10.000. 
 

DB mandaat directeur     manager 
inkomensonder-
steuning 

teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C15 Het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 10.000. 
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van 
teamleider inkomen 

C16 Het nemen van besluiten, voortvloeiend uit te verwachten 
precedentwerking inclusief onvoorzienbare omstandigheden. 
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van 
teamleider inkomen. 

C17 Het nemen van besluiten over de inkoop van producten 
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de 
reguliere inkoop tot € 1.500,- 
 
alsmede het inkopen van die producten. 

DB 
 
 
 

   DB 

mandaat 
 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
 
directeur 

 
manager re-
integratie & 
participatie 

werkmakelaar 
 
 
 

werkmakelaar 
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C18 Het nemen van besluiten over de inkoop van producten 
activering en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van de 
reguliere inkoop vanaf een bedrag van €1.500,- ; 
 
alsmede het inkopen van die producten. 

DB 
 
 
 

   DB 

mandaat 
 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
 
directeur 

manager re-  
integratie & 
participatie 

 op voorstel van de 
werkmakelaar 

C19 

Het toelichten van besluitvorming bij bezwaarprocedures 
voortvloeiend uit de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheden. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur manager re-
integratie & 
participatie 

manager 
inkomensonder-

steuning 

inkomensconsulent 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 
werkmakelaar 

 

C20 Op verzoek van rechtbank verstrekken van informatie op 
ingediende beroepschriften (incl. verweerschrift, repliek en 
dupliek) alsmede het op verzoek van de  rechtbank meewerken 
aan mediation tijdens de mondelinge behandeling van het 
beroepschrift. 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker bezwaar/beroep 
teamleider inkomen 

 

C21 

Het instellen van hoger beroep inzake PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004. 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker bezwaar en beroep  

C22 

Doen van verzet (art. 8:55 Awb). 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker bezwaar en beroep  

C23 

Het nemen van besluiten mbt het instellen van verhaal in en 
buiten rechte van bijstand. 

Voor-
zitter 

mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker terugvordering 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

 

C24 
Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige ex-
partners van (PW-) bijstandsklanten. 
 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker terugvordering 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 

 

C25 
Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in gerechtelijke 
verhaalsprocedures. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur manager 
inkomensonder-
steuning 

medewerker terugvordering  
teamleider inkomen    

 

C26 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het herzien, 
intrekken en terugvorderen van uitkeringen van personen zonder 
een periodieke uitkering. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-
steuning 

medewerker terugvordering 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
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C27 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

boeteambtenaar 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

C28 

a. Het invorderen van ten onrechte verstrekte of betaalde 
uitkering dan wel een bestuurlijke  boete alsmede het treffen van 
betalingsregelingen met betrekking tot deze vorderingen. 
 
 
 
b. Het invorderen van verhaalsvorderingen 
 

DB 
 
 
 
 

 
     
 
DB 

mandaat 
 
 
 
 
 

 
 
mandaat 

directeur 
 
 
 
 
 
 

manager 
inkomensonder-

steuning 

Ad. a. 
medewerker terugvordering 
teamleider inkomen 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 
 
 

Ad. b.  
medewerker terugvordering  

 
 

C29 Het vertegenwoordigen van de organisatie in alle 
buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de 
terugvorderingsbepalingen voortvloeiende uit of samenhangend 
met de PW, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en onverschuldigde 
betalingen. 

DB machtiging directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

medewerker terugvordering 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

C30 Het buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag 
van maximaal €  1.200. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

teamleider inkomen 

 
 

C31 Het buiten invordering stellen van vorderingen  vanaf € 1.200.  
 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van 
teamleider inkomen 

C32 Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, 
voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de PW, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals: 

 vestiging krediethypotheek 
 vestiging hypotheek (Bbz) 
 vestiging pandrecht. 

DB volmacht directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C33 Het doen van aangifte van vermeende steunfraude conform de 
‘Frauderichtlijn’. 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

teamleider inkomen  

C34 Het verrichten van uitvoeringshandelingen als gevolg van aangifte 
van vermeende steunfraude. 

DB machtiging directeur  fraudepreventie medewerker  
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C35 Het wijzigen van de uitvoeringsrichtlijnen handboek Grip op de 
Participatiewet. 

DB machtiging directeur  beleidsadviseur 
kwaliteitsmedewerker 

 

C36 Het doen uitgaan van aanmaningen in het kader van 
terugvordering en verhaal. 

DB machtiging directeur  teamleider inkomen 
medewerker terugvordering 
medewerker 
uitkeringsadministratie 

 

C37 Het nemen van besluiten op bezwaar inzake PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004 of diens rechsopvolger(s) 

DB mandaat directeur manager 
inkomensonder-

steuning 

 na advies van de 
commissie 
bezwaarschriften 
PW c.s. 

 
D. Uitvoering Wet inburgering  
D1 Uitvoering van de informerende, handhavende en faciliterende 

activiteiten, en het treffen van een betalingsregeling, 
voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomsten Wi. 

      DB mandaat directeur manager re-
integratie& 
participatie 

manager 
inkomens-

ondersteuning 

werkmakelaar 
teamleider inkomen 
kwaliteitsmedewerker 

 

D2 Het ondersteunen en adviseren ten aanzien van bezwaarschriften 
zoals overeengekomen bij uitvoeringsovereenkomsten als 
bedoeld in dit hoofdstuk. 

      DB machtiging directeur manager 
inkomens-

ondersteuning 

medewerker bezwaar 
en beroep 
teamleider inkomen 

 

 
 
E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 
Algemeen 
E1 Besluiten tot het openstellen van een vacature(s) 

 
     DB mandaat  

volmacht 
directeur managers  

 
binnen de kaders van de 
begroting en na afstemming in 
het MT 
na advies P&O adviseur 

E2 Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/ 
opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste 
aanstellingen en arbeidsovereenkomsten en overige 
overeenkomsten, zoals detacherings-, stage-overeenkomsten e.d. 
m.b.t. personeel, behoudens deze van de directeur.  

     DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting en  
na advies P&O adviseur 
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E3 Besluiten tot het aangaan, verlengen of opzeggen/ 
beëindigen/verlenen van ontslag in relatie tot de 
arbeidsovereenkomst of aanstelling of 
detacheringsovereenkomst van de directeur. 

     AB nee    na advies teamleider P&O 

E4 Besluiten tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 
directeur. 

   DB nee    na advies teamleider P&O 

E5 Besluiten in het kader van de aanpassing of feitelijke vaststelling 
van de arbeidsduur en werktijden. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting, van de wet, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen 
na advies P&O adviseur 

E6 Besluiten tot het toekennen of weigeren van toeslagen/ 
vergoedingen/periodieken op basis van lokaal vastgestelde 
regelingen die op alle medewerkers in dienst van de organisatie 
van toepassing zijn, zoals dienstkilometerregeling, 
studiefaciliteitenregeling, gratificatieregeling etc. 

   DB mandaat 
  volmacht 

directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting van de wet, 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde locale regelingen;  
m.b.t gratificaties na overleg in 
managementteam 
na advies P&O adviseur 

E7 Besluiten in het kader van promotie/bevordering of demotie. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E8 Besluiten n.a.v. een formele klacht of bezwaar m.b.t. personele 
aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling 
Baanbrekers of de BezwarenAdviescommissie (BAC) van 
toepassing is. 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur nee  na advies  van de 
desbetreffende commissie 
waarin de klacht c.q. het 
bezwaar is behandeld. 

E9 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van medewerkers anders dan MT-leden. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur             nee  o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
of procedureregeling; 
na evt. advies FUWA-cie 

E10 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van directeur en MT-leden. 

   DB nee    o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
na evt. advies FUWA-cie 
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E11 Besluiten inzake het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van 
salaris c.q. loon aan de medewerker. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur        managers teamleider P&O na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen;  
evt. advies jurist 

E12 Besluiten inzake het vaststellen van (voorlopige) beoordeling, 
functionering, ontwikkelplannen (RGA) en opleiding, behoudens 
de directeur. 

    DB mandaat  directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting, van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen 
na advies P&O adviseur 

E13 Besluiten inzake beoordeling, functionering, ontwikkelplannen 
(RGA) en opleiding van directeur. 
 

    DB nee    binnen de kaders de begroting 
van de rechtspositieregelingen 
en/of de vastgestelde locale 
regelingen; 
na advies teamleider P&O 

E14 Besluiten m.b.t. toekennen of weigeren van alle vormen van 
verlof (betaald en onbetaald).  
Besluiten m.b.t. afbouw van verlofstuwmeren; meenemen van 
verlof naar een volgend jaar; het omzetten van overwerkuren in 
verlof of in geld etc. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, de 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde locale regeling; 
na advies P&O adviseur 

E15 Besluiten in het kader van uitwisselen van arbeidsvoorwaarden.  
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling 
en/of de vastgestelde locale 
regeling; 
na advies P&O adviseur 

E16 Besluiten tot het vaststellen van de werktijdenregeling. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

 na instemming van de OR 

E17 Besluiten in het kader van het opleggen van disciplinaire 
maatregelen. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers           teamleider P&O 
             jurist 

na advies P&O adviseur en bij 
disciplinair ontslag na advies 
jurist 

E18 Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling (m.u.v. 
de directeur). 

   DB mandaat 
    volmacht 

directeur managers           teamleider P&O 
             jurist 

na advies P&O adviseur en jurist 

E19 Besluiten in het kader van schorsing en non-actiefstelling van de 
directeur. 

   AB nee 
 

   na advies jurist en teamleider 
P&O 
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E20 Besluiten tot herplaatsing of het tijdelijk belasten met andere 
werkzaamheden of een andere functie van de medewerker en op 
andere tijden en/of plaatsen of bij een andere werkgever/inlener. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers         teamleider P&O 
       P&O adviseur 

na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen 

E21 Besluiten tot het weigeren of verlenen van toestemming om 
nevenactiviteiten uit te voeren. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers teamleider P&O na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen; 
 

E22 Besluiten in het kader van ongeschiktheid/re-integratie bij ziekte 
of gebrek, het ziekteverzuimbeleid en het ARBO-beleid. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers           teamleider P&O 
         teamleider IB 
         P&O adviseur 
 

binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregelin-
gen en/of de locale regelingen 
na advies P&O adviseur of 

ARBO-coördinator 

E23 Het verschaffen van de benodigde personele, instrumentele en 
ruimte voorzieningen aan de medewerker, o.a. persoonlijke 
beschermingsmiddelen, ergonomische bedrijfsmiddelen etc. 

 DB volmacht directeur managers          teamleider IB binnen de kaders van de 
begroting, 
na advies P&O adviseur en/of 
ARBO-coördinator 

E24 Besluiten in het kader van vergoeding of verhaal van de schade 
van de medewerker. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers          
 

na advies van jurist en P&O 
adviseur 

E25 Besluiten in het kader van (pre-)pensioenregelingen. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur        managers  binnen de kaders van 
desbetreffende 
pensioenregelingen. 
na advies P&O adviseur 

E26 Besluiten op verzoeken tot inzage of correctie van gegevens 
opgenomen in een (geautomatiseerde) persoonsregistratie. 

  DB volmacht directeur managers         teamleider P&O na advies P&O adviseur 

E27 Besluiten tot het verstrekken van een loon- of salarisvoorschot.   DB mandaat 
volmacht 

directeur manager 
bedrijfsvoering & 

control 

         teamleider FSA na advies P&O adviseur 

 
Ambtelijke medewerkers 
E28 Besluiten tot het toekennen of weigeren van 

toeslagen/vergoedingen/periodieken op basis van Hoofdstuk 3 
van de CAR-UWO. 

   DB mandaat directeur managers        binnen de kaders van de 
begroting en de 
rechtspositieregeling  
na advies P&O adviseur 
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E29 Besluiten in het kader van de FPU-gemeenten of de nieuwe 
seniorenmaatregelen o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 
5A). 

    DB mandaat directeur managers       teamleider P&O 
 

binnen de kaders van de 
rechtspositieregeling 
na advies P&O adviseur 

E30 Besluiten in het kader van de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 
10A). 

    DB mandaat Loyalis    

E31 Besluiten in het kader van “van werk naar werk” trajecten 
(hoofdstuk 10d) 

    DB mandaat directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling, 
sociaal plan/statuut, 
na advies P&O adviseur 

E32 Besluiten in het kader van het individueel keuzebudget (IKB)     DB mandaat directeur managers teamleider P&O binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling, 
na advies P&O adviseur 

E33 Besluiten in het kader van de suppletieregeling o.b.v. de 
rechtspositieregeling (hoofdstuk 11A). 

    DB mandaat UWV    

E34 Besluiten in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling 
o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 6A). 

    DB mandaat directeur managers teamleider P&O 
 

na advies P&O en binnen de 
kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de locale regelingen 

 
Wsw medewerkers 
E35 Besluiten in het kader van de seniorenregelingen. 

 
    DB volmacht directeur managers teamleider P&O 

 
na advies P&O en binnen de 
kaders van de 
rechtspositieregeling 

E36 Besluiten m.b.t. het intrekken (evt. op eigen verzoek) van 
(her)indicaties. 

    DB volmacht directeur nee  binnen de kaders van de wet en 
locaal vastgestelde regels; 
na advies  P&O adviseur en  
jurist 

E37 Aanvraag in het kader van Sw-herindicaties     DB volmacht directeur manager P&O adviseur 
teamleider P&O 

in overleg met Wsw-
medewerker 

E38 Besluiten in het kader van overgang medewerkers naar 
Baanbrekers, woonachtig in werkgebied Baanbrekers, maar 
werkzaam bij een ander (Sw-) bedrijf. 

   DB volmacht directeur manager 
bedrijfsvoering& 

control 

 binnen de kaders van de 
begroting, 
na advies P&O adviseur 

E39 Besluiten tot het toekennen van een tegemoetkoming in 
bijzondere omstandigheden werk gerelateerd. 
 

  DB volmacht directeur nee  na advisering van de hiervoor 
ingestelde commissie 
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E40 Besluiten tot het vaststellen van het uitvoeringsbeleid inzake het 
verstrekken van subsidies en het vaststellen van subsidies in het 
kader van begeleid werken, alsmede het besluiten tot het 
aangaan van (dienstverlenings-) overeenkomsten met evt. 
begeleidingsorganisaties.  

  DB mandaat directeur manager 
werkbedrijf en 

manager re-
integratie& 
participatie 

 binnen de kaders van de 
begroting 

E41 Besluiten in het kader van de Verordening persoonsgebonden 
budget begeleid werken Wsw of diens rechtsopvolger. 
 

 DB mandaat directeur manager 
werkbedrijf en 

manager re-
integratie& 
participatie 

 conform het mandaatbesluit 
van de colleges van de 
desbetreffende gemeenten en 
de uitvoeringsovereenkomst. 

 
Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 19 mei 2017              Aldus vastgesteld door de voorzitter op 19 mei 2017 
Het dagelijks bestuur,  
 
De voorzitter,    de secretaris 
 
 
W.J.J. Ligtenberg   A.E.W. van Limpt     W.J.J. Ligtenberg 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 12 juli 2017   Aldus vastgesteld door de directeur op 12 juli 2017 
Het algemeen bestuur, 
 
De voorzitter    de secretaris      
 
 
W.J.J. Ligtenberg   A.E.W. van Limpt     W.J.J. Ligtenberg 
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Behandeling in:                  AB van 3 juli 2017 

 

Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid  

Steller:  A. Grootswagers   

 

 

Voorstel: 

 

U wordt voorgesteld: 

  Het controleprotocol 2017 vast te stellen 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

   

 

A.E.W. van Limpt  M.C.M.         W. Ligtenberg 

secretaris                                     voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:     

    

Extern:  accountant Datum:  

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  Controleprotocol 2017 

 
Aanleiding:   
Voor het jaar 2017 moet het controleprotocol worden vastgesteld. 
 
Wat willen we bereiken? 
Het protocol dient als onderlegger voor de accountantscontrole. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Het controleprotocol is aangepast.  
 
De volgende tekst is toegevoegd aan het controleprotocol.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
“Het inkoop – en aanbestedingsbeleid wordt tevens uitgesloten van accountantscontrole voor 
contracten die zijn aangegaan vóór begrotingsjaar 2017, waarmee toekomstige kosten die 
voortvloeien uit deze reeds aangegane contracten, voor de resterende looptijd van dit contract niet 
meewegen in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Uitsluiting van (fouten en 
onzekerheden van) Europese aanbestedingen is wettelijk niet mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp 
van onderzoek.”  
 
Adviezen 
N.v.t..   
 
Wat gaat het kosten? 
N.v.t.  
 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt:  

 In te stemmen met het controleprotocol 2017. 
 
Bijlagen: 

 Controleprotocol 2017 
 



 

1 

 

 
 
 
 
CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
 

Voor de accountantscontrole op de  
jaarrekening 2017 van Baanbrekers 
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1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van 
controle is de jaarrekening 2017 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2017 en 
verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Voor het 
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de 
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door 
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te 
maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar  plaats 
aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening.  
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole in het jaar waarop het protocol van toepassing is, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
voor de controle van de jaarrekening  van Baanbrekers. In dit verband is tevens van belang de 
Controleverordening, het normenkader rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het Controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers  nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2017. 
 

1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de directeur, de manager Bedrijfsvoering & 
Controle van Baanbrekers en eventueel (een vertegenwoordiging uit) het bestuur. 
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de  
 activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder interne verordeningen; 

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

-  het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW (Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
- Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen  
               kunnen hebben voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6  Gemeentewet (GW) alsmede regels afkomstig van 
Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants ( NBA als opvolger van de Richtlijnen voor de 
Accountantscontrole (NIVRA)), bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden ( Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Voor een 
controleprotocol zijn van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk 
gebruik en het voorwaarden criterium. 
Het algemeen bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole. 
 

Het begrotingscriterium 
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet 
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid 
vastgelegd zijn ten aanzien van: 

• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen, 
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau, 
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma, 
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van 
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en 
• het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts. 
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Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik 
Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van 
misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd 
dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 
waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het Algemeen Bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant 
in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is 
dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet 
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast. 
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materiaal zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording.  In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven.  De goedkeuringstoleranties mogen scherper 
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren 
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals ook in de 
nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid door de 
accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en de activiteiten van de 
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De omvangsbasis voor gemeenten en 
provincies is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk de 
gemeente. (De definitie van de omvangsbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit 
Accountantscontrole Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV’95) van 
toepassing waren). De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de 
begrotings- en verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en 
verantwoording (BBV). De commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen 
1van het BBV, ondermeer door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid (laatst gewijzigd in 
2016). 

De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

                                                      
1 Voor een verdere  toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota 
Rechtmatigheid 2016, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van 
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) 
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

Voor tekortkomingen in de uitvoering van het participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt een 
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen de 
norm van 1%. 

Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen 
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden 
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden 
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de 
goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals  € 100.000. 
De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  bestuur specifiek 
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 5% van de totale lasten 
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.               
Interne Controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag volledige inzage  in de in 
een begrotingsjaar geconstateerde  fouten en onzekerheden om vervolgens vast te stellen of de 
goedkeurende strekking van de controleverklaring niet wordt aangetast. 

 

                                                      
2 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke  transacties  worden gecontroleerd. Met een 
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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4. Accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing 2017  

 

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid  worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien er bij de accountantscontrole materiële financiële 
onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage betrokken mits en 
voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen, vastgestelde (financiële) regels of door 
hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
Het inkoop – en aanbestedingsbeleid wordt uitgesloten van accountantscontrole voor contracten die 
zijn aangegaan  in en vóór begrotingsjaar 2017, waarmee toekomstige kosten die voortvloeien uit 
deze reeds aangegane contracten, voor de resterende looptijd van dit contract niet meewegen in het 
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Uitsluiting van (fouten en onzekerheden van) Europese 
aanbestedingen is wettelijk niet mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp van onderzoek.”  
 
5. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort  

weergegeven als volgt: 

 
Interim-controles 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle 
uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt 
een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden — op grond van de overeengekomen 
rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan het algemeen bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële 
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. 
 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controleprotocol overschrijden, worden gerapporteerd in het accountantsverslag van 
bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele uitkomsten  met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Baanbrekers  gehanteerde geautomatiseerde 
informatieverzorging. 

 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  
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Behandeling in:                  AB van 03-07-2017 

 

Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 

Steller:  A. Grootswagers   

 

 

Voorstel: 

 

U wordt voorgesteld: 

 Het normenkader rechtmatigheid 2017 vast te stellen. 

 

 

Inhoud besluit: 

 

 

 

Datum besluit en 

ondertekening:  

 

 

   

 

A.E.W. van Limpt  M.C.M.         W. Ligtenberg 

secretaris                                     voorzitter  

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:     

    

Extern:  accountant Datum:  

Klantenparticipatie:  n.v.t.  

 

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

Publicatie verplicht     

Colleges     

Gemeentepagina    

Gemeente(n) :     

Website    

Nieuwsbrief klanten    

Intranet     

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging:    

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief    

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp:  Normenkader rechtmatigheid  

 

Aanleiding:   

Voor het beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid van 

belang. Dit normenkader bevat een overzicht van landelijke en lokale regelgeving, voor zover betrekking 

hebbende op financiële beheershandelingen.   

 

Wat willen we bereiken? 

Een geactualiseerd normenkader rechtmatigheid dat is vastgesteld door het algemeen bestuur. 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Het normenkader 

Het normenkader biedt de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere 

overheden en Baanbrekers zelf. Hiermee wordt de accountant een volledig overzicht geboden van de relevante 

wet- en regelgeving. Het normenkader is geactualiseerd vanwege gewijzigde regelgeving waardoor hernieuwde 

vaststelling nodig is.  

 

Adviezen 

N.v.t..   

 

Wat gaat het kosten? 

N.v.t.  

 

Voorstel: 

Voorgesteld wordt:  

 Het normenkader rechtmatigheid 2017 vast te stellen. 

 

Bijlagen: 

 Normenkader rechtmatigheid  

 



 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Normenkader Rechtmatigheid 
Baanbrekers 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Interne Beheersing 
Definitieve versie: 24 maart 2017 
Vastgesteld AB: xxx 2017 
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Aanleiding 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling  verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De kaders 
van de bijbehorende rechtmatigheidscontroles zijn terug te vinden in het normenkader 
rechtmatigheid: een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de organisatie zelf. 
 
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en 
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te 
leggen en door die regels algemener dan wel specifieker te maken. Zij heeft zo een 
bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en aan welke rechtmatige voorwaarden 
moet worden voldaan om het beleid uit te voeren. 
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet-en regelgeving, die financiële gevolgen 
heeft,  zich voordoen dan wel als er een organisatorische wijziging optreedt.  
 
Nuancering definitie rechtmatigheid als wettelijke toetsingsnorm 
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en 
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV 
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan niet mag worden afgeweken tenzij 
er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn. 
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt onderscheid gemaakt 
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de 
accountantscontrole. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er 
een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, 
lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: het gaat 
om de financiële beheershandelingen. 
Daarbij worden de volgende nuances aangebracht: 
1) Handelingen en beslissingen van niet financiële aard moeten wel in algemene zin worden 
betrokken in het normenkader; inclusief inschatting van algemeen risicobeleid- en beheer. 
Immers niet-financiële handelingen kunnen wel leiden tot financiële risico's. 
2) De accountant gaat na of het jaarverslag geen tegenstrijdigheden bevat ten opzichte van 
de jaarrekening. 
 
Kader 
Dit kader moet als volgt worden gelezen: in de eerste kolom wordt een algemene 
omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van 
programma’s en/ of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader uitgewerkt 
naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/ product kunnen vallen. In de 
vierde kolom wordt  aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving  direct een 
relatie heeft met de (financiële) organisatie.  
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Opmerking 

  Wetten   

 Regelgeving 
extern 

Algemene verordening 
gegevensbescherming 

ja Betreft Europese regelgeving, van toepassing 
vanaf 25 mei 2018. 

 Regelgeving 
extern 

Grondwet Ja Hierin staat onder andere hoe de provincies en 
gemeenten moeten functioneren. 

 Regelgeving 
extern 
 

Burgerlijk Wetboek 
 

Ja In verband met de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Ja  

 Regelgeving 
extern 

EU aanbestedingswet Ja Relatie met het inkoopbeleid. 

 Regelgeving 
extern 
 

Gemeentewet Ja Voor wat betreft het algemeen financieel 
middelenbeheer. 

