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AGENDA MAANDAG 13 NOVEMBER 2017  ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd: 19.00-20.30 uur    
Locatie: Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 
  

 
 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 

1. Opening 

 
  

2.     Ingekomen stukken 
a) Openbare besluitenlijst DB d.d. 3 juli 2017 

 
          Ja 

 

 
Ter info 

3. Besluitenlijst AB-vergadering 
a) Concept verslag AB-vergadering van 12 juli 2017 
b) Concept besluitenlijst vergadering van 12 juli 2017 
c) Concept termijnkalender AB van 13 november 2017 

 
Ja 
Ja 

          Ja 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
 

TER BESPREKING 
 
4. 
 
5. 

 
Stand van zaken Project Baanbrekers 2.0    
 
a. Tussentijdse interim controle accountant 

 
Nee 

 
        Nee 

 
Bespreken 
 
Bespreken 

 
 
6. 
 
 
 

b. Instellen auditcommissie 
 
Ruelong B.V. 
a) Jaarrekening 2016 Ruelong B.V.  
b) Stand van zaken Governance Ruelong BV (terugkoppeling d.d. 06.11.2017) 
 

        Nee 
 
 

  Nee 
  Nee   

                  

Bespreken 
 
 
Bespreken 
Bespreken 

TER BESLUITVORMING 
 
7. 

 
Berap Q2 
a) Voorstel 
b) Berap Q2 
 

 
 

Ja 
Ja 

 
 
Vaststellen 
Vaststellen 

    

TER INFORMATIE 
 
8. 
 

 
a) Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017-2018 
b) Informatiebulletin effecten regeerakkoord 
 

 
Ja  
Ja 
 

 
Ter info 
Ter info 
 

9. Mededelingen & Rondvraag  
a) Opvolging mw. Van Aart i.v.m. lidmaatschap AB 

 
Nee 

 

 
 

 



 
 

1 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 3 juli 2017 
 

  

Openbare besluitenlijst van 3 juli 2017 
 

Dagelijks bestuur Baanbrekers 

 
2. Ingekomen stukken  
 Besloten wordt: 

a. De termijnkalender DB vast te stellen en de evaluatie dienstverlenend handhaven door te 
schuiven naar de vergadering van 15 september a.s. 

b. De resumé verzamelbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
c. De voorlegger en de bijlage bij de mei circulaire 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
3. Besluitenlijsten DB  

Het dagelijks bestuur heeft besloten de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst van 
19 mei 2017 vast te stellen. 

  
4. Jaarstukken 2016 

Besloten wordt: 
Kennis te nemen van de gewaarmerkte jaarstukken, de definitieve accountantsverklaring en 
de getekende controleverklaring 2016 en deze ter definitieve vaststelling voor te leggen aan 
het algemeen bestuur. 

 

5. Reactie op zienswijzen 
Dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur om redenen adviseert het ingediende 
amendement van de gemeente Waalwijk niet over te nemen. 
De zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie daarop n.a.v. de geactualiseerde 
begroting 2017, de Kadernota 2018 en de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers verder 
voor kennisgeving aan te nemen en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur ter 
definitieve vaststelling van de stukken. 

  
6. Stand van zaken Project Baanbrekers 2.0 

Besloten wordt:  
- Kennis te nemen van de onderzoeksvragen. 
- Voor de onderzoeksvragen m.b.t. de productmarktcombinaties analyse externe 

deskundigheid in te schakelen. Hiertoe komt een voorstel in het volgende DB. 
- In te stemmen met de communicatiememo en te starten met een tijdige 

informatievoorziening richting de doelgroep over Baanbrekers 2.0. 
  
7. Landschap gesubsidieerde arbeid 
 Besloten wordt: 

- Van de memo landschap gesubsidieerde arbeid kennis te nemen. 
- Een voorstel van de drie gemeenten  in het kader van wat wel en wat niet over te dragen aan 

Baanbrekers m.b.t. bijzondere bijstand te bespreken in de volgende DB-vergadering. 
 

8.  Archiefzorg – en beheer 
 Besloten wordt: 

- Met de rapportage archiefzorg en –beheer inclusief de bijlagen in te stemmen en deze te 
vaststelling voor te leggen aan het AB. 

- Deze rapportage na vaststelling door het AB toe te sturen (voor 15 juli a.s.) aan GS. 
 
9. Governance Ruelong B.V. 
 Besloten wordt: 



 
 

2 Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur 3 juli 2017 
 

- In te stemmen met het samenstellen van de AVA uit de leden van het AB en dit te gaan 
formaliseren in het statuut Ruelong B.V. 

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

- In te stemmen met het principe besluit tot het aanpassen van het statuut Ruelong B.V. 
inzake de bevoegdheden van de AVA. 

- Het concept statuut ter besluitvorming na het zomerreces in te brengen in het DB en AB. 
- De stukken m.b.t. de governance Ruelong B.V. door te geleiden ter vaststelling aan het AB. 

 
10. Verzamelverordening PW 
 Besloten wordt: 

In te stemmen met de verzamelverordening PW en de was/wordt lijst en deze ter vaststelling 
voor te leggen aan het algemeen bestuur. 

 
11. SUWInet beveiligingsplan 

Het aangepast Suwinet beveiligingsplan vast te stellen. 
 
12. Adviezen commissie bezwaarschriften PW c.s. 

Besloten wordt de adviezen van de commissie Bezwaarschriften d.d. 23 juni over te nemen, 
met uitzondering van het advies m.b.t. zaak 4 waarbij het bezwaarschrift ongegrond wordt 
verklaard en het besluit op bezwaar d.d. 15 augustus 2016 van de heer S.B. te handhaven 
doch de motivering gedeeltelijk te wijzigen. 
  

13. Mededelingen en stand van zaken 
a) Benoeming lid BezwarenAdviesCommissie (BAC) 
Besloten wordt conform de voordracht tot benoeming over te gaan van een lid aangewezen 
door de werkgever en plaatsvervangend voorzitter voor het BAC . 
b) Concept verslag inbesteding en SROI over 2016 

 Besloten wordt het concept verslag voor kennisgeving aan te nemen. 
 
14. Rondvraag en sluiting 

Besloten wordt in het vervolg de Vitamine B en de WML-facilitair flits tevens toe te sturen 
aan de leden van het DB. 

 
 
Voor akkoord datum15 september 2017,  
 
 
 
------------------------------------------     ---------------------------------------- 
A.E.W. van Limpt MCM      W.J.J. Ligtenberg    
secretaris        voorzitter  



CONCEPT VOORSTEL VERGADERPLANNING DB en AB BAANBREKERS 2018 t.b.v. AB 13 november 2017

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen Commissies / gemeenteraden

1 05-01-2018

12-01-2018 Besluitvorming: zienswijze gemeenteraden:

12-01-2018 - Baanbrekers 2.0 - 8 februari (??) raad Waalwijk

22-01-2018 => verzoek zienswijze Commissies/Raden => - 20 februari raad Heusden

- 8 maart raad Loon op Zand

2 16-02-2018 (termijn 6 weken ervoor lukt niet)

23-02-2018

21 maart verkiezingen gemeenteraad

Besluitvorming: DB / AB in OUDE samenstelling

3 23-03-2018 - concept-jaarstukken 2017

27-03-2018 - concept geactualiseerde begroting 2018 evt. DB op 30 maart (= Goede Vrijdag)

30-03-2018 - concept kadernota 2019

4 09-04-2018 - ontwerp-begroting 2019 Alle stukken:

moet voor 15 april ! => verzoek zienswijze Commissies/Raden tussen 15-04-2018 en 27-06-2018

(Heusden: raad 27-06-2018)

5 07-05-2018 INTRODUCTIE en KENNISMAKING NIEUWE AB / DB-LEDEN (19 uur)

09-05-2018 Besluitvorming: DB / AB in NIEUWE samenstelling

18-05-2018 - beoogde START-vergadering nieuw DB / AB

18-05-2018

28-05-2018

04-06-2018 WORKSHOP HET GESUBSIDIEERDE LANDSCHAP (19 uur)

6 22-06-2018 Besluitvorming:

29-06-2018 - vaststellen geactualiseerde begroting 2018

29-06-2018 - Berap 2018 Q1

7 09-07-2018 moet voor 15 juli ! - instemmen definitieve jaarstukken 2017 JR < 15-07-2018 naar GS
- vaststellen kadernota 2019

- vaststellen begroting 2019 BEGR < 01-08-2018 naar GS
8

9 21-09-2018 Besluitvorming:

28-09-2018 - Berap 2018 Q2

10 28-09-2018 Besluitvorming:

08-10-2018 - Berap 2018 Q2

11 02-11-2018 Besluitvorming:

09-11-2018 - vergaderplanning 2018 DB & AB

09-11-2018

19-11-2018

12 30-11-2018 Besluitvorming:

07-12-2018 - Berap 2018 Q3

07-12-2018 - Kadernota 2020

17-12-2018

(onder voorbehoud dat dit dan bekend 

is; termijn is maximaal 13 weken na 21 

maart 2018)

BB / BenC / FvK
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CONCEPT Verslag AB-vergadering d.d. 12 juli 2017 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

Mevrouw M. van Limpt, secretaris  

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

De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk  

De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  

Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden 

                             De heer C. Musters, raadslid gemeente Heusden  

Mevrouw C. de Bruijn, raadslid gemeente Waalwijk  

 De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk  

Mevrouw J. Smit, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer J. Brekelmans, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer E. Hendrich, manager Bedrijfsvoering & Control Baanbrekers  

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

De heer F. van Kruisselbergen, adviseur planning & control 

 

Afwezig: Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden   

m.b.v.v. Dhr. P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand en wordt vervangen door de heer J. 

Brekelmans, raadslid gemeente Loon op Zand.  

 

1. Opening/mededelingen/ ingekomen stukken 

De voorzitter geeft aan dat de vergaderingen van de verbindingen van Baanbrekers in beslotenheid 

plaatsvinden.  

 

a) Termijnagenda AB van 12 juli  2017 

Naar aanleiding van: 

De heer Hendrich licht toe n.a.v. het onderwerp vennootschapsbelasting dat de belastingdienst heeft  

bepaald dat Ruelong B.V. vanaf 2016 vennootschapsbelasting moet gaan betalen en dit als zodanig 

ook wordt meegenomen in de jaarrekening 2016 van Ruelong B.V. zoals deze in oktober wordt 

gepresenteerd.  Baanbrekers is niet gehouden aan het betalen van vennootschapsbelasting. 

Mevrouw Van Limpt licht toe dat op de termijnagenda een tweetal extra vergaderdata voor het AB 

zijn opgenomen. Dit betreffen de data 27 november en 18 december a.s. Spreekster vervolgt dat de 

datum 27 november a.s. zal worden gebruikt om middels een raad & daad sessie voor alle leden van 

de gemeenteraden de stand van zaken toe te lichten n.a.v. Baanbrekers 2.0. Dit komt terug bij het 

agendapunt 6c (communicatiememo). Verder wordt de afspraak gemaakt dat begin september a.s. 

een bijeenkomst wordt gepland om het AB bij te praten over het landschap van de gesubsidieerde 

arbeid i.v.m. ook met het onderzoek Baanbrekers 2.0. Hiertoe zal nog een datum worden gepland. 

Mevrouw De Bruijn en de heer Van Hamond verzoeken om voor de leden van de gemeenteraad van 

Waalwijk na het zomerreces (liefst in de eerste week van september en vóór 20 september a.s., 

namelijk de eerst geplande raad & daad sessie) een bijeenkomst te organiseren om de raad van 

Waalwijk te informeren c.q. bij te praten over het onderzoek Baanbrekers 2.0 en het niet overnemen 

van het amendement van Waalwijk. 
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De voorzitter antwoordt dat er maatwerk kan worden geleverd richting de raden, maar dit ook 

betekent dat de raadsleden hier behoefte aan hebben en hiervan kennis willen nemen door 

daadwerkelijk naar een dergelijke te organiseren bijeenkomst te komen. 

 

Besloten wordt: 

 De termijnagenda voor kennisgeving aan te nemen; 

 Begin september in een nog te plannen bijeenkomst het AB bij te praten over het landschap 

gesubsidieerde arbeid; 

 De raad van de gemeente Waalwijk in afzonderlijke bijeenkomst begin september te 

informeren en bij te praten over het onderzoek Baanbrekers 2.0 . en het niet overnemen van 

het amendement van de raad van de gemeente Waalwijk. 

 

b) Openbare besluitenlijst DB van 19 mei 2017 

Besloten wordt de openbare besluitenlijst van het DB voor kennisgeving aan te nemen. 

 

c) Verslagen bijeenkomsten Participatieraad d.d. 23 februari en 20 april jl. en het concept 

verslag Participatieraad d.d. 22 juni jl. 

Naar aanleiding van: 

Aangegeven wordt dat de Participatieraad de AB-leden zal uitnodigen om een bijeenkomst van de 

raad te kunnen bijwonen. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat er een verzoek zal uitgaan om de leden uit te nodigen voor de 

bijeenkomst van de participatieraad op 28 september a.s.   

De heer Van Hamond geeft aan dat dit geen goede datum is voor de leden van de gemeente 

Waalwijk daar er op genoemde datum een raadsvergadering is. 

Mevrouw Van Limpt zegt toe dat er een andere datum voor de uitnodiging zal uitgaan.  

Mevrouw Couwenberg merkt op dat zij moeite heeft met de uitgesproken re-actieve houding van de 

participatieraad in relatie tot de voorstellen die moeten worden gedaan als gevolg van het 

onderzoek Baanbrekers 2.0. Zij verwacht juist een meer pro-actieve houding van de raad in deze. 

 

Besloten wordt de verslagen van de bijeenkomsten van de Participatieraad voor kennisgeving aan te 

nemen en een nieuwe uitnodiging te doen uitgaan voor het bijwonen van een bijeenkomst van de 

Participatieraad door de leden van het AB. 

 

d) Resumé verzamelbrief gemeenten 

Besloten wordt de resumé verzamelbrief gemeenten voor kennisgeving aan te nemen. 

 

e) Voorlegger mei circulaire 2017 en bijlage 

Besloten wordt de mei circulaire 2017 en de bijlage voor kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Verslag en besluitenlijst vergadering van 13 april 2017 

a) Concept verslag AB vergadering van 13 april 2017 

Besloten wordt het verslag van de AB-vergadering van 13 april 2017 vast te stellen. 

 

b) Concept besluitenlijst AB vergadering van 13 april 2017 

Besloten wordt om  besluitenlijst van het AB van 13 april 2017 vast te stellen. 

 

3. Gewaarmerkte Jaarstukken 2016 
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De heer Musters merkt op dat hij nogmaals gesignaleerd wil hebben dat naar zijn mening de tekst op 

pagina 8 i.v.m. de voorziene lening aan Ruelong B.V. niet consistent is en hij zich afvraagt op welk 

resultaat dit is gebaseerd. Spreker vervolgt dat hij hierop geen antwoord hoeft te hebben, maar het 

dus bij deze wel gesignaleerd wil hebben. 

 

Besloten wordt 

 Kennis te nemen van de besluitvorming over de jaarstukken 2016 van Baanbrekers door de 
gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

 De jaarstukken 2016 van Baanbrekers, inclusief de goedkeurende accountantsverklaring, 
definitief vast te stellen. 

 

4. Vaststelling geactualiseerde begroting 2017, kadernota 2018 en ontwerp-begroting 2018 van 

Baanbrekers, na ontvangst zienswijzen gemeenteraden 

De heer Van Hamond vraagt waarom het DB het AB adviseert om het amendement van de gemeente 

Waalwijk niet over te nemen. 

De voorzitter antwoordt dat het bestuur het ingediende amendement zo heeft gelezen dat er een 

extern bureau moet worden ingeschakeld en er een opdracht moet komen voor het uitvoeren van 

een onderzoek naar een effectieve en efficiënte  uitvoeringsorganisatie, waarbij de gemeenteraden 

eerst een zienswijze moeten kunnen geven t.a.v. deze opdracht. Nu staat niet zo zeer het effectief en 

efficiënt uitvoeren van taken door Baanbrekers ter discussie, maar of de financiële middelen van de 

gemeenten nog toereikend zijn om alle taken en werkzaamheden die Baanbrekers nu uitvoert, ook 

nog in de toekomst kan uitvoeren. Het DB is daarbij van mening dat binnen Baanbrekers voldoende 

ervaring en expertise aanwezig is. Dit overigens ook middels het inschakelen van externe 

deskundigheid voor de procesbegeleiding  (in de persoon van mevrouw B. Cornielje) en 

specialistische vragen o.a. voor de pmc analyse. Spreker vervolgt dat er daarnaast nadrukkelijk door 

het DB voor is gekozen om het proces zodanig in te richten dat de rollen van het AB, het DB en de 

raden binnen de gemeenschappelijke regeling  zuiver zijn en worden gehandhaafd.  

Mevrouw De Bruijn merkt op dat een ander punt van het amendement is dat de raad van Waalwijk 

betrokken wil worden en wil worden geïnformeerd. 

De Voorzitter zegt dat voor dit punt nadrukkelijk aandacht is en dit terugkomt in het geagendeerde 
punt 6c, namelijk de communicatiememo. Spreker vervolgt dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor 
dit traject in de drie raden, waarbij de raden tijdig op- en aanmerkingen kunnen maken en er 
separate bijeenkomsten worden georganiseerd voor de raden om de leden tussentijds te informeren 
over de stand van zaken. 
De heer Van Hamond vraagt waarom het DB het amendement niet overneemt, terwijl Baanbrekers 

wel externen inhuurt. 

De heer Bakker antwoordt dat het aantrekken van deze externe deskundigen iets anders is dan het 

gehele onderzoek door een extern bureau te laten uitvoeren. Spreker vervolgt dat ook gezien de 

doorlooptijden en de beoogde einddatum van het onderzoek de betrokkenheid van de drie raden 

middels het geven van zienswijzen niet kan worden overgenomen.  

De heer Van Groos geeft aan dat door het inschakelen van een extern bureau de onafhankelijkheid 

meer geborgd is en dat het resultaat van het onderzoek kan zijn dat het allemaal te veel kost en dat 

het ook niet effectief is. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat de effectiviteit zich niet alleen in Euro’s laat meten en vraagt of 

er dan alleen onderzoek moet worden gedaan bij Baanbrekers of een dergelijk onderzoek dan ook bij 

de gemeenten aan de orde moet zijn. 

De Voorzitter geeft aan dat juist de samenhang van zaken het uiteindelijke resultaat bepaalt. 
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De heer Musters merkt op om niet te spreken over de opdracht in het plan van aanpak, maar over de 

opdracht in de kadernota. Hierna wordt besloten om paragraaf 3 uit het projectvoorstel Baanbrekers 

2.0 ter informatie te doen toekomen aan de raadsleden tijdens de raad & daad sessies en hier tijdens 

deze sessie een toelichting op te geven voor de raadsleden. 

De heer Van Groos zegt dat het DB m.b.t. een eventuele discussie over de verdeelsleutel, zoals door 

de gemeente Heusden is opgeworpen, verwijst naar de gemeenten. 

De Voorzitter antwoordt dat in het DB is aangegeven dat er nu eerst een inhoudelijk onderzoek 

plaatsvindt, waarna er als vervolg hierop nog mogelijk nagedacht kan worden over de verdeelsleutel, 

omdat de resultaten van het inhoudelijke onderzoek gevolgen kunnen hebben voor deze 

verdeelsleutel. 

