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AGENDA MAANDAG 18 DECEMBER 2017  ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd: 19.00-20.30 uur    
Locatie: Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 
  

 
 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 

1. Opening 

 
  

2.     Ingekomen stukken 
a) Verslag Participatieraad d.d. 26.10.2017 
b) Toezichtoordeel Archief- en informatiebeheer Provincie Noord- Brabant 
 

 
Ja 
Ja 

 
Ter info 
Ter info 

3. Besluitenlijst AB-vergadering 
a) Concept verslag AB-vergadering  van 13 november 2017 
b) Concept besluitenlijst AB-vergadering van 13 november 2017 
c) Concept termijnkalender AB van 18 december 2017 

 
Ja 
Ja 
Ja 

 

 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 

TER BESPREKING 
 
4. 
 
5. 
 

 
Stand van zaken Project Baanbrekers 2.0     
 
Managementletter 2017 
 

 
Evt. nazending 

 
        Ja 
         

 
Bespreken 
 
Bespreken 
 

    

TER BESLUITVORMING 
 
6. 

 
3de bestuursrapportage 2017  
 

 
         Ja 

 

 
Vaststellen 

7. 
 
 
 
 
 
8. 
 

Financiële en controle verordening Baanbrekers ex artikel 212 en 213 en 
Notitie Investeringen Waarderingen en Afschrijvingen (IWA) 
a) Financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 
b) Notitie Investeringen, waarderingen en afschrijvingen (IWA) 
c) Controle verordening Baanbrekers ex artikel 213 
 
Frauderisico-analyse 
 

 
 

          Ja 
          Ja 
          Ja 
           
           Ja 
                       

 
 
Vaststellen 
Vaststellen 
Vaststellen 
 
Vaststellen 
 

9. 
 
10. 

Nieuwe vergaderplanning DB en AB i.v.m. nieuwe cyclus Berap’s 
 
Voorstel governance Ruelong B.V. ivm werkwijze in relatie tot AB  
 

           Ja 
 
           Ja 

Vaststellen 
 
Vaststellen 

TER INFORMATIE 
 
11. 

 
Ruelong B.V.: Onderwerpen ingebracht door de voorzitter:  
a.1) Definitieve jaarrekening Ruelong B.V. 2016 
a.2) Aanbieding controleverslag jaarrekening Ruelong B.V. 
a.3) Accountantsverslag Ruelong B.V. 
b) Memo SROI  

 
 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
 
Ter info 
Ter info 
Ter info 
Ter info 
 

12. Mededelingen & Rondvraag  
a) Nieuwe werkwijze bij openbare kennisgeving/publicatie AB-vergadering 
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VERSLAGVERGADERING PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

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

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

 
Afwezig: 

 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), , D. Zijlmans, mevrouw  C. 
Obbens. Namens Baanbrekers de heer W. Bak (directeur a.i. voor agendapunt 2), en de 
heer E. v. Agt (ook notulerend). 
 
J. Koks en M. Alsalhawi (zonder kennisgeving), A. Bakker en F. Nelissen (met 
kennisgeving) 

   

   

1   Opening 

De heer Huibers opent de vergadering, heet ook de directeur a.i., de heer Bak welkom, en stelt voor de 
agendavolgorde dusdanig te veranderen, dat de heer Bak als eerste aan bod komt. 

 