 Regelgeving 
extern 
 

Algemene wet bestuursrecht Ja In verband met de bezwaar- & 
beroepsprocedures. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet financiering decentrale 
overheden. 

Ja Treasurystatuut. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Vennootschapsbelasting (VPB) 
voor overheidsactiviteiten 

ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Fiscale wetgeving Ja Personele regelingen, BTW compensatiefonds. 
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 Regelgeving 
extern 
 

Sociale Verzekeringswetten Ja Afdrachten premies ten aanzien van diverse 
werknemersverzekeringen. 

 Regelgeving 
extern 

Wet Aanpak Schijnconstructies ja  

Werk en Inkomen (RIJK) Regelgeving 
extern 
 

IOAW Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

IOAZ Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Sociale werkvoorziening Ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Participatiewet  Ja Met de daarbij behorende 
uitvoeringsbesluiten. Financieel risico voor 
zover budget wordt overschreden dan wel 
onjuist wordt ingezet. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Normering Topinkomens Ja Per 1 januari 2013 zijn er beperkingen 
opgelegd aan de bezoldiging van 
topfunctionarissen in de publieke- en 
semipublieke sector. 
 

 Regelgeving 
extern 

Wet dwangsom Ja Bij niet tijdige besluitvorming. 

 Regelgeving 
extern 

Wet Werk en Zekerheid Ja  

 Regelgeving 
extern 

Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren 
 
 

ja De eerste kamer heeft op 8 november 2016 
ingestemd met het initiatiefvoorstel. Er is nog 
geen formele wetgeving. 
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  Algemene maatregel van bestuur   

Fiscale / sociale wet- en 
regelgeving 

Regelgeving 
extern 
 

Besluit begroting en verantwoording Ja Indien richtlijnen niet goed worden uitgevoerd 
heeft het tot gevolg dat de accountant een 
boeking zal afwijzen. Dit leidt veelal tot 
herstelboekingen met eventuele gevolgen voor 
de stand van reserves en de exploitatie winst 
en verlies. 

Werk en inkomen Regelgeving 
extern 
 

Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 

Ja Hieronder wordt ook verstaan de afgeleide 
verordening krediethypotheek en pandrecht 
en besluit krediethypotheek en pandrecht 

 Regelgeving 
extern 

Besluit buitengerechtelijke kosten Ja Het in rekening brengen van buitengerechte-
lijke kosten worde gemaximeerd. 

  Besluit Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders 
 

Ja Incasso gaat gepaard met kosten waarvan de 
in rekening te brengen bedragen zijn 
vastgelegd in de BTAG. 

 Regelgeving 
extern 

Boetebesluit  Ja  

  
 

Ministeriële regelingen   
 

 Regelgeving 
extern 
 

Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 

Ja  

 Regelgeving 
extern 

Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude Ja Verhoging aangiftegrens naar € 50.000. 

  Verordeningen   

 Regelgeving 
intern 

Verordening GR.    ja Financieel risico aanwezig vanwege de 
verdeelsleutel gemeenten. 

 Regelgeving 
intern 

Controleverordening  Baanbrekers 
ex 213 gemeentewet 

Ja  

 Regelgeving 
intern 

Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 gemeentewet 

Ja  
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 Regelgeving 
intern 

Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 
2004 

Ja Behoort, zoals overige verordeningen en 
regelgeving,  tot verbijzondering wetten 
algemeen. Vanwege specifieke karakter 
verordening separaat opgenomen in het 
normenkader.  Ook van toepassing: 
verzamelbesluit. 

 Regelgeving 
intern 

Verordening krediethypotheek en 
pandrecht 

ja  

  Gemeentelijke besluiten   

 Regelgeving 
intern 

Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz 
2004. 

Ja Er zijn verder geen  gemeentelijke  besluiten 
met financiële  gevolgen welke niet  behoren 
tot  in dit normenkader opgenoemde wetten.  
 

  Beleidsregels   

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Directiestatuut Baanbrekers + 
bijbehorend Mandaat-, volmacht- 
en machtigingenregister 

Ja Handelingen uitgevoerd  door niet-
gemandateerde . 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 
Baanbrekers 

Ja  

  Beleidsnotities   

Werk en inkomen Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Baanbrekers 

Ja  

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern  
verbijzondering 

Nota Waardering en afschrijving 
activa (artikel 212 Gemeentewet) 

Ja  

        
 

 Diversen    

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Controleprotocol Ja  
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 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Normenkader rechtmatigheid Ja  

 Regelgeving 
extern 

Subsidie ESF Ja  

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid 

Regelgeving 
extern 

CAR-UWO Ja Arbeidsvoorwaarden voor ambtelijk personeel 
+  aanverwante besluiten en regelgeving.  Denk 
ook aan loonregeling, bezoldigingsverordening, 
verordening studiefaciliteiten en reiskosten 
etc.  

 Regelgeving 
extern 

CAO-WSW Ja Arbeidsvoorwaarden WSW personeel + 
aanverwante besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving 
extern 

Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties 

Ja Vervanger van de Verklaring Arbeids Relaties 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Rechtspositieregelingen Ja  
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Behandeling in:                MT van                                              AB van  12 juli 2017      

Onderwerp: Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAW en Bbz. 

Steller: Mark Smetsers/Annelieke Hoorn 

 

 
Voorstel: 
 

 
Het algemeen bestuur wordt geadviseerd de gewijzigde Verzamelverordening 
2017 vast te stellen. 

 

 
Inhoud besluit: 
 

 
 

Datum besluit en 
ondertekening:  
 
 

AB: 12 juli 2017 
 
A.E.W. van Limpt  M.C.M.              W.J.J. Ligtenberg 
 secretaris                                          voorzitter  

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):  

Intern:   Functionarissen / overlegorgaan Datum: 

  Werkgroep Kennis&Kwaliteit 11 mei 2017 

  MT 22 mei 2017 

  SET 06 juni 2017 

  Klantenraad  22 juni 2017 

  DB 03 juli 2017 

Extern:   Datum:  

  Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant Dec 2016 - mei 2017 

 

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

Publicatie verplicht  x Na vaststelling AB zsm 

Colleges / raden     

Gemeentepagina x Na vaststelling AB zsm 

Gemeente(n) :     

Website x Na vaststelling AB zsm 

Nieuwsbrief klanten    

Intranet  x Na vaststelling AB zsm 

O.R. / G.O    

Anders:     

Terinzagelegging: x Na vaststelling AB zsm 

 

Archivering  Verwerkt door:                                                   Datum:  

Zakenarchief x Na vaststelling AB en publicatie  

Postregistratie uit    

Anders    
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Onderwerp: Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAW en Bbz.  

 
Samenvatting: 
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 11 april 2016 de Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW1, IOAZ2 en Bbz3 2004 vastgesteld. Per 1 januari 2017 zijn enkele 
wetswijzigingen doorgevoerd waardoor het nodig is de Verzamelverordening aan te passen. Tevens 
is gebruik gemaakt van de gelegenheid enkele technische wijzigingen en tekstuele verbeteringen aan 
te brengen conform interne en regionale wensen. 
 
Voorgeschiedenis: 

Het algemeen bestuur heeft op 11 april 2016 de 'Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 

en Bbz 2004' (hierna: Verzamelverordening 2016) vastgesteld. De wet- en regelgeving is echter per 1 

januari 2017 op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om: 

• het instellen van een verplichting voor het aanbieden van de voorziening beschut werk. 

• de wijziging van de bepalingen rondom de bestuurlijke boete; 

 

Deze ontwikkelingen, alsmede een klein stukje 'onderhoud', maken het nodig de 

Verzamelverordening 2016 aan te passen. In regionaal verband is de 'Verzamelverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz' (hierna: Verzamelverordening 2017) opgesteld. 

 

Belangrijk is te vermelden dat de verordening in regionaal verband (Regio Midden-Brabant) is 

uitgewerkt en in regionale werkgroepen van beleidsadviseurs is opgesteld. Er is nadrukkelijk gekozen 

voor harmonisatie van beleid in Midden-Brabant om grote onderlinge verschillen in de gemeentelijke 

uitvoeringspraktijk te voorkomen. 
 
Wat willen we bereiken? 

De beleidsruimte zo invullen dat de beleidsregels nauw aansluiten bij het beoogde maatschappelijke 

effect van de Participatiewet (verstrekken van inkomensondersteuning aan degenen die daarop zijn 

aangewezen, laten uitstromen van uitkeringsgerechtigden naar regulier of gesubsidieerd betaald 

werk en verstrekken van voorzieningen aan mensen die belemmeringen ondervinden vanwege ziekte 

of handicap en daardoor in hun dagelijks functioneren worden beperkt) en voldoet aan de 

verplichtingen die uit de Participatiewet voortvloeien.  

 

Met de voorgestelde wijzigingen blijft de regionaal geharmoniseerde Verzamelverordening 

geactualiseerd en voldoet aan de per 1 januari 2017 geldende wettelijke bepalingen.. 
 
Algemene toelichting  
Het algemeen bestuur heeft in het kader van artikel 8a, lid1, onder e, de verordeningsplicht om 
regels vast te stellen voor het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving, bedoeld in 
artikel 10b van de Participatiewet. 
 
In verband met de onder punt 2 genoemde wijzigingen in de wet- en regelgeving is aanpassing van 
de Verzamelverordening noodzakelijk. De ontwikkelingen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Beschut werk 
Met ingang van 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te 
bieden aan personen die tot de doelgroep re-integratie behoren (artikel 10b Participatiewet).Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt jaarlijks vast aan hoeveel personen de 
gemeente de voorziening beschut werk moet aanbieden. De gemeente/algemeen bestuur kan ervoor 
kiezen om aan meer personen de voorziening beschut werk aan te bieden (dus: bovenop het 

                                                
1 IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 
2 IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 
3 Bbz: Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004. 
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verplichte aantal), maar is daartoe niet verplicht. De Baanbrekersgemeenten zijn verplicht om in 
2017 aan 12 personen (Heusden 5, Loon op Zand 2, Waalwijk 5) de voorziening beschut werk aan te 
bieden. 
 
De Baanbrekersgemeenten hebben, net als de regiogemeenten – met uitzondering van de gemeente 
Tilburg – aangegeven dat zij inzetten op het minimum aantal beschutte werkplekken.  
 
Ter financiering van de inzet van de voorziening beschut werk ontvangt de gemeente middelen van 
het Rijk in de BUIG- en re-integratiemiddelen. Het Rijk biedt alleen middelen aan voor het realiseren 
van het verplichte aantal beschutte werkplekken, inclusief de daarbij behorende begeleidingskosten. 
Realisatie van extra beschutte werkplekken, bovenop het verplichte aantal, komt ten laste van de 
gemeente. Dit zal zwaar drukken op het Participatiebudget. Om die reden kiezen de meeste 
gemeenten, dus ook in Midden-Brabant, ervoor alleen het aantal beschutte werkplekken te 
realiseren waartoe de gemeente is. Tilburg is de uitzondering en wil – indien nodig – ook additionele 
werkplekken inzetten. 
 
De consequentie van de keuze, om geen extra beschutte werkplekken te realiseren, is dat er 
wachtlijsten kunnen ontstaan. De gemeente/Baanbrekers kan personen, die op de wachtlijst staan 
voor een beschutte werkplek, een andere, daartoe aangewezen, voorziening aanbieden. De duur van 
die voorziening is beperkt tot de duur van de wachttijd voor een beschutte werkplek. Het dagelijks 
bestuur zal dit nader regelen in beleidsregels, die regionaal nog ontwikkeld moeten worden. 
 
Intussen is het eerste positieve advies beschut werk dor het UWV afgeven. Het betreft een kandidaat 
uit de gemeente Heusden. De uitvoering van beschut werk is daarmee gestart en wordt door de 
uitvoeringsorganisatie verder ingericht. 
 
No-riskpolis 
In 2015 bestond er nog een verordeningsplicht over de no-riskpolis. Met ingang van 1 januari 2016 is 
deze verordeningsplicht vervallen. In eerste instantie zou dit tijdelijk zijn, voor de periode van vijf 
jaar. Inmiddels is duidelijk dat de verordeningsplicht op dit onderdeel niet meer zal terugkeren. Om 
die reden is het artikel over de no-riskpolis volledig geschrapt.  
 
Dat het algemeen bestuur geen verordeningsplicht meer heeft op de no-riskpolis betekent niet dat 
de no-riskpolis verdwenen is. Voor personen die zijn opgenomen in het Doelgroepregister Wet 
banenafspraak (hierna: Doelgroepregister) en voor personen die aangewezen zijn op het werken in 
een beschutte omgeving, geldt de no-riskpolis nog wel. Het UWV voert de no-riskpolis uit. 
 
Bestuurlijke boete 
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een aantal uitspraken gedaan over de bestuurlijke boete 
in de sociale zekerheidswetgeving. Naar aanleiding van de uitspraken van de CRvB en een rapport 
van de Nationale Ombudsman over de bestuurlijke boete, heeft de minister van SZW aangekondigd 
dat hij een voorstel zou doen om het boeteregime in - onder meer - de Participatiewet te wijzigen. 
De wijzigingen in de wet zijn vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer en per 1 januari 2017 in 
werking getreden.  
 
De wetswijziging op het gebied van de bestuurlijke boete houdt onder meer in, dat het algemeen 
bestuur geen verordeningsplicht meer heeft op het gebied van verrekening bij het opleggen van een 
bestuurlijke boete. Artikel 8, eerste lid, onderdeel d, Participatiewet (oud) is per 1 januari 2017 
vervallen. Invordering van de bestuurlijke boete, als ook van de recidiveboete, vindt nu plaats via 
artikel 60, vierde lid, Participatiewet. Dit houdt in dat het dagelijks bestuur bij verrekening van de 
(recidive)boete altijd rekening moet houden met de beslagvrije voet. 
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Deze wijziging in de wet heeft tot gevolg gehad dat de gehele paragraaf Bestuurlijke Boete van de 
Verzamelverordening 2016 is geschrapt. De bepalingen die betrekking hebben op de bestuurlijke 
boete zijn opgenomen in de Participatiewet en in het Boetebesluit Socialezekerheidswetten. De 
uitvoering van de boeteprocedure zal het dagelijks bestuur nader regelen in (regionale) 
beleidsregels. De bepalingen die betrekking hadden op de (recidive)boete zijn verwijderd.  
 
Naast de bovenstaande aanpassingen, zijn er nog een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd in 
de Verzamelverordening 2017. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de bijlage en zijn per artikel 
genoemd. 
 
Adviezen in- en extern: 
Om het bijstandsbeleid in Midden-Brabant regionaal te harmoniseren is de Verzamelverordening net 
als het Verzamelbesluit Beleidsregels – en alle vorige versies – onder verantwoordelijkheid van het 
Regionaal Beleidsoverleg Midden-Brabant opgesteld. Hierover is de afgelopen maanden uitvoerig 
gesproken door materiedeskundigen, resulterend in de voorliggende concept-Verzamelverordening 
2017. 
 
Vervolgens is het concept door de Werkgroep Kennis&Kwaliteit getoetst op de wettelijke 
toepasbaarheid en aansluiting bij het door Baanbrekers gevoerde beleid. Daarbij zijn slechts 
marginale, praktische en tekstuele aanpassingen gedaan, die geen gevolgen hebben voor de 
regionale uniformiteit. 
 
Het MT heeft vervolgens ingestemd met de voorgestelde wijzigen en het dagelijks bestuur 
geadviseerd in te stemmen met de voorstellen en de Verzamelverordening door te leiden naar de 
Participatieraad en het algemeen bestuur. 
 
De concept-Verordening is op 6 juni 2017 aan het SET voorgelegd en inhoudelijk akkoord met het 
concept. 
 
De Participatieraad heeft op 22 juni 2017 kennis genomen van de concept-Verzamelverordening 
2017 en constateert dat de veranderingen in het algemeen positieve effecten hebben voor de 
klanten. De Participatieraad brengt dan ook een positief advies uit aan het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers bij het vaststellen van deze beleidsregels. Zij is in principe tegen het ontstaan van een 
wachtlijst en wenst geïnformeerd te worden op het moment dat er een wachtlijst gaat ontstaan. 
 
Het DB heeft op 3 juli 2017 ingestemd met de voorgestelde wijzigen en het algemeen bestuur 
geadviseerd de Verzamelverordening gewijzigd vast te stellen. 
 
Bijlagen 
In de conceptversie zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rood weergegeven, waarbij vervallen 
tekst is doorgehaald.  
 
Naast de concept-Verzamelverordening is een zgn. “was/wordt-matrix” toegevoegd. Daarin staan 
opgenomen de oude artikelen, de nieuwe tekst en de verklarende toelichting. 
 
Voorstel: 
Het algemeen bestuur wordt geadviseerd de gewijzigde Verzamelverordening 2017 vast te stellen. 
 
Dagtekening:  
Waalwijk, 03 juli 2017 
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Bijlage: Overzicht van de wijzigingen in de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. 
 
In deze bijlage wordt ingegaan op inhoudelijke wijzigingen in de artikelen.  
In de linker kolom staan de bepalingen uit de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. In de middelste kolom staan dezelfde 
bepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de gewijzigde (concept) Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004. In de rechter kolom staat 
een (korte) toelichting. In een aantal gevallen staat er een verwijzing naar het AB-voorstel. In het AB-voorstel staat dan wat uitgebreider uitgelegd waarom 
een bepaling is gewijzigd. 
 

Verzamelverordening 2016 Verzamelverordening 2017 Toelichting 

ALGEMEEN ALGEMEEN In enkele gevallen zijn redactionele dan wel taalkundige 
verbeteringen aangebracht. Deze worden niet apart in dit overzicht 
toegelicht.  

ARTIKEL 1  DEFINITIES 
kk. No-riskolis 

ARTIKEL 1  DEFINITIES 
k. Doelgroepregister 
w. No-riskpolis 

- I.v.m. leesbaarheid en toegankelijkheid zijn de definities in 
alfabetische volgorde gerangschikt. 

- I.v..m. het vervallen van de gemeentelijke no-riskpolis en 
vervanging door de landelijke no-riskpolis van UWV is dit begrip 
verwijderd. 

- I.v.m. de Wet banenafspraak is de definitie doelgroepregister 
toegevoegd. 

ARTIKEL 3  AANSPRAAK  
7. De restricties zoals opgenomen in 

het zesde lid kunnen buiten 
beschouwing worden gelaten, 
indien het een jonggehandicapte 
met arbeidsvermogen betreft, die 
na 31 december 2014 is 
uitgestroomd uit het 
praktijkonderwijs, het voortgezet 
speciaal onderwijs of een ROC-
entree opleiding. Dit geldt enkel 
voor de voorzieningen die daartoe 
in de beleidsregels zijn aangewezen 

ARTIKEL 3  AANSPRAAK  
7. De restricties zoals opgenomen in 

het zesde lid worden buiten 
beschouwing gelaten, indien het 
een jonggehandicapte met 
arbeidsvermogen betreft, die na 31 
december 2014 is uitgestroomd uit 
het praktijkonderwijs, het 
voortgezet speciaal onderwijs of 
een ROC-entreeopleiding en is 
opgenomen in het 
Doelgroepregister Banenafspraak. 
Dit geldt enkel voor de 
voorzieningen die daartoe in de 

Lid 7 is uitgebreid met de voorwaarde dat de jongere schoolverlater 
opgenomen is in het Landelijk Doelgroepregister Banenafspraak en 
daarmee een indicatie Banenafspraak heeft. Daarmee is het 
instrument no-riskpolis van UWV inzetbaar als risicodekking bij 
uitval door ziekte. De voorwaarde “uiterlijk een jaar na datum 
uitstroom” heeft daarmee geen betekenis meer. 
Lid 8 is als nieuw lid toegevoegd en het oude lid 8 is daarmee 
vernummerd naar lid 9. Bij de overgang van de WWB naar de PW is 
de mogelijkheid om voorzieningen niet uit te sluiten o.g.v. 
inkomens- of vermogenseis als expliciete vermelding abusievelijk uit 
de verordening vervallen. Deze omissie is hersteld. 
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Verzamelverordening 2016 Verzamelverordening 2017 Toelichting 

en uiterlijk een jaar na de datum 
van uitstroom. 

beleidsregels zijn aangewezen en 
uiterlijk een jaar na de datum van 
uitstroom. zolang de 
belanghebbende is opgenomen in 
het Doelgroepregister.  

8. Het dagelijks bestuur kan in de 
beleidsregels voorzieningen 
aanwijzen, waarvoor de bepalingen 
zoals opgenomen in het zesde lid 
niet van toepassing zijn. 

ARTIKEL 7 PARTICIPATIEVOORZIENING 

BESCHUT WERK  
( VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 

ARTIKEL 7 PARTICIPATIEVOORZIENING 

BESCHUT WERK (NIEUW ARTIKEL) 
1. Het dagelijks bestuur biedt de 

voorziening beschut werk aan, aan 
een persoon van wie is vastgesteld 
dat deze alleen in een beschutte 
omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft en deze 
persoon: 
a. behoort tot de doelgroep; of 
b. een persoon is aan wie het 

UWV een uitkering verstrekt. 
2. Onverminderd het bepaalde in het 

eerste lid krijgt een persoon van wie 
is vastgesteld dat deze alleen in een 
beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft en die nog 
niet in aanmerking is gekomen voor 
een beschutte werkplek omdat het 

Per 1 januari 2017 is de PW ten aanzien van de voorziening Beschut 
Werk (art. 10b Participatiewet) ingrijpend veranderd. De kan-
bepaling in de wet is omgezet in een wettelijkje verplichting. De 
gemeente is daarmee verplicht een beschutte werkplek aan te 
bieden nadat het UWV daarvoor een indicatie heeft afgegeven. 
 
Het dagelijks bestuur biedt ambtshalve of op verzoek de voorziening 
beschut werk aan, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze 
alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en 
deze persoon behoort tot de doelgroep van artikel 7, eerste lid, 
onderdeel a, Participatiewet, of een persoon is aan wie het UWV 
een uitkering verstrekt (eerste lid). Het dagelijks bestuur is verplicht 
om iemand de voorziening beschut werk aan te bieden, wanneer die 
persoon daarop aangewezen is (artikel 10b, eerste lid, 
Participatiewet). Deze verplichting geldt tot wanneer de 
vastgestelde aantallen beschutte werkplekken zijn bereikt (artikel 
10b, zesde lid, Participatiewet). Dit aantal wordt via een AMvB per 
jaar bekend gemaakt. De gemeente kan besluiten méér dan het 
verplichte aantal te realiseren. De gemeenten in Midden-Brabant – 
uitgezonderd de gemeente Tilburg – hebben ervoor gekozen in 2017 
en 2018 alleen de verplichte aantallen te realiseren. 
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aantal geraamde beschutte 
werkplekken in één (kalender)jaar 
al is gerealiseerd, voorrang op 
personen van wie later is 
vastgesteld dat zij alleen in een 
beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben. 

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, 
Participatiewet bedoelde 
werkzaamheden mogelijk te maken, 
biedt het dagelijks bestuur de 
volgende voorzieningen, gericht op 
arbeidsinschakeling aan: 
a. De voorzieningen en 

instrumenten zoals genoemd in 
hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de 
ze verordening; 

b. De hiertoe aangewezen 
voorzieningen en instrumenten 
zoals genoemd in het 
Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz. 

4. Het dagelijks bestuur biedt de 
volgende voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling aan tot het 
moment dat de dienstbetrekking 
beschut werk aanvangt: 
a. De voorzieningen en 

instrumenten zoals genoemd in 

 
Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut 
werk (eerste en tweede lid) is in deze verordening vastgelegd welke 
voorzieningen voor arbeidsinschakeling het dagelijks bestuur moet 
inzetten om deze dienstbetrekking mogelijk te maken (derde lid) en 
welke voorzieningen het dagelijks bestuur aanbiedt tot het moment 
dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt (vierde lid).  
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hoofdstuk 2, paragraaf 2 van 
deze verordening; 

b. De hiertoe aangewezen 
voorzieningen en instrumenten 
zoals genoemd in het 
Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz; 

5. Bovenop het aantal geraamde 
beschutte werkplekken realiseert 
het dagelijks bestuur geen extra 
dienstbetrekkingen beschut werk. 

ARTIKEL 8  NO-RISKPOLIS (TIJDELIJK 

VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 
 Artikel 8 is bij de vorige wijziging tijdelijk vervallen i.v.m. de tijdelijke 

invoering van de no-riskpolis door UWV. Met deze regeling wordt 
het risico van uitval door ziekte door het UWV overgenomen. Deze 
tijdelijke regeling is per 1 januari 2017 omgezet in een structurele 
regeling. Daarmee kan het oude artikel 8 definitief vervallen.  
 