 

Besloten wordt: 

 

 Het amendement van de gemeente Waalwijk niet over te nemen.  
 De zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie daarop n.a.v. de geactualiseerde begroting 

2017, de kadernota 2018 en de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers voor kennisgeving aan 
te nemen. 

 De geactualiseerde begroting 2017, de kadernota 2018 en de ontwerp-begroting 2018, incl. de 
ontwerp meerjarenbegroting 2019-2021 van Baanbrekers definitief  vast te stellen.  

 Het door het algemeen bestuur genomen besluit n.a.v. de zienswijzen van de gemeenteraden 
kenbaar te maken aan de drie gemeenten. 

 De opdracht en de onderzoeksvragen ter informatie te doen toekomen aan de raadsleden en deze 
tijdens raad & daad sessies toe te lichten. 

 Dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor het traject Baanbrekers 2.0 in de drie raden van de 
gemeenten, waarbij de raden tijdig op- en aanmerkingen kunnen maken en er separaat een 
drietal raad & daad sessies (in september, oktober en november 2017) worden georganiseerd 
voor de  raden om de leden tussentijds te informeren over de stand van zaken. 

 

5. Berap Q1 2017 

De heer Van Kruisselbergen geeft een korte toelichting n.a.v. de Berap Q1 en kondigt aan dat in de 

Berap Q2 er waarschijnlijk een begrotingswijziging wordt opgenomen als gevolg van de mei-

circulaire. Aangegeven wordt dat de Berap Q2 zal worden behandeld in het DB van 15 september a.s. 

en na deze behandeling z.s.m. zal worden toegestuurd aan de AB-leden. Deze wordt in de 

novembervergadering behandeld in het AB. Spreker vervolgt dat dit jaar nog de bestaande cyclus 

wordt gevolgd m.b.t. de Beraps en dat in de novembervergadering de planning voor 2018 wordt 

afgestemd met het AB, waarin de planning van de Beraps tevens wordt meegenomen. 

Mevrouw Couwenberg merkt op dat zij het een te grote tijdspanne vindt tussen 

septembervergadering van het DB en de vergadering van november van het AB, waarin deze Berap 

Q2 wordt behandeld. 

De Voorzitter zegt toe dat er bij de planning gekeken gaat worden naar de gemeentelijke cyclus 

waarbij er om de vier maanden een Berap wordt opgeleverd. 

De heer Van Kruisselbergen licht verder toe dat er vanuit gegaan wordt dat in de ontwikkeling van de 

bijstandsgerechtigden in de Berap Q2 meer gezegd kan worden over bijvoorbeeld nieuw beschut 

werken. 

Mevrouw Couwenberg vraagt naar de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit stabiliseert en er op dit moment circa 1.700 personen in de 

bijstand zitten. 

De heer Van Groos vraagt om een toelichting op tabel 5.6 (pmc’s Werkbedrijf)  en 5.8 (Stichting 

Fidant), omdat hij de afwijkingen tussen baten en lasten erg bijzonder vindt.  
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De heer Van Kruisselbergen geeft aan dat onder 5.6. nu alleen de directe lasten en baten van de 

pmc’s staan, bijvoorbeeld dus niet de personeelskosten. Vanaf 2018 wordt de  begroting ingericht in 

deelprogramma’s waarbij dan van het leer- werkbedrijf alle baten en lasten in samenhang in beeld 

worden gebracht. In de tabel 5.8. zijn de baten nog niet geboekt maar dat gaat vanaf de Berap Q2 

wel gebeuren.  

De heer Musters merkt op dat er dan ook de overige bijdragen van de pmc´s beschreven moeten 

worden en dus niet alleen de baten en lasten. 

De heer Van Hamond vraagt of de mensen uit de bijstand werkzaam bij WML-facilitair enkel 

afkomstig zijn uit de gemeente Loon op Zand of ook uit de andere gemeenten.  

De heer Hendrich antwoordt dat deze mensen afkomstig zijn uit alle drie de gemeenten. 

De heer Musters geeft aan dat hij in de liquiditeitsplanning een bedrag van € 300.000,- mist, namelijk 

van de lening van Ruelong B.V. die Baanbrekers moet ontvangen plus de rente. 

De heer Hendrich antwoordt dat de eerste aflossing in april jl. heeft plaatsgevonden en die 

opgenomen had moeten worden. 

De heer Van Hamond vraagt of WML-facilitair in de berap Q2 zal worden meegenomen.  

De heer Van Kruisselbergen antwoordt dat langzaamaan de realiteit van WML-facilitair in beeld 

komt. Een suggestie is om in de berap Q2 de eerste helft 2016 te vergelijken met de eerste helft 

2017. 

De heer Van Hamond vraagt wat er in de € 53.000,- zit op bladzijde 6. 

De heer Van Kruisselbergen antwoordt dat dit kosten vervoer, kosten Broikes en overige leveranties 

betreffen. 

De heer Van Hamond vraagt of de gezinsherenigingen genoemd op bladzijde 8 gevolgen heeft voor 

het bijstandsvolume. 

De heer Van Kruisselbergen antwoordt dat de afdeling inkomensondersteuning deze vraag nu nog 

niet kan beantwoorden, maar ernaar gestreefd wordt dit in berap Q2 mee te nemen.  

Mevrouw De Bruijn vraagt waarom de bijzondere bijstand oploopt. 

De heer Hendrich antwoordt dat dit inderdaad een punt van zorg is en dat in de berap Q2 hierover 

duidelijkheid komt waardoor dit wordt veroorzaakt. 

Mevrouw De Bruijn vraagt in welke sectoren van het sociale domein gevraagde worden om de 

handhavers in te zetten. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit bijvoorbeeld voor PGB is en voor het Bestuurlijk Interventie 

Team (BIT) in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.  

 

Besloten wordt: 

 Om de Berap Q1 2017 vast te stellen.  
 

6. Baanbrekers 2.0 

Mevrouw Van Limpt licht toe dat binnen Baanbrekers men volop aan de slag is met het uitvoeren van  

van de operationele onderzoeksvragen n.a.v. dit projectvoorstel. Daarbij wordt aangegeven waar de 

gemeenten wel en geen keuzes hebben of wat wel of niet beïnvloedbaar is en wat de gevolgen van 

deze keuzes zijn. Het is aan de gemeenten hoe Baanbrekers in de toekomst wordt gepositioneerd, of 

dit smaller of breder is, of dit effecten heeft op andere domeinen en of het noodzakelijk is dat er 

bijvoorbeeld ook middelen uit de andere domeinen ontsloten worden. Deze laatste vragen zijn 

vragen voor de gemeenten en de raden.  

De heer Van Groos merkt op dat hij het n.a.v. pagina 3 onderaan vreemd vindt dat niet wordt 

getwijfeld aan de kwaliteit van Baanbrekers. Overigens staat dit ook in de communicatiememo. 
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Spreker is van mening dat afhankelijk van de resultaten van het onderzoek er wel kan worden 

gesproken over de effectiviteit en efficiency. 

De voorzitter antwoordt dat Baanbrekers een goed product levert tegen een redelijke prijs en dit niet 

ter discussie staat. In het onderzoek gaat het er om wat Baanbrekers niet meer moet doen en wat 

levert daarbij de minste schade op.  

De heer Van Groos vertelt dat een bedrijf uit Waalwijk 15 schoonmakers zoekt waarvan zij de 

vacatures niet kunnen invullen en vraagt hoe dit kan. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat ook WML-facilitair meer dan genoeg werk heeft en niet aan 

mensen kan komen om het werk wat WML-facilitair heeft uit te voeren. Spreekster vervolgt dat nu 

bijvoorbeeld 70 mensen in Transferium van Baanbrekers werkzaam zijn en dit mensen zijn met grote 

beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt en dus niet eenvoudig te bemiddelen. 

Daarnaast moeten werkgevers de bereidheid hebben om deze mensen in dienst te nemen en 

bijvoorbeeld bepaalde arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en werkplekken aan te passen. 

De voorzitter vraagt hoe dit aan te pakken daar er inderdaad de beeldvorming is dat er 1700 mensen 

in de bijstand zitten en er voldoende vacatures zijn die niet ingevuld kunnen worden. 

Spreker vervolgt dat de Langstraat hierin niet uniek is en dat hetzelfde beeld ook in de regio Hart van 

Brabant wordt geschetst. De vraag is hoe het aanbod geschikt te maken voor de bestaande vacatures 

maar ook vice versa.  

De heer Van Groos vraagt waarom het SET de opdracht aan Baanbrekers niet gaat formuleren. 

De voorzitter antwoordt dat het DB er voor zal zorgen dat het SET hun rol goed kan vervullen. De te 

maken keuzes worden dan ook vooraf besproken met het SET. De afspraak is dat het SET dus wordt 

betrokken bij dit traject en hierbij adviserend maar niet sturend zal zijn, conform ook de rol van het 

SET.  

De heer Musters merkt op dat er onderaan pagina 3 wordt gesproken over de tegenvallende 

ontwikkelingen van de gemeentelijke bedragen die er naar zijn mening niet zijn. Spreker vervolgt dat 

hij in de projectkosten de kosten van communicatie mist of komen deze kosten uit de bestaande 

budgetten.  

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat er inderdaad voldoende ruimte is voor communicatie in relatie 

tot het project middels de bestaande budgetten. 

De heer Brekelmans merkt op dat hij de samenhang tussen de deelvragen mist. Spreker vervolgt dat 

hij ook geen nieuw beleid en ontwikkelingen ziet terugkomen en kritisch prestatie indicatoren (KPI´s) 

mist. Spreker vraagt welke vernieuwende zaken, innovatie en keuzes in de kadernota terugkomen. 

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat de opdracht is om circa 1,8 miljoen Euro te bezuinigen, oftewel 

er is primair sprake van een bezuinigingsopdracht.  

De voorzitter merkt op dat of er nog sprake is voor innovatie en vernieuwing mede afhankelijk zal 

zijn van de uitkomsten van het onderzoek. 

De heer Brekelmans vraagt of er m.b.t. de financiële middelen ook een link wordt gelegd met het 

Hart van Brabant niveau. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat telkens ook qua middelen de afweging gemaakt zal moeten 

worden of het loont om aan te sluiten op Hart van Brabant niveau. 

M.b.t. het communicatiememo merkt mevrouw Couwenberg op dat het enkel kijken naar de kosten 

te beperkt is, maar dat er ook gekeken moet worden naar doelgroepen en dit als zodanig ook in de 

memo moet worden meegenomen. 

De heer Musters merkt op dat op pagina 2 van het memo moet worden toegevoegd dat keuzes niet 

alleen aan het DB en AB worden voorgelegd, maar dat de raden ook nog gelegenheid krijgen om een 

zienswijze in te dienen n.a.v. de gemaakte keuzes zoals deze zijn opgenomen in de nieuwe 

kadernota.  
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Besloten wordt: 

 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 met de opmerkingen dat ook naar de doelgroepen 

gekeken moet worden en de Raden de gelegenheid krijgen om een zienswijze te geven op de 

gemaakte keuzes zoals deze zijn opgenomen in de nieuwe kadernota . 

 

7. Archiefzorg- en beheer 

De heer Van Groos merkt op waarom er m.b.t. tot het archief en de nog uit te werken acties niet 

meer aansluiting wordt gezocht met bijvoorbeeld de archieven van de gemeenten om zo niet telkens 

het wiel opnieuw te moeten uitvinden.  

De heer Musters vraagt om een plan van aanpak met een tijdspad daarbij en merkt op om dit 

agendapunt jaarlijks te laten terugkomen op de AB termijnagenda. 

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat dit sowieso jaarlijks terug zal komen in het kader van het 

interbestuurlijk toezicht van de Provincie op gemeenschappelijke regelingen m.b.t. archief en 

informatiebeheer, waarbij er ieder jaar vóór 15 juli moet worden gerapporteerd aan de Provincie 

hoe de organisatie omgaat met het archief- en informatiebeheer. 

Mevrouw Van Limpt geeft aan dat er een plan van aanpak is met acties omtrent het archief en dit is 

opgenomen in het verslag archief- en informatiebeheer 2016 van d.d. 4 juli 2017, zoals dit is gevoegd 

bij de stukken van het bestuur i.v.m. dit agendapunt. 

Mevrouw Couwenberg zegt dat in het verslag wordt gesproken over een te werven CISO functionaris 

en vraagt of dit een uitbreiding van FTE´s is binnen de organisatie.  

De heer Hendrich antwoordt dat Baanbrekers aan het bekijken is hoe hieraan invulling te geven. In 

mei 2018 moet aan een aantal eisen in dit kader worden voldaan. Baanbrekers is hier volop mee aan 

de slag. E.e.a. wordt gezamenlijk opgepakt met de Diamantgroep. Spreker vervolgt dat m.b.t. het 

Ciso verhaal eerst gekeken gaat worden wat we zelf kunnen doen, en dat er dan vervolgens wordt 

bepaald wat Baanbrekers nodig heeft. Naar alle waarschijnlijkheid is er uitbreiding van formatie 

nodig om de informatie veiligheid goed te verankeren en te kunnen borgen in de organisatie. Dit zal 

t.z.t. terugkomen in het bestuur. 

 

Besloten wordt: 

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. 

 

8. Governance Ruelong B.V. 

 

Besloten wordt: 

 De AVA samen te stellen uit de leden van het AB en dit te gaan formaliseren in het statuut 
Ruelong B.V. 

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

 Om het principe besluit te nemen tot het aanpassen van het statuut Ruelong B.V. inzake de 
bevoegdheden van de AVA. 

 Het concept statuut ter besluitvorming na het zomerreces in te brengen in het DB en AB. 
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9. 3de wijziging mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

 

Besloten wordt: 

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

 

10. Controleprotocol Rechtmatigheid 

Mevrouw Couwenberg vraagt of de passage m.b.t. de uitsluiting accountantscontrole op pagina 6 

betekent dat geen enkel inkoopcontract wordt gecontroleerd door de accountant voor dit jaar en 

wijst daarbij op het hoge risico hiervan. 

De heer Hendrich geeft na navraag het volgende antwoord: Er vinden zeker controles plaats. Zo is er 

jaarlijks een zogeheten ‘spendanalyse’ waarbij de uitgaven, gecumuleerd , worden gecontroleerd. 

Ook de controles vanuit IC vinden regulier plaats. De accountant houdt er echter rekening mee dat 

het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) geïmplementeerd wordt binnen Baanbrekers en 

dat daar enige tijd mee gemoeid is. Dus in die zin blijft er wel sprake van een (onvermijdbaar) risico 

welke voortvloeit uit de stap die we gezet hebben met het nieuwe beleid. Maar wel een 

gecontroleerd risico. 

  

Besloten wordt: 

Het controleprotocol 2017 vast te stellen. 

 

11. Normenkader 

 

Besloten wordt: 

Het normenkader rechtmatigheid 2017 vast te stellen. 

 

12. Verzamelverordening PW 

 

Besloten wordt: 

De verzamelverordening Participatiewet IOAW, IOAZ en Bbz vast te stellen. 

 

13. SROI 

Mevrouw Van Limpt licht e.e.a. toe. Spreker zegt dat het beeld wat geschetst wordt in de rapportage  

afwijkingen kan geven omdat SROI nog niet is opgenomen in de reguliere managementinformatie..  

Mevrouw Couwenberg vraagt wat er met deze rapportage wordt gedaan. 

Mevrouw Van Limpt spreekt af dat deze cijfers en rapportage naar het SET zullen gaan.  

De heer Van Groos vraagt om een toelichting op de verschillen tussen volume en realisatie voor 

SROI.  

Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit verschillende oorzaken kan hebben en deze oorzaken zowel 

bij de gemeenten, bij Baanbrekers als bij klanten kunnen liggen. Zij laat nader onderzoek doen naar 

de oorzaken. 

 

Besloten wordt: 

Het concept notitie inbesteding en social return gemeenten in 2016 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

14. Rondvraag en sluiting 

De heer Van Groos vraagt of Baanbrekers wordt geïnformeerd over de landelijk discussie m.b.t. de 

BUIG. 
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Mevrouw Van Limpt antwoordt dat dit gebeurt via, onder meer via DIVOSA.  

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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BIJLAGE 

Antwoorden op door de heer Musters gestelde vragen n.a.v. de ontvangen stukken voor het AB 

van 12 juli 2017  

1. Waarom zijn de Jaarstukken RueLong niet geagendeerd voor de AB-vergadering (al is het alleen 
maar ter kennisname)? Op de Voorlegger staat wel de AB-vergaderdatum van 12 juli vermeld. 

 
Omdat in samenspraak met de voorzitter van het bestuur, c.q. de AvA op 3 juli jl. is besloten om deze 
stukken enkel te verstrekken ter kennisname aan de leden van het AB. Dit omdat het de jaarrekening 
betreft van een Vennootschap onder Firma, welke geen publicatieplicht kent, is er voor gekozen deze 
stukken niet op de openbare AB agenda te zetten. 
 
2. Het resultaat over 2015 is 230.000 euro negatief. In het raadsvoorstel van november 2015 (bij 

uitkoop Vebego) (Raad Heusden 12-11-2015) werd nog een positief resultaat van 400.000 euro 
gemeld. Een verschil van 630.000 euro negatief, dat ten dele verklaard wordt door extra 
advieskosten OR ad 141.500 en extra managementskosten ad 332.000. Kan er een verklaring 
gegeven worden voor het resterende verschil ad ca. 160.000? 

 
Er is met een positief resultaat van € 400.000,- gerekend in de onderhandeling. 
De deal is tot stand gekomen op 4 december 2015. Op het moment van de Raadsvergadering op 12 
november, was er nog geen zicht op het finale onderhandelingsresultaat van o.a. de Managementfee 
en de Goodwill.  
Op 16 december 2015 is WML-F gekomen met een negatieve bijstelling van de Begroting van € 55k 
naar € 345k (minder marge, hoger ziekteverzuim). Toen was de onderhandeling echter al afgerond 
en het raadsvoorstel in Heusden behandeld. 
Daarnaast heeft Baanbrekers een aantal (interne) additionele kosten doorbelast aan WML-F voor 
haar extra inspanning in 2015 om de verwerving/terugkoop tot stand te brengen.  
Het verschil van € 160k is verklaarbaar door bovenstaande twee factoren. Daarnaast zijn de twee 
boekjaren ’14 en ’15 uiteraard nooit helemaal vergelijkbaar. 
Ten slotte is de dynamiek van WML-F dusdanig, dat met name in de laatste maanden heel bepalend 
zijn voor het resultaat. Juist in die periode is onder grote druk de deal gesloten en hebben we ook 
moeten vertrouwen op de Onderhandelingspartner die een direct belang had bij een hoger 
geprognosticeerd resultaat. 
 
3. De extra kosten moeten  in november 2015 toch bekend zijn geweest. Waarom is er in het 

raadsvoorstel van 12-11-2015 geen melding van gemaakt? 
 
Zie het antwoord onder 2. 
 