2 Toelichting Baanbrekers 2.0 

De heer Bak stelt zichzelf voor aan de leden van de Participatieraad, en geeft een toelichting over de stand 
van zaken rond het herpositioneringstraject Baanbrekers 2.0. 
In afwijking van wat eerder was ingezet, wordt niet langer op ieder mogelijk te veranderen onderdeel een 
notitie geschreven door Baanbrekers en via MT doorgeleid naar Dagelijks Bestuur. 
Er zal in december een integraal voorstel naar Besturen gaan, de verschillende onderzochte items zullen 
daarvan onderdeel uitmaken. Het zijn de bouwstenen die leiden tot de bouwtekening voor het nieuwe 
huis, dat Baanbrekers voor gemeenten kan zijn.  
Bij het definiëren van die bouwstenen, en het zoeken naar slimmere oplossingen en werkwijzen, zal 
Baanbrekers op verschillende momenten voeling hebben met de omgeving. Er zijn al sessies geweest met 
gemeenteraadsleden en Besturen, en de Participatieraad is al eerder bijgepraat door de heer Ligtenberg, 
voorzitter van het Bestuur van Baanbrekers. Op maandag 13 november is er een sessie, die een dag duurt, 
waarbij directeur en managers van Baanbrekers met verschillende mensen van binnen en buiten 
Baanbrekers mogelijke ideeën bespreken. Het gaat om OR-leden van Baanbrekers, enkele medewerkers en 
leden van de Beleidsgroep, beleidsambtenaren van de 3 gemeenten, DB-leden en AB-leden. Ook de 
Participatieraad wordt door de heer Bak uitgenodigd te komen met een afvaardiging. 
De heer Huibers dankt de heer Bak voor zijn toelichting en uitnodiging, en zegt toe snel met (twee) namen 
te komen van degenen die namens de Participatieraad deel zullen nemen aan de sessie op 13 november. 

 
 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Mevrouw Bakker en de heer Nelissen zijn afwezig met kennisgeving. 
De heren Koks en Alsalhawi zijn afwezig, een afmelding is niet ontvangen. Voor zover bekend zijn beiden 
aan het werk gegaan, er wordt inmiddels dringend gezocht naar nieuwe leden voor de Participatieraad. Tot 
op heden nog zonder resultaat. Er hebben advertenties gestaan in Baanbrekers Aktueel (nav: BBAktueel zal 
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voortaan ook naar leden Participatieraad worden verstuurd), op de gemeentepagina’s van de lokale 
kranten en op de website van Baanbrekers. 
Het is helaas niet mogelijk gebleken op korte termijn een afspraak te organiseren om (een afvaardiging 
van) het Algemeen Bestuur van Baanbrekers te laten kennis maken met de Participatieraad. Er zal nu een 
afspraak worden gemaakt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, als er een nieuw Algemeen 
Bestuur is geïnstalleerd.  
De brochure ‘Zo zit het met participatie en bijstand’ wordt uitgedeeld. 
De voorzitter koppelt terug uit de bovenregionale bijeenkomst Tilburg van 24 oktober jl., waarbij 
baanafspraken aan de orde zijn gekomen (‘doelstelling 2016 is goed behaald, 2017 wordt lastig op Hart van 
Brabant niveau’), net als Werkhart en het streven naar gezamenlijke cliëntenparticipatie. Een volgende 
bijeenkomst is op 29 november a.s. 
 

 

4 Verslag laatste vergadering Participatieraad 22 juni 2017 

Bij de behandeling van de Kadernota 2018 (verslag bij agendapunt 6) moet staan dat de Participatieraad 
geen keuze wil maken in wat door Baanbrekers wordt geleverd op gebied van participatie en re-integratie 
(er staat nu nog dat de Participatieraad die keuze niet kan maken). 
De indeling in categorieën werkzoekenden die in de Kadernota werd gemist, is zojuist in de toelichting van 
de heer Bak voldoende aan de orde gekomen. 
Het verslag wordt daarmee vastgesteld. 
 

 

5 Mbo-er voor servicecentrum gemeente Heusden 

Mevrouw Bakker heeft dit punt ingebracht, waarbij zij zich afvroeg of een dergelijke vacature bij één van 
‘onze’ gemeentes wel goed is uitgevraagd bij Baanbrekers, en of het bestand van werkzoekenden daar toch 
is geraadpleegd. De heer Van Agt meldt dat het een standaard procedure is, dat bij vacatures bij een van de 
gemeenten, of ook van omliggende gemeenten, Baanbrekers wordt geraadpleegd naar mogelijke matches. 
Andersom geldt dit trouwens ook, als bij Baanbrekers vacatures ontstaan, wordt bij gemeenten 
geïnformeerd naar mogelijke kandidaten. Ook in het geval van de vacature voor het servicecentrum van de 
gemeente Heusden is dit zo gegaan. 