De volgende artikelen worden vervolgens vernummerd. 

ARTIKEL  27  DE 

BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE 

VERLAGING 
4. Onverminderd het bepaalde in de 

vorige leden kan bijzondere bijstand 
worden afgestemd op de wijze zoals 
beschreven in artikel 35 lid 6 van 
deze verordening wanneer sprake is 
van tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid.   

 

ARTIKEL  23  DE 

BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE 

VERLAGING 
4. Onverminderd het bepaalde in de 

vorige leden kan bijzondere bijstand 
worden afgestemd op de wijze zoals 
beschreven in artikel 35 lid 6 van 
deze verordening wanneer sprake is 
van tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid.   

 

Lid 4 met betrekking tot afstemming van de bijzondere bijstand is 
uit de verzamelverordening verwijderd omdat dit reeds is 
opgenomen in de Beleidsregels Bijzondere Bijstand. 

ARTIKEL 28   WAARSCHUWING ARTIKEL 24   WAARSCHUWING Aan het genoemde artikel in lid 1 is het artikel  sub b toegevoegd, 
zijnde de gedragingen IOAW en IOAZ  in de tweede categorie. 
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1. Het dagelijks bestuur kan bij 
gedragingen uit de tweede 
categorie zoals bedoeld in artikel 30 
sub b van deze verordening, in 
plaats van een verlaging een 
waarschuwing opleggen, indien het 
dagelijks bestuur hiertoe in de 
individuele omstandigheden 
aanleiding ziet. 

 

1. Het dagelijks bestuur kan bij 
gedragingen uit de tweede 
categorie zoals bedoeld in de 
artikelen 30 sub b en  sub b van 
deze verordening, in plaats van een 
verlaging een waarschuwing 
opleggen, indien het dagelijks 
bestuur hiertoe in de individuele 
omstandigheden aanleiding ziet. 

 

ARTIKEL   32 GEDRAGINGEN IOAW EN 

IOAZ 
5. het niet naar vermogen meewerken 

aan de verplichtingen, verbonden 
aan de inspanningsperiode van vier 
weken na aanvraag voor personen 
van 27 jaar en ouder. 

 

ARTIKEL   27 GEDRAGINGEN IOAW EN 

IOAZ 
5. het niet naar vermogen meewerken 

aan de verplichtingen, verbonden 
aan de inspanningsperiode van vier 
weken na of tijdens de aanvraag 
voor personen van 27 jaar en ouder. 

 

Aan lid 5 zijn de woorden “of tijdens de” toegevoegd aan de zin. Wij 
leggen een inspanningsperiode op aan 27+’ers. Deze staat (sinds dat 
de aanvraagprocedure is gewijzigd naar aanleiding van vragen van 
de Nationale Ombudsman) het moment van indienen van de 
aanvraag niet meer in de weg. Dit houdt in dat de 
inspanningsperiode voor 27+’ers ook tijdens de aanvraag van 
toepassing zijn. 

ARTIKEL  34  DUUR VERLAGING BIJ 

SCHENDING GEÜNIFORMEERDE 

ARBEIDSVERPLICHTINGEN 
2. De duur van de verlaging zoals 

bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt 
verdubbeld indien er sprake is van 
recidive. 

3. Het dagelijks bestuur kan op basis 
van individuele omstandigheden 
besluiten om in afwijking van lid 1 
van dit artikel de maatregel te 
effectueren door gedurende 2 
maanden de uitkering met 50% te 
verlagen. 

ARTIKEL  30  DUUR VERLAGING BIJ 

SCHENDING GEÜNIFORMEERDE 

ARBEIDSVERPLICHTINGEN 
2. Het dagelijks bestuur kan op basis 

van individuele omstandigheden 
besluiten om in afwijking van lid 1 
van dit artikel de maatregel te 
effectueren door gedurende 2 
maanden de uitkering met 50% te 
verlagen. 

3. De duur van de verlaging zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt 
verdubbeld indien er sprake is van 
recidive. 

Voor de volgorde van lid 2 en 3 wordt aangesloten bij artikel 36 van 
de verordening. 
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ARTIKEL  35  TEKORTSCHIETEND BESEF 

VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
 
ARTIKEL  36  VERLIES VAN EEN 

PASSENDE EN 

TOEREIKENDE 

VOORLIGGENDE 

VOORZIENING  
 

ARTIKEL  31  TEKORTSCHIETEND BESEF 

VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Het nieuwe artikel is een samenvoeging van de oude artikelen 35 en 
36 in het nieuwe artikel 31. 
Lid 1 en 2 van artikel 35 (oud) zijn niet gewijzigd en gelijk aan artikel 
31 lid 1 en 2 (nieuw).  
Artikel 35, lid 4 (oud) is verplaatst naar artikel 31, lid 7 (nieuw). 
Artikel 35, lid 5 (oud) is verplaatst naar artikel 31, lid 8 (nieuw). 
Artikel 35, lid 6 (oud) is geschrapt omdat dit reeds is opgenomen in 
de Beleidsregels Bijzondere Bijstand. 
Artikel 36, lid 1 (oud) is geschrapt. Het betreft hier een bepaling van 
het verrekenen van een recidiveboete met de uitkering, zonder 
rekening te houden met de beslagvrije voet (robuust incasso). De 
verordeningsplicht op dit onderdeel is vervallen. 
Artikel 36, lid 2 (oud) is verplaatst naar artikel 31, lid 4 (nieuw). 
Artikel 36, lid 3 en 4 (oud) zijn verplaatst naar artikel 31, lid 5 en 6 
(nieuw). 

§ 4.3 Bestuurlijke boete 
 
§ 4.3.1 Schending inlichtingenplicht 

 
ARTIKEL  39  NIET NAKOMEN VAN DE 

INLICHTINGENVERPLICHTING EN 

BESTUURLIJKE BOETE (VERVALLEN – ZIE 

TOELICHTING) 

 
ARTIKEL  40  MATIGEN EN AFZIEN VAN 

OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 

(VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 
 

 Deze paragraaf is in zijn geheel vervallen. Het betreft bepalingen 
over het verrekenen van een recidiveboete met de lopende 
uitkering (robuust incasso). De verordeningsplicht op dit onderdeel 
is vervallen. De overige artikelen zijn vernummerd. 
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§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet 
bij verrekening wegens recidive (alleen 
Participatiewet) 

 
ARTIKEL  41  VERREKENEN ZONDER 

BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
 
ARTIKEL  42  VERREKENEN BIJ GEEN OF 

ONVOLDOENDE BEZIT 
 
ARTIKEL 43   VERREKENEN MET 

INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
 
ARTIKEL 44   EERDER OPGELEGDE 

BESTUURLIJKE BOETE 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers  
 

 gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 03 juli 2017;  
 gelet op artikel 108 en 147 van de Gemeentewet;  
 gelet op de artikelen 8, 8a, en 8b en 10b, vijfde en zevende lid Participatiewet; 
 gelet op artikel 35 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 
 gelet op artikel 35 wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 
 gelet op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004; 
 gelet op de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving;  

 
 
besluit: 
 
De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gewijzigd vast te stellen. 
 
 
§ 1 ALGEMEEN 
 
ARTIKEL 1  DEFINITIES 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de 
Participatiewet; 

b. Bbz:  het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; 
c. Belanghebbende: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin dat recht 

heeft op een uitkering dan wel een voorziening in het kader van de wet; 
d. Benadelingsbedrag: het bedrag dat netto (Participatiewet) dan wel bruto 

(IOAW/IOAZ) ten onrechte of teveel is of wordt verleend als uitkering; 
e. Bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de 

Participatiewet; 
f. Bijstandsnorm: 1° toepasselijke norm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van 

de Participatiewet, of 2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van 
de IOAW of artikel 5 van de IOAZ voor zover sprake is van een uitkering op 
grond van de IOAW of IOAZ; 

g. Bestuurlijke boete: een boete die door een daartoe bevoegde overheidsdienst 
zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden 
opgelegd. Deze boete heeft een straffend karakter; 

h. Beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 
475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, deel van het inkomen 
waarop geen beslag mag worden gelegd; 

i. Bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, met uitzondering van het in de 
bewoonde woning met bijbehorend erf gebonden vermogen, bedoeld in artikel 
50, eerste lid, van de Participatiewet; 
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j. Diagnose: wanneer de screening duidt op het mogelijk bestaan van een 
arbeidsbeperking of een andere belemmering richting arbeidsmarkt, wordt een 
vervolgonderzoek ingesteld. 

k. Doelgroepregister: het Doelgroepregister Wet banenafspraak; 
l. Doelgroep re-integratie: personen aan wie op grond van artikel 7 eerste lid 

onder a van de Participatiewet of op grond van artikel 34 van de IOAW, of op 
grond van artikel 34 van de IOAZ door de gemeente ondersteuning bij re-
integratie kan worden geboden; 

m. Duurzame arbeidsinschakeling: algemeen geaccepteerde arbeid die over een 
periode van ten minste zes maanden wordt verricht en waar geen voorziening 
aan verbonden is in de vorm van loonkostensubsidie; 

n. Flankerende voorziening: de inzet van deze voorziening is een randvoorwaarde 
voor de belanghebbende voor deelname aan re-integratievoorzieningen en 
nakoming van arbeidsverplichtingen (waaronder schuldhulpverlening en 
kinderopvang); 

o. Grondslag: de uitkeringsnorm zoals bedoeld in artikel 5 IOAW en artikel 5 IOAZ; 
p. Inlichtingenplicht: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen 

beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan 
redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed kunnen zijn op de 
arbeidsinschakeling of het recht op bijstand, IOAW of Bbz;  

q. Inspanningsperiode (27+): de eerste periode van vier weken waarin de 
belanghebbende verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk. Pas na vier weken 
wordt het  recht op inkomensondersteuning en ondersteuning naar participatie 
onderzocht; 

r. IOAW : Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers ; 

s. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen; 

t. Loonkostensubsidie: de subsidie op de loonsom die het dagelijks bestuur kan 
verstrekken aan een werkgever om een werknemer met een verminderde 
loonwaarde vanwege een beperking al dan niet tijdelijk in dienst te nemen; 

u. Mantelzorg: langdurige zorg, gedurende 10 uur of meer per week, die niet in het 
kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende 
door personen uit diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks 
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor 
elkaar overstijgt; 

v. Medewerkingsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de 
noodzakelijk geachte voorziening, aan een onderzoek naar het recht op 
uitkering, eventueel via een huisbezoek als ook naar de voortgang van het re-
integratietraject; 

w. No-riskpolis: een verzekering die de financiële gevolgen van ziekte van de in 
dienst genomen uitkeringsgerechtigde voor een werkgever afdekt; 

x. Participatie: het naar vermogen meedoen in de samenleving door o.a. het 
verrichten van betaald regulier of gesubsidieerd werk, het volgen van scholing, 
het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten of een tegenprestatie; 

y. Participatiepartner: re-integratiebedrijf, werkgever of maatschappelijke partner, 
waarmee de gemeente samenwerkt in het kader van de Participatiewet. 
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z. Participatiewet:  Participatiewet; 
aa. Plan van aanpak: een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a van de 

Participatiewet; 
bb. Recidive: hiervan is sprake wanneer een belanghebbende zich binnen 12 

maanden na de vorige als verwijtbaar aangemerkte gedraging verzenddatum 
van het besluit waarin de gedraging als verwijtbaar is aangemerkt opnieuw 
schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging, zoals die genoemd wordt in deze 
verordening dan wel de wet. Alleen bij de boetes is de recidiveperiode 
vastgesteld op 5 jaar; 

cc. Recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de 
Participatiewet; 

dd. Re-integratieverplichting: de verplichting om gebruik te maken van een 
voorziening gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de 
arbeid waaronder begrepen begeleiding naar maatschappelijke participatie en 
het meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid voor scholing/ opleiding; 

ee. Screening: een onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van een 
uitkeringsaanvrager of uitkeringsgerechtigde dat wordt verwerkt in een plan van 
aanpak; 

ff. Tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden 
verricht, eventueel naast of in aanvulling op beloonde arbeid, en die niet leiden 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden hoeven niet te leiden 
tot het versterken van het arbeidsperspectief en dienen als tegenprestatie voor 
de ontvangen uitkering; 

gg. Uitkering: in de context van deze verordening wordt onder uitkering verstaan de 
bijstandsuitkering of de grondslag IOAW / IOAZ;  

hh. Uitkeringsgerechtigde: een persoon die een uitkering ontvangt ingevolge de 
Participatiewet, IOAW of IOAZ; 

ii. Verdiepende diagnose: een nader onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en 
beperkingen;  

jj. Verlaging/maatregel: het verlagen van de bijstand of grondslag op grond van 
artikel 18 tweede lid van de Participatiewet resp. 20 lid 2 IOAW/ IOAZ; 

kk. Verminderde loonwaarde: hiervan is sprake wanneer een persoon vanwege een 
beperking niet in staat is het wettelijk minimum uurloon te verdienen; 

ll. Verrekenen: de verrekening als bedoeld in artikel 60, derde en vierde lid, van de 
Participatiewet. 

mm. Voorziening: een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte 
voorziening gericht op inschakeling in de arbeid of zelfstandige 
maatschappelijke participatie waaronder begrepen een onderzoek naar de 
belastbaarheid en de noodzaak tot inzet van loonkostensubsidie; 

nn. Waarschuwing: het besluit waarin afgezien wordt van het opleggen van een 
maatregel of boete, maar waarin wel wordt bevestigd dat er sprake is van het 
verwijtbaar niet nakomen van verplichtingen; 

oo. Wachttijd (27-) wettelijk bepaalde periode van vier weken waarin de 
belanghebbende verplicht is zelf op zoek te gaan naar werk en om de 
mogelijkheden van regulier onderwijs te onderzoeken. Pas hierna wordt de 
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aanvraag ingediend en het recht op inkomensondersteuning en ondersteuning 
naar participatie onderzocht; 

pp. Wet: de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz te samen; 
 
 
§ 2 RE-INTEGRATIE EN TEGENPRESTATIE 
 

§ 2.1 Algemene bepalingen 

 
ARTIKEL 2  OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  
1. Het dagelijks bestuur biedt ondersteuning krachtens deze verordening ten behoeve 

van de persoon die behoort tot de doelgroep re-integratie en die dit naar het 
oordeel van het dagelijks bestuur nodig heeft bij de arbeidsinschakeling of 
zelfstandige maatschappelijke participatie.   

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan 
ondersteuning en voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur houdt bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning 
rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende. Deze 
omstandigheden hebben in ieder geval betrekking op zorgtaken van die persoon 
zoals beschreven in de beleidsregels, eventuele structurele beperkingen, de 
mogelijkheid dat hij behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik maakt 
van de voorziening beschut werk.  

4. Het dagelijks bestuur bevordert de beschikbaarheid en de inzet van flankerende 
voorzieningen die belemmeringen voor re-integratie en arbeidsinschakeling kunnen 
opheffen. 

5. Het dagelijks bestuur kan bij het bepalen van het aanbieden van voorzieningen 
prioriteren naar gelang de financiële mogelijkheden en rekening houden met 
maatschappelijke, economische en conjuncturele ontwikkelingen. 

6. Het dagelijks bestuur kan budgetplafonds vaststellen voor de verschillende 
voorzieningen of doelgroepen en draagt daarbij zorg voor een evenwichtige 
verdeling.  

 
ARTIKEL 3  AANSPRAAK  
1. De aanspraak op ondersteuning gericht op re-integratie wordt niet eerder dan vier 

weken na de (uitkerings-)aanvraag inhoudelijk beoordeeld, tenzij dit naar de mening 
van het dagelijks bestuur in de individuele situatie niet geoorloofd is. 

2. Voorzieningen kunnen worden verstrekt aan een belanghebbende dan wel aan de 
werkgever van de belanghebbende.  

3. Op basis van een screening en eventueel een (verdiepende) diagnose stemt het 
dagelijks bestuur de ondersteuning en voorzieningen af op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de belanghebbende via de kortste weg naar duurzame 
arbeidsinschakeling dan wel een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit.  

4. Het dagelijks bestuur legt het individuele aanbod van een voorziening aan een 
persoon vast in een plan van aanpak. 
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5. Er bestaat geen aanspraak op ondersteuning voor zover er een beroep kan worden 
gedaan op een voorliggende voorziening die voldoende bijdraagt aan de 
arbeidsinschakeling of maatschappelijke participatie. 

6. Een persoon die behoort tot de doelgroep re-integratie maar geen 
bijstandsuitkering ontvangt, heeft geen aanspraak op ondersteuning krachtens deze 
verordening indien: 
a. het gezinsinkomen hoger is dan 110% van het wettelijk minimumloon en/of 

het vermogen hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen conform de 
Participatiewet; 

b. deze persoon betaalde arbeid verricht gedurende meer dan 12 uur per week, 
tenzij de voorziening nodig is om dit werk te behouden dan wel uit te breiden; 

c. niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze persoon bereid dan wel 
in staat is om tenminste 12 uur per week algemeen geaccepteerde arbeid te 
verrichten.  

7. De restricties zoals opgenomen in het zesde lid worden buiten beschouwing gelaten, 
indien het een jonggehandicapte met arbeidsvermogen betreft, die na 31 december 
2014 is uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs of 
een ROC-entreeopleiding en is opgenomen in het Doelgroepregister Banenafspraak. 
Dit geldt enkel voor de voorzieningen die daartoe in de beleidsregels zijn 
aangewezen en zolang de belanghebbende is opgenomen in het Doelgroepregister. 
uiterlijk een jaar na de datum van uitstroom. 

8. Het dagelijks bestuur kan in de beleidsregels voorzieningen aanwijzen, waarvoor de 
bepalingen zoals opgenomen in het zesde lid niet van toepassing zijn. 

9. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen voorziening aan te bieden als een 
eerdere voorziening voortijdig is beëindigd vanwege een reden, zoals opgenomen in 
artikel 5 sub a en e van deze verordening.  

 

§ 2.2 Voorzieningen  

 
ARTIKEL  4  VOORZIENINGEN  
1. Het dagelijks bestuur kan een persoon behorende tot de doelgroep re-integratie: 

a. (laten) bemiddelen naar algemeen geaccepteerde arbeid; 
b. begeleiden bij het zoeken naar en verkrijgen van arbeid;  
c. ondersteunen bij het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor de 

arbeidsinschakeling, waaronder begeleiding op en aanpassingen van de 
werkplek en scholing; 

d. verwijzen naar en ondersteunen bij deelname aan maatschappelijke participatie; 
e. Anderszins een voorziening verstrekken in verband met bepaalde specifieke re-

integratie activiteiten, nader te bepalen in de beleidsregels zoals vermeld in lid 3 
van dit artikel. 

2. Het dagelijks bestuur kan aan een werkgever (financiële) ondersteuning bieden ten 
behoeve van een belanghebbende die behoort tot de doelgroep re-integratie, 
anders dan de loonkostensubsidie, zoals opgenomen in §2.3 van deze verordening. 

3. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels 
vast, waarin de voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden zijn opgenomen, 
voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 
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ARTIKEL 5  BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
Het dagelijks bestuur kan een voorziening beëindigen als:  
a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de 

artikelen 9 en 17 van de Participatiewet of de artikelen 13 en 37 van de IOAW of 
IOAZ niet (langer) nakomt; 

b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep 
re-integratie;  

c. de persoon die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid 
aanvaardt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening 
genoemde voorzieningen, tenzij het betreft een persoon als bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;  

d. naar het oordeel van het dagelijks bestuur de voorziening onvoldoende bijdraagt 
aan een snelle arbeidsinschakeling of niet meer geschikt is voor de persoon die 
gebruik maakt van de voorziening;  

e. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet naar behoren gebruik maakt van 
de aangeboden voorziening;  

f. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de 
voorwaarden die in deze verordening en de beleidsregels worden gesteld om in 
aanmerking te komen voor die voorziening. 

g. door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld dat voortzetting van de voorziening 
niet wenselijk is omdat de participatiepartner, niet of in onvoldoende mate aan de 
op hem rustende verplichtingen krachtens het Burgerlijk Wetboek en/of de 
geldende voorwaarden voldoet. 

 
ARTIKEL 6  PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 
1. Het dagelijks bestuur kan ter uitvoering van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 

Participatiewet een uitkeringsgerechtigde voor wie de kans op inschakeling in het 
arbeidsproces gering is en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de 
arbeidsmarkt, onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten zoals 
bedoeld in artikel 10a van de Participatiewet. 

2. Een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden zoals 
bedoeld in artikel 10a Participatiewet verricht, ontvangt conform lid 6 van dat artikel 
ieder half jaar een premie mits naar vermogen is meegewerkt aan het vergroten van 
de kans op arbeidsinschakeling. 

3. De premie bedraagt per jaar 25% van het bedrag genoemd in artikel 31, tweede lid, 
onder j van de Participatiewet 

4. Het dagelijks bestuur biedt op basis van artikel 10a van de Participatiewet of artikel 
38a IOAW/IOAZ aan uitkeringsgerechtigden van 27 jaar of ouder en die niet beschikt 
over een startkwalificatie scholing aan met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt 
te verkleinen. 

5. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de participatieplaats, voor 
wat betreft de premie zoals bedoeld in lid 2, de scholing zoals bedoeld in lid 3 en de 
voorwaarden en verplichtingen die daaraan verbonden zijn. 
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§ 2.3 Voorzieningen voor belanghebbenden met verminderde loonwaarde of 
beperkingen richting werk 

 
ARTIKEL 7  PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK  
1. Het dagelijks bestuur kan, bij wijze van voorselectie, ambtshalve beoordelen of een 

belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet, uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft. Het dagelijks bestuur 
selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met beperkingen richting 
werk. 

2. Indien uit de voorselectie, zoals bedoeld in lid 1, een belanghebbende naar voren 
komt die vermoedelijk uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, dan kan het dagelijks 
bestuur een advies ter beoordeling van het arbeidsvermogen inwinnen bij het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 

3. Indien het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen vaststelt dat het een 
belanghebbende betreft die alleen met een hoge mate van ondersteuning en 
aanpassing van het werk in staat is om arbeid te verrichten, dan kan het dagelijks 
bestuur, indien er een of meerdere voorzieningen zoals bedoeld in artikel 10b, 
eerste lid, van de Participatiewet, beschikbaar zijn, een advies beschut werk 
aanvragen. 

4. Het dagelijks bestuur kan ten behoeve van de persoon, van wie het dagelijks bestuur 
heeft geoordeeld dat hij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden kan werken, alle overige voorzieningen inzetten, zoals opgenomen 
in de Participatiewet en deze verordening. 

5. Het dagelijks bestuur bepaalt het aantal in te zetten plekken beschut werk ten 
behoeve van de onder lid 1 genoemde doelgroep. 

6. Het dagelijks bestuur kan personen, zoals bedoeld in lid 1, een alternatieve 
passende voorziening aanbieden, wanneer er geen voorziening, zoals bedoeld in 
artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet voorhanden is. 

 
1.  Het dagelijks bestuur biedt de voorziening beschut werk aan, aan een persoon van 

wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon: 
a. behoort tot de doelgroep; of 
b. een persoon is aan wie het UWV een uitkering verstrekt. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid krijgt een persoon van wie is 
vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die nog niet in 
aanmerking is gekomen voor een beschutte werkplek omdat het aantal geraamde 
beschutte werkplekken in één (kalender)jaar al is gerealiseerd, voorrang op 
personen van wie later is vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. 

3. Om de in artikel 10b, eerste lid, Participatiewet bedoelde werkzaamheden mogelijk 
te maken, biedt het dagelijks bestuur de volgende voorzieningen, gericht op 
arbeidsinschakeling aan: 
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a. De voorzieningen en instrumenten zoals genoemd in hoofdstuk 2, paragraaf 2 
van de ze verordening; 

b. De hiertoe aangewezen voorzieningen en instrumenten zoals genoemd in het 
Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. 

4. Het dagelijks bestuur biedt de volgende voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling aan tot het moment dat de dienstbetrekking beschut werk 
aanvangt: 
a. De voorzieningen en instrumenten zoals genoemd in hoofdstuk 2, paragraaf 2 

van deze verordening; 
b. De hiertoe aangewezen voorzieningen en instrumenten zoals genoemd in het 

Verzamelbesluit beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz; 
5. Bovenop het aantal geraamde beschutte werkplekken realiseert het dagelijks 

bestuur geen extra dienstbetrekkingen beschut werk. 
 