4. Kunnen de advieskosten voor de OR nog nader gespecificeerd worden? Ik vind het bedrag erg 
hoog (kosten van 2 fte’s)? 

 
De omvang van de verwervingskosten voor adviseurs(en dus niet voor de OR) van € 141.500,- betrof 
de M&A-specialist en advocaatkosten met betrekking tot de contracten/onderhandelingen en ten 
aanzien van de rechtspositie van de toenmalige directeur. 
Daar is met het DB, voor de aanvang van het traject, een bedrag van € 150.000,- voor afgesproken.  
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BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR 

12 juli 2017 



 

Besluitenlijst algemeen bestuur 12 juli 2017 

1.  Opening/mededelingen/ingekomen 

stukken 

 

Kennis wordt genomen van: 

1.a.de termijnagenda, waarbij begin september een datum wordt ingepland om het AB bij te praten over 

het landschap gesubsidieerde arbeid en voor de raad van de gemeente Waalwijk begin september een 

separate bijeenkomst wordt gepland i.v.m. het niet overnemen van de zienswijze van deze raad en het 

onderzoek Baanbrekers 2.0 

1.b.de openbare besluitenlijst DB van 19 mei 2017 

1.c. de verslagen van de bijeenkomsten van de Participatieraad d.d. 23 februari en 20 april jl. en het concept 

verslag Participatieraad d.d. 22 juni jl. Er wordt een nieuwe uitnodiging verstuurd om de leden van het AB 

kennis te laten maken met de leden van de Participatieraad. 

1.d. de resumé verzamelbrief gemeenten 

1.e. de mei circulaire 2017 

 

2. 

 

Verslag en besluitenlijst van  

13 april 2017 

 

Besloten wordt:  

Het verslag en de besluitenlijst van 13 april 2017 vast te stellen. 

3. 

 

Gewaarmerkte Jaarstukken 2016 Besloten wordt: 

� Kennis te nemen van de besluitvorming over de jaarstukken 2016 van Baanbrekers door de 

gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

� De jaarstukken 2016 van Baanbrekers, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, definitief vast te 

stellen. 
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4. Geactualiseerde begroting 2017, 

kadernota 2018 en ontwerp-begroting 

2018 van Baanbrekers, 

na ontvangst zienswijzen 

gemeenteraden 

 

Besloten wordt: 

� Het amendement van de gemeente Waalwijk niet over te nemen.  

� De zienswijzen van de gemeenteraden en de reactie daarop n.a.v. de geactualiseerde begroting 2017, 

de kadernota 2018 en de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers voor kennisgeving aan te nemen. 

� De geactualiseerde begroting 2017, de kadernota 2018 en de ontwerp-begroting 2018, incl. de ontwerp 

meerjarenbegroting 2019-2021 van Baanbrekers definitief vast te stellen.  

� Het door het algemeen bestuur genomen besluit n.a.v. de zienswijzen van de gemeenteraden kenbaar 

te maken aan de drie gemeenten. 

� De opdracht en de onderzoeksvragen ter informatie te doen toekomen aan de raadsleden en deze 

tijdens raad & daad sessies toe te lichten. 

� Dat er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor het traject Baanbrekers 2.0 in de drie raden van de 

gemeenten, waarbij de raden tijdig op- en aanmerkingen kunnen maken en er separaat een drietal raad 

& daad sessies (in september, oktober en november 2017) worden georganiseerd voor de  raden om de 

leden tussentijds te informeren over de stand van zaken. 

 

5. Berap Q1 Besloten wordt : 

� Om de Berap Q1 vast te stellen. 

 

6. Baanbrekers 2.0 Besloten wordt: 

� 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 met de opmerkingen dat ook naar de doelgroepen gekeken moet 

worden en de Raden de gelegenheid krijgen om een zienswijze te geven op de gemaakte keuzes zoals deze 

zijn opgenomen in de nieuwe kadernota . 
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7. Archiefzorg en -beheer Besloten wordt: 

� 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. 

 

8. Governance Ruelong B.V. Besloten wordt: 

� De AVA samen te stellen uit de leden van het AB en dit te gaan formaliseren in het statuut Ruelong B.V. 

� Het verstrekken van informatie m.b.t. Ruelong B.V. zo veel als mogelijk te laten meelopen met de P&C 

cyclus van Baanbrekers. 

� Om het principe besluit te nemen tot het aanpassen van het statuut Ruelong B.V. inzake de 

bevoegdheden van de AVA. 

� Het concept statuut ter besluitvorming na het zomerreces in te brengen in het DB en AB. 

 

9. 3de wijziging mandaat-,  

machtiging en volmacht- 

register Baanbrekers 

Besloten wordt: 

� De 3de wijziging mandaat-, machtiging- en volmachtregister Baanbrekers vast te stellen. 

 

10. Controleprotocol Rechtmatigheid Besloten wordt: 

� Het controleprotocol 2017 vast te stellen. 

 

11. Normenkader  Besloten wordt: 

� Het normenkader rechtmatigheid 2017 vast te stellen. 

 

12.  Verzamelverordening PW Besloten wordt: 

� De verzamelverordening Participatiewet IOAW, IOAZ en Bbz vast te stellen. 

 

13. SROI Kennis wordt genomen van: 

� Het concept notitie inbesteding en social return gemeenten in 2016. 
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Voor akkoord: 13 november 2017 

 

 

 

-------------------------------------------     --------------------------------------------- 

A.E.W. van Limpt       W.J.J.  Ligtenberg 

Secretaris        Voorzitter 



Termijnagenda AB 2017    

Termijnagenda AB 2017 d.d. 13 november  2017    

 Status 30 januari 
en 20 maart 
(informeel) 

13 
april 

12 
juli 

13 
nov 

18 
dec 

  1+2 3 4 5 7 

Onderwerpen Baanbrekers:       

Berap 2017    Q1 Q2 Q3 

Kadernota 2018   cpt def   

Geactualiseerde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021   cpt def   

Jaarstukken 2016 (jaarverslag / jaarrekening)   cpt def   

Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening 2016       
Begroting 2018 (incl. meerjarenbegroting 2019-2021)   cpt def   
(evt.) Tussenbericht / najaarsbericht     n.v.t.  
Besteding 2017 bestemmingsreserve meerjaren onderhoud gebouwen       

Baanbrekers 2.0.    Plan   

Kadernota 2019       

Vergaderplanning 2018 AB (en DB) (d.d. 17.11.2017 in DB daarna AB)       
Directiestatuut/Mandaat-volmachtregeling Baanbrekers (actualisatie)       

Verordeningen 212 en 213 (actualisatie 2018)        

Vennootschapsbelasting       

Verslag Archiefzorg- en beheer        

Onderwerpen SBW:       

Verlofregeling SBW       

Mandaat- volmachtregeling SBW       

Onderwerpen WML-Facilitair/Ruelong BV:       

Jaarrekening 2015 WML-Facilitair       

Jaarrekening 2016 Ruelong BV (WML-Facilitair)       

Begroting 2017 Ruelong BV (WML-Facilitair)      ? 

Governance Ruelong BV/WML Facilitair       

Project synchroniseren administratie, inrichting en verantwoordelijkheid (BB2.0)       

       
Legenda  

Nog op te starten  

Loopt  

Aandacht  

Afgerond  

Behandeling in vergadering  

 



Voorstel Bestuur 
  

1 

 

Voorstel inzake 

 
Berap 2017 Q2 

Steller Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 

Verantwoordelijk 

manager 

Eric Hendrich, manager Bedrijfsvoering en Control 

Datum bestuur 

/kenmerk 
AB 13 november 2017, agendapunt 7 

Gevraagde 

beslissingen 

 

Het AB van Baanbrekers besluit: 

- De Berap 2017 Q2 vast te stellen. 

 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Met naam functionaris(sen)/overlegorgaan 

Interne 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

 

 

 

datum 

/ nvt 

door  

Externe 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

 

11-09-

2017 

Financieel 

beleidsmw 

gemeenten / 

SET 

 

 

Besluitvorming 

 datum advies/besluit 

Besluit van het DB 13-09-2017 - In te stemmen met Berap 2017 Q2 en deze ter 

vaststelling voor te leggen aan het Algemeen 

Bestuur op 13 november 2017. 

- Na instemming de Berap 2017 Q2 vooruit-

lopend op agendering van dit onderwerp op 13 

november 2017 z.s.m. toe te sturen aan het 

AB. 

 

 

 

Besluit van het AB 13-11-2017  

 

 

 

 

ondertekening: 

 

 

W.H. Bak                               W.J.J. Ligtenberg 

Secretaris                               Voorzitter 

Communicatie 

 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht datum / nvt       

Participatieraad datum/nvt       

Anders datum/nvt       

Nadere informatie 



Voorstel Bestuur 
  

2 

 

Aanleiding Op 12 juli 2017 is door het Algemeen Bestuur de geactualiseerde 

begroting 2017 alsook de Berap 2017 Q1 vastgesteld. Deze stukken 

vormen de basis voor Berap 2017 Q2. 

 

Inhoud van het 

voorstel  

Samenvatting Berap 2017 Q2: 

Bijgevoegd is de Bestuursrapportage van Baanbrekers over het tweede 

kwartaal van 2017. In de Berap wordt gerapporteerd over het eerste half 

jaar 2017 en wordt een inschatting gemaakt van de financiële prognose. 

 

Algemeen 

De belangrijkste ontwikkelingen per deelprogramma zijn in hoofdstuk 1 

(voorwoord) van de Berap weergegeven. 

 

Financieel 

Op de volgende pagina is een samenvatting van de financiële afwijkingen 

2017 opgenomen, zowel over het eerste half jaar als voor de prognose 

2017. Qua prognose 2017 kent de Berap een voordelig resultaat op lasten 

en baten van € 1.574.000. Door mutaties op reserves komt het resultaat 

qua prognose 2017 uiteindelijk uit op voordelig € 743.000. 

In de Berap is op pagina 9 ook een begrotingswijziging opgenomen en voor 

het eerst is een resultaat op deelnemingen (Ruelong BV / WML) in de 

cijfers van Baanbrekers verwerkt; betreft een voordeel van € 150.000. 

Nadere toelichting daarop is in hoofdstuk 7 van de Berap opgenomen. 

 

Adviezen in- en extern 

Op maandag 11 september jl. is de Berap 2017 Q2 besproken in het 

overleg met de leden van het SET en de financieel beleidsmedewerkers. 

 

Voorstel: 

Het AB van Baanbrekers besluit: 

- De Berap 2017 Q2 vast te stellen. 

 

 

Dagtekening, 3 november 2017 

 

Bijlage(n) Berap 2017 Q2 

 

  



Voorstel Bestuur 
  

3 

 

 

Samenvatting financiële resultaten Berap 2017 Q2 
 

 

x € 1.000 

V = voordeel / N = nadeel 

Verschil realisatie 

1e half jaar t.o.v. 

geactualiseerde 

begroting 2017 

  

Aanpassing 

prognose 2017 

Vervallen afzonderlijke post Banenafspraken V 368 V 735 

Vervallen afzonderlijke post beschut Werken V 70 V 140 

BUIG lasten en baten, incl. invordering V 348 V 109 

BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken V 24 V 40 

BUIG Loonkostensubsidie Beschut werken  0 N 25 

BBZ V 48  0 

Re-integratie traject-lasten en baten (Rijk) V 154  0 

HOB N 2  0 

Overige bijdrage derden Re-integratie & Part. V 18  0 

PMC’s Werkbedrijf, lasten en baten V 28  0 

Werkpool V 45 V 80 

Fidant V 9  0 

Lasten gesubsidieerd personeel N 36 V 48 

WSW Rijksbijdrage (incl. verrekening Ruelong) V 343 V 252 

Lasten niet-gesubsidieerd personeel V 47 V 30 

Inhuur personeel V 10 N 181 

Afschrijving, onderhoud, rente V 29  0 

Algemene lasten N 97  0 

Gemeentelijke bijdragen 1e helft 2017 N 43  0 

Incidentele lasten en baten V 142 V 100 

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen V 150 V 296 

Lasten budget Baanbrekers 2.0 N 30 N 200 

Resultaat op Deelnemingen  0 V 150 

Totaal saldo van lasten en baten V 1.625 V 1.574 

     

Inzet dekkingsmiddelen     

In begroting opgenomen mutaties reserves:     

Onttrekking best. reserve onderhoud gebouwen N 150 N 296 

Toevoeging best. reserve herpositionering  0 N 735 

Onttrekking best. reserve herpositionering V 30 V 200 

     

     

Totaal V 1.505 V 743 

 

Verschil tussen € 1.505.000 (1e half jaar) en prognose van € 743.000 komt met name doordat een 

bedrag van € 735.000 aan de reserve herpositionering wordt toegevoegd. 

 

N.B.: Voor de gemeenten is daarnaast van belang dat de lasten voor bijzondere bijstand in totaal 

(voor de 3 gemeenten) met € 337.000 stijgen ten opzichte van de begroting. 
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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van 2017. In het tweede kwartaal zijn de concept 
Kadernota 2018 en de bijbehorende ontwerpbegroting 2017 met de geactualiseerde begroting 2017 
besproken in Raden, waarna deze stukken door het Algemeen Bestuur ongewijzigd zijn vastgesteld. 
Ook is in het tweede kwartaal, na overleg met de gemeenten, de opdracht voor het project 
Baanbrekers 2.0 geformuleerd. Dit plan van aanpak voor de vernieuwing van de opdracht van 
Baanbrekers is ook in juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het plan moet leiden tot een 
Kadernota 2019 welke eind van het jaar aan het bestuur zal worden aangeboden. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen per deelprogramma geven we hieronder weer. 
 
Inkomensondersteuning 
Landelijk is het aantal personen in de bijstand het afgelopen jaar toegenomen. In juni 2017 is ook bij 
Baanbrekers het aantal uitkeringsgerechtigden toegenomen (van 1.660 maar 1.693). Deze  toename 
komt voor een groot deel op het conto van een groter aantal statushouders dat een beroep op onze 
dienstverlening doet. 
Op 1 januari 2017 telde Baanbrekers 1.696 bijstandsgerechtigden. Dit aantal steeg de eerste twee 
maanden van 2017 naar uiteindelijk 1.721 personen begin maart. Dit kan worden gezien al een 
voorzetting van de stijgende trend van de afgelopen jaren. Tussen maart 2017 en half juni 2017 
stabiliseerde het bijstandsbestand van Baanbrekers. Het aantal uitkeringsgerechtigden schommelde 
die periode tussen de 1.710 en de 1.720 personen. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2017 
zakte het aantal terug tot net iets onder de 1.700 personen. Sinds een aantal weken schommelt ons 
bijstandsbestand tussen de 1.660 en de 1.680 personen.  
Er is dus daadwerkelijk sprake van een afname als je de recente cijfers vergelijkt met de cijfers van 
begin 2017. Het is echter nog onzeker hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen. Dit houden wij 
goed in de gaten. Op dit moment hebben we te maken met een iets lagere instroom én een hogere 
uitstroom. De oorzaak hiervan kan worden gevonden in de sterk aantrekkende economie in de 
Langstraat. Mensen (ook onze bijstandsklanten) komen dus sneller aan werk. De aantrekkende 
economie zorgt ook voor minder instroom in de bijstand, want er zijn minder mensen werkloos en 
WW-ers zakken minder snel door naar de bijstand.  
 
Verder is het zo dat Baanbrekers een strenge selectie aan de poort hanteert. Ook bemiddelen wij 
actief en succesvol onze klanten naar werk (ook klanten die nog in de uitkeringsaanvraagfase zitten, 
dus die nog geen uitkering hebben). We hebben ons bestand goed en scherp in beeld, waardoor het 
bemiddelen naar werk goede resultaten oplevert. Tenslotte zetten wij goed in op handhaving van de 
regels (we kijken streng naar wie er daadwerkelijk recht heeft op ondersteuning, letten zeer goed op 
fraude en ondernemen direct actie als er iets niet in de haak is). 
 
Het eerste half jaar is de formatie inkomensconsulenten volgens plan op orde gekomen; in het kader 
van de overdracht en het inwerken van de nieuwe, onervaren medewerkers wordt in de komende 
maanden afscheid genomen van de laatste twee inhuurkrachten.  
Er is een tussentijdse evaluatie van het meerjarenbeleidsplan dienstverlenend handhaven 2015-2018 
gemaakt. De resultaten en bevindingen zullen deel uitmaken van de beantwoording van 
onderzoeksvragen in het kader van Baanbrekers 2.0. 
Ten slotte is er een nieuwe verzamelverordening voor de Participatiewet in het Bestuur vastgesteld. 
Deze is tot stand gekomen in overleg met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. 
 

De lasten en baten van bijzondere bijstand zijn in het 1e halfjaar 2017 zo’n 19% hoger dan begroot; 

de prognose is 2017 is daarop naar boven aangepast met € 337.000 (net zoals de baten voor 
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Baanbrekers). Voor de gemeenten betekent dit hogere lasten.  Het is aan de gemeenten om, gelet op 

deze hogere lasten,  eventueel het beleid inzake bijzondere bijstand bij te stellen. 
 
Re-integratie & Participatie (R&P) 
We hebben intensiever geïnvesteerd in het snel oppakken van mensen die in de uitkering stromen. 
Dat wil zeggen dat we met de aantrekkende economie in het Transferium mensen binnen 3 maanden 
uit de uitkering/ aan betaald werk helpen, wat in ruim 60% van de gevallen lukt. Daarnaast vullen we 
de instroom in het Transferium aan met mensen uit het zittende bestand. Waar voorheen voor deze 
mensen de arbeidsmarkt vaak weinig of geen kansen bood, zien we dat we hen nu veel vaker wel 
kunnen helpen aan werk. Ook zijn we dit jaar begonnen met kandidaten met werkperspectief, maar 
tevens multiproblematiek, te helpen richting voorzieningen van het WMO loket en met onze 
collega’s daar samenwerken zodat we ook met deze mensen perspectief naar betaald werk reëel 
maken. 
 
Voor wat betreft plaatsingen interne zijn we druk bezig geweest met plaatsingen voor WML-facilitair 
en het werkbedrijf. In totaal zijn daar van de huidige 325 bemiddelingen zo’n 60 mensen geplaatst. 
Voor de werkpool zijn we bezig met projecten in met name de logistiek bij bedrijven. Dat betekent 
dat we deze mensen in groepen detacheren en daarmee reeds 10 mensen hebben geplaatst en in de 
loop van de komende maanden er nog zo’n 15-20 willen plaatsen. Dat staat los van een groot project 
waar we voorbereidingen treffen met twee andere bedrijven. 
 
Bij het HOB project valt op dat de lijn van betaald werk bemiddelingen blijft stijgen. Momenteel 
hebben we zo’n 50 statushouders aan het betaald werk geholpen, wat ook zo’n 50% is van het totaal 
aantal deelnemers dat in traject is (geweest). We kunnen dus concluderen dat het project succesvol 
is, maar ook dat de ondernemers in de Langstraat erg open staan voor deze werkkrachten. 
 
Al met al zorgen ook deze acties ervoor dat het bijstandsbestand van Baanbrekers inmiddels aan het 
dalen is, terwijl de landelijke trend nog steeds op bijstandsniveau een stijging laat zien. Hoewel het te 
vroeg is om vast te stellen of er sprake is van een trend, mogen we op dit moment gepast trots zijn 
dat we vooruitlopen op de landelijke cijfers.  
 
Leerwerkstructuur 
Bij Verpakken, Cleanroom, Wasserij, Twiddus en Broikes zijn de omzet en kosten volgens begroting. 
In het eerste kwartaal is voor de cleanroomactiviteiten de jaarlijkse audit uitgevoerd door DEKRA 
volgens het kwaliteitssysteem medisch. In het tweede kwartaal is gestart met de opmaat naar de 
nieuwe norm NEN-EN-ISO 13485:2106. Op basis hiervan wordt het kwaliteitssysteem herijkt en 
bijgesteld. De verlengingsaudit in 2018 zal worden gebaseerd op deze nieuwe norm.  
Bij de Cleanroom is het herbezetten van de Wsw-ers kritisch. Hier wordt gewerkt met de inzet van 
enkele bijstandsgerechtigden via Fidant. Inmiddels heeft dit geleid tot uitstroom van vijf ‘fidanters’ 
naar reguliere werkgevers. 
Bij het Werkbedrijf is gestart met voorbereiding van invulling Baanafspraken en Nieuw beschut 
werken. Vanaf het derde kwartaal zal dit zijn beslag krijgen. 
 