 

6  Rondvraag en sluiting   

De folder over 25% inkomstenvrijlating gaat over alleenstaande ouders, onduidelijk was even dat dit niet 
geldt voor alleenstaanden.  
Het verzoek is om de deur naar de vergaderruimte voortaan om 19.15 te openen. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Baanbrekers 

Postbus 15 

5140 AA  WAALWIJK 

Onderwerp 
Toezichtoordeel Archief- en Informatiebeheer 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

19 september 2017 

Ons kenmerk 

C2211809/4252582  

Uw kenmerk 

Bestuur/MvL/CK/1923 

Contactpersoon 

I.J.H. (Ingmar) Koch 

Telefoon 

(073) 681 20 78 

Email 

ikoch@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 

uitgangspunt. 

 

Bij de uitvoering van ons systematisch toezicht vragen we gemeenschappelijke 

regelingen in Noord-Brabant voor 15 juli 2017 het verslag archiefbeheer over 

het vorige jaar, naar ons toe te sturen. Het verslag ontvingen we op 14 juli 

2017. 

 

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 

beoordelen wij uw organisatie voor wat betreft ons systematisch toezicht op het 

archief- en informatiebeheer als voldoet. 

 

Archief- en informatiebeheer 

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor goed 
bestuur. Hierbij is het op orde zijn van de digitale en papieren archivering een 
voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren. 
Wanneer overheidsarchieven niet volledig en betrouwbaar zijn, belemmert dat 
een goede bedrijfsvoering en de verantwoording naar de samenleving. 
 

Voor ons toezicht op het archief- en informatiebeheer sluiten we aan bij de 

aanbeveling van de VNG dat het dagelijks bestuur jaarlijks1 het algemeen 

bestuur informeert over archiefzorg en –beheer van het voorafgaande jaar.  

Voor de beoordeling van uw verslag baseren we ons op de volgende 5 

thema’s: 

                                                
1 VNG-Handreiking Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren, 
april 2013, hoofdstuk 2.4.2 frequentie van het verslag. 
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KPI-nr Omschrijving 

1 Lokale regelingen 

3 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid 

archiefbescheiden 

4 Digitale archiefbescheiden in het bijzonder 

6 Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats 

7 Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots 

 

Criteria waaraan we toetsen 

Uw verslag aan het algemeen bestuur beoordelen we aan de hand van de 

volgende criteria:  

 

Oordeel Criteria 

Voldoet U brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur, 

beschrijft minimaal de 5 prioritaire thema’s en – indien 

nodig – de voorgenomen verbetertrajecten en stuurt ons 

een afschrift hiervan voor 15 juli. 

Voldoet gedeeltelijk U brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur, 

maar beschrijft niet alle 5 de prioritaire thema’s of alle 
benodigde verbetertrajecten of de beschreven 

verbetertrajecten voldoen niet. U stuurt ons het verslag 

aan het algemeen bestuur in afschrift voor 15 juli.  

Voldoet niet U brengt geen verslag uit aan het algemeen bestuur of 

een afschrift van het verslag is niet voor 15 juli naar ons 

toegestuurd. 

 

 

Oordeel 

Het verslag archiefbeheer is voor 15 juli ontvangen en op 4 juli 2017 naar de 

raad gezonden. 

 

Het verslag beschrijft de 5 thema’s waar wij onze beoordeling op baseren en 
waar nodig zijn verbetervoorstellen gedaan. Wij beoordelen uw gemeente 

daarom als ‘voldoet’. Over de goede ontwikkelingen in uw organisatie op het 

gebied van archiefbeheer spreken wij onze waardering uit. 