ARTIKEL 8  NO-RISKPOLIS (TIJDELIJK VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) VOLGENDE ARTIKELEN 

WORDEN VERNUMMERD. 
 
ARTIKEL 8  9  VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 
1. Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie. 
2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht: 

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en; 

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon 
te verdienen, en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 
3. De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een regionaal overeengekomen 

methodiek gevalideerde methodiek Dariuz. 
 

§ 2.4 Studietoeslag 

 
ARTIKEL 9 10  INDIENEN VERZOEK  
Een verzoek voor studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de 
Participatiewet, wordt ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld 
formulier.  
 
ARTIKEL 10 11  MOGELIJKHEID TOT VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
Het dagelijks bestuur controleert of de aanvrager voldoet aan de vereisten van artikel 
36b en stelt vast of de belanghebbende met voltijdse arbeid niet in staat is tot het 
verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot 
arbeidsparticipatie. Bij twijfel vraagt het dagelijks bestuur een externe organisatie om 
advies. 
 
ARTIKEL 11 12  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
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ARTIKEL 12 13  HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag bedraagt € 100,00 per maand.  
 
ARTIKEL  13 14  BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
1. Een individuele studietoeslag wordt per studiejaar eenmalig als één bedrag 

uitbetaald. 
2. De uitbetaling vindt plaats direct na de beoordeling van de aanvraag. 
 

§ 2.5 Tegenprestatie 

 
ARTIKEL 14 15  DOELGROEP EN DOEL TEGENPRESTATIE 
1. Tot de doelgroep van de tegenprestatie behoren alle belanghebbenden van 18 jaar 

of ouder, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die een 
uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet. 

2. Het doel van het verrichten van een tegenprestatie is om belanghebbenden 
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te laten verrichten. 

 
ARTIKEL 15 16  INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. Het dagelijks bestuur kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die 

additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die 
werkzaamheden:  
a. naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en;  
b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument en;  
c. in de organisatie waarin ze worden verricht,  worden verricht naast of in 

aanvulling op reguliere arbeid en; 
d. niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  

2. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van de tegenprestatie beleidsregels 
vast waarin wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het dagelijks 
bestuur in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor 
zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.  

 
ARTIKEL 16 17  HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. Het dagelijks bestuur kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen.  
2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het dagelijks bestuur rekening met 

de volgende factoren:  
a. de belanghebbende moet de tegenprestatie naar vermogen kunnen verrichten;  
b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een 

belanghebbende worden in aanmerking genomen;  
c. de wensen van de belanghebbende ten aanzien van de inhoud van de 

tegenprestatie, waaronder begrepen een eventueel voorstel voor wat betreft de 
inhoud van de tegenprestatie van de belanghebbende zelf. 

 
ARTIKEL 17 18  DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  
1. De uitvoering van de tegenprestatie wordt opgedragen voor een maximale duur van 

100 uur per jaar.   
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2. De tegenprestatie wordt opgedragen naar vermogen.  
 
ARTIKEL 18 19  AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE   
1. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien een belanghebbende 

mantelzorg verricht.  
2. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien de belanghebbende naar 

het oordeel van het dagelijks bestuur reeds voldoende maatschappelijk nuttige 
activiteiten verricht.  

3. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van de tegenprestatie aan 
bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden en legt dat, indien van toepassing, vast in 
beleidsregels. 

 
 
§ 3 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
 
§  3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
ARTIKEL 19 23  HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
1. Als de belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur tekortschietend 

besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan zoals 
bedoeld in de Participatiewet dan wel de verplichtingen genoemd in deze 
verordening en/of de wet, met uitzondering van artikel 17, eerste lid, 
Participatiewet en artikel 13 IOAW en IOAZ, niet of onvoldoende nakomt, 
waaronder begrepen het zich zeer ernstig misdragen zoals omschreven in artikel 32 
van deze verordening, wordt overeenkomstig deze verordening een verlaging van de 
uitkering opgelegd. 

2. Een verlaging van de uitkering wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de 
mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de 
omstandigheden waarin hij of zijn gezin verkeert. 

 
ARTIKEL 20 24   BESLUIT 
1. In het besluit tot het opleggen van de verlaging of waarschuwing van de uitkering 

wordt in ieder geval vermeld: de reden van de verlaging/waarschuwing, de 
eventuele duur en hoogte van de verlaging als ook de afweging van de individuele 
belangen zoals bedoeld in deze verordening. 

2. Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit 
om daarvan af te zien op grond van dringende redenen dan wel het geven van een 
waarschuwing op grond van deze verordening. Daarom tellen ook deze besluiten 
mee voor recidive. 

 
ARTIKEL 21 25  AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING 
1. Het dagelijks bestuur ziet af van het opleggen van een verlaging indien: 

a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of 
b. de gedraging heeft plaatsgevonden meer dan twee jaar voordat het 

dagelijks bestuur deze geconstateerd heeft en het niet één van de 
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gedragingen betreft zoals opgenomen in artikel 18, vierde lid, 
Participatiewet. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een verlaging indien het 
daarvoor dringende redenen aanwezig acht. 

3. Indien het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een verlaging op grond van 
dringende redenen, wordt aan de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling 
gedaan.  

 
ARTIKEL 22 26 INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, gaat de verlaging in op de eerste dag 

van de kalendermaand die volgt op de datum waarop het besluit tot het opleggen 
van de verlaging van de uitkering aan de belanghebbende is bekendgemaakt. 
Daarbij wordt uitgegaan van de voor die maand geldende toepasselijke 
bijstandsnorm of grondslag. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden 
opgelegd als er sprake is van een besluit op aanvraag, voor zover de uitkering nog 
niet is uitbetaald. In deze situatie werkt het verlagen van de uitkering terug tot de 
ingangsdatum van de uitkering dan wel de datum waarop het verzuim betrekking 
heeft. 

3. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een 
uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen in de vorm van een geldlening 
op grond van het Bbz, de verlaging met terugwerkende kracht worden betrokken bij 
de definitieve vaststelling van die bijstand. 

4. Bij samenloop van verschillende gedragingen die het niet nakomen van 
verplichtingen inhouden, wordt de hoogte en duur van de verlaging vastgesteld op 
de gedraging met de hoogste verlaging. 

5. De uitkering wordt verlaagd voor de duur van één maand, tenzij sprake is van:  
a. recidive, dan wordt de duur van de verlaging verdubbeld tenzij in deze 

verordening anders is bepaald; 
b. herhaalde recidive, dan wordt de duur van de verlaging vastgesteld op drie 

maanden tenzij in deze verordening anders is bepaald; 
c. verwijtbaar gedrag waarvoor in deze verordening een afwijkende duur is 

vastgesteld. 
6. Indien door beëindiging dan wel afwijzing van de uitkering of 

buitenbehandelingstelling van de uitkeringsaanvraag de verlaging niet of niet 
volledig kan worden toegepast, kan bij een eventuele nieuwe aanvraag binnen de 
termijn van 1 jaar de verlaging of het deel dat nog niet is uitgevoerd alsnog worden 
geëffectueerd.  

 
ARTIKEL 23 27 DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE VERLAGING 
1. De verlaging wordt toegepast op de toepasselijke bijstandsnorm of grondslag. 
2. Deze verlaging bestaat uit een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm of 

grondslag, dan wel uit een percentage van het benadelingsbedrag, zoals opgenomen 
in deze verordening. 

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de 
bijzondere bijstand indien:  
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a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van 
artikel 12 (onderhoudsplicht ouders) Participatiewet;  

b. de verwijtbare gedraging van belanghebbende, in relatie tot het recht op 
bijzondere bijstand, daartoe aanleiding geeft;  

c. het bijzondere bijstand betreft voor woonkosten en premie voor 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die een uitkering voor 
levensonderhoud (hebben) ontvangen krachtens het Bbz of IOAZ. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan bijzondere bijstand worden 
afgestemd op de wijze zoals beschreven in artikel 35 lid 6 van deze verordening 
wanneer sprake is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid.   

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan afstemming plaatsvinden door 
de bijstand bij een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening in de kosten van het bestaan te verstrekken als geldlening op basis van 
artikel 48, tweede lid, onder b, Participatiewet. 

 
ARTIKEL 24 28   WAARSCHUWING 
1. Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede categorie zoals bedoeld in 

de artikelen 26 sub b en 27 sub b van deze verordening, in plaats van een verlaging 
een waarschuwing opleggen, indien het dagelijks bestuur hiertoe in de individuele 
omstandigheden aanleiding ziet. 

2. Een waarschuwing wordt niet afgegeven wanneer sprake is van recidive. zoals 
bedoeld in artikel 26, lid 5, onderdeel a, van deze verordening. 

 
ARTIKEL 25 29  HOREN VAN BELANGHEBBENDE(N) 
Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Hiervan kan afgezien worden als: 

a. de belanghebbende zijn zienswijze al eerder kenbaar heeft gemaakt en er geen 
sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan de inlichtingenplicht; of 
c. het horen niet nodig is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging, of de 

mate van verwijtbaarheid of de omstandigheden van het geval. 
 
 
§ 3.2  GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE MAATREGELEN 
 

§  3.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen  

 
ARTIKEL 26 30  GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9 en 9a van de 
Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën: 
a. eerste categorie: 

1. het door een persoon niet of onvoldoende meewerken aan het opstellen, 
uitvoeren of evalueren van een plan van aanpak; 
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2. het onvoldoende aantoonbaar trachten arbeid of passende scholing te 
verkrijgen, te aanvaarden en te behouden voor jongeren tot 27 jaar; 

3. het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 
opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel c, Participatiewet. 

4. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie. 

5. het niet naar vermogen meewerken aan de verplichtingen, verbonden aan de 
inspanningsperiode van  vier weken na of tijdens de aanvraag voor personen van 
27 jaar en ouder; 

6. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen 
voor zover dit niet voortvloeit uit een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde 
lid, van de Participatiewet. 

b. tweede categorie: 
1. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-

integratieverplichtingen verbonden aan de in artikel 9a, eerste lid, 
Participatiewet bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekken van de 
ontheffing van de arbeidsplicht; 

2. het zich niet (tijdig) laten registeren als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie; 

3. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren, niet zijnde 
gedragingen genoemd in artikel 18, vierde lid, Participatiewet. 

4. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan de taaltoets zoals bedoeld in 
artikel 18b, tweede lid, van de Participatiewet, waarvoor een belanghebbende 
een schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen. 

 
ARTIKEL 27 32  GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet 
wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de 
IOAW/IOAZ niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de 
volgende categorieën: 
a. eerste categorie: 

1. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
2. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid; 
3. het weigeren van een passend re-integratie aanbod; 
4. het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur 

opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, 
onderdeel f, IOAW/IOAZ.  

5. het niet naar vermogen meewerken aan de verplichtingen, verbonden aan de 
inspanningsperiode van vier weken na of tijdens de aanvraag voor personen van 
27 jaar en ouder. 

6. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling of re-integratie; 

7. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen. 
b. tweede categorie: 
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1. het niet naar vermogen meewerken aan een door het dagelijks bestuur 
aangeboden voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste 
lid, onderdeel e, IOAW/IOAZ, waaronder begrepen het niet naar vermogen 
deelnemen aan taalverwervingslessen voor mensen die onvoldoende de 
Nederlandse taal beheersen;  

2. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-
integratieverplichtingen verbonden aan de in artikel 38, eerste lid, IOAW/IOAZ 
bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van 
de arbeidsplicht; 

3. het zich niet (tijdig) laten registeren als werkzoekende bij het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie; 

4. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 
 
ARTIKEL 28 33  HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 

1. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 26 en 27 30 en 32 van 
deze verordening, wordt vastgesteld op: 
a. 100% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de 

eerste categorie; 
b. 50% van de bijstandsnorm gedurende 1 maand bij gedragingen van de 

tweede categorie; 
2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om 

in afwijking van lid 1, onderdeel a, van dit artikel de maatregel te effectueren 
door gedurende 2 maanden de uitkering met 50% te verrekenen. 

3. De duur van de verlaging als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt 
verdubbeld indien er sprake is van recidive.  

 
ARTIKEL 29 31   NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTICIPATIEWET 
Indien een belanghebbende nadere verplichtingen als bedoeld in artikel 55 
Participatiewet die strekken tot arbeidsinschakeling niet nakomt, wordt een verlaging 
van de uitkering van 50% gedurende 1 maand toegepast. 

§ 3.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen 

 
ARTIKEL 30 34  DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTINGEN 
1. Als een belanghebbende een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 

Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100% van de 
bijstandsnorm gedurende 1 maand.  

2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in 
afwijking van lid 1 van dit artikel de maatregel te effectueren door gedurende 2 
maanden de uitkering met 50% te verlagen. 

3. De duur van de verlaging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verdubbeld als 
er sprake is van recidive en wordt vastgesteld op drie maanden als er sprake is van 
herhaalde recidive. 
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 §  3.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 

 
ARTIKEL  35  TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan heeft betoond, niet 
zijnde de gedragingen zoals genoemd in lid 4 van dit artikel en artikel 36 van 
deze verordening, dan wordt een verlaging van de uitkering opgelegd die wordt 
afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag. 

2. De verlaging als bedoeld in lid 1 wordt op de volgende wijze vastgesteld: 
a. 10% van het benadelingsbedrag als dit gelijk of lager is dan € 4.000; 
b. 20% van het benadelingsbedrag als dit hoger is dan € 4.000. 

3. Indien geen benadelingsbedrag kan worden vastgesteld bedraagt de verlaging 
20% van de uitkering gedurende één maand. 

4. Bij het versneld interen van vermogen of het hebben gedaan van een schenking 
waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de bijstand, kan voor 
de duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een verlaging 
worden opgelegd van 100%. Deze bepaling geldt alleen voor de Participatiewet. 

5. Als toepassing van lid 4 leidt tot onbillijkheden leidt, wordt toepassing gegeven 
aan het bepaalde in artikel 48, tweede lid, onder b, Participatiewet en wordt de 
uitkering verstrekt in de vorm van een geldlening voor de duur van het eerder 
dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

6. Wanneer een belanghebbende bij aanvragen voor bijzondere bijstand geen 
gebruik maakt van een voorliggende voorziening, die gezien haar aard passend 
en toereikend is voor de soort kosten waarvoor bijzondere bijstand is 
aangevraagd, wordt de bijzondere bijstand verlaagd met het bedrag waarin de 
voorliggende voorziening zou hebben voorzien. 

 
ARTIKEL  31 35  TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 

1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid voor de voorziening van het bestaan heeft betoond, niet 
zijnde de gedragingen zoals genoemd in lid 7 van dit artikel en artikel 33 van 
deze verordening, dan wordt een verlaging van de uitkering opgelegd die wordt 
afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag. 

2. De verlaging als bedoeld in lid 1 wordt op de volgende wijze vastgesteld: 
a. 10% van het benadelingsbedrag als dit gelijk of lager is dan € 4.000; 
b. 20% van het benadelingsbedrag als dit hoger is dan € 4.000. 

3. Indien geen benadelingsbedrag kan worden vastgesteld bedraagt de verlaging 
20% van de uitkering gedurende één maand. 

4. Indien een belanghebbende voor de aanvang van de uitkering algemeen 
geaccepteerde arbeid verwijtbaar niet heeft behouden, waardoor hij in 
bijstandsbehoeftige omstandigheden is geraakt, of indien sprake is van 
verwijtbaar verlies van een voorliggende voorziening, wordt een verlaging 
toegepast gedurende één maand met inachtneming van het bepaalde in het 
vijfde en zesde lid van dit artikel. 

5. De verlaging als bedoeld in het vierde lid, wordt vastgesteld op de hoogte van 
het netto inkomen, dan wel de hoogte van de netto voorliggende voorziening, 
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inclusief vakantietoeslag, met een maximum van 100% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm of grondslag. 

6. Het inkomen zoals bedoeld in het vierde lid wordt in beginsel berekend op basis 
van het laatste ontvangen loon, dan wel de hoogte van de voorliggende 
voorziening, gedurende de laatste gehele maand. Indien het een wisselend 
inkomen betreft dan wordt de hoogte vastgesteld op basis van het gemiddelde 
maandinkomen gedurende de drie maanden voorafgaand aan het moment 
waarop de bijstandsbehoeftige omstandigheden aanvingen. 

7. Bij versneld interen van vermogen of het hebben gedaan van een schenking 
waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de bijstand, kan voor 
de duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een verlaging 
worden opgelegd van 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze 
bepaling geldt alleen voor de Participatiewet. 

8. Indien toepassing van het zevende lid leidt tot onbillijkheden, dan wordt 
toepassing gegeven aan het bepaalde in artikel 48, tweede lid, onderdeel b, 
Participatiewet en wordt de uitkering verstrekt in de vorm van een geldlening 
voor de duur van het eerder, dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

 
ARTIKEL  36  VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING  
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 35 van deze verordening wordt een verlaging 

van de uitkering opgelegd van 100% gedurende één maand, indien belanghebbende 
geen beroep meer kan doen op een passende en toereikende voorliggende 
voorziening, omdat deze volledig wordt verrekend met een bestuurlijke boete, 
gerekend vanaf de start van de verrekening; 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 32 van deze verordening wordt, indien een 
belanghebbende voor de aanvang van de uitkering algemeen geaccepteerde arbeid 
verwijtbaar niet heeft behouden, waardoor hij in bijstandsbehoeftige 
omstandigheden is geraakt, een verlaging toegepast gedurende een maand. 

3. De verlaging, zoals bedoeld in lid 2, bedraagt: 
a. 50% gedurende één maand bij een inkomen ≤ 50% van het wettelijk 

minimumloon; 
b. 100% gedurende één maand bij een inkomen > 50% van het wettelijk 

minimumloon 
 
ARTIKEL 32 37  ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 
1. Als de belanghebbende zich ernstig misdraagt tegenover personen en instanties, die 

zijn belast met de uitvoering van de Participatiewet, als bedoeld in artikel 9, zesde 
lid van de Participatiewet, kan de uitkering worden verlaagd. 

2. Als de belanghebbende zich ernstig misdraagt tegenover het dagelijks bestuur of zijn 
ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de 
uitvoering van de IOAW, IOAZ of Bbz, kan de uitkering worden verlaagd. 

3. Het agressieprotocol treedt in werking in geval van een zeer ernstige misdraging.  
4. Het dagelijks bestuur legt een verlaging op van 100% gedurende één maand. 
5. Bij recidive legt het dagelijks bestuur een maatregel op van 100% gedurende 3 

maanden. 
 
ARTIKEL 33 38   NIET NAKOMEN VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
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Indien een belanghebbende een of meerdere door het dagelijks bestuur opgelegde 
verplichtingen als bedoeld in artikel 55 Participatiewet, niet zijnde de gedragingen als 
bedoeld in artikel 29 of 31 van deze verordening, niet of onvoldoende nakomt, wordt 
een verlaging toegepast. De verlaging wordt vastgesteld op: 

a. 20% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 
vorm van bijstand; 

b. 40% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand; 

c. 100% gedurende 1 maand bij het niet of onvoldoende nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
 
§ 4.3 BESTUURLIJKE BOETE 
 

§ 4.3.1 Schending inlichtingenplicht 

 
ARTIKEL  39  NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 

(VERVALLEN – ZIE TOELICHTING) 
 
ARTIKEL  40  MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE (VERVALLEN – ZIE 

TOELICHTING) 
 

§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen 
Participatiewet) 

 
ARTIKEL  41  VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
1. Indien het bezit van een belanghebbende ten minste driemaal de toepasselijke 

bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete de eerste 
drie maanden zonder inachtneming van de beslagvrije voet. 

2. De verrekening, bedoeld in het eerste lid, geschiedt gedurende een tijdvak van drie 
maanden vanaf de eerste van de maand volgend op de dagtekening waarop de 
bestuurlijke boete is opgelegd. 

 
ARTIKEL  42  VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 
1. Indien het bezit van een belanghebbende niet ten minste driemaal de toepasselijke 

bijstandsnorm bedraagt, verrekent het dagelijks bestuur de recidiveboete 
gedurende één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet. De verrekening 
geschiedt vanaf de eerste van de maand volgend op de dagtekening waarop de 
bestuurlijke boete is opgelegd. 

2. Aansluitend op verrekening als bedoeld in het eerste lid, verrekent het dagelijks 
bestuur de recidiveboete in de daarop volgende twee maanden op een dusdanige 
wijze dat belanghebbende blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% 
van de toepasselijke bijstandsnorm. 
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3. Tot het inkomen, bedoeld in het tweede lid, worden ook middelen gerekend als 
bedoeld in artikel 31, tweede lid, onderdelen n en r, Participatiewet. 

 
ARTIKEL 43   VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
In afwijking van de artikelen 41 en 42 van deze verordening kan het dagelijks bestuur de 
recidiveboete met inachtneming van de beslagvrije voet verrekenen indien: 

a. aannemelijk is dat verrekening op de wijze, bedoeld in de artikelen 41 en 42 zou 
leiden tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin; of 

b. anderszins sprake is van dringende redenen. 
 
ARTIKEL 44   EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
De artikelen in deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening 
van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, Participatiewet, indien en 
voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening. 
 
 
§ 4. HANDHAVING: BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK  
 
ARTIKEL 34  45  DIENSTVERLENEND HANDHAVEN  
1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de wet is ingericht naar het landelijk model voor 
hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven 
waarbij tenminste wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 
a. de voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden gevolgen 

bij misbruik en oneigenlijk gebruik; 
b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met 

derden; 
c. de wijze waarop controles worden uitgevoerd; 
d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

 
ARTIKEL 35  46  CONTROLE 
1. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitkering en 

kan daarbij gebruikmaken van controlemiddelen zoals een heronderzoeksplan, 
huisbezoeken, risicoprofielen, bestandsvergelijkingen en de samenloopsignalen die 
daaruit voortkomen. Het dagelijks bestuur onderzoekt daarnaast overige signalen en 
tips die relevant zijn voor het recht op bijstand. 

2. Het dagelijks bestuur doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de 
uitkering en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid 
van de uitkering en de wederzijds tussen het dagelijks bestuur en de 
belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan. 

 
ARTIKEL 36  47  AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Indien een schending van de inlichtingenplicht leidt tot benadeling van de gemeenten, 
doet het dagelijks bestuur aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming 
met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten in de 
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 
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ARTIKEL 37  48  TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en invordering 
waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 
herziening, terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van 
invordering kan worden afgezien; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
ARTIKEL 38  49  VERHAAL 
Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal op de onderhoudsplicht 
waarin tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot 
verhaal; 

b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een 
verhaalsbesluit en het invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 
 
 
§ 5 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 
 
ARTIKEL 39 20  AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 
a. Peildatum:  datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; 
b. Referteperiode: periode van vijf jaar (60 maanden) voorafgaand aan de peildatum; 
c. Individuele inkomenstoeslag: toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet; 
d. Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet; 
e. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; 
f. WSF 2000: Wet Studiefinanciering; 
 
ARTIKEL 40 21  VOORWAARDEN 
1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de 

Individuele inkomenstoeslag de belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger 
dan de AOW- gerechtigde leeftijd, die gedurende de referteperiode aangewezen is 
geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de  voor hem geldende 
norm, zoals opgenomen in artikel 1 van deze verordening, gemiddeld per jaar en 
geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet. 

2. Niet voor de Individuele inkomenstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende 
die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als 
genoemd in de WSF 2000. 

3. Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt 
ingediend middels een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier. 

4. Als één van de gehuwden geen rechthebbende is dan wel uitgesloten van het recht 
op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de 
Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een 
individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of 
alleenstaande ouder zou gelden 
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5. Voor toepassing van het tweede en derde lid is de situatie op de peildatum 
bepalend. 

 
ARTIKEL 41 22  HOOGTE VAN DE TOESLAG 
1. De Individuele inkomenstoeslag bedraagt: 

a. voor gehuwden: 39 % van de norm gehuwden; 
b. voor alleenstaande ouders: 90% van het bedrag onder a. 
c. voor alleenstaanden: 70% van het bedrag onder a.  

2. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s en worden jaarlijks in 
januari vastgesteld en gelden voor het gehele kalenderjaar. 

 
 
§ 6 SLOTBEPALINGEN  
 
ARTIKEL 42  50 HARDHEIDSCLAUSULE  
Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 
verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 
 
ARTIKEL 43  51 CITEERTITEL  
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verzamelverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2004”.  
 