WML Facilitair 
Bij WMLF zijn er  in het eerste halfjaar 86 medewerkers door R&P toegeleid naar WML Facilitair. 
Hiervan zijn en worden 33 in – door – en uitstroomtrajecten (IDU) succesvol gerealiseerd. Het aantal 
mensen dat in aanmerking komt voor een IDU-traject bij WML Facilitair is aanzienlijk minder dan de 
ruimte  die WML Facilitair hiervoor beschikbaar heeft (werkervaringsplaatsen). Dit heeft te maken 
met het effect van de aantrekkende markt op de instroom in de Participatiewet, de 
bemiddelingsmogelijkheden bij externe werkgevers (concurrentie) en de hoeveelheid werk bij WML 
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Facilitair. De omzet is toegenomen door uitbreiding bij bestaande klanten en nieuwe projecten, zoals 
groen bij de gemeente Loon op Zand. 
 
In het tweede kwartaal slaagde WML Facilitair er niet in om met de reguliere bezetting en de IDU-
trajecten het werk te klaren. Daardoor was inzet van uitzendkrachten nodig. Inmiddels zijn we aan 
het bezien hoe we de inzet hierop kunnen optimaliseren. 
 
Het 2e kwartaal van 2017 gebruikt om het handboek kwaliteit en milieu aan te passen aan de nieuwe 
ISO normering. De certificering vindt in het 3e kwartaal plaats. 
 
Op basis van een vergelijking tussen 2017 en 2016 over de eerste helft van het jaar is nu een 
voorlopige prognose van voordelig €150.000 opgenomen van het te verwachten resultaat 2017. Als 
resultaat op Deelnemingen is dit ook in de prognose 2017 voor de exploitatie van Baanbrekers 
opgenomen. 
 
Bedrijfsvoering 
In de eerste vier maanden van 2017 is gewerkt aan de oplevering van de jaarstukken 2016/2017. Dit 
traject is succesvol afgerond met een goedkeurende accountantsverklaring. 
Daarnaast is het project opgestart om de bestaande administratieve procedures en werkwijzen te 
optimaliseren en  te laten ondersteunen door de technische mogelijkheden van Navision.  
Vanuit de afdeling Automatisering heeft een aanbesteding voor DMS (Document Management 
System; digitale dossiers) plaats gevonden. In het najaar van 2017 wordt gestart met de 
implementatie van het systeem. 
Eind 2016 is inkoopbeleid vastgesteld. In het tweede kwartaal is in dit kader een eerste inventarisatie 
van de feitelijke situatie, plus een spend-analyse gemaakt. 
Ten slotte is, in samenwerking met de Diamant-groep een training gestart om in 2018 gecertificeerd 
te zijn voor wat betreft Informatieveiligheid en privacy. 
Met de dit jaar extra ingezette P&C-capaciteit worden gaandeweg zichtbare stappen gezet in de 
bedrijfsvoeringsinformatie. 
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2 Inleiding 
 
2.1 Door Algemeen Bestuur  vastgestelde geactualiseerde begroting 2017 
Op 12 juli 2017 is door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de geactualiseerde begroting 2017  en 
de Kadernota 2018 vastgesteld. Beide stukken zijn inmiddels ingezonden aan de Toezichthouder, de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
Deze geactualiseerde begroting 2017 is nu het uitgangspunt voor Berap 2017 Q2.  
Bij het vaststellen van de Kadernota 2018 heeft het Algemeen Bestuur de nadrukkelijke wens 
uitgesproken om de Berap ook meer beleidsmatig in te richten. In deze Berap is daartoe een aanzet 
gegeven. 
 
In deze Berap van Baanbrekers zijn nu de activiteiten van WML Facilitair (die zijn ondergebracht in 
Ruelong BV) opgenomen als resultaat deelnemingen. Deze besloten vennootschap is 100% eigendom 
van Baanbrekers en exploiteert WML-Facilitair voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 
beveiliging.  Van Ruelong BV is de jaarrekening 2015 op 12 juli 2017 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de jaarrekening 2016, waarbij nog een 
adequate openingsbalans per 1 januari 2016 wordt opgesteld (i.v.m. uittreden Vebego). Streven is 
om van deze jaarrekening in het 4e kwartaal 2017 een goedkeurende accountantsverklaring 
beschikbaar te hebben, zodat daarna de bestuurlijke besluitvorming over deze stukken kan worden 
afgerond. 
 
Zoals is toegezegd  in Berap 2017 Q1, zijn in hoofdstuk 7 van Berap Q2 cijfers over de 1e helft van 
2017 in vergelijking met de 1e helft 2016 opgenomen. Bedoeling is om vanaf nu ook het (tussentijds) 
resultaat op deelnemingen op te nemen in de cijfers van Baanbrekers, in deze Berap zit in de 
prognose 2017 daardoor een voordeel 2017 van € 150.000. 
Nadat de jaarrekening 2016 van Ruelong bekend is, kan verder gewerkt worden aan een meerjaren 
begroting 2017 – 2021; deze zal eerst nog door de AvA van Ruelong moeten worden vastgesteld. 
Met het AB volgt in november 2017 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 Q2 

Met ingang van 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 Q2 is met deze incidentele dekking rekening gehouden. 
 
2.3 Inhoud Berap 2e kwartaal 2017 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van Berap 2017 Q2 op hoofdlijnen weergegeven. In 
hoofdstuk 4 vindt u de cijfers van de Berap 2017 Q2 per begrotingspost. In hoofdstuk 5 is een 
uitgebreidere toelichting van de cijfers Berap 2017 Q2 opgenomen, met daarbij een vergelijking met 
de gewijzigde begroting 2017. Hoofdstuk 6 bevat personele gegevens. In hoofdstuk 7 zijn van WML 
Facilitair / Ruelong BV de realisatiecijfer s over de 1e helft van 2017 opgenomen, in vergelijking met 
de realisatiecijfers over de 1e helft van 2016. 
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3 Samenvatting Berap 2017 Q2 
 
De op 12 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgestelde geactualiseerde begroting 2017 is in 
maart 2017 in procedure gegaan en dus gebaseerd op de kennis en cijfers die op dat moment 
beschikbaar waren. Sindsdien en ook na de in april 2017 opgestelde Berap 2017 Q1 zijn nieuwe 
ontwikkelingen en cijfers bekend geworden, die in deze Berap hun weerslag hebben gekregen. 
 
Belangrijk is een correctie van structureel € 735.000, wegens een dubbel opgenomen raming van de 
lasten loonkostensubsidie Banenafspraken (deze lasten maakten al onderdeel uit van bestaande 
begrotingspost BUIG-lasten). Aangezien deze post in 2017 en 2018 is gedekt vanuit de reserve 
herpositionering en vanaf 2019 mede oorzaak was voor de taakstelling van het traject Baanbrekers 
2.0, wordt deze op die punten nu gecorrigeerd. Dit punt heeft dus vooralsnog geen gevolgen voor de 
gemeentelijke bijdragen. 
Naast deze wijziging leidt de Berap 2017 Q2 ten opzichte van de geactualiseerde (sluitende) 
begroting tot een resultaat op lasten en baten van voordelig € 743.000. Dit betekent indicatief een 
lagere bijdrage voor de gemeenten. In afwachting van Berap 2017 Q3 en jaarrekening 2017 wordt dit 
bedrag nu niet tussentijds verrekend. Definitieve vaststelling volgt pas bij jaarrekening 2017. 
 
In onderstaande tabel staan in de 1e kolom met cijfers de verschillen ten opzichte van de begroting 
voor het 1e half jaar 2017 en in de 2e kolom wijzingen voor de prognose voor heel 2017. 
Kort samengevat kunnen de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: 
 

x € 1.000 
V = voordeel / N = nadeel 

Verschil realisatie 
1e half jaar t.o.v. 
geactualiseerde 
begroting 2017 

  
Aanpassing 

prognose 2017 

Vervallen afzonderlijke post Banenafspraken V 368 V 735 

Vervallen afzonderlijke post beschut Werken V 70 V 140 

BUIG lasten en baten, incl. invordering V 348 V 109 

BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken V 24 V 40 

BUIG Loonkostensubsidie Beschut werken  0 N 25 

BBZ V 48  0 

Re-integratie traject-lasten en baten (Rijk) V 154  0 

HOB N 2  0 

Overige bijdrage derden Re-integratie & Part. V 18  0 

PMC’s Werkbedrijf, lasten en baten V 28  0 

Werkpool V 45 V 80 

Fidant V 9  0 

Lasten gesubsidieerd personeel N 36 V 48 

WSW Rijksbijdrage (incl. verrekening Ruelong) V 343 V 252 

Lasten niet-gesubsidieerd personeel V 47 V 30 

Inhuur personeel V 10 N 181 

Afschrijving, onderhoud, rente V 29  0 

Algemene lasten N 97  0 

Gemeentelijke bijdragen 1e helft 2017 N 43  0 

Incidentele lasten en baten V 142 V 100 

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen V 150 V 296 

Lasten budget Baanbrekers 2.0 N 30 N 200 

Resultaat op Deelnemingen  0 V 150 

Totaal saldo van lasten en baten V 1.625 V 1.574 
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x € 1.000 
V = voordeel / N = nadeel 
 
VERVOLG 

Verschil realisatie 
1e half jaar t.o.v. 
geactualiseerde 
begroting 2017 

  
Aanpassing 

prognose 2017 

Totaal saldo van lasten en baten V 1.625 V 1.574 
     

Inzet dekkingsmiddelen     

In begroting opgenomen mutaties reserves:     

Onttrekk. best.res. onderhoud gebouwen N 150 N 296 

Toevoeging best. res. herpositionering  0 N 735 

Onttrekk. best. Res. herpositionering V 30 V 200 

Voorlopige onttrekking reserve herpositionering     

     

Totaal V 1.505 V 743 
 
Verschil tussen € 1.505.000 (1e half jaar) en prognose van € 743.000 komt met name doordat een 
bedrag van € 735.000 aan de reserve herpositionering wordt toegevoegd. 
 
N.B.: Voor de gemeenten is daarnaast van belang dat de lasten voor bijzondere bijstand in totaal 

(voor de 3 gemeenten) qua met € 337.000 stijgen ten opzichte van de begroting. 
 
 
Gevolgen berap 2017 Q2 voor: 

- Bestemmingsreserve  herpositionering 
- Taakstellende stelpost Baanbekers 2.0 

 
Situatie geactualiseerde meerjarenbegroting 2017 / ontwerp-begroting 2018: 
 

 
 
 
Toevoeging reserve herpositionering is voor € 1.865.000 opgenomen in de geactualiseerde begroting 
2017 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017). De correctie in deze Berap inzake Banenafspraken 
van € 735.000 heeft invloed op het in de geactualiseerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat 
die € 735.000 deel uitmaakte van het “tekort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 werd gedekt 
uit de bestemmingsreserve herpositionering. Nu dit door deze correctie niet nodig is, stijgt de 
storting in de bestemmingsreserve Herpositionering naar € 2.600.000. Ook in 2018 is daardoor  
€ 735.000 minder nodig. 

 Bedragen

x € 1.000

Totaal MJB 2017 – 2021 954 1.410 1.618 1.965 1.751

Dekking:

- Vrijval voorziening lening -1.500 0 0 0 0

-  Vrijval best.res. debiteuren BUIG -1.319 0 0 0 0

-  Toevoeg.best.res. herpositionering 1.865 0 0 0 0

-  Onttrek.best.res. herpositionering 0 -1.410 0 0 0

-   Stelpost Baanbrekers 2.0 0 0 -1.618 -1.965 -1.751

Saldo meerjarenbegroting 0 0 0 0 0

Begroting 2017 2018 2019 2020 2021
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Daardoor resteert in de bestemmingsreserve herpositionering na 2018 niet € 255.000, maar  
€ 1.725.000. Pas bij de jaarrekening 2017 wordt een oordeel over de stand van de reserves 
opgemaakt en worden een eventuele herwaardering toegepast. 
 
In de jaren 2019 – 2021 wordt door de correctie van de dubbele raming Banenafspraken van  
€ 735.000 per jaar de taakstelling voor het traject Baanbrekers 2.0 met dit bedrag verlaagd (zie 
onderstaande tabel). 
 
Situatie na verwerking mutaties Berap 2017 Q2: 
 

 
 
De prognose van de stand van de bestemmingsreserve herpositionering per 31 december 2018 
wordt met bovenstaande gegevens bij gesteld van positief € 455.000 (bij de ontwerp-begroting 2018)  
naar € 1.925.000. Rekening houdend met het eerdere besluit van het AB op 12 juli 2017 over het 
budget van € 200.000 voor Baanbrekers 2.0 wordt de stand dan € 1.725.000. 
 
 
Begrotingswijziging 2017 en verder (structurele doorwerking) 
Niet alle afwijkingen behoeven tot een begrotingswijziging te leiden, omdat cijfers per Berap in de 
prognose kunnen fluctueren. Voor 2017 wordt voorgesteld de begroting per saldo te verlagen met  
€ 665.000, in de buurt van de € 743.000 uit de kolom prognose 2017.  Deze bedragen zijn de indicatie 
voor de lagere gemeentelijke bijdragen 2017. Daarmee is de begroting 2017 nog steeds  sluitend.  
 
Ook voor de jaren 2018 – 2021 zijn de wijzigingen aangegeven. Ook in die jaren worden de 
gemeentelijke bijdragen lager. Integraal worden deze effecten verwerkt in de nog op te stellen 
actualisering van de begroting 2018; vanaf 2019 betreft dit in budgettaire zin alleen de doorwerking 
van de meicirculaire voor het onderdeel rijksuitkering WSW (inclusief aandeel Ruelong BV). 
De raming van de BUIG-lasten is vanaf deze Berap gesplitst in 3 delen: uitkeringen, Banenafspraken 
en Beschut Werken. In de oude raming zat al een bedrag voor Banenafspraken, verwachting voor 
2017 is nu op € 360.000 gesteld. Meerjarig is dat vooralsnog gelijk gehouden, bij de actualisering van 
de begroting 2018 wordt dat vanaf 2018 verder bezien. 
Dit betekent ook dat eerdere ramingen voor Beschut Werken en Banenafspraken (deels) komen te 
vervallen. 
 

 Bedragen

x € 1.000

Totaal MJB 2017 – 2021 954 1.410 1.618 1.965 1.751

Verlaging i.v.m. corr. Banenafspraken -735 -735 -735 -735 -735

Te dekken bedragen 219 675 883 1.230 1.016

Dekking:

- Vrijval voorziening lening -1.500 0 0 0 0

-  Vrijval best.res. debiteuren BUIG -1.319 0 0 0 0

-  Toevoeg.best.res. herpositionering 2.600 0 0 0 0

-  Onttrek.best.res. herpositionering 0 -675 0 0 0

-   Stelpost Baanbrekers 2.0 0 0 -883 -1.230 -1.016

Saldo meerjarenbegroting 0 0 0 0 0

Begroting 2017 2018 2019 2020 2021
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In onderstaande tabel is de begrotingswijziging van Berap 2017 Q2 opgenomen (waarbij V = 
voordeel / N = nadeel): 
 

 
 

 
 

 
In hoofdstuk 4  is een overzicht van alle lasten en baten opgenomen en in hoofdstuk 5 verdere 
specificaties en toelichtingen op alle begrotingsposten. 
  

Exploitatie x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

LASTEN

BUIG lasten uitkeringen V  400 V  400 V  400 V  400 V  400

BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken N  360 N  360 N  360 N  360 N  360

BUIG Loonkostensubsidie Beschut werken N    25 N  252 N  326 N  326 N  326

Totaal lasten BUIG V    15 N  212 N  286 N  286 N  286

Bijzondere bijstand lasten N   337

Re-integratie (uitvoering beschut Werk) 0 N  145 N  187 N  187 N  187

Beschut werken V  140 V  397 V  513 V  513 V  513

Banenafspraken V  735 V  735 V  735 V  735 V  735

Inhuur personeel N  181 0 0 0 0

Budget Baanbrekers 2.0 N  200 0 0 0 0

Verlaging taakstelling Baanbrekers 2.0 0 0 N  735 N  735 N  735

Totaal LASTEN V  172 V  775 V    40 V    40 V    40

Exploitatie x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

BATEN

BUIG Rijksbijdrage V  109 0 0 0 0

Bijzondere bijstand baten V  337

Rijksbijdrage WSW (incl. buitengemeenten) V  328 V  295 V  270 V  225 V  166

Doorschuiven aandeel Ruelong BV N    76 N    76 N    76 N    76 N   76

Werkpool V    80 0 0 0 0

Incidentele baten V  100 0 0 0 0

Resultaat op deelnemingen (Ruelong BV) V  150 0 0 0 0

Totaal BATEN V1.028 V  219 V  194 V  149 V    90

Totaal saldo van lasten en baten V1.200 N  994 V  234 V  189 V   130

Toevoeging best.res. herpositionering N  735 N   735

Onttrekking best.res. herpositionering V  200

Totaal (effect op gemeent.bijdr.) V  665 V  259 V  234 V  189 V   130
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4 Overzicht lasten en baten Berap 2e kwartaal 2017 
 

 
 

 
  

Exploitatie x € 1.000
 Begroting 1e 

helft 2017 

 Realisatie 1e 

helft 2017 

 Verschil 1e 

helft 2017 

 begroting 2017 

geactualiseerd 
 prognose 2017 

 verschil             

(V = voordeel / 

N = nadeel) 

1 2 3 (= 2 - 1) 4 5 6

LASTEN

BUIG lasten uitkeringen 12.213 12.342 -129 23.472 23.472 0

BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken 200 176 24 400 360 V        40

BUIG Loonkostensubsidie Beschut werken 0 0 0 0 25 N        25

Totaal lasten BUIG 12.413 12.518 -105 23.872 23.857 V        15

BBZ lasten 196 260 -64 392 392 0

Bijzondere bijstand lasten 863 1.031 -168 1.725 2.062 N      337

Budget Re-integratie 796 654 142 1.592 1.592 0

HOB 179 112 67 357 411 N        54

Beschut werken 70 0 70 140 0 V      140

Banenafspraken 368 0 368 735 0 V      735

Lasten PMC's Werkbedrijf 155 75 80 309 309 0

Werkpool 14 0 14 28 28 0

Fidant 360 388 -28 720 720 0

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0 0

Lasten overig (omzet) 0 0 0 0 0 0

Lasten gesubs. personeel 7.349 7.436 -87 14.698 14.695 V          3

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -2.125 -2.146 21 -4.249 -4.294 V        45

Personeelslasten 204 174 30 407 407 0

Netto personeelslasten 5.428 5.464 -36 10.856 10.808 V        48

Lasten niet gesubs. personeel 4.723 4.681 42 9.443 9.413 V        30

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -337 -333 -4 -673 -673 0

Personeelslasten 60 51 9 119 119 0

Netto personeelslasten 4.446 4.399 47 8.889 8.859 V        30

Inhuur personeel 330 320 10 517 698 N      181

Afschrijving,  onderhoud, rente 488 459 29 975 975 0

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 150 0 150 366 70 V      296