ARTIKEL 44  52 INWERKINGTREDING  
De verordening treedt in werking op 01 juni 2016 na publicatie in de daarvoor bestemde 
periodieken, en werkt terug tot 01 januari 2017. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur, d.d. 11 april 2016 13 juli 
2017 
 
 
 
De secretaris,       de voorzitter,  
      
 
 
 
Mevrouw A.E.W. van Limpt M.C.M.   de heer W.J.J. Ligtenberg  
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING  
 
Inleiding 
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet (Participatiewet) ingevoerd. De Wet werk en 
bijstand (WWB) is hierin opgegaan. De Participatiewet maakt onderdeel uit van de 3 
grote transities op het sociale domein, waarmee centrale overheidstaken naar 
gemeenten komen. De overheveling in de Participatiewet betreft de afschaffing van 
nieuwe instroom Sociale Werkvoorziening en jonggehandicapten met arbeidspotentieel. 
Het zittende bestand SW en Wajong blijft bij resp. Baanbrekers en UWV. Ook mensen 
die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn houden recht op een Wajong-uitkering 
vanuit het UWV. 
  
Naast de invoering van de Participatiewet zijn er ook WWB-maatregelen in 2015 
doorgevoerd. Deze gaan o.a. over de kostendelersnorm, waardoor het gemeentelijk 
beleid op toeslagen en verlagingen geschrapt is. Deze verordeningsplicht is daarmee 
vervallen dan ook. Ook zijn er een aantal gedragingen expliciet in de wet opgenomen, 
waaraan een wettelijke maatregel is gekoppeld. Deze maatregelen zijn ook als zodanig 
in deze verzamelverordening opgenomen. 
 
De Participatiewet kent een aantal nieuwe, verplichte verordeningen. Dit zijn: 
tegenprestatie, loonkostensubsidie, beschut werk. Deze verordeningen zijn in deze 
verzamelverordening gerangschikt onder de paragraaf re-integratie en tegenprestatie. 
Verder komen de afstemmings- (incl. bestuurlijke boete) en handhavingsverordening 
terug. Ook nu zijn een groot deel van de verplichte verordeningen samengevoegd tot 
één verzamelverordening. Dit omdat deze onderwerpen zeer nauw samenhangen en 
vanwege de lokale wens om de uitvoering te vereenvoudigen en regels terug te dringen.  
Er zijn is nog een aantal aparte verordeningen: individuele inkomenstoeslag en 
klantenparticipatie. 
 
Ook nu zijn er duidelijk weer aanscherpingen te zien op het afstemmings- en 
handhavingsbeleid. Met name de uniforme maatregelen in de wet geven dit aan.  Hier 
staat een minimale maatregel van 100% gedurende 1 maand voor. Ook is heel duidelijk 
te zien dat er sprake is van een kanteling in denken: minder inzet van voorzieningen, 
vooral begeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt en wie begeleiding nodig heeft krijgt 
deze kortdurend en heel gericht.  
 
Het kabinet beschrijft deze ontwikkelingen als volgt: 
 
Individueel, maatschappelijk én financieel belang nieuwe aanpak  
“Ieder mens heeft recht op zelfbeschikking, verdient de kans het beste uit zichzelf te 
halen en zich te ontplooien. We schrijven niemand af, maar spreken iedereen aan. Een 
baan is immers de beste sociale zekerheid. Natuurlijk zorgen we samen voor wie echt 
niet kan meedoen.” Zo beschrijft het regeerakkoord van dit kabinet het individuele 
belang dat iedereen die dat kan, ook naar vermogen meedoet. Meedoen naar vermogen 
dient daarnaast ook een maatschappelijk en economisch belang. De arbeidsmarkt staat 
voor grote veranderingen. Voor het eerst sinds decennia neemt het aantal werkenden af. 
Als er niets gebeurt, komt de samenleving straks mensen tekort om het werk te doen. 
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Terwijl er intussen om uiteenlopende redenen nog veel mensen langs de kant staan die 
(gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal en economisch ongewenst. 1 
 
Voor mensen met een arbeidsbeperking die hierdoor niet in staat zijn om het wettelijk 
minimum uurloon te verdienen zijn specifieke voorzieningen voorgeschreven welke op 
maat  in deze verordening terug te zien zijn. Het dagelijks bestuur heeft deze algemeen 
geformuleerde regels nader uitgewerkt in beleidsregels. 
 
Aanpassingen vanwege de invoering Participatiewet 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot voorzieningen, 
specifiek voor mensen met verminderd arbeidsvermogen (o.a. in §2.3). Hieronder valt 
ook de studietoeslag, die verstrekt wordt aan niet-uitkeringsgerechtigden ter 
ondersteuning bij hun studie. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels om 
te komen tot maatwerk en toch zo veel als mogelijk uniformiteit.  
 
Aanpassing WWB-maatregelen 2015 
Sinds januari 2015 zijn de uniforme maatregelen verwerkt. Daarbij is ook de maatregel 
"niet ingeschreven staan bij het UWV" verhoogd zodat deze aansluit op de uniforme 
maatregelen. Vanwege de invoering van de kostendelersnorm is de WWB-
toeslagenparagraaf vervallen. Er zijn beleidsregels opgesteld om de commerciële 
huurdeling te regelen. Verder staat de tegenprestatie in de paragraaf re-integratie en 
tegenprestatie opgenomen. 
 
Aanpassingen vanwege de gewijzigde dienstverlening Baanbrekers  
Baanbrekers heeft per 1 augustus 2014 het poortproces gewijzigd.  Er  is  een 
inspanningsperiode ingevoerd van vier weken voor alle aanvragers van bijstand, niet 
alleen meer voor de jongeren tot 27 jaar. Hierop zijn de afstemmingsmogelijkheden 
aangepast.  
 
De Verzamelverordening 2016 is als volgt opgebouwd: 

1. algemene bepalingen 
2. re-integratie en tegenprestatie 
3. maatregelen (afstemming) incl. bestuurlijke boete 
4. handhaving 
5. slotbepalingen. 

 
§1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
De centrale rol van participatie in de bijstandsverlening (werk boven inkomen en 
iedereen doet mee) raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter en de reikwijdte 
van begrippen als participatie en voorzieningen. De in de verzamelverordening gebruikte 
begrippen sluiten zoveel als mogelijk aan bij die van de wetgeving. Dit uit het oogpunt 
van helderheid en structuur. Hiermee wordt het voor de burger makkelijker om de 
samenhang te doorzien tussen het doel van de wetgeving en de in de verordening 
                                                           
 
1 Citaat uit de hoofdlijnen notitie Werken naar vermogen 
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uitgewerkte beleidskaders. Voor zover er definities niet in de verordening zijn 
opgenomen, gelden deze zoals in de wet bedoeld. 
 
De definities in deze paragraaf gelden voor de gehele Verzamelverordening, tenzij 
hierop in de paragrafen een uitzondering voor wordt gegeven. 
 
§2 RE-INTEGRATIE 
 
Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 
werkzoekenden die behoren tot de doelgroep. De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 
7 van de Participatiewet en 34 IOAW. Voor de IOAZ en Bbz gelden deze regels niet 
vanwege de specifieke doelgroep en bepalingen. 
 
ARTIKEL 2 - OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  
Het dagelijks bestuur biedt voorzieningen en ondersteuning aan zoals bedoeld in deze 
verordening aan personen  die behoren tot de doelgroep re-integratie. Door het 
dagelijks bestuur wordt een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of een 
voorziening gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende (het 
meest) doelmatig is met het oog op arbeidsinschakeling. Het is aan het dagelijks bestuur 
om te zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling 
en re-integratie. Het dagelijks bestuur zorgt voor een gevarieerd aanbod aan 
voorzieningen en legt deze vast in de beleidsregels. 
 
Bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning houdt het dagelijks bestuur 
rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende, zoals 
bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de Participatiewet.  
Hierin ligt besloten dat de gemeenteraad ook rekening houdt met de omstandigheden 
en functionele beperkingen van personen met een handicap. Dit is in overeenstemming 
met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling 
van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot 
door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden 
op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente 
waardigheid.  
 
Daarnaast dient het dagelijks bestuur bij het aanbieden van ondersteuning of een 
voorziening rekening te houden met de zorgtaken van de belanghebbende. Onder deze 
zorgtaken worden ten minste verstaan de opvang van ten laste komende kinderen en 
het verrichten van mantelzorg. Door het dagelijks bestuur worden nadere regels gesteld 
over inhoud van deze zorgtaken en de manier waarop daarmee rekening wordt 
gehouden.   
 
Soms hebben personen hulp of ondersteuning nodig, anders dan direct gericht op 
arbeid, om de stap richting de arbeidsmarkt te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer er sprake is van een ernstige schuldenproblematiek. In lid vier is 
opgenomen dat het dagelijks bestuur de inzet van flankerende voorzieningen bevordert. 
Bij deze voorzieningen kan dus gedacht worden aan een traject in het kader van 
schuldhulpverlening maar bijvoorbeeld ook kinderopvang. De inzet van een dergelijke 
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voorziening kan (in het individuele geval) een randvoorwaarde zijn voor wat betreft 
deelname aan re-integratievoorzieningen en nakoming van arbeidsverplichtingen. Let 
wel: de gemeente hoeft niet perse zelf alle voorzieningen te organiseren, maar houdt 
wel rekening met het beschikbaar zijn hiervan. 
 
Het bestuur kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken van de 
middelen over de verschillende voorzieningen. Het dagelijks bestuur zal naar aanleiding 
van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele afweging maken of zij die 
aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële middelen kan echter niet 
de reden zijn om aanvragen op ondersteuning af te wijzen. Wel kan per voorziening een 
plafond worden ingebouwd. Het dagelijks bestuur dient in zo'n geval na te gaan welke 
andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. In het individuele geval is het 
altijd aan het bestuur om te beoordelen of er überhaupt ondersteuning noodzakelijk is 
en welke vorm die moet krijgen, gelet op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, 
al dan niet op langere termijn. Hierbij kan de afweging gemaakt worden voor het  
goedkoopste adequate alternatief. 
 
ARTIKEL 3 - AANSPRAAK  
Met de wijziging van de WWB per 1 januari 2012, heeft de Regering de verplichtingen 
voor jongeren tot 27 jaar aangescherpt. Onder meer is toen voor de jongere tot 27 jaar 
een zoektermijn van 4 weken ingevoerd (vanaf de datum van melding). In deze periode 
dient de jongere aantoonbare inspanningen te verrichten om algemeen geaccepteerde 
arbeid te verkrijgen en zijn mogelijkheden voor de terugkeer naar regulier onderwijs te 
onderzoeken.  
 
Steeds meer gemeenten hebben in de praktijk de zoektermijn uitgebreid en ook 
toegepast  op personen van 27 jaar en ouder. Hoewel er zeker scherpe randjes aan de 
toepassing hiervan zaten, werd vooruit gelopen op de verwachting dat de zoektermijn 
als algehele maatregel in de Participatiewet zou worden opgenomen. Dat is niet 
gebeurd. 
 
Het invoeren van de zoektermijn (ook wel inspanningsperiode genoemd) voor personen 
van 27 jaar en ouder is onder de Participatiewet daarmee een beleidskeuze geworden. 
Het indienen van een aanvraag kan een belanghebbende niet worden ontzegd. De 
daarmee gepaard gaande aanspraak op ondersteuning dus ook niet. Wel kan de 
(beleids)keuze worden verdedigd dat deze aanspraak op ondersteuning niet eerder dan 
vier weken na de uitkeringsaanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld, tenzij dit naar de 
mening van het dagelijks bestuur in de individuele situatie van de belanghebbende niet 
geoorloofd is. Daarbij houdt het dagelijks bestuur rekening met de omstandigheden en 
mogelijkheden van de persoon en zijn gezin.  
 
Baanbrekers heeft een nieuw dienstverleningsmodel geïntroduceerd. Er  geldt  een 
inspanningsverplichting van vier weken voor iedereen. Dus niet alleen voor personen 
jonger dan 27 jaar, maar voor iedereen die een uitkering aanvraagt. Dat geldt ook voor 
nuggers in de eerste vier weken na hun verzoek op aanspraak bij ondersteuning.  Indien 
dit niet geoorloofd is, wordt er afgezien van de wachttijd, mits dit niet strijdig is met de 
wet. In het geval van jonggehandicapten zonder uitkeringsrechten is het in bepaalde 
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gevallen niet wenselijk om vier weken te wachten alvorens ondersteuning te bieden. 
Voor deze groep kan, rekening houdend met de individuele situatie, afgezien worden 
van de wachttijd. Dit betreffen niet de jonggehandicapten die zich melden voor een 
uitkering, aangezien de wachttijd voor deze groep wettelijk bepaald is. 
 
Omdat personen, mits dat binnen hun vermogen ligt, geacht worden om eerst vier 
weken zelf op zoek te gaan naar werk, zal pas na deze periode een voorziening gericht 
op de arbeidsinschakeling  worden ingezet.  
De keuze voor een voorziening wordt gemaakt aan de hand van een screening en 
eventueel een (verdiepende) diagnose. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de 
mogelijkheden en eventuele beperkingen van de klant. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat een persoon die een aanvraag voor een uitkering doet ook een zo 
passend mogelijke voorziening krijgt toegewezen.  
 
Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 
voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 
een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 
uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening waaronder 
voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs. 
 
De aanspraak voor mensen zonder uitkering, die wel tot de doelgroep behoren, wordt 
beperkt naar inkomen en vermogen. Ook dit past in de nieuwe visie op re-integratie 
waarbij de steeds schaarsere middelen worden ingezet voor de doelgroepen die dit het 
hardste nodig hebben. In verband met de invoering van de kostendelersnorm wordt de 
inkomensgrens gesteld op 110% van het Wettelijk minimum loon (WML) en niet de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. Toepassing van de (kostendelers)norm zou te snel tot 
uitsluiting van voorzieningen leiden. Maar het hanteren van het 110% WML heeft ook 
consequenties. Dit betekent bijvoorbeeld dat arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen 
en een verdienende partner bij overschrijding van de inkomens-/vermogensgrens geen 
beroep op re-integratieondersteuning kunnen doen, terwijl dat onder de Wajong wel 
kon. De toegang tot de Wajong beperkt zich - met de invoering van de Participatiewet - 
tot personen die volledig, blijvend geen arbeidsvermogen hebben. Personen met 
arbeidsvermogen zijn aangewezen op de Participatiewet. 
 
In lid 7 is opgenomen dat de bepalingen die zijn opgenomen in lid 6 niet van toepassing 
zijn op voorzieningen die daartoe worden aangewezen in de beleidsregels. Het betreffen 
de voorwaarden waaronder niet-uitkeringsgerechtigden aanspraak kunnen maken op 
voorzieningen. Voor bepaalde voorzieningen zijn dergelijke voorwaarden niet wenselijk.  
 
Dit geldt met name voor jongeren, afkomstig uit het voortgezet speciaal- of 
praktijkonderwijs, ongeacht hun gezinsinkomen of inzetbaarheid, te kunnen 
ondersteunen. Dit om te voorkomen dat deze kwetsbare groep tussen wal en schip zou 
vallen voor wat betreft hun begeleiding richting de arbeidsmarkt. In de 
Verzamelverordening 2016 is daarom expliciet opgenomen dat deze bepaling is bedoeld 
voor deze specifieke doelgroep (jonggehandicapten met arbeidsvermogen die na 31 
december 2014 zijn uitgestroomd uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal 
onderwijs of een ROC-entree-opleiding). 
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ARTIKEL 4 - VOORZIENINGEN  
De Participatiewet schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het dagelijks 
bestuur aan moet bieden. Het criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de 
arbeidsinschakeling en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van 
reguliere arbeid door een persoon. Al naar gelang de afstand van een persoon tot de 
arbeidsmarkt kan een voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld: 
 activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van vrijwilligerswerk 

met behoud van uitkering); 
 het leren van vaardigheden of kennis;  
 het opdoen van werkervaring (bijvoorbeeld via gesubsidieerd werk); 
 het verstrekken van een premie in het kader van de arbeidsinschakeling; 
 etcetera. 
 
Het dagelijks bestuur kan ook voorzieningen aanbieden met als doel het wegnemen van 
belemmeringen voor de arbeidsinschakeling. Hierbij gaat het niet om directe 
bemiddeling naar werk, maar om voorzieningen die ervoor zorgen dat een 
belanghebbende gemakkelijker bemiddelbaar is naar werk. Te denken valt aan 
begeleiding op de werkplek en aanpassing van de werkplek.  
 
De voorzieningen voor werkgevers zou je ook in verschillende categorieën kunnen 
opdelen. Zo kan de werkgever gestimuleerd worden om een persoon uit de doelgroep 
werkervaring op te laten doen in zijn bedrijf dan wel de persoon in dienst te nemen. De 
gemeente zou bijvoorbeeld een deel van de opleidingskosten voor haar rekening 
kunnen nemen. Ook kan er door middel van een voorziening worden gecompenseerd 
voor een verminderde loonwaarde of productiviteit van een belanghebbende. Dit 
betreft bijvoorbeeld loonkostensubsidie, zoals opgenomen in artikel 8 van deze 
verordening. Verder kan het dagelijks bestuur een voorziening verstrekken die het risico 
van een werkgever wegneemt voor wat betreft ziekte van de werknemer. Dit wordt in 
deze verordening vertaald in de no-risk polis zoals opgenomen in artikel 8. 
 
In dit artikel zijn de verschillende categorieën voorzieningen opgenomen die het 
dagelijks bestuur tot haar beschikking heeft bij het ondersteunen van belanghebbenden 
richting de arbeidsmarkt. Onder deze categorieën vallen meer specifieke instrumenten 
zoals bijvoorbeeld bemiddeling van de werkzoekende, scholing, proefplaatsen etc. Deze 
individuele voorzieningen zullen door het dagelijks bestuur uitgewerkt worden in nadere 
regels.  
 
ARTIKEL 5 - BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  
In artikel vijf zijn de beëindigingsgronden opgenomen die gelden voor voorzieningen die 
zijn toegekend. Er staat beschreven dat het dagelijks bestuur een voorziening kan 
beëindigen en in welke gevallen dit kan. Het dagelijks bestuur kan een voorziening 
beëindigen in de gevallen zoals opgenomen in artikel 5 van deze verordening. Een 
voorziening kan bijvoorbeeld worden beëindigd als een persoon niet in voldoende mate 
meewerkt aan de betreffende voorziening. In een dergelijk geval zal overigens ook een 
afstemming van uitkering worden bezien.   
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Onderdeel g is, anders dan in onderdeel a. tot en met f., gericht op de werkgever en niet 
op de persoon die gebruik maakt van de voorziening. Indien een participatiepartner niet 
voldoet aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de voorziening, bijvoorbeeld het 
bieden van bepaalde ondersteuning op de werkvloer, dan kan de voorziening ook 
worden beëindigd. Het is wel van belang dat er door de werkgever of 
uitvoeringsorganisatie een overeenkomst is ondertekend waarin de verwachtingen ten 
opzichten van de werkgever en de voorwaarden in verband met de voorziening staan 
beschreven.  
Er moet worden opgelet met de reikwijdte van deze bepaling, aangezien die beperkt is. 
Dit lid kan niet worden toegepast wanneer er reeds in wettelijke bepalingen is 
vastgelegd wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Dat is het geval bij de 
voorzieningen beschut werk en loonkostensubsidie. Wanneer er een 
arbeidsovereenkomst is gesloten tussen werkgever en werknemer geldt het burgerlijk 
recht en heeft de werkgever enkel verplichtingen richting de werknemer (en niet jegens 
de gemeente).  
 
De Participatiewet voorziet niet in een wettelijke bepaling tot terugvordering van re-
integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Noch van een bijstandsgerechtigde, noch van 
een niet-bijstandsgerechtigde dan wel de werkgever kunnen de kosten worden 
teruggevorderd. Terugvordering dient te geschieden op grond van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 
ARTIKEL 6 - PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 
Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een 
participatieplaats niet mogelijk (artikel 7, achtste lid, van de Participatiewet). Het 
dagelijks bestuur kan dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op 
algemene bijstand een participatieplaats aanbieden. 
 
Additionele werkzaamheden 
Op een participatieplaats worden additionele werkzaamheden verricht. Niet de te 
verrichten werkzaamheden staan centraal maar het leren werken of het (opnieuw) 
wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 
samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan in een participatieplaats 
gewerkt kan worden. Ook kan hiermee worden beoordeeld of het werkterrein past bij 
de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon bijvoorbeeld een 
opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee voor zichzelf een 
duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de participatieplaats is 
wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de Participatiewet). Na negen 
maanden wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur of de participatieplaats de kans 
op arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, van de Participatiewet). 
Zo niet dan wordt de participatieplaats beëindigd. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van 
de participatieplaats wordt opnieuw beoordeeld of de participatieplaats wordt 
voorgezet. Als de gemeente concludeert dat voortzetting van de participatieplaats met 
het oog op in de persoon gelegen factoren aanmerkelijk bijdraagt tot de 
arbeidsinschakeling, dan kan de participatieplaats nog één jaar verlengd worden. Echter 
in dat geval dient een andere werkomgeving geboden te worden (artikel 10a, negende 
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lid, van de Participatiewet). Na 36 maanden vindt opnieuw een dergelijke beoordeling 
plaats (artikel 10a, tiende lid, van de Participatiewet). 
 
Premie 
De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een 
premie voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang 
van de additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de Participatiewet). 
Voorwaarde is dat de persoon naar het oordeel van het dagelijks bestuur voldoende 
heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van 
de premie moet in de verordening vastgelegd worden (artikel 8a, eerste lid, onderdeel 
d, van de Participatiewet). De premie wordt vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede 
lid, onderdeel j, van de Participatiewet. In verband hiermee is de hoogte van de premie 
begrensd door het in de vrijlatingsbepaling genoemde bedrag. Bij het bepalen van de 
hoogte van de premie zijn de risico's van de armoedeval betrokken.2  
 
De premie wordt per zes maanden verstrekt. Aangezien in artikel 6 wordt verwezen naar 
de premie zoals genoemd in artikel 31, lid 2, onderdeel j, is ook bij de hoogte van de 
premie aansluiting gezocht bij voornoemd artikel. De hoogte van de premie is per jaar 
bepaald op 25% van het in artikel 6, lid 2, onderdeel j. genoemde bedrag. Het bedrag 
per periode van 6 maanden zoals genoemd in artikel 10a, lid 6 dan 25% van dit bedrag  
gedeeld door twee. 
 
ARTIKEL 7 - PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK  
Het dagelijks bestuur kan de voorziening beschut werk aanbieden aan een persoon uit 
de doelgroep die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een 
zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig heeft, dat 
van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze in 
dienst neemt (eerste lid). 
 
Stap 1: voorselectie 
Ten behoeve van de participatievoorziening beschut werk kan de gemeente een 
voorselectie uitvoeren. Als de voorselectie wordt uitgevoerd, dan wordt door het 
dagelijks bestuur bepaald welke mensen in aanmerking kunnen komen voor beschut 
werk, en op welk moment. In de verordening moet vastgelegd worden hoe zij deze 
voorselectie uitvoeren.3 Daarom is in het tweede lid bepaald dat het dagelijks bestuur 
uitsluitend personen met beperkingen richting werk selecteert. Bij deze personen wordt 
onderzocht of zij uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben. Personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zijn 
veelal niet uitsluitend aangewezen op een beschutte omgeving voor arbeidsparticipatie. 
Onder de personen met beperkingen richting werk, is het aannemelijk dat daartoe 
personen behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken.  
 
Het dagelijks bestuur kan ambtshalve vaststellen of een persoon uitsluitend in een 
beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 

                                                           
 
2 Kamerstukken II 2007/08 31 577, nr. 3, blz. 12. 
3 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 113, blz. 3. 
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arbeidsparticipatie heeft (artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet). Het is niet 
mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.  
 
Stap 2: advies Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen adviseert het dagelijks bestuur met 

betrekking tot het oordeel of een voorgedragen persoon tot de doelgroep beschut werk 

behoort. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert op basis van 

landelijke criteria een beoordeling uit (artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet). 