Algemene lasten 987 1.084 -97 1.831 1.831 0

Incidentele lasten 50 31 19 100 100 0

Budget Baanbrekers 2.0 0 30 -30 0 200 N      200

Totaal LASTEN 27.293 26.825 468 53.404 52.912 V      492
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Exploitatie x € 1.000
 Begroting 1e 

helft 2017 

 Realisatie 1e 

helft 2017 

 Verschil 1e 

helft 2017 

 begroting 2017 

geactualiseerd 
 prognose 2017 

 verschil             

(V = voordeel / 

N = nadeel) 

1 2 3 (= 2 - 1) 4 5 6

BATEN

BUIG Rijksbijdrage 11.708 12.176 468 23.415 23.524 V     109

Invorderingen 300 309 9 600 600 0

Netto BUIG 12.008 12.485 477 24.015 24.124 V     109

BBZ baten 156 268 112 312 312 0

Bijzondere bijstand baten 863 1.031 168 1.725 2.062 V     337

Re-integratie 834 846 12 1.668 1.668 0

HOB 179 110 -69 357 411 V       54

Overige bijdragen derden 100 118 18 200 200 0

Rijksbijdrage WSW 6.800 6.800 0 13.599 13.277 N     322

Doorschuiven aandeel Ruelong BV -1.762 -1.765 -3 -3.524 -3.600 N       76

Vergoeding buitengemeenten en BW -325 0 325 -650 0 V     650

Vergoeding Begeleid Werken (BW) -100 -79 21 -200 -200 0

Netto Subsidie 4.613 4.956 343 9.225 9.477 V     252

Omzet PMC's Werkbedrijf 1.555 1.503 -52 3.110 3.110 0

Werkpool 685 716 31 1.370 1.450 V       80

Fidant baten (extern) 105 128 23 210 210 0

Fidant baten (intern) 180 194 14 360 360 0

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0 0

Omzet overig 0 0 0 0 0 0

Dienstovereenkomst Ruelong BV (WML F) 404 404 0 807 807 0

Bijdragen gemeenten 4.443 4.400 -43 8.885 8.885 0

Incidentele baten 50 173 123 5.020 5.120 V      100

Resultaat op deelnemingen (Ruelong BV) 0 0 0 0 150 V      150

Totaal BATEN 26.175 27.332 1.157 57.264 58.346 V   1.082

Totaal saldo van lasten en baten -1.118 507 1.625 3.860 5.434 V   1.574

Toevoeging algemene reserve 0 0 0 -3.420 -3.420 0

Toevoeging reserve personeelsvoorziening 0 0 0 -20 -20 0

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

Onttrekking best.res. onderhoud gebouwen 150 0 -150 366 70 N      296

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

Toevoeging best.res. herpositionering 0 0 0 -1.865 -2.600 N      735

Onttrekking best.res. herpositionering 0 30 30 0 200 V      200

Gerealiseerde resultaat -968 537 1.505 0 743 V      743
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5 Toelichting op de cijfers 
 
5.1 BUIG 

 

De BUIG lasten bestaan uit 3 onderdelen: 

a. BUIG lasten uitkeringen 

b. BUIG loonkostensubsidie Banenafspraken 

c. BUIG loonkostensubsidie Beschut Werken 

In de geactualiseerde begroting 2017 zijn ten onrechte de posten onder b. en c. apart opgenomen. 

Vanaf deze Berap zullen deze als onderdeel van de BUIG-lasten worden gepresenteerd. 

Onder a. t/m c worden deze deelposten toegelicht. Financiële tussenstand 2017: 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e helft ‘17 
Realisatie 

1e helft ‘17 
Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

BUIG Uitkeringen 12.213 12.342 N  129 23.472 23.472 
BUIG Banenafspraken 200 176 V    24 400 360 
BUIG Beschut Werken 0 0 0 0 25 

Totaal 12.413 12.518 N  105 23.872 23.857 
 

a. BUIG lasten uitkeringen 

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 het aantal uitkeringen gestegen naar 1.696 en in het 1e kwartaal steeg  dit 

verder naar 1.717; inmiddels is dit aantal per 30 juni gedaald naar 1.693 (door hogere uitstroom dan 

instroom). De verwachting is dat het aantal uitkeringen richting het einde van het jaar nog verder zal 

dalen. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 2017 wordt nu bijgesteld naar 1.691, zijnde gelijk 

aan de begroting 2017. Per gemeente en in totaal betekent dat: 
 

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 35 23 54 112 
Uitstroom 1e kwartaal 26 14 47 87 
Stand 31 maart 2017 593 289 839 1.721 
     
Instroom 2e kwartaal 44 31 72 147 
Uitstroom 2e kwartaal 56 49 70 175 
     

Stand 30 juni  2017 581 271 841 1.693 
 

Gemiddeld aantal eind 2017 580 271 840 1.691 
Verschil begroting – werkelijkhd -2 -8 + 10 0 

Verschil raming - werkelijkheid V € 28 V € 142 N € 140 0 
 

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

Budget begroting 2017 8.216 3.939 11.717 23.872 
Idem, zonder Ban.Afspr./BW    23.472 
Nieuw o.b.v. gemiddelde Q2 8.050 3.762 11.660 23.472 
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Doordat binnen de BUIG-lasten het budget voor Banenafspraken is afgezonderd, wijzigt ook het 

geraamde gemiddelde bedrag voor de uitkeringen van € 14.117 naar € 13.881 (zijnde € 23.472 / 

1.691); met dit bedrag is gerekend voor de verdeling tussen de gemeenten. 

 

Baanbrekers blijft nog steeds beneden de landelijke ontwikkelingen van de BUIG: 

 

 
 

b. BUIG loonkostensubsidie Banenafspraken 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e helft ‘17 
Realisatie 

1e helft ‘17 
Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Banenafspraken 200 176 V    24 400 360 
Totaal 200 176 V    24 400 360 

 

De lasten Banenafspraken waren opgenomen in de begroting van het BUIG-budget (onder deel 

uitkeringen), daarom is in bovenstaand overzicht bij de begroting 2017 op deze deelpost nog “0” 

opgenomen. Om meer inzicht te geven is het totaalbedrag uit de begroting van €23.872.000 nu 

gesplitst in € 23.472.000 (uitkeringen) en € 400.000 (Banenafspraken). De daarnaast separaat in de 

geactualiseerde begroting  2017 opgenomen afzonderlijke post (zie onder 5.5) komt daarmee te 

vervallen. 

Bovenstaande lasten zijn exclusief de uitvoeringskosten. Die zijn opgenomen in de salarissen niet-

gesubsidieerd personeel op het niveau (qua formatie) van eind 2016. Voor de komende jaren moet 

nog wel een afspraak worden gemaakt voor de autonome ontwikkeling van de uitvoeringskosten 

indien het aantal banenafspraken verder blijft groeien. 

 

Over de eerste 6 maanden is het aantal toegekende Banenafspraken (van 25,5 uur) als volgt: 
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Aantallen Totaal Gemiddeld 

31-01-2017 52 52 
28-02-2017 55 54 
31-03-2017 53 53 
30-04-2017 55 54 
31-05-2017 60 55 
30-06-2017 59 56 

 

Met de Banenafspraken wordt waar mogelijk restrictief omgegaan, maar gezien de praktijkroute en 

plaatsingen intern wordt dit jaar nog een verdere lichte stijging verwacht, maar het is heel moeilijk te 

voorspellen. Het Ministerie gaat de regeling promoten naar het publiek en uiteindelijk kunnen 

mensen niet worden geweigerd, hoe restrictief ook met de Banenafspraken wordt omgegaan. 

 

 

c. BUIG loonkostensubsidie Beschut Werken 

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

bestaande verplichtingen voor beschut werken : 

- Taakstelling: eind 2017:  12 banen / eind 2018 22 banen 

- Uiterlijk per 31 december 2017 moeten 12 beschutte werkplekken van 31 uur per week zijn 

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). 
 

Per half augustus 2017 zijn de volgende aantallen m.b.t. Beschut Werken van belang: 

 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

UWV negatieve adviezen 0 0 3 3 
UWV positieve adviezen 5 0 3 8 
UWV afgegeven beschikkingen 0 0 0 0 
     

Plaatsingen van 31 uur 0 0 0 0 

Taakstelling 31 december 2017 5 2 5 12 

Nog te realiseren plaatsen 2017 5 2 5 12 

 

In de eerste maanden van 2017 is vooralsnog niet geïnvesteerd in de realisatie van Nieuw Beschut 

Werken. Wel is de voorbereiding voor de plaatsingen gedaan. Naar verwachting zullen in het 4e 

kwartaal de eerste plaatsingen worden gerealiseerd (mede op basis van de 8 positieve adviezen). Dit 

betekent dat de lasten voor beschut werken lager zullen uitkomen dan begroot; uitgangspunt was 

plaatsingen per 1 juli. De uitvoeringskosten zullen voor 2017 dan ook nihil zijn. De begroting voor 

beschut werken wordt in 2017 dus neerwaarts bijgesteld (zie onderstaand schema). 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e helft ‘17 
Realisatie 

1e helft ‘17 
Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Beschut werken 40 0 V     40 89 25 
Uitvoeringskosten 20 0 V     20 51 0 
Totaal 60 0 V     60 140 25 

 



Concept Berap 2e kwartaal 2017 

   

 

15 

De uitvoeringskosten beschut werken moeten onder de re-integratiegelden worden opgenomen in 

de begroting worden opgenomen; deze behoren niet tot de BUIG. Dit speelt nog niet voor 2017, 

omdat door late realisatie die kosten in 2017 nihil zijn. Voor de jaren daarna worden 

uitvoeringskosten dus verantwoord op de post re-integratie.  
 

BUIG Rijksbijdrage 
In de geactualiseerde begroting 2017 is op basis van de gegevens van het ministerie van Sociale 
Zaken & Werkgelegenheid van september 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); dit was reeds gemeld in Berap 2017 Q1. Definitieve 
vaststelling voor 2017 zal rond 1 oktober bekend zijn.  

 
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 
 
Vooralsnog is deze hogere rijksuitkering  een incidenteel (autonoom) voordeel. Pas in oktober 2017 
wordt het definitief budget 2017 en de nieuwe indicatieve meerjarenraming door het ministerie 
bekend gemaakt.  Daarbij wordt ook een nieuwe verdeelsystematiek gehanteerd, hetgeen tot andere 
bedragen voor 2017 (en latere jaren) kan leiden. 
 

Invordering BUIG  

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

invordering BUIG in de begroting verhoogd van € 500.000,- naar € 600.000,- (jaarrekening 2016 was 

 € 440.000) en zijn de uitvoeringskosten € 96.000,- hoger door vooralsnog tijdelijke inzet van extra 

personeel. Afgesproken is om in het najaar van 2017 deze pilot te evalueren. Deze evaluatie komt in 

het DB van oktober en in het AB van november a.s. aan de orde. Op basis van het 1e halfjaar is de 

verwachting dat de opbrengst van € 600.000,- in 2017 wordt gehaald. 

 

Saldo BUIG na 1e halfjaar 2017 (incl. lasten Banenafspraken) 
 

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Uitgaven 1e halfjaar (a + b + c) 4.421 1.956 6.142 12.519 
Invorderingen 63 36 211 310 
Saldo 1e kwartaal 4.358 1.920 5.931 12.209 
         
Budget rijksbijdrage 1e halfjaar 4.263 1.898 6.014 12.175 

Totaal -95 -22 83 -34 

 

Tekort in percentages 2,23 1,16  0,28 
Overschot in percent.   1,38  
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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 helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Lasten 196 195      1 392 392 
Baten 156 201    45 312 312 

Saldo 40 -6 V   46 80 80 
 
Het 1e halfjaar laat per saldo een voordeel zien van € 46.000,-. Gelet op het grillige verloop van deze 
lasten en baten blijft vooralsnog de prognose gelijk aan de begroting 2017. 
 
 
5.3 Bijzondere bijstand 
Op grond van door de gemeenten vastgesteld beleid voert Baanbrekers de bijzondere bijstand uit.  
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). 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Heusden 243 329   +   86 485 658 
Loon op Zand 152 188 +   36 303 376 
Waalwijk 469 514 +   45 937 1.028 

Totaal 864 1.031 + 167 1.725 2.062 
 
De lasten en baten zijn in het 1e halfjaar 2017 zo’n 19% hoger dan begroot; de prognose is 2017 is 
daarop naar boven aangepast  met € 337.000. Ervaring uit 2016 leert dat jaartotaal ongeveer 2x het 
bedrag na een half jaar is. Het is aan de gemeenten om, gelet op deze hogere lasten,  eventueel het 
beleid inzake bijzondere bijstand bij te stellen. 
 
Tegemoetkomingen bijzondere bijstand worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden Participatiewet 
en aan overige minima. Op de volgende pagina zijn per kostensoort en per gemeente  de lasten 
bijzondere bijstand over het 1e half jaar van 2017 in een tabel gespecificeerd. 
 
In de onderste regel van deze tabel is het verschil met dezelfde periode van vorig jaar weergegeven, 
in totaal € 151.000. Per gemeente betekent dit: 
- Heusden + € 96.000; komt door stijging van het aantal dossiers met 1/3, vooral op de posten 

directe levensbehoeften (+ € 30.000, voornamelijk het gevolg van meer statushouders, jongeren 
in dit geval (wiens ouders in het buitenland wonen), kosten financiële transacties (+ € 42.000, 
door het meer vóórkomen van bewindvoering, door meer kosten Kredietbank als gevolg van  
toenemend aantal statushouders) en collectieve ziektekostenpremies (+ € 21.000).  

- Loon op Zand + € 42.000; komt door stijging van het aantal dossiers met 25%, vooral op de 
posten kosten financiële transacties (+ € 68.000, bewindvoering, Kredietbank) en collectieve 
ziektekostenpremies (+ € 20.000). Daarnaast is er een daling op de post kosten maatschappelijke 
opvang (€ 48.000), vermoedelijk omdat tot en met 2016 op deze post de kosten voor hulp bij 
huishouden werden verantwoord. 
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- Waalwijk + € 13.000; ondanks de daling van het dossiers (- 9%) is er per saldo een stijging van de 

lasten. Dit komt door een toename op de posten directe levensbehoeften (+ € 18.000, jongere 
statushouders), kosten financiële transacties (+ € 53.000, bewindvoering, Kredietbank voor 
statushouders) en collectieve ziektekostenpremies (+ € 30.000). Daar tegenover staat een 
daling  € 85.000 op de post collectieve ziektekostenpremie hulp bij huishouden (wordt vanaf 
2017 niet meer uit bijzondere bijstand betaald, maar uit WMO-budget van Waalwijk). 

 
 

Bijzondere bijstand 1e halfjaar 2017 naar hoofdkostensoorten         

  TOTAAL   HEUSDEN   LOON OP ZAND WAALWIJK 

Omschrijving aantal 
dossiers  

bedrag aantal 
dossiers  

bedrag aantal 
dossiers  

bedrag aantal 
dossiers  

bedrag 

directe levensbehoeften 111 121.968 40 45.598 22 14.572 49 61.797 

kosten huishouden 36 3.365 9 812 7 597 20 1.955 

voorziening voor wonen 79 53.127 34 18.124 12 3.337 33 31.666 

voorziening voor opvang 13 8.920 2 1.873 8 6.993 3 54 

kosten maatschappelijke zorg 62 33.949 24 13.625 11 5.281 27 15.042 

kosten financiële transacties 694 381.246 223 121.178 129 67.760 342 192.308 

kosten uitstroombevordering 4 800 1 482 0 0 3 319 

kosten medische dienstverlening 47 11.163 14 2.277 15 5.090 18 3.795 

kosten overige kostensoorten 8 8.588 3 516 2 618 3 7.455 

individuele inkomenstoeslag 265 114.001 82 35.140 36 15.610 147 63.251 

individuele studietoeslag 2 2.784 1 384 0 0 1 2.400 

                  

SUB-TOTAAL 1.321 739.912 433 240.010 242 119.859 646 380.042 

                  

Hulp bij huishouding 48 8.906 0 0 12 3.286 36 5.620 

Collectieve ziektekostenpremie   295.885   90.719   66.828   138.338 

diverse adm. posten/ontvangsten   -13.728   -1.631   -2.260   -9.837 

                  

TOTALEN 1e helft 2017 1.369 1.030.975 433 329.098 254 187.713 682 514.164 

         

TOTALEN 1e helft 2016  1.272 880.040  328 233.237  197  146.030  747  500.774  

       -   

VERSCHIL 2017 t.o.v. 2016 +    97 +150.935 + 105 +95.681 +57 + 41.684 - 65  +13.390 
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5.4 Re-integratie 

 
Lasten re-integratie 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Inburgering 35 0 V     35 70 70 
T2W 25 3 V     22 50 50 
Talent@Werkhart 15 0 V     15 30 30 
Transferium 25 7 V     18 50 50 
Inhuur WM Transferium 46 47 N       1 91 91 
Tijdelijke jobcoach 20 0 V     20 41 41 
Opleidingen 45 53 N       8 90 90 
Stimuleringspremies 60 57 V       3 120 120 
Trajecten 0 82 N     82 0  
Subtotaal  271 249 V     22 542 542 
      
Gesubs.Baanbrekers:      
Ruelong BV (WML-F) 150 83 V     67 300 300 
Werkbedrijf 120 103 V     17 240 240 
Werken Op Locatie 60 91 N     31 120 120 
Subtotaal 330 277 V     53 660 660 
      
Gesubsidieerd elders:      
Bruto loonk. Fidant 150 128 V     22 300 300 
Bruto lk. Talentbanen 45 0 V     45 90 90 
Subtotaal 195 128 V     67 390 390 
      
Totaal 796 654 V    142 1.592 1.592 

 

Onder de post trajecten staan lasten die nog onder daarboven opgenomen posten verdeeld moeten 

worden; in Berap 2017 Q3 zal dat worden verwerkt.  

Door het grillige verloop van de lasten gedurende het jaar is er vooralsnog geen aanleiding om de 

begroting van € 1.592.000 aan te passen. 

 

Rijksuitkering re-integratie (W-deel) 
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 door de gemeenten  

betaald per daadwerkelijk uitgevoerd traject. 

In het 2e kwartaal van 2017 heeft de gemeente Waalwijk besloten 18 (2 trajecten waren al stil-

zwijgend gerealiseerd, 16 trajecten zijn recent schriftelijk bevestigd) extra trajecten af te nemen, 

waardoor het aantal te realiseren trajecten voor deze gemeente op 48 komt. De extra te declareren 
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bijdrage bedraagt € 53.568.  Door latere start van deze trajecten (die steeds een half jaar duren) zal 

een deel van de werkzaamheden overlopen naar 2018. Bij Berap 2017 Q3 zal daarvan zo mogelijk 

een nadere schatting worden opgenomen en de prognose 2017 neerwaarts worden bijgesteld. Om 

die reden wordt op deze post nu geen begrotingswijziging opgenomen (wel nieuwe prognose). 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

      
Inzet werkmakelaars 135 104 V  31 270 324 
Extra taaltraining 15 6 V    9 30 30 
Stimuleringspremies 17  V  17 33 33 
Opleiding c.a. 12 2  V  10 24 24 
Administr. lasten 0 0 0 p.m. p.m. 
Totaal lasten 179 112 V  67 357 411 
      
Bijdrage gemeenten:      
- Heusden 90 48 N  42 179 179 
- Loon op Zand 44,5 24 N  21 89 89 
- Waalwijk (+18) 44,5 38 N    7 89 143 
Totaal baten 179 110 N  69 357 411 
Saldo 0   2 V    2 0 0 

 

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); 

- Vanuit de gemeente Waalwijk wordt nog € 31.500 ontvangen vanwege het project 
statushouders aan de poort. 