Sinds medio 2015 betreft dit niet enkel een beoordeling voor beschut werk, maar een 

integraal advies: een advies beoordeling arbeidsvermogen. Het advies van het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen geeft uitsluitsel op de vraag of het een 

belanghebbende betreft die alleen met een hoge mate van ondersteuning en aanpassing 

van het werk in staat is om arbeid te verrichten. Als dat het geval is dan kan de 

gemeente, indien er beschutte werkplaatsen beschikbaar zijn, een advies beschut werk 

aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 

 
Stap 3: besluit gemeente 
Op basis van het advies van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beslist 
de gemeente of iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort. Alleen als sprake is 
van een onzorgvuldige totstandkoming van het advies van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen. 
 
Stap 4: dienstbetrekking 'beschut werk' 
Indien is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep 'beschut werk' behoort, zorgt de 
gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte 
omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet). Het kan 
dan gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, 
eerste lid, onderdeel f, van de Participatiewet). Hoe de dienstbetrekking wordt 
georganiseerd, behoort tot de beleidsvrijheid van gemeenten. Een dienstbetrekking kan 
bijvoorbeeld worden georganiseerd via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting. 
Ook kunnen personen (via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere 
werkgevers werken.4 
 
Om een dienstbetrekking beschut te laten slagen is het veelal nodig om aanvullende 
voorzieningen in te zetten. Denk hierbij aan een jobcoach of fysieke aanpassingen op de 
werkplek of in de werkomgeving. Deze voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden 
worden vastgelegd in de beleidsregels, tezamen met de andere voorzieningen.  
 
Omvang beschut werk 
Het dagelijks bestuur bepaalt de omvang van het aanbod beschut werk en legt vast 
hoeveel plekken voor beschut werk de gemeente beschikbaar stelt. Het aanbod is mede 
afhankelijk van het aantal geschikte en beschikbare plaatsen bij werkgevers.  
 

                                                           
 
4 Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 66. 
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In bepaalde situaties is het niet mogelijk dan wel wenselijk een beschutte werkplek aan 
te bieden. Met lid 5 wordt het mogelijk om een andere alternatieve passende 
voorziening aan te bieden. Een aantal gemeenten heeft er voor gekozen geen beschut 
werk aan te bieden omdat zij van mening zijn dat dit een te groot financieel beslag legt 
op een relatief kleine groep. Zij bieden echter wel een vergelijkbare voorziening aan. 
Bekend voorbeeld is het “Tilburgs Altenatief”. 
 
Het dagelijks bestuur biedt ambtshalve of op verzoek de voorziening beschut werk aan, 
aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving 
onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze 
persoon behoort tot de doelgroep van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, Participatiewet, 
of een persoon is aan wie het UWV een uitkering verstrekt (eerste lid). Het dagelijks 
bestuur is verplicht om iemand de voorziening beschut werk aan te bieden, wanneer die 
persoon daarop aangewezen is (artikel 10b, eerste lid, Participatiewet). Deze 
verplichting geldt tot wanneer de vastgestelde aantallen beschutte werkplekken zijn 
bereikt (artikel 10b, zesde lid, Participatiewet).  
 
Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut werk (eerste en 
tweede lid) is in deze verordening vastgelegd welke voorzieningen voor 
arbeidsinschakeling het dagelijks bestuur moet inzetten om deze dienstbetrekking 
mogelijk te maken (derde lid) en welke voorzieningen het dagelijks bestuur aanbiedt tot 
het moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt (vierde lid).  
 
Stap 1: advies UWV 
Om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep beschut werk behoort, verricht het 
UWV voor het dagelijks bestuur de werkzaamheden ten behoeve van die vaststelling en 
adviseert het dagelijks bestuur hierover. Het UWV voert op basis van landelijke criteria 
een beoordeling uit of een persoon behoort tot de doelgroep beschut werk (artikel 10b, 
tweede lid, Participatiewet).  
 
Het UWV verricht de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling of een persoon 
tot de doelgroep beschut werk behoort  ook op verzoek van een persoon als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onderdeel a, Participatiewet of een persoon aan wie het UWV een 
uitkering verstrekt (artikel 10b, derde lid, Participatiewet). Een dergelijk verzoek kan 
deze persoon alleen zelf indienen. Een andere belanghebbende, zoals een werkgever, 
kan dat dus niet. Als het  UWV tot het oordeel komt dat iemand tot de doelgroep 
beschut werk behoort, adviseert het UWV het dagelijks bestuur van de gemeente waar 
de betreffende persoon staat ingeschreven. 
 
Stap 2: besluit van de gemeente 
Op basis van het advies van het UWV beslist de gemeente of iemand tot de doelgroep 
beschut werk behoort. Alleen als sprake is van een onzorgvuldige totstandkoming van 
het advies van het UWV, kan de gemeente besluiten het advies niet te volgen. 
 
Stap 3: dienstbetrekking beschut werk 
Nadat is vastgesteld dat iemand tot de doelgroep beschut werk behoort, zorgt de 
gemeente ervoor dat deze persoon in een dienstbetrekking onder beschutte 
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omstandigheden aan de slag gaat (artikel 10b, eerste lid, Participatiewet). Het kan dan 
gaan om een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke dienstbetrekking (artikel 6, 
eerste lid, onderdeel f, Participatiewet). Het dagelijks bestuur kan zelf bepalen waar zij 
de beschutte werkplek organiseert. Dat kan zijn binnen de gemeente, maar ook bij de 
bestaande SW-bedrijven, of bij een andere, aan de gemeente gelieerde organisatie. Het 
kan zijn dat een reguliere werkgever bereid is de benodigde beschutte omstandigheden 
te bieden. Van deze werkgever verwacht het dagelijks bestuur dan een 
inspanningsverplichting om de persoon met een dienstbetrekking onder beschutte 
omstandigheden toe te leiden naar een dienstbetrekking zonder beschutte 
omstandigheden. Het dagelijks bestuur kan hiervoor voorzieningen en instrumenten uit 
de Participatiewet inzetten. Het toekennen van een beschutte werkplek is een besluit in 
de zin van de Awb.  
 
Volgorde toekenning 
Als is vastgesteld dat een persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste 
omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon nog niet 
in aanmerking is gekomen voor een beschutte werkplek omdat het aantal geraamde 
plaatsen al is gerealiseerd, dan krijgt deze persoon voorrang op personen van wie later is 
vastgesteld dat zij alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Dit betekent dat het dagelijks bestuur de 
voorziening beschut werk in principe toekent op volgorde van vaststelling dat een 
persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft (tweede lid). Dit is conform de bedoeling 
van de wetgever dat personen voor wie niet direct een beschutte werkplek beschikbaar 
is, bij voorrang een beschutte werkplek krijgen aangeboden in het daarop volgende jaar.  
 
De gemeente is verplicht om elk jaar een aantal beschutte werkplekken te realiseren. 
Het algemeen bestuur kan, op verzoek van de raden van de Baanbrekersgemeenten, bij 
verordening een hoger aantal door het dagelijks bestuur te realiseren 
dienstbetrekkingen vaststellen. De raden  van de Baanbrekersgemeenten hebben 
aangegeven in te zetten zet op het minimum aantal beschutte werkplekken. Daarmee 
volgen de gemeenten de regiogemeenten in Midden-Brabant. De centrumgemeente 
Tilburg kiest ervoor om wel meer dan de verplichte aantallen te realiseren. Het dagelijks 
bestuur zal daarom geen extra beschutte werkplekken aanbieden, bovenop het 
verplichte aantal. 
 
Het effect van alleen het realiseren van de verplichte aantallen en geen additionele 
plekken, is het ontstaan van een wachtlijst. Deze wachtlijst ontstaat als het UWV méér 
positieve adviezen afgeeft en Baanbrekers meer beschikkingen afgeeft dan er verplichte 
plekken beschikbaar zijn. De personen op de wachtlijst hebben bij  plaatsing in het 
volgende jaar voorrang op personen met een meer recente beschikking. 
 
ARTIKEL 8 - NO-RISKPOLIS 
De no-riskpolis, zoals die voorheen door gemeenten kon worden verstrekt aan 
werkgevers, is in 2015 vervallen. De reden hiervoor was dat er op de markt geen 
aanbieder was bij wie een dergelijke polis kon worden afgenomen. Hierop hebben VNG 
en het Rijk een afspraak gemaakt voor een tijdelijke voorziening voor 2015, uit te voeren 
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door het UWV en te betalen door de gemeenten. Deze regeling is omgezet in een 
meerjarige regeling die ook wordt uitgevoerd door het UWV met een eigen door het Rijk 
aan UWV beschikbaar gestelde financiering.  
 
In 2015 bestond er nog een verordeningsplicht ten aanzien van de no-risk polis. Deze 
verplichting is eerst tijdelijk en per 1 januari 2017 structureel vervallen. 
 
No-riskpolis geldt voor doelgroep baanafspraak en doelgroep beschut werk 
De no-riskpolis is echter alleen van toepassing op de doelgroep baanafspraak en beschut 
werk. Wanneer een werkgever een persoon die tot deze doelgroepen behoort in dienst 
neemt, dan is de no-riskpolis van rechtswege van toepassing. Wanneer de werknemer 
ziek wordt dan treedt deze no-riskpolis – die wordt uitgevoerd door het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – in werking. De gemeente heeft daar 
voor wat betreft deze doelgroep geen rol in. Het is wel belangrijk dat dit benadrukt 
wordt door de gemeente wanneer een werkgever iemand uit het doelgroepenregister in 
dienst neemt of in dienst wil nemen. Dit kan namelijk een extra stimulans zijn voor de 
werkgever om de werknemer met een arbeidsbeperking een kans te bieden. 
 
ARTIKEL 8  9 - VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE (VANAF HIER 

ARTIKELEN VERNUMMEREN) 
De loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel kan uitsluitend worden ingezet als 
de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie, als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet: personen met een 
arbeidsbeperking. Deze nieuwe vorm van loonkostensubsidie is niet per definitie 
tijdelijk, maar kan indien nodig voor een langere periode worden ingezet. Met dit 
instrument compenseert de gemeente werkgevers voor de verminderde productiviteit 
van de werknemer.  
 
In artikel 10c van de Participatiewet is bepaald dat het aan dagelijks bestuur is om vast 
te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de 
kaders van de Participatiewet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze 
zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of 
loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet.  In artikel 9, tweede lid, is vastgelegd welke 
criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan 
artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de 
doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.  
 
Loonwaardebepaling 
In de Participatiewet en in de concept lagere regelgeving zijn de wettelijke eisen 
neergelegd waaraan de loonwaarde methodiek moet voldoen. Daarbinnen wordt aan 
gemeenten en regio’s beleidsvrijheid gegeven. De Participatiewet bepaalt dat de 
methode van loonwaardebepaling waarvoor wordt gekozen in de gemeentelijke 
verordening wordt vastgelegd.  
 
Gemeenten dienen over de loonwaardebepaling regionale afspraken te maken in het 
Werkbedrijf. Het opstellen van een methodiek voor loonwaardebepaling hangt dus 
samen met de vorming van Werkbedrijven. Hoewel er in alle regio's hard wordt gewerkt 
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aan de vorming van Werkbedrijven, zal niet in iedere regio op 1 januari een Werkbedrijf 
van start gaan. Dat betekent ook dat gemeenten in deze regio niet in de gelegenheid zijn 
de loonwaardemethodiek tijdig vast te leggen in een verordening. 
 
Zoals vermeld in de nota van toelichting op het Ontwerpbesluit loonkostensubsidie 
Participatiewet is er een ministeriële regeling ontworpen voor het geval Werkbedrijven 
voor 1 januari 2015 niet operationeel zijn. Als er over de loonwaardebepaling nog geen 
regionale afspraken in het Werkbedrijf zijn gemaakt, kiezen de gemeenten zelf voor een 
loonwaardemethodiek. 
 
Die methodiek moet dan, naast de voorwaarden die in het Ontwerpbesluit zijn 
opgenomen, voldoen aan de in de ministeriële regeling opgenomen eisen. De eisen die 
in het Ontwerpbesluit zijn opgenomen zijn: 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid 
van een deskundige; 

 de loonwaardebepaling vindt plaats op de werkplek met inbreng van de 
werkgever; 

 de loonwaardebepaling wordt uitgevoerd op basis van een beschreven 
objectieve methode.  

 
In de ministeriële regeling staat welke bestanddelen (kwaliteit, tempo, inzetbaarheid) bij 
de vaststelling van de loonwaarde moeten worden betrokken, de functie waartegen de 
prestaties van de betrokken (potentiële) werknemer moeten worden afgezet en de 
wijze waarop de loonwaarde wordt berekend. Tot aan het moment dat in een regionaal 
Werkbedrijf afspraken over een loonwaardemethodiek zijn gemaakt en die methode 
voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit, gelden de in de ministeriële 
regeling opgenomen eisen.  
 
Gemeenten moesten begin 2015 regionale afspraken maken over de 
loonwaardebepaling in het Werkbedrijf. Het opstellen van een methodiek voor 
loonwaardebepaling hing dus samen met de vorming van het Werkbedrijf. Voor 
Baanbrekers betreft dat de arbeidsmarktregio Hart van Brabant. Door middel van een 
aanbestedingsprocedure is gekozen voor de loonwaardemethodiek Dariuz. In artikel 9 is 
opgenomen dat dit de loonwaardemethodiek is die door de regio wordt ingezet. Het 
instrument voldoet aan de voorwaarden van het Ontwerpbesluit Loonkostensubsidie 
Participatiewet en is door het ministerie goedgekeurd. 
 

Naast de keuze van het instrument zijn er ook verschillende afspraken gemaakt met 
betrekking tot de loonwaardemeting zoals die door de regiogemeenten wordt 
uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat gemeenten gebruik kunnen maken van 
elkaars loonwaardespecialisten en dat een accountmanager die de plaatsing heeft 
verzorgd nooit degene kan zijn die de loonwaardemeting uitvoert.  
 
§ 2.4 Studietoeslag 
 
Voorwaarden individuele studietoeslag  
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Artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet spreekt zowel over verzoek als aanvraag. 
Het dagelijks bestuur kan op een dergelijk verzoek – gelet op de individuele 
omstandigheden van een persoon - een individuele studietoeslag verlenen. Hiervoor is 
vereist dat deze persoon op de datum van de aanvraag:  

 18 jaar of ouder is;  

 recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 
of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;  

 geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de 
Participatiewet heeft; en  

 een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is 
tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft.  

 
Dat een persoon recht moet hebben op studiefinanciering of een WTOS-
tegemoetkoming, betekent niet dat deze persoon ook daadwerkelijk studiefinanciering 
of een tegemoetkoming moet ontvangen. Het recht op studiefinanciering bestaat, 
afhankelijk van iemands gekozen opleiding, leeftijd en inkomen. Of van dit recht gebruik 
gemaakt wordt is niet in de Participatiewet geregeld en is geen vereiste voor het 
ontvangen van een individuele studietoeslag op grond van de Participatiewet. Voor het 
recht op een individuele studietoeslag is het dan ook voldoende dat een persoon recht 
heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming. De persoon zal - als aanvrager van 
de toeslag - aannemelijk moeten maken dat hij recht op studiefinanciering of een 
tegemoetkoming heeft, bijvoorbeeld door een beschikking van DUO of door een bewijs 
van inschrijving bij een bepaalde opleiding te overleggen.  
De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn niet van toepassing bij verlening 
van de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). De 
aanvraag moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur en er wordt geen rekening 
gehouden met een eventuele draagkracht van de ouders (artikel 12). Een individuele 
studietoeslag kan niet als lening worden verstrekt als een persoon met de studietoeslag 
schulden wil aflossen. Artikel 49 van de Participatiewet is namelijk niet van toepassing 
op de individuele studietoeslag (artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Ook 
artikel 52 van de Participatiewet is niet van toepassing op de individuele studietoeslag 
(artikel 36b, tweede lid, van de Participatiewet). Dit maakt dat de individuele 
studietoeslag niet kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot.  
 
ARTIKEL 9  10 - INDIENEN VERZOEK  
De persoon dient op datum van de aanvraag aan de voorwaarden te voldoen zoals 
genoemd in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet. Onder aanvraag wordt 
verstaan: een verzoek van een persoon, een besluit te nemen (artikel 1:3, derde lid, van 
de Awb). Een aanvraag dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 4:1 van 
de Awb).  
 
Om onduidelijkheid te voorkomen omtrent de wijze waarop het verzoek als bedoeld in 
artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet moet worden ingediend, staat in deze 
verordening dat het verzoek moet worden gedaan middels een door het dagelijks 
bestuur vastgesteld formulier. Een verzoek wordt dan gezien als een aanvraag zoals 
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bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Awb. Het gaat dan om een schriftelijke aanvraag (artikel 
4:1 van de Awb) die wordt ondertekend door de aanvrager en ten minste de naam en 
het adres van de aanvrager bevat, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking 
die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). De aanvrager verschaft ook de 
gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij 
redelijkerwijs de beschikking kan krijgen (artikel 4:2, tweede lid, van de Awb). Een 
mondeling verzoek kan hiermee dus niet worden aangemerkt als een verzoek om 
individuele studietoeslag zoals bedoeld in artikel 36b van de Participatiewet.  
 
ARTIKEL 10 11 - ADVIES OVER OORDEEL VERDIENEN WETTELIJK MINIMUMLOON  
In eerste instantie onderzoekt het dagelijks bestuur zelf of er sprake is van verminderd 
arbeidsvermogen, dus of de aanvrager niet in staat is om het wettelijk minimum uurloon 
te verdienen. Wanneer het dagelijks bestuur hieraan twijfelt en de eigen 
onderzoeksmogelijkheden deze twijfel niet weg kunnen nemen, zal er extern advies 
worden aangevraagd. 
 
ARTIKEL 11 12 -  EENMAAL PER PERIODE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG VERLENEN  
Een persoon kan slechts eenmaal per studiejaar in aanmerking komen voor een 
individuele studietoeslag.  
Voordeel van eenmalige verstrekking is dat er alleen bij de aanvraag hoeft te worden 
gekeken of belanghebbende voldoet aan alle voorwaarden. We hoeven niet later ook 
nog te onderzoeken of iemand is blijven studeren. Wel zal bij een nieuwe aanvraag voor 
een volgende periode weer op dat moment onderzocht moeten worden of iemand 
voldoet aan de criteria. 
Een studiejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende 
jaar. 
 
ARTIKEL 12 13- HOOGTE INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
De studietoeslag wordt per persoon die voldoet aan de voorwaarden toegekend. Een 
individuele studietoeslag bedraagt € 100 per maand. 
Is sprake van gehuwden die allebei afzonderlijk voldoen aan de voorwaarden voor een 
individuele studietoeslag, dan komen zij afzonderlijk in aanmerking voor een individuele 
studietoeslag.  
 
Voor de hoogte van de studietoeslag is geen indexering opgenomen. De reden hiervoor 
is onder andere dat het ‘indexeringsjaar’ niet gelijk loopt met het studiejaar. Dat niet 
wordt aangesloten bij de indexering, betekent niet dat de hoogte van de toeslag in die 
toekomst niet zal wijzigen. Indien relevante ontwikkelingen daarom vragen, zal de 
toeslag in hoogte worden aangepast. Bij een volgende keer dat de verordening gewijzigd 
wordt vastgesteld, zal worden bezien of de hoogte van de toeslag aanpassing behoeft. 
Indien relevante ontwikkelingen daarom vragen zal de aanpassing in hoogte eerder 
plaatsvinden. 
 
ARTIKEL 13 14 - BETALING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
In dit artikel wordt de frequentie van de betaling van de individuele studietoeslag 
geregeld.  
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Eenmalige uitbetaling  
Een individuele studietoeslag wordt eenmalig per studiejaar in één bedrag uitbetaald. 
Dit is het bedrag zoals neergelegd in artikel 13 van deze verordening x 12 maanden. Na 
12 maanden kan een persoon opnieuw in aanmerking komen voor een individuele 
studietoeslag. Hiertoe dient een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
§2.5 Tegenprestatie 
 
Het dagelijks bestuur is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een 
tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met 
arbeidsinschakeling. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de 
Participatiewet. Deze mogelijkheid staat al langere tijd in de wet, maar met de invoering 
van de WWB maatregelen 2015, die vervolgens is opgegaan in de Participatiewet, is de 
verplichting tot het opstellen van een verordening opgenomen. Opvallend hierbij is dat 
de wet nog steeds een discretionaire bevoegdheid aan het dagelijks bestuur geeft om de 
tegenprestatie op te dragen en niet spreekt van een wettelijke verplichting. Maar de 
verplichte verordening geeft een ander signaal aan gemeenten: ze worden geacht de 
tegenprestatie te regelen, maar hebben de vrijheid om deze naar vermogen op te 
leggen. 
 
De mogelijkheid tot het opleggen van een tegenprestatie is beperkt door hetgeen is 
opgenomen in artikel 4 EVRM rondom gedwongen arbeid. De arbeid moet van korte 
duur, incidenteel en onbeloond zijn en het mag beslist geen verdringing opleveren op de 
arbeidsmarkt.  
 
ARTIKEL 14 15 - DOELGROEP EN DOEL  
De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie geldt in beginsel voor iedereen 
die een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor belanghebbenden met een 
uitkering op grond van de Participatiewet, maar ook voor belanghebbenden met een 
uitkering op grond van de IOAW of IOAZ.  
Het opleggen van een tegenprestatie naar vermogen is geen middel, maar een doel. 
Doel is om uitkeringsgerechtigden, die tot dusver aan de zijlijn stonden, te prikkelen om 
zich in te zetten voor de samenleving als tegenprestatie voor de ontvangen uitkering. 
 
ARTIKEL 15 16 - INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de 
voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de 
duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet 
het dagelijks bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Het 
dagelijks bestuur dient hierbij maatwerk toe te passen.  
  
Als het dagelijks bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een 
duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een 
belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie het dagelijks bestuur van 
hem verwacht.  
 
Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  
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In de wet is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van de 
reguliere betaalde werkzaamheden: het moet om iets extra’s gaan waar normaal 
gesproken geen banen voor zijn.  
  
De in dit artikel gestelde voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken 
van de tegenprestatie die volgen uit de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 
32 815, nr. 3, p. 14) en op de eisen van het EVRM.   
  
In de beleidsregels kan het dagelijks bestuur vastleggen welke werkzaamheden zij in 
ieder geval als tegenprestatie kunnen inzetten (artikel 16, tweede lid, van deze 
verordening). Deze werkzaamheden kunnen gezien worden als een uitwerking van 
artikel 15 16 van deze verordening.  
   
Samenwerking met maatschappelijke organisaties:  
Voor het werven van  maatschappelijk nuttige werkzaamheden kan worden 
samengewerkt  met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, 
vrijwilligerswerkorganisaties, buurthuizen en/of sportvoorzieningen. Een 
vrijwilligersvacaturebank bij een vrijwilligerscentrale kan een belangrijk hulpmiddel zijn 
om het aanbod van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te bepalen.  
 
De tegenprestatie is in beginsel niet bedoeld voor de re-integratie en is ook niet direct 
gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de tegenprestatie is 
dat het zeer wenselijk is dat de tegenprestatie wel iets toevoegt voor belanghebbenden 
in het kader van maatschappelijke zelfredzaamheid. Hiermee houden we rekening bij 
het opleggen hiervan. 
De tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie 
inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. 
Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de parlementaire 
geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14).  
 
ARTIKEL 16 17 - HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Het dagelijks bestuur heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te dragen. Het 
dagelijks bestuur bepaalt uiteindelijk of, en zo ja, welke tegenprestatie zij aan de 
belanghebbende opdraagt. Tegen een besluit tot het opdragen van een tegenprestatie 
kan een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen (TK 2013-2014, 33 801, nr. 7, 
p. 49).   
Het dagelijks bestuur moet rekening houden met de individuele omstandigheden van 
belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante 
persoonlijke omstandigheden zoals zorgtaken. Het dagelijks bestuur draagt de 
werkzaamheden immers op ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat belanghebbende 
ook in staat is de werkzaamheden te verrichten 
 
Geen tegenprestatie  
Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het dagelijks 
bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot het 



 
 
 

Verzamelverordening Participatiewet, 
versie  DB 18 mei 2017 13 juli 2017 

Pagina 40 van 56 

 

verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De 
verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 
belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 4 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de 
Participatiewet).  
De verplichting tot tegenprestatie is bovendien niet van toepassing op een 
alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, 
eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).  
 
Voorts houden we bij het opdragen van een tegenprestatie rekening met praktische 
omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang en de vergoeding 
hiervan.   
 