- Bijdrage Platform Techniek Heusden voor 6 maanden 2017 van in totaal € 8.000,- (gerealiseerd 
febr. t/m juni € 6.652,-) 

- Bijdrage Participatie Verklaringstraject (PvT) Waalwijk € 5.000,- 
In totaal nu bekend voor € 135.000; vooralsnog kan de prognose gelijk aan de begroting blijven. 
 
 
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 en zijn daartoe aparte posten 

opgenomen: 

- Beschut werken => eind 2017:  12 banen / eind 2018 22 banen 

Raming lasten 12 beschutte werkplekken van 31 uur per week is 12x  € 14.820 = € 177.840 op 

jaarbasis. 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). 
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- Banenafspraken 

Betreft per 30-06-2017 66 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.  

De lasten van beschut werken en banenafspraken behoren v.w.b. de loonkostensubsidies uit de BUIG 

en voor wat betreft de uitvoering uit het re-integratiebudget te worden gefinancierd. Vanaf deze 

Berap worden die lasten niet meer als afzonderlijke begrotingspost opgenomen (zie ook onder 5.1.b 

en 5.1.c  voor verdere toelichting). 
 
 
5.6 PMC’s Werkbedrijf 

De realisatie tot en met het 2e kwartaal verloopt als volgt: 

 

 
 
Per PMC zijn de volgende bijzonderheden op te merken: 

- Bovenstaand overzicht omvat alleen de directe lasten en baten. Bepaalde lasten die bij de PMC’s 

horen (bv. salarislasten en overheadkosten) zitten elders in deze Berap. 

- Lasten en baten van de PMC verlopen gedurende het jaar niet helemaal gelijkmatig. In totaal is 

de afwijking per saldo over de 1e helft 2017 nihil, zodat de prognose in totaal nu gelijk blijft aan 

Exploitatie x € 1.000                               

(afgeronde bedragen)  Begroting t/m  

1e helft 2017 

 Realisatie 1e 

helft 2017 

 Verschil 1e 

helft 2017 

 begroting 

2017 

geactualiseerd 

 prognose 

2017 

1 2 3 (= 2 - 1) 4 5

DIRECTE LASTEN PMC's

Verpakken en assemblage 33 1 V     32 66 66

Wasserij 8 2 V       6 16 16

Twiddus 27 0 V     27 53 53

Cleanroom 35 34 V       1 70 70

Broikes 43 38 V       5 85 85

Sub-totaal 145 75 V    70 290 290

Transferium 10 0 V     10 19 19

TOTAAL DIRECTE LASTEN PMC's 155 75 V     80 309 309

BATEN PMC's (OMZET)

Verpakken en assemblage 365 392 V     27 730 760

Wasserij 150 132 N     18 300 300

Twiddus 365 372 V       7 730 760

Cleanroom 525 468 N     57 1.050 1.050

Broikes 100 96 N       4 200 200

Sub-totaal 1.505 1.460 N    45 3.010 3.070

Transferium 50 17 N     33 100 40

TOTAAL BATEN PMC's (OMZET) 1.555 1.477 N     78 3.110 3.110

RESULTAAT PMC's

Verpakken en assemblage 332 391 V    59 664 694

Wasserij 142 130 N    12 284 284

Twiddus 339 372 V    34 677 707

Cleanroom 490 434 N    56 980 980

Broikes 58 58 0 115 115

Sub-totaal 1.360 1.385 V    25 2.720 2.780

Transferium 41 17 N     24 81 21

TOTAAL RESULTAAT PMC's 1.401 1.402 V       1 2.801 2.801
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de begroting. Vooralsnog is in de onderliggende specificatie de prognose per deelpost niet 

aangepast. 

- Verpakken en assemblage loopt halverwege het jaar iets voor op de begroting € 59.000), maar 

vooralsnog hoeft de prognose nu niet te worden aangepast; 

- Wasserij blijft na het 1e half jaar per saldo iets (€ 12.000) achter, maar dat komt omdat een deel 

van de omzet over juni pas begin juli 2017 is verwerkt. 

- Twiddus: de effecten van exclusiviteit kledinginzameling worden duidelijk zichtbaar. Gevolg is 

dat het resultaat € 33.000 beter is t.o.v. begroting.  Verwacht wordt dit verder doorzet in de 

laatste 2 kwartalen. 

- Cleanroom: het resultaat blijft € 56.000 achter. Echter het resultaat van juli met € 110.000 

omzet is zodanig dat verwacht wordt dat de begroting wordt gehaald.  

- Broikes zit op niveau van de begroting 2017. 

- Transferium. Het resultaat blijft achter t.o.v. begroting. Momenteel wordt naar een verklaring 

gezocht. De verwachting is dat er omzet ten onrechte op Verpakken is geboekt, terwijl de orders 

in het Transferium zijn gemaakt. Bij Berap 2017 Q3 zal dit duidelijk zijn zijn en, indien nodig, 

aangepast en toegelicht worden. 

 
 
5.7 Werkpool 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e helft ‘17 
Realisatie 

1e helft ‘17 
Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Lasten 14 0 V     14 28 28 
Baten 685 716 V     31 1.370 1.450 

Saldo (positief) 671 716 V     45 1.342 1.422 
 

De prognose van de baten is naar aanleiding van de gerealiseerde omzet in het eerste halfjaar en de 

verwachtingen voor de 2e helft van 2017 met € 80.000 naar boven bijgesteld. 

 

 
5.8 Fidant 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

1e helft ‘17 
Realisatie 

1e helft ‘17 
Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

      
Werkbedrijf 240 207 V   33 480 480 
Werken op locatie 120 182 N   62 240 240 
Totaal lasten 360 389 N   29 720 720 
      
Werkbedrijf 120 103 N   17 240 240 
Werken op locatie 60 91 V   31 120 120 
Fidant extern 105 128 V   23 210 210 
Totaal baten 285 322 V   37 570 570 
      
Saldo     75    67 V   8 N    150 N    150 

 
  



Concept Berap 2e kwartaal 2017 

   

 

22 

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).  

In totaliteit is er geen aanleiding om de prognose aan te passen; vooralsnog wordt de prognose op 

onderdelen gelijk gehouden aan de begroting. Bij Berap 2017 Q3 wordt dit nader bezien. 

 

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,-).  

 
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; dit schuift op. In de 1e helft van 2017 zijn nog geen lasten en baten verantwoord. In Berap 2017 
Q3 zal nadere informatie worden opgenomen. 
 
 
5.10 Salarissen gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat na het 1e helft van 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Boventalligen 40 57 N   17 81 179 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 559 619 N   60 1.118 1.221 
Inkomensondersteuning 57 61 N     4 113 129 
Re-integratie & Particip. 1.936 1.861 V   75 3.872 3.713 
Werkbedrijf 2.722 2.692 V   30 5.444 5.338 
Ruelong BV (WML FAC) 2.160 2.146 V   14 4.320 4.365 
Sub-totaal 7.474 7.436 V   38 14.948 14.945 
Stelpost LIV 0 0 0 -250 -250 
Sub-totaal 7.474 7.436 V   38 14.698 14.695 
      
Doorbelast Ruelong BV -2.160 -2.146 N   14 -4.320 -4.365 
Doorbelast aandeel LIV 0 0 0 71 71 

Totaal lasten 5.314 5.290 V   24 10.449 10.401 

 

De boventallige medewerkers werden voorheen opgenomen in de afdeling Directie, voortaan 

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

In het eerste halfjaar is er sprake van enkele 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.  

 
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. 
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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. 
 

Voor de doelgroep WSW’ers betekent dit in FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week): 

 
Aantal gewogen fte 
(jaargemiddelde) 

Begroting 
2017 

Realisatie 
1e  helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Prognose 
2017 

Boventalligen 2,11 1,30 V     0,81 5,41 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 31,80 35,58 N     3,78 34,83 
Inkomensondersteuning 3,22 3,77 N     0,55 3,77 
Re-integratie & Particip. 129,24 116,33 V   12,91 115,56 
Werkbedrijf 185,70 187,92 N     2,22 191,70 
Sub-totaal 352,07 344,90 V     7,17 351,27 
     
Ruelong BV (WML FAC) 140,30 139,71 V     0,59 141,08 

Totaal formatie / bez. 492,37 484,61 V     7,76 492,35 

 

Tussen de afdelingen is in het 1e halfjaar 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). 

 

 
5.11  (Rijks)bijdrage WSW 

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

rijksbijdrage WSW opgenomen. Op basis van deze cijfers is voor 2017 rekening gehouden met een 

gemiddeld bedrag per SE van € 24.603,-.  
In de huidige (geactualiseerde) meerjarenbegroting 2017 – 2022 is de rijksuitkering WSW als baten 
nog opgenomen op basis van het begrip “woongemeenten” en daarom is een stelpost voor 
verrekeningen met andere schappen opgenomen van (netto) € 650.000,-. 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Basis MJB 2017 13.599 12.502 11.690 10.816 10.447 10.447 
Buitengemeenten -650 -587 -539 -539 -539 -539 

Netto-raming 12.949 11.915 11.151 10.277 9.908 9.908 

 
Bij de meicirculaire is het begrip “woongemeenten” omgezet in “betaalgemeenten”. Daarmee komt 
de stelpost buitengemeenten uit bovenstaand overzicht in de meerjarenbegroting te vervallen. 
Het meerjarig verloop op grond van de meicirculaire 2017 wordt nu: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Netto-raming 12.949 11.915 11.151 10.277 9.908 9.908 
Meicircircul. 2017 13.277 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 

Verschil MJB +328 +292 +269 +314 +373 -1 

 
Stijging van de baten wordt vooral veroorzaakt door een toevoeging van 2,031% vanwege loon- en 
prijsbijstelling 2017. Budget 2017 is definitief, voor andere jaren zijn budgetten indicatief. 
 

N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen (op zijn vroegst vanaf 2019). 
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Door bovenstaande aanpassingen van de uitkering WSW wijzigt ook het gemiddelde bedrag per SE, 

ten opzichte van de Meicirculaire 2016 voor 2017 van € 24.609,- (in de geactualiseerde begroting 

2017 is gerekend met € 24.603) naar € 25.240,-. 
 

Toename bedrag per 
arbeidsjaar (SE) 2017 2018 2019 2020 2021 

Meicirculaire 2017 €        25.240   €        24.292   €        23.838   €        23.315   €        23.716  

Meicirculaire 2016 €        24.609   €        23.819   €        23.495   €        23.095   €        23.595  

Toename €             631   €             473   €             343   €             220   €             121  

 
Uit deze tabel is af te leiden dat het bedrag per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire 2017 de 
komende jaren blijft dalen (was al eerder bekend).  
 
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 per saldo met  
€ 76.000,- door de hogere rijksuitkering per SE en enkele verschuiving van fte’s vanuit andere 
afdelingen. In totaal komt het aan Ruelong BV door te schuiven aandeel 2017 in de WSW-uitkering 
uit op € 3.600.000,- (zie ook tabel pagina 10).  
Zowel in de begroting als in de prognose 2017 van Baanbrekers is daarmee netto alleen de 
rijksuitkering van de voor Baanbrekers werkzame WSW-ers opgenomen. 
 
Met deze nieuwe gegevens uit de Meicirculaire 2017 komen de in Berap 2017 Q1 opgenomen risico’s 
(wijziging woongemeente / betaalgemeente en loon- en prijsbijstelling) te vervallen. 
 
 
5.12 Salarissen niet gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat na het 1e half jaar van 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Directie 235 253 N   18 470 444 
Boventalligen 102 116 N   14 204 272 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 1.143 1.207 N   64 2.285 2.257 
Inkomensondersteuning 1.406 1.313 V   93 2.813 2.799 
Re-integratie & Particip. 963 953 V   10 1.926 1.926 
Werkbedrijf 521 506 V   15 1.042 1.042 
Ruelong BV (WML FAC) 337 333 V     4 673 673 
Sub-totaal 4.707 4.681 V   26 9.443 9.413 
      
Doorbelast Ruelong BV -337 -333 N     4 - 673 - 673 

Totaal lasten 4.370 4.348 V   22 8.770 8.740 

 

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de afwijkingen per saldo beperkt van omvang. 

Bij de Directie is in verband met het vertrek van de directeur de prognose gewijzigd ten opzichte van 

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  helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Prognose 
2017 

Directie 5,50 5,50 0 5,50 
Boventalligen 2,06 2,67 N   0,61 2,06 
Bedrijfsvoering & Ctrl 33,57 38,66 N   5,09 33,57 
Inkomensondersteuning 48,12 50,16 N   2,04 48,12 
Re-integratie & Particip. 31,31 31,07 V   0,24 31,31 
Werkbedrijf 19,38 18,38 V        1 19,38 
Sub-totaal 139,94 146,44 N   6,50 139,94 
     
Ruelong BV (WML FAC) 13,53 11,76 V   1,77 12,93 

Totaal formatie/ bez. 153,47 158,20 N   4,73 152,87 

 

Bij Bedrijfsvoering is sprake van tijdelijke inzet op sleutelposities in verband met langdurige ziekte 

van enkele medewerkers; vooralsnog wordt de prognose 2017 daarvoor niet aangepast. 

Tevens is 1 fte wel in het budget maar niet in de formatie van Bedrijfsvoering opgenomen, waardoor 

het feitelijke verschil 4,09 bedraagt. 

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

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

daarvan volgt pas vanaf het 2e halfjaar 2017. 
 
 
5.13 Overige personeelslasten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Gesubsidieerd person. 204 174 -30 407 407 
Niet-gesubs. Personeel 60 51 -9 119 119 
Totaal lasten 264 225 -39 526 526 

 

Tot deze lasten behoren bijvoorbeeld gratificaties, bedrijfsgeneeskundige dienst, opleidingen en 

persoonlijke beschermingsmiddelen. De lasten zijn over de 1e helft van 2017 iets lager. De prognose 

blijft gelijk aan de begroting. 

 

 
5.14 Inhuur derden  
Gespecificeerd naar afdeling ontstaat na het 1e halfjaar 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Directie 14 3 V      11 27 122 
Bedrijfsvoering 48 48 0 95 150 
Inkomensondersteuning 218 269 N      51 295 376 
Re-integratie & Particip. 25 0 V      25 50 0 
Werkbedrijf 25 0 V      25 50 50 

Totaal lasten 330 320 V      10 517 698 
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In totaal ligt inhuur derden het 1e halfjaar € 10.000,- onder de begroting 2017. In de 2e helft van 2017 

is extra inhuur derden nodig; in totaal wordt de prognose met € 181.000 naar boven bijgesteld. 

Bij de Directie is de prognose verhoogd vanwege de start van de interim-directeur per 21 augustus.  

Bij Bedrijfsvoering is de prognose verhoogd vanwege het inhuren van een tijdelijke medewerker voor 

de tweede helft van 2017 in verband met langdurige ziekte. 

Bij de afdeling Inkomensondersteuning is meer inhuur door het later dan 1 mei 2017 (dat was in de 

begroting opgenomen) in dienst treden van nieuwe medewerkers. Daarvoor is ook budget 

beschikbaar onder de post salarissen niet-gesubsidieerd personeel; op dit budget is nu een voordeel 

(zie onder 5.12). 

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

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Afschrijvingen 338 314 V     24 675 675 
Onderhoud 118 116 V       2 235 235 
Rente 33 29 V       4 65 65 

Totaal lasten 489 459 V     30 975 975 

 
De post afschrijvingen, onderhoud en rente valt over het 1e halfjaar  € 30.000,- 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; er is nu dus geen reden om de prognose 2017 aan te passen. 
 
5.16 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,- voor verbouwingen en meubilair.  
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Groot onderhoud 100 0 V   100 256 0 
Verbouw./meubilair 50 0 V    50 110 70 

Totaal lasten 150 0 V  150 366 70 

 
In de aanloop naar Baanbrekers 2.0 is gezocht naar het temporiseren van uitgaven. De start van de 
investeringen is vertraagd; momenteel loopt er nog overleg met de Ondernemingsraad. De 
verwachting is dat eind 2017 mogelijk nog zo’n € 70.000 besteed gaat worden; de rest schuift door 
naar 2018. Bij Berap 2017 Q3 zal daar mee duidelijkheid over zijn. Pas dan wordt bezien of een 
begrotingswijziging op deze post moet komen, in samenhang met een tegengestelde wijziging op de 
post onttrekking bestemmingsreserve onderhoud gebouwen (zie 5.22); is feitelijk neutraal. 
 
 



Concept Berap 2e kwartaal 2017 

   

 

27 

5.17 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 

helft 2017 

Realisatie 1e 

helft ‘2017 

Verschil 1e 

helft 2017 

Begroting 

2017 

Prognose 

2017 

Hulpstoffen/gereedsch 

Huur 

Representatiekosten 

Verzekering/Belasting 

Energiekosten 

Beveiliging 

Schoonmaak 

Algemene kosten 

Kantoorkosten 

Automatisering 

Bestuurskosten 

Advieskosten 

OR / Cliëntenraad 

Subtotaal 

 

Overige lasten(omzet) 

Overige baten (omzet) 

Subtotaal 

 61 

10 

8 

68 

115 

53 

83 

56 

120 

389 

10 

63 

10 

1.046 

 

26 

85 

59 

  54 

11 

7 

63 

104 

54 

82 

42 

117 

474 

17 

89 

19 

1.133 

 

44 

93 

49 

V        7 

N        1 

V        1 

V        5 

V      11 

N        1 

V        1 

V      14 

V        3 

N      85 

N        7 

N      26 

N        9 

N      87 

 

N      18 

V        8  

N      10  

122 

19 

16 

136 

230 

106 

166 

113 

240 

635 

20 

125 

20 

1.948 

 

53 

170 

-117 

122 

19 

16 

136 

230 

106 

166 

113 

240 

635 

20 

125 

20 

1.948 

 

53 

170 

-117 

Totaal lasten 987 1.084 N      97 1.831 1.831 

 

In het eerste halfjaar liggen de lasten iets boven de begroting. De prognose is (exclusief de overige 

kosten ) gelijk gehouden aan de begroting (€ 1.948.000,-).  

De kosten van automatisering zijn in het eerst half jaar hoger, met name vanwege de kosten van 

licenties en onderhoudscontracten (die het gehele jaar betreffen). 

De advieskosten over het eerste halfjaar betreffen onder andere de externe inzet voor totstand-

koming van de Kadernota 2018 (en aanverwante stukken) en de accountant. 

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 

wordt dit bedrag gesplitst in baten en lasten. 

 
 
5.18 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: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Pers. Dir. +Bedrijfsvoer. 172 172 0 343 343 
Overige pers.kosten 63 63 0 126 126 
Afschrijv. , onderhoud, 
Algemene kosten, 

 
169 

 
169 

 
0 338 338 

Totaal doorberekening 404 404 0 807 807 
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5.19 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 (€ 387.000) 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); in totaal 
€ 8.885.000. 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 helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

      
Gemeente. bijdragen 4.443 4.400 N   43 8.885 8.885 
Waarvan:      
Heusden (38,18%) 1.696 1.680 N   16 3.392 3.392 
Loon op Zand (20,25%) 900 891 N     9 1.799 1.799 
Waalwijk (41,58%) 1.847 1.829 N   18 3.694 3.694 

N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 
 
Het in deze Berap opgenomen exploitatievoordeel (zie hoofdstukken 3 en 4) is nog niet verrekend 
met bovenstaande bijdragen. Vooralsnog is dit voordeel indicatief en pas bij de jaarrekening wordt 
definitief bepaald of de gemeentelijke bijdrage hoger of lager zijn. 
 
 
5.20 Incidentele lasten en baten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft ‘17 

Realisatie 
1e helft ‘17 

Verschil 1e 
helft  2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Lasten:      
Incidentele lasten 50 31 V   19 100 100 
      
Baten:      
Vrijval lening Ruelong 750 0 N   750 1.500 1.500 
Bijdr.gem. result. 2016 1.710 0 N  1.710 3.420 3.420 
Overige incident. baten 50 173 V   123 100 200 
Totaal baten 2.510 173 N  2.337 5.020 5.120 
      

Saldo 2.460 142 N  2.318    4.920    5.020 

 
Voor incidentele lasten en baten zijn standaardposten van € 100.000,- per jaar in de begroting 2017 
opgenomen.  In het 2e kwartaal is de verkoop van het pand aan de Ecliptica in Loon op Zand 
geëffectueerd, wat in juni heeft geleid tot een incidentele bate van € 118.000,- ; op dit onderdeel is 
de prognose met € 100.000 naar boven bijgesteld. 
 
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 geactualiseerde begroting 2017 (door het AB vastgesteld op 13 juli jl.) en zullen in de 2e helft 
van 2017 in de realisatie zichtbaar worden. 
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In totaal komen de incidentele baten in de begroting 2017 uit op € 4.920.000,-. In verband met de 
hierboven genoemde verkoop van de Ecliptica is de prognose voor dit jaar iets verhoogd. 
 
 
5.21 Budget Baanbrekers 2.0 
 

Het project Baanbrekers 2.0 wordt uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden. Daartoe heeft het 

Algemeen Bestuur op 12 juli 2017 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 200.000;  

uitgaande van een looptijd tot 1 januari 2019 inclusief bestuurlijke behandeling tot die datum. 
 

Bedragen x € 1.000 Budget 
2017 

Lasten 1e 
helft 2017 

Prognose 2e 
helft 2017 

Prognose 
2017 

Uitvoering 
in 2018 

Onderzoek PMC 65 0 60 60 0 
Onderzoek herb.WSW 15 0 0 0 0 
Projectbegeleider 55 30 45 75 0 
Versterking beleid 40 0 40 40 0 
Vervanging / aanvulling 
reguliere taken 25 

 
0 

 
25 

 
25 0 

      

Totaal mutaties reserv. 200 30 170 200  

 
Op 12 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om € 200.000 ten laste van de bestemmings-
reserve herpositionering ter beschikking te stellen van het traject Baanbrekers 2.0. 
Het onderzoek herbezetting WSW-functies wordt deels meegenomen in het onderzoek PMC’s en 
deels intern uitgevoerd; de prognose op deze deelpost is daarom nihil. 
Vanaf april 2017 was de projectbegeleider al aan de slag gegaan (zie kosten 1e helft 2017). De 
verwachting is dat het gehele budget in 2017 wordt besteed. 
 
 
5.22 Resultaat op deelnemingen 
Baanbrekers kent de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW), de stichting Fidant en Ruelong 
BV als verbonden partijen.  
 
De stichting SBW en Fidant maken geen winst en geen verlies en hebben  geen eigen vermogen. Het 
algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens het bestuur van zowel SBW als Fidant. 
 
Per 1 januari 2016 is de besloten vennootschap Ruelong BV 100% eigendom van Baanbrekers. 
Ruelong BV exploiteert WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak en 
beveiliging. Aangezien er ultimo 2016 156 Wsw-medewerkers gedetacheerd zijn bij WML Facilitair, 
zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor 
Baanbrekers groot. Voor- en nadelen op de exploitatie Ruelong BV kunnen gevolgen hebben voor de 
exploitatie van Baanbrekers. Indien dit het geval is, wordt dit ook in de rapportages van Baanbrekers 
verwerkt.. 
 
In hoofdstuk 7 (zie hierna) is voor Ruelong BV van de exploitatie een vergelijking opgenomen tussen 
de realisatie over het 1e half jaar van 2017 versus   het 1e half jaar van 2016.  
In de voorlopige jaarrekening 2016 van Ruelong is een resultaat opgenomen van voordelig € 21.000, 
over het eerst half jaar 2016 was het resultaat € 130.000 negatief (zie hoofdstuk 7). 
Ervan uitgaande dat in de 2e helft van 2017 eenzelfde effect zal optreden, verwachten we vooralsnog 
een positief resultaat 2017 van € 150.000. 
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5.23 Mutaties reserves 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
1e helft 

‘17 

Realisatie 
1e helft 

‘17 

Verschil 
1e helft  

2017 

Begroting 
2017 

Prognose 
2017 

Prognose 
stand per 
eind 2017 

Toev. Algemene reserve 0 0 0 -3.420 -3.420 0 
Toev. personeelsvoorz. 0 0 0 -20 -20 96 
Toev. Onderhoud geb. 0 0 0 -240 -240  
Onttr. Onderhoud geb. 150 0 150 366 70 482 
Onttr. Debiteuren BUIG 0 0 0 1.319 1.319 0 
Toev. Herpositionering 0 0 0 -1.865 -2.600 2.400 
Ontt. herpositionering 0 30 30 0 200 n.v.t. 

Totaal mutaties reserv. 180 0 - 180 -3.860 -4.691  

 
Omdat posten pas later in 2017 tot boekingen leiden is in het 2e kwartaal geen realisatie opgenomen.  
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; komt in zijn geheel in het 3e kwartaal 2017. 

- Toevoeging reserve personeelsvoorziening van € 20.000 wordt pas in de 2e helft van 2017 
verwerkt. 

- Toevoeging onderhoud gebouwen is op grond van het meerjarenplan 2017 – 2021 voor 2017 
begroot op € 240.000 en wordt pas in de 2e helft van 2017 verwerkt. 

- Onttrekking onderhoud gebouwen is voor 2017 begroot op € 366.000 en gekoppeld aan de 
werkelijke lasten (zie onder 5.16 Lasten meerjaren onderhoud gebouwen). De start van de 
investeringen is vertraagd; momenteel loopt er nog overleg met de Ondernemingsraad. De 
verwachting is dat eind 2017 mogelijk nog zo’n € 70.000 besteed gaat worden; de rest schuift 
door naar 2018. Bij Berap 2017 Q3 zal daar meer duidelijkheid over zijn. 

- Onttrekking debiteuren BUIG is voor € 1.319.000 opgenomen in de geactualiseerde begroting 
2017 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017); onttrekking wordt in het 3e kwartaal van 2017 
verwerkt. 

- Toevoeging reserve herpositionering is voor € 1.865.000 opgenomen in de geactualiseerde 
begroting 2017 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017; onttrekking wordt in het 3e kwartaal 
van 2017 verwerkt. De correctie in deze Berap van € 735.000 heeft invloed op het in de 
geactualiseerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat die € 735.000 deel uitmaakte van 
het “tekort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 werd gedekt uit de bestemmingsreserve 
herpositionering. Nu dit door deze correctie niet nodig is, stijgt de storting in de 
bestemmingsreserve Herpositionering naar € 2.600.000. 

- Bij onttrekking herpositionering is  de prognose aangepast met € 200.000, op grond van het 
besluit van het Algemeen Bestuur op 12 juli 2017 inzake Baanbrekers 2.0. De besteding van deze 
middelen is opgenomen onder post 5.21 Budget Baanbrekers 2.0.   
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6 Personeelszaken 
 
6.1 Bezetting 
In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per 30 juni 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. 
 

DIV Kostenplaats WSW Ambtenaren SBW WIW Fidant WFG WFL WFS Eindtotaal 

Directie Directie   2,70 2,80           5,50 

  Boventallig 1,20 2,67        3,87 

    1,20 5,37 2,80           9,37 

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 2,80 0,89      9,49 

  B&C P&O 2,20 3,67 4,83       10,70 

  B&C Bedrijfsbureau 8,83 2,00 5,80       16,63 

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

  B&C Kantine 9,63 0,80 0,89       11,31 

  B&C Interne Beheersing 5,00 2,08 2,00       9,08 

    36,58 13,95 23,82 0,89         75,24 

Inkomensondersteuning IO Manager   1,00             1,00 

  IO Inkomen   7,33 22,04       29,38 

  IO Ondersteuning 3,88 11,41 3,70       19,00 

  IO Kwaliteit   3,67 1,00       4,67 

    3,88 23,41 26,74           54,04 

Re-integratie & Participatie R&P Manager     1,00           1,00 

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

  R&P Re-integratie    5,00  34,61     39,61 

  R&P Werkpool 112,02 7,19 7,80       127,02 

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

    112,02 13,64 17,43   34,61       177,71 

Werkbedrijf WB Manager     1,00           1,00 

  WB Verpakken & Assemblage 84,28 1,00 2,00       87,28 

  WB Wasserij 11,92  2,00       13,92 

  WB Cleanroom 34,31  4,80       39,11 

  WB Twiddus 57,57  1,00 2,00      60,57 

  WB Broikes 4,22  0,78  0,89     5,89 

  WB Accountmanagement    1,80       1,80 

  WB Transferium    2,00       2,00 

    192,30 1,00 15,38 2,00 0,89       211,56 

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 51,97 2,60 3,00 1,00      58,57 

  Heusden 19,66         19,66 

  Machinale ploeg 9,20  1,00       10,20 

  Regioploeg 2,67 0,60        3,27 

  Regioploeg Onderhoud 7,00         7,00 

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

  TD/Inkoop 4,44         4,44 

    136,99 3,20 7,00 1,56         148,74 
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DIV Kostenplaats WSW Ambtenaren SBW WIW Fidant WFG WFL WFS Eindtotaal 

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

  Bedrijfsbureau       2,00    2,00 

  Beveiliging        1,54 1,05 2,59 

  Grootschalig Groen       3,80 11,86   15,66 

  Heusden       1,00 2,00   3,00 

  Machinale ploeg       3,00 8,86   11,86 

  Regioploeg       4,00    4,00 

  Regioploeg Onderhoud       8,93 9,80   18,73 

  Schoonmaak       2,76 4,67 31,70 39,13 

  TD/Inkoop       2,00    2,00 

  Loon op Zand       2,00 7,57   9,57 

              32,49 47,18 32,76 112,42 

Eindtotaal   482,97 60,57 93,18 4,44 35,50 32,49 47,18 32,76 789,08 

 
 
 



  

6.2 Verzuimcijfers 

 
Onderstaand de cijfers en grafieken over het 1e halfjaar:  
 

cumulatief  2017 2016 2015 
landelijk 

gemiddelde 
Doelstelling 

BB 

1e kwartaal 13,2% 12,8% 11,8% 11,3% 9,3% 

2e kwartaal 12,5% 11,0% 9,6% 11,5% 9,3% 

 
      Ziekteverzuim 2017 per maand         Totaal  

  Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf 
Re-

integratie Inkomens WML fac. WML Fac   
2017 2016 2015 

Landelijk 
gemiddelde  

  
Markt&Strategie & 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% 11,5% 

februari 60,1% 10,2% 17,8% 10,5% 13,7% 13,0% 10,4%   14,3% 14,4% 12,4% 11,5% 

maart 53,8% 8,2% 15,8% 8,9% 8,1% 11,9% 10,8%   12,6% 12,7% 11,8% 11,5% 

april 60,1% 10,0% 14,1% 8,4% 7,5% 10,2% 11,3%   12,1% 10,8% 9,9% 11,5% 

mei 61,3% 9,6% 12,8% 9,5% 6,9% 9,7% 8,6%   11,5% 10,2% 8,9% 11,5% 

juni 62,0% 9,2% 12,8% 10,4% 6,9% 9,7% 8,2%   11,5% 12,0% 9,6% 11,5% 

 

      Ziekteverzuim 2017 cumulatief        Totaal  

  Directie, Bedrijfsvoering Werkbedrijf 
Re-

integratie Inkomens WML fac. WML Fac   
2017 2016 2015 

Doel-
stelling 
2017 

  
Markt&Strategie & 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% 9,3% 

februari 57,7% 8,9% 17,4% 10,1% 12,5% 11,4% 10,7%   13,6% 12,7% 11,7% 9,3% 

maart 56,4% 8,7% 16,8% 9,7% 11,0% 11,6% 10,7%   13,2% 12,8% 11,8% 9,3% 

april 57,3% 9,0% 16,2% 9,4% 10,1% 11,2% 10,9%   13,0% 12,3% 11,4% 9,3% 

mei 58,1% 9,1% 15,5% 9,4% 9,5% 10,9% 10,4%   12,7% 11,9% 10,9% 9,3% 

juni 58,8% 9,1% 15,0% 9,6% 9,1% 10,7% 10,1%   12,5% 11,9% 10,8% 9,3% 
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Toelichting: 
 

Op initiatief van het MT en met ondersteuning van P&O zijn sinds eind 2016 diverse acties uitgezet om verzuim onder de aandacht te krijgen en te houden 

met als doel het verzuimpercentage terug te dringen. Als doelstelling is door het MT voor 2017 een percentage vastgesteld van 9,3%. De aandacht voor 

verzuim, laat een kleine daling zien van het (cumulatief) verzuimpercentage (1e kwartaal 13,2%, 2e kwartaal 12,5%).  

Dit is echter nog niet conform de doelstelling. De benchmark van vergelijkbare SW-organisaties t/m het 2e kwartaal 2017 (over 12 maanden) laat een 

verzuim% zien van 11,5%. Het huidige verzuim% van Baanbrekers van 11,5% (gemiddeld per maand, 1-1-2016 tot 1-1-2017) is  gelijk aan de benchmark; 

vergeleken wordt met middelgrote SW-organisaties (500-999 medewerkers). 
 
 

 
 
 



  

 

7 Exploitatie 1e helft2016 - 2017 Ruelong BV (WML Facilitair) 
 
 

 
  

bedragen x €1.000

1e helft 

2017

1e helft 

2016
verschil opmerkingen

OMZET PMC's WML FACILITAIR

Groen 2.542 2.256 286

Schoonmaak 1.122 1.059 63

Beveiliging 148 165 -17 

Sub-totaal 3.812 3.480 332

Overig 0

TOTAAL OMZET PMC's 3.812 3.480 332 voordeel door hogere omzet

KOSTEN WML FACILITAIR

DIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 960 803 157

- variabele loonkosten / overwerk 6 20 -14 

- variabele loonkosten / verlof 21 9 12

- ontvangen gelden / subsidies -62 -13 -49 

- sociale lasten 158 152 6

- pensioenpremie 50 60 -10 

Totaal lonen en salarissen 1.133 1.031 102

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 1.601 1.757 -156 

- variabele loonkosten 116 44 72

- ontvangen gelden / subsidies -1.612 -1.800 188

- sociale lasten 273 315 -42 

- pensioenpremie 125 144 -19 

Totaal lonen en salarissen 503 460 43

Andere personeelskosten 111 38 73  DVO 2017 (aandeel overige personeelskosten)

Tijdelijke werknemers 171 35 136   Uitzendkrachten, zie ook hieronder **

Materiële kosten 654 601 53

Afschrijving mat. vaste activa 89 73 16

Kosten machines en uitrusting 203 180 23

Autokosten 96 109 -13 

Reis- en verblijfkosten 15 5 10

TOTAAL DIRECTE KOSTEN 2.975 2.532 443 nadeel op directe kosten
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bedragen x €1.000

1e helft 

2017

1e helft 

2016
verschil opmerkingen

INDIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 261 231 30

- variabele loonkosten 0

- ontvangen gelden / subsidies 0

- sociale lasten 44 43 1

- pensioenpremie 16 32 -16 

Totaal lonen en salarissen 321 306 15

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 244 285 -41 

- variabele loonkosten 78 9 69

- ontvangen gelden / subsidies -272 -137 -135 

- sociale lasten 38 50 -12 

- pensioenpremie 15 28 -13 

Totaal lonen en salarissen 103 235 -132 

Andere personeelskosten 22 22 0

Tijdelijke werknemers 1 51 -50   Uitzendkrachten, zie ook hierboven **

Huisvestingskosten 2 174 -172  DVO 2016 (doorbelaste huur)

Verkoopkosten 19 11 8  Betreft rkc, rotondespecialist,voetbalclub LoZ

Kosten beheer 171 0 171  DVO 2017 (managementkosten)

Reis- en verblijfkosten 4 5 -1 

Automatiseringskosten 6 34 -28  DVO 2016 (doorbelaste automatisering)

Kantoorkosten 10 16 -6 

Algemene kosten 1 6 -5 

Overheadkosten DVO 169 218 -49 

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 829 1.078 -249 voordeel op indirecte kosten

TOTAAL KOSTEN WML FACILITAIR 3.804 3.610 194 nadeel door hogere kosten

TOEGEVOEGDE WAARDE 8 -130 138 per saldo voordeel tov 2016 1e helft

Rente -8 0 -8 

OPERATIONEEL RESULTAAT 0 -130 130

Buitengewone baten & lasten 0 0 0

NETTO RESULTAAT 1e helft 0 -130 130 per saldo voordeel tov 2016 1e helft
nadeel

NETTO RESULTAAT JAARREKENING 2016 21

151 voordelig

PROGNOSE RESULTAAT 2017 150 voordelig VOORLOPIGE PROGNOSE

 DVO 2017 (overhead, afschrijving, onderhoud, 

rente en algemene kosten)
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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.  Bovenstaand zijn de realisatiecijfers over het 1e half jaar 2017 
vergeleken met dezelfde periode in 2016.  
 
Vastgestelde jaarrekening 2015 / voorlopige cijfers 2016 
Op 12 juli 2017 is de jaarrekening 2015 van Ruelong vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  
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.  
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); eind september 2017 is daarover meer bekend. 
 
Vergelijking realisatie 1e helft 2017 ten opzichte van 1e helft 2016 
Ten opzichte van de 1e helft van 2016 is in dezelfde periode van 2017 sprake een voordeel van  
€ 130.000, dat veroorzaakt wordt door: 

- Hogere omzet van € 332.000, door extra opdrachten Loon op Zand. 
- Hogere directe kosten van € 443.000, onder andere door meer inzet directe medewerkers  

(€ 145.000), inzet uitzendkrachten (€ 136.000), hogere doorberekening DVO overige 
personeelskosten (€ 73.000) en overige materiële kosten (€ 89.000). 

- Lagere indirecte kosten van € 249.000, waarvan € 167.000 door lagere indirecte loonkosten 
en een voordeel van € 82.000 op overige indirecte kosten. 

In de cijfers 2016 en 2017 is dezelfde DVO doorbelasting opgenomen, per saldo heeft dit geen effect 
op het resultaat. Er zijn wel verschillen op diverse posten, maar per saldo zijn deze nihil. 
 
In de voorlopige jaarrekening 2016 is een resultaat opgenomen van voordelig € 21.000, over het 
eerst half jaar 2016 was het resultaat € 130.000 negatief (zie vorige pagina). 
Ervan uitgaande dat in de 2e helft van 2017 eenzelfde effect zal optreden, verwachten we vooralsnog 
een positief resultaat 2017 van € 150.000. 
 