ARTIKEL 17 18 - DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  
Maximale duur tegenprestatie in uren  
Er moet sprake zijn van een korte duur: daarom is er voor gekozen om naar vermogen 
en maximaal 100 uur op jaarbasis een tegenprestatie op te dragen. Daarnaast kan de 
rest van de week nog steeds voldaan worden aan een eventuele re-integratie – of 
arbeidsverplichting.    
  
ARTIKEL 18 19 - AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE 
Er is een aantal redenen waarom geen tegenprestatie wordt opgelegd. De regering heeft 
deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd voor mantelzorg in de nota van wijziging met 
betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, p. 6). Verricht 
een belanghebbende mantelzorg in de zin van deze verordening en is het verrichten van 
mantelzorg volgens het dagelijks bestuur redelijkerwijs noodzakelijk, dan draagt het 
dagelijks bestuur een belanghebbende geen tegenprestatie op. Daarnaast leggen we 
geen aanvullende tegenprestatie op als iemand al voldoende maatschappelijk actief is 
en op deze wijze een tegenprestatie levert aan de maatschappij.  
Daarnaast kan het dagelijks bestuur nog bepaalde groepen mensen uitzonderen, in 
beleidsregels.   
 
 
§ 3 AFSTEMMING EN BESTUURLIJKE BOETE 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 
in werking getreden. Sinds die datum is het dagelijks bestuur verplicht een bestuurlijke 
boete op te leggen als sprake is van schending van de inlichtingenplicht. De eerdere 
bevoegdheid van het dagelijks bestuur om bij schending van de inlichtingenplicht een 
maatregel op te leggen is verdwenen. 
Gaat het om schending van een andere verplichting dan de inlichtingenplicht, dan is een 
maatregel nog wel aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan schending van de 
medewerkingsplicht, arbeid- en re-integratieverplichting, aan tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid, het zich zeer ernstig misdragen of het niet nakomen van nadere 
verplichtingen die strekken tot vermindering of beëindiging van de bijstand.  
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In paragraaf 3.1 en 3.2 is de verplichting als bedoeld in artikel 18 van de Participatiewet 
uitgewerkt om vorm en inhoud te geven aan een sanctiebeleid (vaststellen 
afstemmingsverordening). Het verlagen van de uitkering is voorgeschreven als de 
belanghebbende naar het oordeel van het dagelijks bestuur: 

- tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in 
het bestaan; 

- de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, anders dan benoemd in artikel 17, 
eerste lid, Participatiewet niet of onvoldoende nakomt. 

 
Het sanctiebeleid is uitgewerkt vanuit de visie, dat een uitkering als een tijdelijke 
overbrugging moet worden gezien naar participatie met betaald (gesubsidieerd) werk. 
Op grond van de eigen verantwoordelijkheid zijn uitkeringsgerechtigden wettelijk 
verplicht al datgene te doen (en na te laten) wat nodig en mogelijk is om in het eigen 
bestaan te voorzien. Zij worden hierin ondersteund en aangemoedigd via eventuele 
voorzieningen. De tegenhanger hiervan is het sanctiebeleid. Als een noodzakelijk traject 
naar participatie wordt gefrustreerd, wordt metterdaad en streng gehandeld (lik op stuk 
beleid).  
Ook waar het agressie/geweld tegen die dienstverleners die de wetten uitvoeren 
betreft. 
 
§ 3.1 Algemene bepalingen 
 
Maatwerk uitgewerkt in de artikelen 19 t/m 21 23 t/m 25 
Het sanctiebeleid moet voldoen aan de vereisten van de Participatiewet en de Algemene 
wet bestuursrecht. Deze bepalingen komen tegemoet aan de beginselen van 
zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen van een sanctie. De 
gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in relatie tot de 
Participatiewet-inkomensgarantie op minimumniveau. 
 
ARTIKEL 19 23 - HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 
De regels, zoals deze voortkomen uit constante jurisprudentie worden hierbij 
aangehaald: Een maatregel wordt beoordeeld op: 
De ernst van de gedraging -> welke verplichting is niet of niet correct nagekomen; 
De mate van verwijtbaarheid -> was het niet nakomen aan de belanghebbende toe te 
rekenen; 
De individuele omstandigheden -> soms zijn de omstandigheden zodanig dat de 
gedraging niet aan te rekenen valt en soms kunnen de omstandigheden ook een reden 
zijn om geen maatregel op te leggen.  
Met name deze laatste overweging is maatwerk, nu hier uitgegaan wordt van de 
individuele situatie van de belanghebbende. 
 
ARTIKEL 21 25 – HET AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING   
Nieuw is hier dat er een termijn is gesteld waarbinnen het dagelijks bestuur een 
maatregel kan opleggen. Deze termijn geldt alleen voor de niet-geüniformeerde 
maatregelen van artikel 18 lid 4 Participatiewet. Concreet betekent dit dat als de 
gedraging meer dan 2 jaar voordat het dagelijks bestuur deze constateert heeft 



 
 
 

Verzamelverordening Participatiewet, 
versie  DB 18 mei 2017 13 juli 2017 

Pagina 42 van 56 

 

plaatsgevonden, er wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. Let wel: dit 
geldt dus niet voor de schending van de inlichtingenplicht! 
Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een maatregel als hier dringende 
redenen voor zijn: dit zal niet vaak het geval zijn. Gedacht moet worden aan de zeer 
dringende reden zoals bedoeld in artikel 16 Participatiewet.  
 
ARTIKEL 22 26 - INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
Lid 1: de verlaging kan pas ingaan op het moment dat iemand hiervan op de hoogte is 
gesteld, dus als hij of zij de beschikking heeft ontvangen. Daarom gaat de verlaging in de 
maand volgend op de maand waarin de beschikking wordt verstuurd in. Meestal wijzigt 
de toepasselijke norm niet. Voor de effectuering van de verlaging geldt de norm in de 
maand waarin deze wordt geëffectueerd om te voorkomen dat iemand financieel 
onevenredig wordt benadeeld. Een voorbeeld hierbij is dat iemand de norm 
alleenstaande heeft op het moment dat de maatregelwaardige gedraging wordt 
geconstateerd en leeft als gehuwde (met de norm tweepersoonshuishouden) op het 
moment dat de verlaging wordt geëffectueerd. Als er 10% gedurende 1 maand wordt 
opgelegd, zal deze geëffectueerd worden op de norm behorend bij een 
tweepersoonshuishouden. In dit geval is de verlaging hoger, maar het kan andersom ook 
zo zijn dat de verlaging lager wordt als de situatie omgekeerd is 
(tweepersoonshuishouden wordt alleenstaande). 
 
Lid 2: De verlaging kent geen terugwerkende kracht en gaat in per de eerste van de 
maand volgend op de beschikkingsdatum. Uitzondering hierop is bij de aanvraag. Als er 
dan sprake is van een maatregelwaardige gedraging gaat deze in per ingangsdatum van 
de uitkering of datum gedraging, als deze hierna ligt, mits de uitkering niet al is 
uitbetaald. Is de uitkering al wel uitbetaald, dan geldt de hoofdregel van de eerste van 
de maand volgend op de beschikking. 
 
Lid 4: Als er sprake is van meerdere maatregelwaardige gedragingen, dan zal altijd de 
maatregel met de hoogste sanctie worden opgelegd. De sancties worden dus niet bij 
elkaar opgeteld en opgelegd. 
 
Lid 5: Van recidive is sprake als een belanghebbende zich binnen 12 maanden na de 
verzenddatum van het besluit waarin de gedraging als verwijtbaar is aangemerkt 
opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging, zoals die genoemd wordt in 
deze verordening dan wel de wet. Van herhaalde recidive is sprake als een 
belanghebbende zich nadat reeds sprake is geweest van recidive opnieuw schuldig 
maakt aan recidive. 
 
Lid 6: Als de uitkering is beëindigd kan er geen verlaging van de uitkering meer worden 
geëffectueerd. Wanneer de klant binnen een jaar een nieuwe uitkering aanvraagt en 
deze wordt toegekend, dan kan de verlaging of het deel dat nog niet is geëffectueerd 
alsnog worden geëffectueerd op de nieuwe uitkering vanaf de ingangsdatum.  
 
ARTIKEL 23 27 - DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE MAATREGEL 
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De verlaging is een percentage van de maanduitkering dan wel van het 
benadelingsbedrag. In principe wordt de verlaging toegepast op de bijstand voor 
levensonderhoud. Er zijn uitzonderingen hierop: 
Wanneer bijzondere bijstand betaald wordt voor levensonderhoud of wanneer er sprake 
is van ongenoegzaam besef van verantwoordelijkheid door het laten liggen van een 
voorliggende voorziening (artikel 31 van deze verordening). 
 
ARTIKEL 24  28 - WAARSCHUWING 
In plaats van het opleggen van een verlaging kan bij gedragingen van de 2e categorie 
zoals bedoeld in de artikelen 26 sub b en 27 sub b worden volstaan met het geven van 
een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de situaties waarin de verordening dit 
toestaat. 
 
Door de passage ‘het dagelijks bestuur hiertoe in de individuele omstandigheden 
aanleiding ziet’, wordt het mogelijk ook een waarschuwing op te leggen bij het niet 
meewerken aan de taaltoets. 
 
In lid 2 is bepaald dat een waarschuwing niet wordt toegepast, indien er sprake is van 
recidive. Dit werd in de praktijk al toegepast, maar voor de duidelijkheid en als waarborg 
voor het rechtszekerheidsbeginsel is dit nu expliciet in de verordening opgenomen. 
 
De waarschuwing telt mee voor de recidive en moet hiertoe dan ook beschikt en 
geregistreerd worden. 
 
ARTIKEL 25 29 - HOREN VAN DE BELANGHEBBENDE(N) 
De belanghebbende moet worden gehoord en het besluit moet altijd schriftelijk worden 
genomen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht 
hierop ook van toepassing. In dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de 
uitvoering van de Participatiewet. 
 
De sanctie gaat pas in als de belanghebbende hiervan op de hoogte is gesteld. Het 
dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties gemotiveerd afzien van het horen. 
Het betreft fen de volgende situaties: 

a. de klant heeft zijn of haar zienswijze al eerder kenbaar gemaakt en er is geen 
sprake van nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. het horen is niet nodig voor het vaststellen van de ernst van de gedraging, de 
mate van verwijtbaarheid of de omstandigheden van het geval.  
In het geval dat bijvoorbeeld een ordegesprek heeft plaatsgevonden in verband 
met ernstig misdragen is aan de klant tijdens het ordegesprek reeds de 
mogelijkheid geboden om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. 

 
§ 3.2 Gedragingen en bijbehorende maatregelen 
 
§ 3.2.1 Niet nakomen van de niet-geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot 
de arbeidsinschakeling 
 
ARTIKEL 26 30 - GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 
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De artikelen 26 en 28 van deze verordening moeten in onderlinge samenhang worden 
gelezen. In artikel 26 30 worden schendingen van verplichtingen uit de Participatiewet 
geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn 
ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 28 33 een gewicht 
toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt 
naar toenemende zwaarte.  
 
Gedragingen in de eerste categorie: 
De gedragingen die hier genoemd worden wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 
verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 
mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard druist 
zo in tegen het uitgangspunt van participatie naar vermogen, dat een verlaging van de 
uitkering van 100% voor de duur van één maand proportioneel wordt geacht. Deze 
verlaging wordt bovendien redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door 
diens opstelling, houding of gedrag niet zelf in het bestaan kan voorzien.  Daarnaast 
wordt hiermee aangesloten bij de in de wet genoemde (wel geüniformeerde) 
maatregelen. 
 
Gedragingen in de tweede categorie: 
De gedragingen die hier genoemd wegen minder zwaar dan de gedragingen in de eerste 
categorie. Gelet op de aard van de gedragingen in relatie tot het teruglopende 
participatiebudget, wordt een verlaging van 50% gedurende 1 maand niet 
disproportioneel geacht.  
 
Vanaf 1 januari 2016 is de verlaging in verband met het niet of onvoldoende meewerken 
aan de taaltoets in de afstemmingsparagraaf opgenomen. 
 
ARTIKEL 27 32 - GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 
De artikelen 27 en 28 van deze verordening moeten in onderlinge samenhang worden 
gelezen. In artikel 27 32 worden schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ 
geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die hierin worden genoemd zijn 
ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën wordt in artikel 28 33 een gewicht 
toegekend in de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt 
naar toenemende zwaarte.  
Een gedraging wordt ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen 
heeft voor het niet aanvaarden, verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.  
 
ARTIKEL 28 33 - HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING 
In lid 1 staan de verlagingspercentages behorende bij de verlagingswaardige 
gedragingen als bedoeld in de artikelen 30 en 32. 
Met de Wet Maatregelen WWB 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen en 
bijbehorende maatregelen geïntroduceerd (artikel 18, vierde en vijfde lid, van de 
Participatiewet). Er is voor gekozen bij de zwaarte van de afstemming van de 
gedragingen in de eerste categorie als bedoeld in de artikelen 30 en 32 aan te sluiten bij 
de maatregelen voor het schenden van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Dit 
omwille van duidelijkheid. Bovendien zijn diverse geüniformeerde arbeidsverplichtingen 
verwant aan de gedragingen in de eerste categorie.  
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In lid 2 is bepaald dat het dagelijks bestuur op basis van individuele omstandigheden kan 
besluiten de verlaging van 100% gedurende een maand op te delen in 2 maanden 
verlaging van 50%. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gezinnen met kleine kinderen 
die door de verlaging van 100% in dusdanige problemen komen dat  de huisvesting in 
het geding komt. Hierbij moet opgemerkt worden dat het hebben van kinderen op zich 
niet de reden is voor deze spreiding, het moet gaan om de gehele situatie. 
 
In het geval een verlaging van 100% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de duur van de verlaging verdubbeld. 
 
In het geval een verlaging van 50% gedurende een maand wordt opgelegd, wordt bij 
recidive de hoogte van de verlaging verdubbeld.  
 
ARTIKEL 29 31 NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN PARTICIPATIEWET 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 
 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 

vorm van bijstand; 
 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
Dit artikel ziet op de verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling. De overige 
verplichtingen komen terug in artikel 33 35. 
 
Voorbeeld van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling: 
 het zich onderwerpen, op advies van een arts, aan een noodzakelijke behandeling 

van medische aard, omdat de beperkingen arbeidsinschakeling in de weg staan.  
 
Bij het niet nakomen van deze verplichtingen wordt een verlaging van de uitkering van 
50% gedurende 1 maand opgelegd.  
 
 
§3.2.2 Niet nakomen van de geüniformeerde verplichtingen met betrekking tot de 
arbeidsinschakeling  
 
ARTIKEL 30 34 - DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTING 
In lid 1 is bepaald dat bij het verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, de verlaging van de uitkering 100% gedurende een maand bedraagt. 
Dit is volgens de Participatiewet de minimale verlaging. 
 
In lid 2 is bepaald dat als sprake is van recidive (het niet of onvoldoende nakomen van 
een geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf maanden nadat aan een 
belanghebbende na de verzenddatum van het besluit waarin een eerste verlaging is 
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opgelegd wegens schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting), de verlaging 
100% gedurende 2 maanden bedraagt. 
 
Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde 
arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige 
verlaging, is sprake van herhaalde recidive en bedraagt de verlaging honderd procent 
gedurende drie maanden (artikel 18, zevende en achtste lid, van de Participatiewet). 
 
Wettelijk heeft de belanghebbende de mogelijkheid om zich te herstellen. Hij kan 
hiervoor een verzoek doen en moet aantonen nu wel te voldoen aan de verplichtingen. 
Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in de beleidsregels. 
 
§3.2.3 Overige gedragingen die leiden tot een verlaging 
 
ARTIKEL 31 35 - TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID 
Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid kan uit allerlei gedragingen blijken 
zoals: 

- een onverantwoorde besteding van vermogen; 
- geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening; 
- het niet nakomen van de verplichting tot het instellen van een 

alimentatievordering. 
 
De sanctie wordt afgestemd op het benadelingsbedrag. Wanneer er geen 
benadelingsbedrag kan worden vastgesteld (maar er is wel benadeling), dan volstaat het 
dagelijks bestuur met het geven van een schriftelijke waarschuwing. 
 
Wanneer een belanghebbende voor de aanvang van de uitkering algemeen 
geaccepteerde arbeid niet heeft behouden, of indien sprake is van verwijtbaar verlies 
van een voorliggende voorziening, en hij daardoor een beroep moet doen op een 
uitkering, verlaagt het dagelijks bestuur de uitkering. De verlaging is gelijk aan het netto 
inkomen wat de belanghebbende zou hebben verdiend als hij de arbeid had behouden, 
met een maximum van 100% van de voor hem geldende bijstandsnorm of grondslag. Dit 
is een zware sanctie, maar dit sluit aan bij de bepalingen zoals genoemd in artikel 18, 
vierde lid, Participatiewet (schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen) en 
de artikelen 26 en 27 van deze verordening. 
 
Bij het onverantwoord interen van vermogen of het weggeven (schenken) van vermogen 
is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor de gemeente. 
Deze maatregel geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen vermogensbepaling kent. 
Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken van vermogen wordt de 
uitkering gedurende het eerder bijstandsafhankelijk zijn met 100% verlaagd. Als dit tot 
problemen leidt kan bijstand in de vorm van een lening worden verstrekt conform 
artikel 48 van de Participatiewet. Het dagelijks bestuur berekent het versneld interen 
van vermogen naar de systematiek van 1½ maal de bijstandsnorm per maand. 
 
ARTIKEL 36 - VERLIES VAN EEN PASSENDE EN TOEREIKENDE VOORLIGGENDE VOORZIENING 
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Iemand die vanwege recidive wel recht heeft op een voorliggende voorziening die niet 
tot uitbetaling komt, kan vanaf dat moment aanspraak maken op bijstand. De 
voorliggende voorziening is namelijk niet meer passend en toereikend. Er bestaat wel 
formeel recht, maar het komt niet meer tot uitbetaling. Als iemand een beroep doet op 
bijstand vanwege verrekening van de bestuurlijke boete, wordt een maatregel opgelegd 
van 100% gedurende de eerste maand gerekend vanaf de start van de verrekening van 
de voorliggende voorziening.  
 
Als dan de beslagvrije voet bij een voorliggende voorziening op nihil wordt gesteld, dan 
wordt een – bij ministeriële regeling bepaald – deel van de zorgkosten, woonkosten en 
de kosten van kinderen vrijgesteld. Het vrij te laten deel van de uitkering kan afhankelijk 
worden gesteld van de leefsituatie. Wordt de beslagvrije voet op nihil gesteld en krijgt 
iemand als gevolg daarvan bijstand, dan ontstaat de situatie dat iemand op papier twee 
(volledige) uitkeringen ontvangt. Dit heeft gevolgen voor de toeslagen, nu het 
jaarinkomen op papier hoog is. Er zal dus geen recht meer zijn op huur- en zorgtoeslag 
en kindgebonden budget waardoor de kosten van bestaan niet meer betaald kunnen 
worden uit de bijstandsuitkering. Om dit op te lossen is in de Participatiewet geregeld 
dat dit vrijgelaten bedrag voor de bijstand niet als middel wordt aangemerkt (artikel 31 
lid 2 sub x Participatiewet).  
 
Daarnaast is een bepaling opgenomen die betrekking heeft op de situatie waarin 
iemand, voorafgaand aan de bijstandsaanvraag, verwijtbaar werkloos wordt. In een 
dergelijk geval doet iemand een beroep op de uitkering, terwijl dat niet nodig was 
geweest indien hij de baan behouden had. Deze gedraging heeft een verlaging van de 
uitkering tot gevolg die is opgenomen in het tweede en derde lid. 
 
ARTIKEL 32  37 - ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 
Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer ernstige 
misdragingen een zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, zesde lid, van 
de Participatiewet.  
 
Onder de term ‘zeer ernstig misdragen’ dient in elk geval te worden verstaan: elke vorm 
van ongewenst en agressief (fysiek) contact met een persoon of het ondernemen van 
pogingen daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of het (dreigen met) 
gooien van voorwerpen naar een persoon.  
 
Ook het toebrengen van schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het 
ondernemen van pogingen daartoe in enige vorm wordt als zeer ernstige misdraging 
gezien. Handelingen die door hun grote en mogelijk blijvende impact op de 
desbetreffende persoon of personen grote invloed hebben zoals het opzetten van 
gerichte lastercampagnes, seksuele intimidatie, het tonen van steek en/of vuurwapens 
evenals (pogingen tot) opsluiting in een ruimte zijn eveneens als zeer ernstige 
misdraging te beschouwen. Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige 
misdraging'. 
 
Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de 
uitvoering van de Participatiewet belaste personen en instanties tijdens het verrichten 
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van hun werkzaamheden. Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de 
werkzaamheden' wordt aangegeven dat de verlaging van de uitkering alleen opgelegd 
kan worden bij misdragingen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. 
Als er sprake is van misdragingen jegens de met de uitvoering van de Participatiewet 
belaste personen en instanties zonder dat deze bezig zijn met de uitvoering van de 
Participatiewet (dus evt. in hun privésituatie) , wordt altijd aangifte gedaan en kan een 
gebouwverbod worden opgelegd.  
 
Bij zeer ernstige misdragingen treedt het agressieprotocol in werking. Dit protocol 
voorziet in onder meer een ordegesprek, het doen van justitiële aangifte (altijd bij fysiek 
geweld), een gebouwverbod en dergelijke.   
Daarnaast wordt een verlaging van de uitkering van 100% gedurende een maand 
opgelegd. Bij recidive wordt de uitkering gedurende 3 maanden met 100% verlaagd. Dit 
omdat de impact van zeer ernstig misdragen op de personen maar ook op de organisatie 
dermate groot zijn dat dit zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Deze hoogte heeft 
naast een repressief ook een preventief aspect. 
 
ARTIKEL 33  38 - NIET NAKOMEN OVERIGE VERPLICHTINGEN 
Artikel 55 van de Participatiewet geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om 
personen verplichtingen op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van 
de klant. Deze verplichtingen worden beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

 verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling (geregeld in artikel 30 van 
deze verordening); 

 verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde 
vorm van bijstand; 

 verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 
 verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 
De sanctie wordt afgestemd op het soort verplichting dat niet wordt nagekomen en de 
impact hiervan op de bijstandsverlening. 
 

§ 4.3 Bestuurlijke boete 

 
§4.3.1 Schending inlichtingenplicht 
In de Participatiewet (artikel 18a)  is bepaald, dat het dagelijks bestuur een bestuurlijke 
boete oplegt als de inlichtingenplicht wordt geschonden. Het dagelijks bestuur is 
verplicht de bestuurlijke boete met de lopende uitkering te verrekenen. In beginsel 
moet bij deze verrekening de bescherming van de beslagvrije voet in acht genomen 
worden. Is echter sprake van een recidiveboete (binnen 5 jaar), dan kan het dagelijks 
bestuur besluiten gedurende maximaal drie maanden zonder beslagvrije voet te 
verrekenen. 
 
De Participatiewet verplicht in een verordening nadere regels te stellen over de 
bevoegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten werking te stellen bij verrekening van de 
recidiveboete. Gemeenten krijgen daarmee de ruimte een afweging te maken van 
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situaties of omstandigheden waarin het buiten werking stellen van de beslagvrije voet 
niet proportioneel wordt geacht.  
 
Deze bevoegdheid van de gemeenteraad kan op veel verschillende manieren worden 
ingevuld, echter strekt deze zich slechts uit over het al dan niet in acht nemen van de 
beslagvrije voet bij verrekening van de recidiveboete. De wetgever geeft gemeenten 
verder heel weinig beleidsruimte waar het gaat om terugvorderen (verplicht) en het 
opleggen van een boete (ook verplicht). 
 
ARTIKEL 39 - NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENVERPLICHTING EN BESTUURLIJKE BOETE 
Deze bepaling is hier opgenomen als zijnde vervallen. De reden hiervan is dat er met 
betrekking tot deze bepaling geen verordeningsplicht bestaat. Omdat de regelgeving 
omtrent dit onderwerp volop in ontwikkeling is, is ervoor gekozen de bepalingen 
omtrent de bestuurlijke boete (met uitzondering van de bepalingen omtrent het 
verrekenen van de bestuurlijke boete bij recidive – zie paragraaf 3.3.2) op te nemen in 
de beleidsregels in plaats van in de verordening. Op deze manier is de gemeente 
flexibeler voor wat betreft het voeren van actueel beleid, wanneer medio 2016 nieuwe 
wetgeving gepresenteerd wordt. Hieronder wordt kort toegelicht welke ontwikkelingen 
zich hebben voorgedaan. 
 