Opstellen begroting 2017 en verder 
Tot nu toe wordt voor  Ruelong BV geen begroting opgesteld. Dit zal voor het eerst gebeuren nadat 
de definitieve cijfers van de jaarrekening 2016 bekend zijn (4e kwartaal 2017). In combinatie met de 
dan bekende realisatie- en prognosecijfers 2017 kan een ( nieuwe)  meerjaren begroting 2017 – 2021 
worden opgesteld. Deze zal dan nog door de AvA van Ruelong moeten worden vastgesteld. Streven is 
dit uiterlijk in het 4e kwartaal 2017 afgerond te hebben.  
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Onderwerp: Financiële effecten Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017-2018 

Aan:  Dagelijks Bestuur (t.b.v. DB-vergadering op 13 oktober) 

CC:  MT Baanbrekers 

Van:  Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 

Datum: 5 oktober 2017 

 

 

Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017 -2018 

Op 19 september 2017 is de Septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) verschenen. In deze circulaire zitten nadere gegevens over de ontwikkeling 

van de algemene uitkering (voor de gemeenten van belang), de Integratie-Uitkering Sociaal Domein 

(IUSD, voor Baanbrekers van belang) en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De IUSD bevat 

geactualiseerde gegevens over de rijksuitkeringen WSW en Participatiewet (Re-integratie) voor de 

jaren 2017 -2022. 

 

De Septembercirculaire 2017 bevat geen gegevens over de ontwikkeling van de BUIG-gelden. Die 

gegevens zijn afzonderlijk eind september 2017 gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SoZaWe). Dit betreft de definitieve rijksbijdrage BUIG 2017 en voorlopige 

rijksbijdrage BUIG 2018; voor de jaren 2019 en verder worden door het ministerie SoZaWe dus geen 

gegevens gepubliceerd. Het structurele effect kan nu dus niet worden aangegeven. 

 

In deze notitie wordt de betekenis van zowel de Septembercirculaire 2017 als van de rijksbijdragen 

BUIG 2017 – 2018 voor de begroting van Baanbekers beschreven.  

 

1. EFFECTEN SEPTEMBERCIRCULAIRE 2017 
 

A. Rijksbijdrage WSW 

Bij Berap 2017 Q2 zijn de structurele effecten van de Meicirculaire 2017 verwerkt en opgenomen in 

een meerjaren begrotingswijziging. In de septembercirculaire zijn de cijfers voor de jaren 2017 – 

2019 ongewijzigd gebleven. Met ingang van 2020 neemt de rijkuitkering toe met € 96.000 als gevolg 

van een landelijke technische correctie vanwege een eerdere onjuistheid in de extrapolatie van het 

budget vanaf 2020.  Het meerjarig verloop op grond van de Septembercirculaire 2017 wordt nu: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meicircircul. 2017 13.277 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 

Septembercirc.’17 13.277 12.207 11.420 10.687 10.376 10.002 

Verschil MJB 0 0 0 V    96 V    96 V    95 

 

Het budget 2017 is definitief, voor andere jaren zijn budgetten indicatief. Bij Berap 2017 Q3 zullen de 

structurele effecten in een begrotingswijziging meerjarig worden opgenomen. 

 

N.B.1: Bovenstaande reeks is nog zonder de effecten van het per 1 januari 2018 niet meer 

verstrekken van een WSW-bijdrage voor “slapers” (WSW’ers meer dan 2 jaar ziek). Op grond 

van het huidige bestand zou dat voor 2018 een neerwaartse bijstelling van de WSW-bijdrage 

van structureel zo’n (structureel) € 400.000 kunnen betekenen. Bij Berap 2017 Q3 wordt op 

dit nadelige effect preciezer ingegaan. 

N.B.2: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen (op zijn vroegst vanaf 2019).  
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B. W-deel re-integratie 

In de Septembercirculaire 2017 is de specificatie “integratie-uitkering sociaal domein” door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven, met als onderdeel het 

totaal van WWB klassiek, nieuw Wajong en nieuw begeleiding. 

 

Ten opzichte van de Meicirculaire blijven de middelen voor de jaren 2017 – 2020 gelijk. Vanaf 2021 

worden middelen uitgenomen in verband met de no-risk polis, omdat de tijdelijke uitvoering daarvan  

door het UWV structureel wordt gemaakt (op grond van de wet stroomlijning loonkostensubsidie 

Participatiewet). Eerder was dat op grond van de tijdelijke no riskpolis tot en met 2020 al zo; vanaf 

2021 worden de ramingen daarom nu dus structureel aangepast. 

Ten opzichte van de Septembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017 betekent dit: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

September 2016 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087 2.087 

Meicircircul. 2017 1.716 1.686 1.773 1.852 2.042 2.132 

Verschil mei +48 -45 -45 -45 -45 +45 

       

Septembercirc’17 1.716 1.686 1.773 1.852 1.873 1.943 

Verschil sept. 0 0 0 0 -169 -188 

       

Totaal verschil V    48 N    45 N    45 N    45 N    214 N    143 

 

Bij Berap 2017 Q2 zijn op deze post de verschillen uit de Meicirculaire 2017 nog niet verwerkt. 

Daarom zal nu Berap 2017 Q3 het totale structurele effect (Mei- + Septembercirculaire 2017, zie 

onderste regel in de tabel)  in een begrotingswijziging meerjarig worden opgenomen.  

 

N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen (op zijn vroegst vanaf 2019). 

 

 

2. DEFINITIEF BUDGET 2017 + VOORLOPIG BUDGET 2018 

 

A. Definitieve rijksbijdrage BUIG 2017 

In de geactualiseerde begroting 2017 is op basis van de gegevens van het ministerie van Sociale 

Zaken & Werkgelegenheid van september 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 bijdrage van € 109.000,- (= voordeel); die reeds was gemeld in Berap 2017 Q1 en Q2. Inmiddels 

is de definitieve vaststelling voor 2017 bekend geworden. Deze leidt opnieuw tot een extra bijdrage 

nu van €225.000; dit effect zal in Berap 2017 Q3 worden opgenomen. In totaal is ten opzichte van de 

oorspronkelijke begroting 2017 de rijksbijdrage BUIG met (afgerond) € 334.000 gestegen. 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting 

Basis 2017 

Berap 2017 Q1 

/ Q2 

Berap 2017 

Q3 

Verschil met 

2017 Q2 

Heusden 8.199 8.237 8.316 V        79       

Loon op Zand 3.650 3.667 3.701 V        34 

Waalwijk 11.566 11.620 11.732 V      112 

Saldo 23.415 23.524 23.749 V      225 

Begrotingswijzigingen +109 +225 Totaal: +334 
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De bijstelling van de budgetten door het ministerie van SoZaWe wordt veroorzaakt door een saldo 

van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de verwerking van de realisatiecijfers 

(volume en prijs) over 2016, in de werkloosheidsbijstellingen van het Centraal PlanBureau (CPB), in 

loon- en prijsbijstelling en in een tegemoetkoming in de kosten van bijstand vanwege verhoogde 

asielinstroom. 

 

B. Voorlopige rijksbijdrage BUIG 2018 

 

Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers was vanuit het ministerie van 

SoZaWe nog geen indicatie per gemeente bekend voor de rijksbijdrage BUIG 2018. Uitgaande van de 

ontwikkeling van het totale landelijke budget is in de begroting 2018 van Baanbrekers een stijging 

opgenomen, resulterend in een totale rijksbijdrage BUIG op € 24.691.000 (zie onderstaande tabel 

met vermelding “geen gegevens per gemeente”). 

Eind september 2017 zijn inmiddels de voorlopige rijksbijdragen per gemeente bekend geworden. 

Totaal komt de rijksbijdrage voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk uit op € 25.548.000. Dit leidt 

tot een wijziging van de ontwerpbegroting 2018 op deze post van € 857.000. 

 

Bedragen x € 1.000 Ontwerp-

Begroting 

2018 

Voorlopige 

Rijksbijdrage 

BUIG 2018 

Heusden geen 8.677 

Loon op Zand gegevens 3.697 

Waalwijk per gemeente 13.174 

Saldo 24.691 25.548 

Actualisering begroting 2018 + 857 

 

Belangrijkste effect is dat met ingang van 2018 een nieuwe verdeelmodel voor de BUIG geldt. Dit 

levert voor de begroting van Baanbrekers een positief effect op van zo’n € 563.000, omdat het 

overgangsregime van de BUIG is gestopt (2017 was het laatste jaar). 

Daarnaast wordt de bijstelling van de budgetten door het ministerie van SoZaWe veroorzaakt door 

een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de doorwerking van de 

realisatiecijfers over 2017, de gemiddeld prijs 2018 van € 14.190, in de werkloosheidscijfers uit de 

Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 en de te verwachten effecten van rijksbeleid. 

 

De grootste effecten van rijksbeleid zijn: 

- Effect van afsluiten van Wajong en WSW door invoering van de Participatiebudget en een 

nieuwe instroom met arbeidsvermogen. Landelijk wordt in 2018 met 11.000 extra uitkeringen 

gerekend. 

- Effect van vrijlating lijfrenteopbouw voor de vermogenstoets, de AOW-leeftijdsverhoging en de 

in het regeerakkoord Rutte II opgenomen korting van het re-integratiebudget. Landelijk wordt in 

2018 daardoor met 3.000 extra uitkeringen gerekend. 

- Beperkt effect van overige beleidswijzigingen. 

 

Bovenstaande effecten zijn macro (landelijk), per gemeente zijn de bijkomende effecten niet in detail 

te traceren vanuit de informatie van het rijk. Dit komt door onderliggende indicatoren waarmee het 

rijk heeft gerekend en daarover is nu geen informatie bekend. 
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De op 12 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgestelde ontwerp-begroting 2018 van 

Baanbrekers wordt in november 2017 nog geactualiseerd en zal in december in zowel Dagelijks als 

Algemeen Bestuur worden besproken. In de geactualiseerde begroting 2018 zal bovenstaande 

hogere rijksbijdrage BUIG worden verwerkt. Daarbij zullen tevens de BUIG-lasten worden 

geactualiseerd. 

 

 

 

Recapitulatie Septembercirculaire en BUIG: 

 

Onderstaand de samenvatting van de 2 onderdelen van de Integratie Uitkering Sociaal Domein 

(septembercirculaire 2017) en de nieuwe gegevens over de BUIG: 

 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Rijksbijdrage 

WSW 
      

Meicircircul. 2017 13.277 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 

Septembercirc.17 13.277 12.207 11.420 10.687 10.376 10.002 

Verschil MJB 0 0 0 V    96 V    96 V    95 

       

W-deel re-

integratie 
      

September 2016 1.668 1.731 1.818 1.896 2.087 2.087 

Septembercirc’17 1.716 1.686 1.773 1.852 1.873 1.943 

Verschil MJB V    48 N    45 N    45 N    45 N    214 N    143 

       

Rijksbijdrage 

BUIG 
      

Raming BB 23.524 24.691 25.276 25.612 25.863 n.t.b. 

September 2017 23.749 25.548 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

Verschil M.J.B. V    225 V    857 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

       

Totaal verschil 

 

V    273 V    812 N    45 

+ n.t.b. 

N    45 

+ n.t.b. 

N    214 

+ n.t.b. 

N    143 

+ n.t.b. 

 

Van de rijksbijdrage BUIG was in de meerjarenbegroting Baanbrekers voor 2022 nog geen raming 

opgenomen, omdat die begroting betrekking had tot en met het jaar 2020 (vandaar n.t.b. = nog 

nader te bepalen). Hetzelfde geldt nu ook voor de ramingen 2019 en verder van de rijksbijdrage 

BUIG. Vanuit het ministerie van SoZaWe is over die jaren nu geen (detail)informatie verstrekt. Dit zal 

nader worden bezien bij de in november 2017 op te stellen actualisering van de begroting 2018. 

Daarbij wordt dan v.w.b. het vervallen van de rijksbijdrage WSW voor “slapers” betrokken; 

voorlopige inschatting daarvan is zo’n € 400.000 nadelig. 
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Onderwerp : Regeerakkoord en afschaffing Loonkostensubsidie 
Aan  : Dagelijks bestuur 
Van  : M.Smetsers, beleidsadviseur 
Datum  : 11-10-2017 
Status  : nazending agenda 13-10-17 
 

1 Aanleiding 

Op dinsdag 10 oktober 2017 heeft de nieuwe regering haar regeerakkoord gepresenteerd. Voor de 
uitvoering van re-integratie en het zo regulier mogelijk plaatsen van personen met een 
arbeidsbeperking wordt een opvallende verandering ten opzichte van de huidige uitvoeringspraktijk 
ingevoerd. De huidige loonkostensubsidie die het verminderde arbeidsvermogen compenseert, 
wordt vervangen door loondispensatie zoals we die kennen uit de Wajong. Daarnaast wordt de 
taakstelling voor nieuw beschut werk landelijk fors verhoogd. 

2 Het nieuwe Regeerakkoord 

Uit de media: 
Het aanstaande kabinet wil de komende jaren 20.000 extra beschutte werkplekken creëren. Verder 
blijven mensen in de banenafspraak die meer verdienen dan het minimumloon meetellen voor die 
banenafspraak. 
 
Meer geld voor gemeenten 
De overheid zal zich de komende jaren in het sociaal domein blijvend inspannen voor de integrale 
aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Via de 
normeringssystematiek voor het Gemeente- en Provinciefonds komt hiervoor meer geld voor 
gemeenten beschikbaar. Over de daadwerkelijke inzet van die middelen in het sociale domein zullen 
programmatische afspraken worden gemaakt. 
 
Arrangementen voor beschut werk 
Verder wil het kabinet dat gemeenten arrangementen moeten bieden voor beschut werk. Het 
budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie gaat omhoog, 
waardoor voor 20.000 extra mensen beschut werk kunnen doen.  
 
De extra middelen daarvoor komen vrij door loonkostensubsidies in de Participatiewet te 
vervangen door loondispensatie. Werkgevers kunnen iemand onder het wettelijk minimumloon 
betalen al naar gelang de verdiencapaciteit van die persoon. De gemeente vult, afhankelijk van de 
gemeentelijke inkomensvoorziening waar de persoon gebruik van maakt, het inkomen aan. 
 
Verbetering overheidsprestaties banenafspraak 
Het moet aantrekkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. 
Het kabinet wil initiatieven ondersteunen en aanjagen om banen voor hen te creëren via reshoring. 
Ook kijkt het kabinet naar uitkomsten van het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden, 
met bijzondere aandacht voor verbetering van de overheidsprestaties. Daarnaast regelt het kabinet 
op korte termijn dat banen van mensen uit de doelgroep “banenafspraak” die meer zijn gaan 
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verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch daarvoor blijven meetellen (de ‘t+2’-regel = 
uitwerkings). Zo worden werkgevers niet ontmoedigd om te investeren in hun mensen 
 
De eerste primaire analyse: 
 De ophoging van de taakstelling nieuw beschut werk, betekent een ophoging van de het budget, 

maar ook van de opnamecapaciteit in de BB-organisatie. Aan de ene kant goed budgettair 
nieuws, maar meer organisatorische vraagstukken. 

 Het meest opvallende en meest ingrijpende zit in de verandering in de loonkostensubsidie PW. 
De op art. 10d van de Participatiewet gebaseerde loonkostensubsidie gaat vervallen! Daarvoor 
in de plaats komt de loondispensatie, zoals we die kennen uit de Wajong. Dat is een forse 
regelvereenvoudiging voor de werkgever. De subsidierelatie met de werkgever vervalt. De 
werkgever mag een lager loon gaan uitbetalen conform de loonwaarde. Geen administratief 
gedoe meer met de gemeente. Dat zal werkgevers – hopelijk – stimuleren om meer 
arbeidsbeperkte personen met een lage loonwaarde aan te nemen. Blijft natuurlijk de 
vergoeding/behoefte aan jobcoach. 

 Positief is ook dat er nu één systeembenadering is. Geen onderscheid meer tussen 
Wajongers(=loondispensatie) en PW’ers (=loonkostensubsidie). Helder voor werkgevers dus. 

 Daarvoor in de plaats komt de (uitkerings)relatie met de werknemer. 
 De loonwaardesystematiek blijft, omdat die de hoogte van de loondispensatie en dus de hoogte 

van de aanvullende bijstand bepaalt. 
 Voor de werknemer is dit een forse achteruitgang: 

 de werknemer krijgt een lager loon van de werkgever; 

 hij moet dus een aanvullend inkomen gaan krijgen dat - volgens de op dit moment 
beschikbare informatie - door Baanbrekers aangevuld gaat worden ‘afhankelijk van de 
gemeentelijke inkomensvoorziening waar de persoon gebruik van maakt’  dus gewoon 
aanvullende bijstand op het inkomen uit arbeid. Dat betekent het bijstandsregime, met 
(partner)inkomens-/vermogensbepalingen etc. Dat betekent voor Baanbrekers dus meer 
werk als het gaat om bijstands(her)beoordelingen en handhaving,  maar minder langdurige 
verplichtingen. De huidige (wettelijke) Loonkostensubsidie (art. 10d PW) geldt immers zolang 
iemand tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, los van bijstandsregime. Het aantal 
uitkeringsgerechtigden zal dus toenemen. Onder huidige loonkostensubsidie is dat wat 
verdekt, omdat dat geen “uitkeringsdossiers” zijn maar “re-integratiedossiers” die uit de 
BUIG worden betaald (=nuance). Daar staat wellicht tegenover dat het aantal langdurige 
verplichtingen afneemt. 

 de pensioenopbouw wordt gereduceerd tot het verminderde, gedispenseerde loon. 

 de werknemer krijgt nu (naast zijn toeslagen) van twee inkomensbronnen zijn inkomen: van 
de werkgever en van de Baanbrekers aanvullend de bijstand. Hij blijft in de bijstand, zoals 
iedere par-time-werkende dus. Dat zal de motivatie voor deze arbeidsbeperkten niet 
bevorderen. Zij worden nu dus van “zo regulier mogelijk werknemer”, “blijvend aangewezen 
op aanvullende bijstand”.  

 Voor nuggers is het een forse achteruitgang. Op dit moment hebben zij een volledig loon. Dat 
wordt een lager loon zonder aanvullende bijstand. Daarop bestaat immers geen recht. Effect 
is wel dat er geen BUIG-middelen meer worden onttrokken. 

 Of er nog verschil wordt gemaakt tussen banenafspraak en nieuw beschut als het gaat om 
loondispensatie of loonkostensubsidie, is op basis van de beschikbare info niet te achterhalen. 

 Of deze koerswijziging gevolgen heeft voor de bestaande subsidierelaties met de werkgever is 
onbekend. Het lijkt niet mogelijk om bestaande arbeidsovereenkomsten met werknemers die via 
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de baanafspraken geplaatst zijn, open te breken en te vervangen door lagere lonen met 
loondispensatie. 

 

3 Conclusie 

- De komende koerswijziging zal ingrijpende organisatievraagstukken met zich meebrengen. 
- Het ophogen van de taakstelling van nieuw Beschut werk met landelijk 20.000 zal de druk op 

de uitvoeringsorganisatie opvoeren. 
- Er komen meer financiële middelen om de verhoogde taakstelling uit te voeren. 
- Er worden middelen aan het BUIG onttrokken ivm het vervallen van de loonkostensubsidie 

zoals wettelijk geregeld in art. 10d van de Participatiewet. 
- Het invoeren van loondispensatie is voor werkgevers een forse vereenvoudiging van 

administratieve lasten. 
- Het vervallen van de loonkostensubsidie is een forse positieverslechtering voorwerknemers 

ivm verminderde pensioenopbouw, toepassing bijstandsregels, ontvangen van (nog) meer 
inkomensbronnen. 

- Bovenstaande is een eerste analyse. De exacte impact van deze wetswijziging is in zijn volle 
omvang nog niet in te schatten omdat uitgewerkte regelgeving nog niet beschikbaar is. 