Met ingang van 1 januari 2013 trad de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid 
SZW-wetgeving (Fraudewet) in werking. De Fraudewet (her)introduceerde de 
bestuurlijke boete bij schending van de inlichtingenplicht. Op 24 november 2014 en op 
11 januari 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraken gedaan in het 
kader van toepassing van de Fraudewet en het op deze wet gebaseerde Boetebesluit 
sociale zekerheidswetten. 
 
Recent heeft ook de Nationale ombudsman een rapport uitgebracht over de Fraudewet. 
Zowel in de uitspraak als het rapport komt naar voren dat de toepassing van de 
Fraudewet vaak zijn doel voorbij schiet. De boetes zijn onevenredig zwaar en de 
opgelegde boetes worden ten onrechte niet altijd individueel afgestemd. Naar 
aanleiding van voornoemde uitspraken van de CRvB en het verschenen rapport van de 
Nationale ombudsman heeft de minister aangegeven in de zomer van 2016 met nieuwe 
wetgeving te komen. De aanpassingen betreffen primair het overgangsrecht en het 
boeteregime. Daarnaast worden de waarschuwingsmogelijkheid en de criteria van 
verminderde verwijtbaarheid uitgebreid. Totdat de aanpassingen van wet- en 
regelgeving in werking treden, blijft het dagelijks bestuur gehouden het boeteregime 
zoals neergelegd door de uitspraken van de CRvB toe te passen. 
 
De bepalingen zoals opgenomen in deze verordening worden dus – aangepast aan de 
uitspraak van de CRvB – opgenomen in de beleidsregels.   
 
ARTIKEL 40 - MATIGEN EN AFZIEN VAN OPLEGGEN BESTUURLIJKE BOETE 
Zie toelichting artikel 40. 
 
§ 4.3.2 Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive (alleen 
Participatiewet) 
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ARTIKEL41 - VERREKENEN ZONDER BESLAGVRIJE VOET BIJ VOLDOENDE BEZIT 
Bij het begrip bezit zoals dat in deze verordening wordt gebruikt, gaat het nadrukkelijk 
niet om vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Eventueel aanwezige 
schulden spelen immers geen rol en worden dus ook niet op het bezit in mindering 
gebracht. Ook de vrijlatingen van artikel 34, tweede lid, van de Participatiewet zijn hier 
niet van toepassing. Een belanghebbende die vanwege de volledige verrekening met de 
beslagvrije voet zonder inkomsten komt te zitten, zal de bezittingen waarover hij 
beschikt of redelijkerwijs kan beschikken, volledig moeten aanwenden om in de 
noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Een uitzondering is gemaakt 
voor de door belanghebbende en zijn gezin bewoonde (eigen) woning. 
 
Uitgangspunt van deze verordening is dat volledige verrekening met de beslagvrije voet 
plaatsvindt voor de maximale termijn van drie maanden als een belanghebbende over 
voldoende bezittingen beschikt om dit op te kunnen vangen. Dat uitgangspunt is 
vastgelegd in artikel 41 van deze verordening. Van voldoende bezit is sprake als de 
waarde van de bezittingen waarover belanghebbende beschikt (of redelijkerwijs kan 
beschikken), ten minste driemaal de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt. Immers, bij 
aanwending of tegeldemaking van deze bezittingen, zou een periode van drie maanden 
overbrugd moeten kunnen worden. 
 
ARTIKEL 42 - VERREKENEN BIJ GEEN OF ONVOLDOENDE BEZIT 
Heeft een belanghebbende onvoldoende bezittingen om een periode van drie maanden 
volledige verrekening met de beslagvrije voet te kunnen overbruggen, dan verrekent het 
dagelijks bestuur slechts één maand zonder inachtneming van de beslagvrije voet (dus 
100% van de uitkering). Voor de overige twee maanden vindt weliswaar verrekening 
met in achtneming van de beslagvrije voet plaats, maar niet volledig. Belanghebbende 
blijft beschikken over een inkomen ter hoogte van 80% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 
Voor het percentage van 80% is aansluiting gezocht bij de invorderingsmogelijkheden 
die de Belastingdienst heeft bij notoire wanbetalers. Onder omstandigheden kan deze 
de beslagvrije voet (90% van de toepasselijke bijstandsnorm) verlagen met 10% op 
grond van artikel 19, eerste lid, van de Invorderingswet 1990. 
Met de gekozen opzet wordt enerzijds uiting gegeven aan het principe dat fraude niet 
mag lonen. Het gaat hier immers om belanghebbenden die herhaaldelijk hun 
inlichtingenplicht hebben geschonden. Daar mag een duidelijk signaal tegenover staan. 
Anderzijds wordt rekening gehouden met de zorgplicht van gemeenten en de 
vangnetfunctie van de bijstand. Het volledig buiten werking stellen van de beslagvrije 
voet gedurende drie maanden kan kwalijke maatschappelijke consequenties hebben. 
Dat moet voorkomen worden, nu de regeling daarmee zijn doel voorbij zou schieten. 
Een belanghebbende kan inkomsten uit arbeid hebben die op grond van artikel 31, 
tweede lid, onderdelen n of r, van de Participatiewet worden vrijgelaten voor de 
algemene bijstand. Bij verrekening van een recidiveboete tot 80% van de bijstandsnorm, 
tellen deze inkomsten echter gewoon mee. Het dagelijks bestuur laat deze inkomsten 
dus niet buiten beschouwing bij de beoordeling van de vraag of een belanghebbende 
nog over voldoende inkomen beschikt. Dat is geregeld in lid 3. 
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ARTIKEL 43 - VERREKENEN MET INACHTNEMING BESLAGVRIJE VOET 
Hoewel het hier gaat om een herhaaldelijke schending van de inlichtingenplicht, zijn 
situaties denkbaar waarin volledige verrekening met de beslagvrije voet niet 
aanvaardbaar wordt geacht. Het gaat daarbij altijd om individuele omstandigheden 
waaraan het dagelijks bestuur zal moeten toetsen. 
 
In onderdeel a is geregeld dat het dagelijks bestuur kan besluiten in afwijking van de 
artikelen 41 en 42 toch de beslagvrije voet te respecteren wanneer volledige 
verrekening waarschijnlijk leidt tot huisuitzetting van belanghebbende en diens gezin. 
Voorkomen moet worden dat een belanghebbende door de volledige verrekening op 
straat komt te staan, nu dit de problematiek alleen maar verergert, met alle 
maatschappelijke kosten van dien. 
 
Een dreigende huisuitzetting wordt in deze verordening gezien als een dringende reden 
om van verrekening met de beslagvrije voet af te zien. Dat volgt uit het woord 
'anderszins' in onderdeel b. Ook bij aanwezigheid van andere dringende redenen dan 
een dreigende huisuitzetting, kan het dagelijks bestuur rekening houden met de 
bescherming van de beslagvrije voet. 
 
Van dringende redenen is niet snel sprake. Het gaat slechts om incidentele gevallen, 
waarbij de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende en diens gezinsleden 
verkeren op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn. Het enkele feit dat het 
belanghebbende door de verrekening aan middelen ontbreekt om in het bestaan te 
voorzien, is op zich geen voldoende voorwaarde om te kunnen spreken van dringende 
redenen. 
 
In het kader van pseudoverrekening kunnen gemeenten te maken krijgen met 
verzoeken van andere gemeenten om een door hen opgelegde recidiveboete te 
verrekenen. Het dagelijks bestuur dat de boete heeft opgelegd zal in dat geval aangeven 
in hoeverre het de beslagvrije voet in acht wil nemen (volgens de regels van zijn 
gemeentelijke verordening). De gemeente die de uitkering verstrekt, moet in beginsel 
gehoor geven aan dit verzoek. Mocht de beslagvrije voet niet gerespecteerd worden, 
dan kan de belanghebbende het dagelijks bestuur waarvan hij uitkering ontvangt, 
verzoeken de beslagvrije voet toch in acht te nemen. In artikel 60b, tweede lid, van de 
Participatiewet is geregeld dat het dagelijks bestuur die de uitkering verstrekt, de 
bevoegdheid heeft aan dit verzoek van belanghebbende tegemoet te komen. Het ligt 
voor de hand dat het dagelijks bestuur bij de beslissing op dat verzoek handelt analoog 
aan de regels die in de eigen gemeentelijke verordening zijn vastgelegd. 
 
ARTIKEL 44 - EERDER OPGELEGDE BESTUURLIJKE BOETE 
In artikel 60b, derde lid, van de Participatiewet is bepaald dat de bevoegdheid om te 
verrekenen met de beslagvrije voet ook van toepassing is op eerder opgelegde 
bestuurlijke boetes voor zover op het moment van verrekening van de recidiveboete, 
die eerdere boetes nog niet zijn betaald. Mocht het dagelijks bestuur die eerdere, nog 
openstaande boetes gaan verrekenen, dan regelt dit artikel dat de bepalingen in deze 
verordening van overeenkomstige toepassing zijn. 
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§ 4  BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 
 
In deze paragraaf is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8b van de 
Participatiewet: in het kader van goed financieel beheer regels opstellen voor de 
bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van de wet. Deze regels moeten waarborgen dat aan de eisen van 
rechtmatigheid wordt voldaan. Gelet op de financiële verantwoordelijk van de 
gemeente is naast controle van de rechtmatigheid van de bijstand ook het beheersen 
van het volume in de bijstand belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt zich immers 
in een besparing op het inkomensdeel. 
Het beleid voor handhaving is reeds lang ingericht naar het model van hoogwaardig 
handhaven. 
 
Dit model voor integraal en hoogwaardig handhaven is opgebouwd uit vier pijlers, 
waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 
2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving Participatiewet); 
3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 
4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 

 
Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 
beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 
 
Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, het voorkomen en het bestrijden van 
oneigenlijk gebruik en misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 is 
gewaarborgd door te werken naar de uitgangspunten van het landelijke model voor 
programmatisch en hoogwaardig handhaven. De vier visievelden van dat model worden 
in samenhang uitgevoerd. De nadruk ligt op preventie en gedragsverandering (spontaan 
naleven verplichtingen). Voorkomen is beter dan genezen. 
 
ARTIKEL 36 47 - AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 
Er wordt geen bestuurlijke boete opgelegd als er aangifte wordt gedaan bij het OM, 
vanwege het beginsel “ne bis in idem” (niet 2x straffen voor hetzelfde feit). Als het OM 
echter besluit niet tot vervolging over te gaan, dan kan er wel worden gesanctioneerd. 
Dit kan wel enige tijd later zijn, omdat het OM de aangifte zal moeten beoordelen en dat 
kost tijd. 
 
ARTIKEL 37 48 - TERUGVORDEREN OPGESPOORDE FRAUDEBEDRAGEN 
Ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto uitkering door oneigenlijk 
gebruik of misbruik van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004 wordt in beginsel 
volledig teruggevorderd volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde nadere 
regels in het beleidskader terug- en invordering van kosten van bijstand. Deze regels 
voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) kosten van bijstand, 
de termijn waarover naar draagkracht moet worden terugbetaald en het matigen dan 
wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen kosten van bijstand. 
 



 
 
 

Verzamelverordening Participatiewet, 
versie  DB 18 mei 2017 13 juli 2017 

Pagina 53 van 56 

 

 
§ 5 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  
 
Algemeen 
Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag  
Per 1 januari 2015 is de wet werk en bijstand (WWB) aangepast en opgenomen in de 
Participatiewet. Met de wetswijziging is de langdurigheidstoeslag (LDT) omgevormd naar 
de individuele inkomenstoeslag. 
 
Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een 
component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van 
mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te 
staan als er na verloop van tijd geen perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid 
het inkomen te verhogen. Er is dan sprake van bestaansverschraling. Om die reden is bij 
de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven 
geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de 
langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere 
bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de 
langdurigheidstoeslag. Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden 
bevoegdheid meer, maar een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het dagelijks 
bestuur een individuele inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de 
voorwaarden daarvoor. 
 
Bevoegdheid gemeenten 
Vast te leggen regels in verordening 
De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 
inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag 
inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen uitzicht 
hebben op inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). Bij 
verordening moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van een individuele 
inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze regels moeten in 
ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Daarnaast moet bij verordening de hoogte van 
de individuele inkomenstoeslag bepaald worden.  
 
Beleidsregels 
Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen uitzicht 
op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de 
Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de 
beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het dagelijks 
bestuur rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 36, tweede 
lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder geval worden 
gerekend: 

 de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 
 de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te 

komen.  
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Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking 
komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen (geen) uitzicht 
hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending 
van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen die uit 's 
Rijks kas bekostigd onderwijs volgen.  
 
Overgangsrecht 
Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. 
Het is niet nodig om in deze verordening overgangsrecht op te nemen met betrekking 
tot eerder verstrekte langdurigheidstoeslagen, omdat artikel 78z van de Participatiewet 
voorziet in algemeen overgangsrecht met betrekking tot de wijzigingen in de 
Participatiewet als gevolg van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet 
en de Wet maatregelen WWB op 1 januari 2015. De individuele inkomenstoeslag en 
voorheen de langdurigheidstoeslag worden immers toegekend tegen een peildatum. 
Zaken die na de peildatum gebeuren hebben geen betekenis voor het recht op een 
dergelijke toeslag. Wie op een datum gelegen vóór 1 januari 2015 op basis van de 
toepasselijke verordening recht had op langdurigheidstoeslag, behoudt dat onverkort, 
ongeacht of hij voldoet aan de voorwaarden die per 1 januari 2015 zijn gesteld in artikel 
36 van de Participatiewet en deze verordening. Toekenning van het recht op individuele 
inkomenstoeslag tegen een datum gelegen op of ná 1 januari 2015 is uitsluitend 
mogelijk als wordt voldaan aan de in artikel 36 van de Participatiewet en deze 
verordening opgenomen voorwaarden.  
 
Wijziging leefvorm 
De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan 
wijzigen binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden 
individuele inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de 
referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan 
ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor 
individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers zowel 
gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen. 
 
Mogelijkheden voor eigen beleid 
Op grond van de nieuwe wet zijn er diverse mogelijkheden voor het invullen van eigen 
gemeentelijk beleid. Naast de genoemde onderwerpen kan het daarbij ook gaan om de 
afstemming van het beleid op het gemeentelijke armoede- en participatiebeleid. Hierna 
wordt op de verschillende onderwerpen nader ingegaan.  
 
Doelgroep 
De nieuwe individuele inkomenstoeslag geeft gemeenten ook nu de mogelijkheid deze 
ook van toepassing te laten zijn op werkenden met een laag inkomen. Het algemeen 
bestuur  kiest ervoor deze 'werkende armen' tot de doelgroep van de individuele 
inkomenstoeslag overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten voor de 
langdurigheidstoeslag te blijven rekenen. langdurigheidstoeslag. Op deze manier blijft  
de individuele inkomenstoeslag onderdeel van het integrale gemeentelijk beleid op het 
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gebied van armoedebestrijding. Een belangrijke focusgroep binnen de 
armoedebestrijding is namelijk de groep van werkenden met een laag inkomen.  
 
Hoogte van de toeslag  
Tot 2009 was de hoogte van de langdurigheidstoeslag centraal bepaald. Oorspronkelijk 
was de hoogte van de toeslag gekoppeld aan het verschil tussen de bijstandsnorm en de 
volledige AOW. Deze hoogte hanteren wij bij benadering nog. Het waren vaste 
bedragen, als percentage van de voor de persoon toepasselijke bijstandsnorm. Vanaf 1 
januari 2009 bepalen gemeenten zelf de hoogte van de toeslag. Ook met de 
Participatiewet blijft dat zo.  
Bij vaststellen van het bedrag moet een aantal zaken bedacht worden. Een te laag 
bedrag doet geen recht aan het karakter van de individuele inkomenstoeslag, namelijk 
dat deze is bedoeld voor mensen die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te 
reserveren voor onverwachte uitgaven. Een te hoog bedrag kan leiden tot het optreden 
van de armoedeval. Immers, wordt op enig moment een hoger inkomen bereikt, dan 
vervalt direct de hele toeslag.  
 
Langdurig 
De referteperiode tot 2012 was gesteld op vijf jaar. Op dit moment heeft het algemeen 
bestuur ervoor gekozen deze referteperiode van vijf jaar ook na 1 januari 2015 te 
handhaven.  
 
Laag inkomen 
Onder de langdurigheidstoeslag lag de inkomensgrens vast op 105% van de 
toepasselijke bijstandsnorm. Er is voor gekozen om deze inkomensgrens te handhaven.  
 
Vorm verstrekking  
De toekenning gebeurt in beginsel op aanvraag. Het onderzoek om vast te stellen of 
klanten met een bijstandsuitkering of andere inkomensondersteunende regeling  in 
aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag, zal zoveel mogelijk uitgevoerd 
worden met gebruikmaking van gegevens uit de administratie door middel van 
geautomatiseerde gegevensselectie.  
 
ARTIKEL 39 20 - AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 
Dit artikel bevat de definitiebepalingen.  
Peildatum 
De peildatum is de datum waartegen waarop een persoon individuele inkomenstoeslag 
aanvraagt (artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon 
langdurig een laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als 
bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die 
persoon, geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal 
overeen met de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag 
waarop een persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, 
tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de 
Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet. 
 
Normbedragen 
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Voor de hantering van de inkomensgrens wordt aangesloten bij de toepasselijke 
bijstandsnorm.  
De hoogte van de tegemoetkoming wordt overeenkomstig de werkwijze tot 2015 
voortgezet.   
 
ARTIKEL 40 21 - VOORWAARDEN 
In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen 
uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt in maximaal 105% van de voor persoon 
toepassing zijnde bijstandsnorm.  
Langdurig wordt aangeduid met 5 jaar (60 maanden). Gedurende deze periode moet er 
sprake van een laag inkomen zijn geweest, niet hoger dan het in aanmerking te nemen 
percentage van de norm.  
De gemeente verstrekt een eenvoudig aanvraagformulier om de aanvraag in te dienen. 
 
ARTIKEL 41 22 - HOOGTE VAN DE TOESLAG  
In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. In dit model wordt voor 
gehuwden uitgegaan van 39 % van het toepasselijke percentage van de bijstandsnorm 
voor gehuwden. Voor alleenstaande ouders en alleenstaanden geldt een bedrag van 
respectievelijk 90 en 70% van de toeslag voor gehuwden. Afronding vindt plaats op hele 
euro's naar boven. 
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Voorstel inzake Verslag Inbesteding en SROI gemeenten in 2016 

Steller Marion van Limpt 

Akkoord manager Marion van Limpt 

Nummer  

Gevraagde 
beslissingen 

Kennisnemen 

Financiële gevolgen Geen  

Gevolgen voor de 
formatie 

Geen  

Adviezen 
 Datum door Advies 

Advies Beleid 
 

nvt   

Behandeling in het 
Set 

 

Advies P&O 
 

datum 
/ nvt 

  

Behandeling in 
OR/GO 

nvt 

Advies processen en 
interne beheersing 

nvt   

Juridisch advies 
 

nvt   

Advies kwaliteit/ 
procedures 

nv   

Advies communicatie 
 

nvt   

Advies Financiën 
 

nvt   

Begrotingswijziging  

Bestuurlijke toets nvt   

Besluitvorming 

 datum advies/besluit 

Advies van de directie 22-06 positief 

Advies van het MT nvt  

Advies/instemming  van 
OR/GO 

nvt  

Besluit van het DB 3 juli 2017 DB heeft kennisgenomen van  het verslag en 
gevraagd om een analyse van de realisatie SROI. 
 
ondertekening: 
 
 
A.E.W. van Limpt                W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 

Besluit van het AB   
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A.E.W. van Limpt                 W.J.J. Ligtenberg 
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Secretaris                               Voorzitter 

Communicatie/Archivering 

 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt       

Participatieraad nvt       

Website/intranet/handboek nvt       

Opname in het archief nvt       

Anders nvt       

 
 

Nadere informatie 
Aanleiding Verzoek AB om overzicht inbesteding en SROI bij/door gemeenten in 2016 

Inhoud van het 
voorstel  

Bijgevoegd verslag geeft een beeld van de realisatie van de inbesteding en 
SROI bij en door de Langstraatgemeenten in 2016. 
 
Hier zijn enkele opmerkingen bij te maken: 

 De rapportage is, evenals in voorgaande jaren, niet onttrokken uit 
de reguliere managementinformatie maar apart bijgehouden. Dit 
kan leiden tot wat aansluitingsafwijkingen. De trend klopt en is 
herkenbaar. 

 De trend is neergaand voor wat betreft de inbesteding. Social 
Return trekt in 2016 aan, althans wat betreft het potentiele 
volume van de afspraken. 

 In 2017 trekt de inbesteding met name in Loon op Zand aan. 

 Voor het verschil van de realisatie van de Social Return afspraken 
i.r.t. de volume-afspraken wordt op verzoek van het DB een 
nadere analyse gemaakt. 

 
 

Bijlage(n) Inbesteding en Social Return gemeenten in 2016 
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Ontwikkeling inbesteed werk 
2012-2016:

In 5 jaar tijd is totaal van inbesteed werk met € 835.175 afgenomen 



Inbesteed werk per gemeente:

T.o.v. 2012 in 2016 afname Loon op Zand en Heusden, lichte toename Waalwijk



Per soort contract/dienst:

Daling Loon op Zand in 2014 betreft groen via aanbesteding elders gegund. 

met SROI clausule. Per 2017 nieuwe overeenkomst.



Per soort contract/dienst:

Waalwijk breidt inkoop schoonmaak uit in de loop van de jaren. Heusden heeft 

een redelijk constant, hoog volume en Loon op Zand heeft vooralsnog elders belegd.



Per soort contract/dienst:

Weinig verandering zichtbaar tussen 2015 en 2016



Per soort contract/dienst:

Waalwijk laat een toename zien, Heusden een lichte afname en 

Loon op Zand is gestopt.



Per soort contract/dienst:

Het gaat om lage bedragen en de cijfers zijn ongeveer gelijk gebleven. 



Per soort contract/dienst:

De alfacheques zijn gestopt en leveren geen omzet meer op in 2016



Per soort contract/dienst:

De categorie overig laat sinds 2012 een toename zien maar vlakt in 2016 af.

Dit zijn o.a. koeriersdiensten.



TOTAALBEELD:

Groen blijft qua omzetvolume verreweg de grootste inbesteding maar neemt wel af. 

Schoonmaak en t&p groeien licht. Alfacheques komt op nul.



Volume kledinginzameling 

Toename 2012-2016: 74.000 kg = 22%.



Conclusies in vergelijk 2012 - 2015

 Trend achteruitgang inbesteding zet door. Netto 

achteruitgang in totaal omzetvolume -€ 835.000 sinds 2012 

waarvan -€ 230.000 van 2015 naar 2016 (-26%).

 Trend groei kledinginzameling zet ook door. 

Kledinginzameling is met +22% gestegen t.o.v. 2012.

 Groen is verreweg de belangrijkste inbestedingsoptie.

 Alfacheques zijn volledig gestopt.

 Heusden besteedt veel schoonmaak in, Waalwijk veel 

T&p/onderhoud, Loon op Zand T&p/onderhoud en overig.

 Alle drie de gemeenten leverden in 2016 omzetvolume in 

t.o.v. 2015 (tussen € 66.000 - € 84.000 per gemeente).



Social Return 2013-2016

Piek in volume SROI 2014 en 2016. Realisatie kan nog verder groeien.



Social Return gemeente Waalwijk
2013-2016



Social Return gemeente Loon op
Zand 2013-2016



Social Return gemeente 
Heusden 2013-2016



Conclusies in vergelijk 2013-2016

 Volume SROI in afspraken aanbesteding neemt bij alle drie 

de gemeenten toe

 Heusden had een dip in SROI 2014: maar herstelt zich 

sterk qua volume. Realisatie blijft nog achter.

Waalwijk had geen realisatie in 2013 maar liet een piek zien 

in 2014 (Brouwers en de Bonth-van Hulten), groeitrend 

houdt aan in 2015 en 2016. Ook hier blijft realisatie nog 

achter.

 Loon op Zand had een piek in 2014 (Groenbedrijf Van 

Esch), volume blijft ongeveer gelijk; realisatie is erg hoog.

 Men maakt dus duidelijk meer werk van SROI in de drie 

gemeenten, stijging in realisatie SROI is +140% t.o.v. 2013
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