 

Gevraagde actie van uw kant 

Het volstaat als u het algemeen bestuur en ons volgend jaar, naast eventuele 

nieuwe ontwikkelingen, een voortgangsverslag stuurt van de verbeteracties. In 

het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de status van de archiefruimte en de  

overbrenging van de archieven van de WML. Verder raden we u aan om met 

name voor de ontwikkeling van het duurzaam digitaal archiefbeheer nauw 

contact te onderhouden met de archivaris van het Streekarchief Langstraat 

Heusden en Altena. 
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In verband met de rol van het algemeen bestuur in de horizontale 

verantwoording gaan we ervan uit dat u uw bestuur over het oordeel informeert. 

 

Tot slot 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer I..J.H. Koch van 

ons team IBT archief- en informatiebeheer. Hij is op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 

681 20 78. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 

 

drs. E. Breebaart, 

hoofd Interbestuurlijke Betrekkingen en Toezicht 
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Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer Bak, secretaris a.i. 

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

De heer J. van Groos, wethouder gemeente Waalwijk  

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 P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

Mevrouw H. van Aart, wethouder gemeente Heusden   

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.: De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  

 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Mevrouw Mulder zal iets later 
aanschuiven en de heer Grootswagers is voor deze vergadering verhinderd. 
 
2.Ingekomen stukken 
a. De openbare besluitenlijst van het DB datum 3 juli 2017 wordt ter informatie aangenomen. 
b. Voorstel vergaderplanning DB en AB Baanbrekers 2018 
Naar aanleiding van: 
Aangegeven wordt dat de Berap’s door het AB laat worden ontvangen en gevraagd wordt hiermee 
rekening te houden bij de planning en mogelijk een  AB-vergadering in de maand september te 
plannen. 
Besloten wordt de vergaderplanning vast te stellen, waarbij nog kritisch gekeken zal worden naar de 
planning van de Berap’s in combinatie met de AB-vergaderingen en de eventuele mogelijkheid van 
een vergadering van het AB in september 2018. 
 
3.Besluitenlijst AB-vergadering 
a. Concept verslag AB-vergadering van 12 juli 2017 
Naar aanleiding van: 
Gevraagd wordt of er nog een bijeenkomst voor de Raad van Waalwijk wordt georganiseerd daar 
deze niet is doorgegaan. Aangegeven wordt door de heer Van Hamond dat deze mede gezien de 
huidige BB2.0-sessies niet meer nodig is. 
De heer Van Groos vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de mogelijke oorzaken inzake de verschillen 

tussen volume en realisatie voor SROI (punt 13 van het verslag). 

De heer Bak geeft aan dat hij dit punt in de overdracht niet heeft meegekregen en uit het verslag niet 

had opgemaakt dat hier nog actie op zou moeten komen. Hierop wordt alsnog een actie uitgevoerd.  

Besloten wordt het verslag van het AB d.d. 12 juli 2017 vast te stellen. 
 
3.b. Concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 12 juli 2017 
Besloten wordt de (openbare) besluitenlijst van het AB d.d. 12 juli 2017 vast te stellen. 
3c. Concept termijnkalender AB van 13 november 2017 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB d.d. 13 november 2017 vast te stellen. 
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4. Stand van zaken project Baanbrekers 2.0 
De heer Bak licht toe dat vandaag een sessie heeft plaatsgevonden met een aantal leden van het DB 
en AB en de ambtelijke delegaties van de verschillende gemeenten. Er is informatie opgehaald door 
de managers hoe er bestuurlijk en ambtelijk tegen Baanbrekers 2.0 wordt aangekeken. Inmiddels is 
tezamen met het DB de lijn naar Baanbrekers 2.0 bijgesteld en nu een koers is uitgezet die meer lijkt 
op het uiteindelijk neerzetten van een eindplaatje. Hij constateert dat cijferanalyses niet eerder 
beantwoord hadden kunnen worden, omdat deze informatie niet voorhanden was. Dit is inmiddels 
bijgesteld en de financiële elementen kunnen worden toegerekend aan het apparaat. Uit de sessies 
van vandaag  zijn in deze goede beelden naar voren gekomen. 
Het woord wordt gegeven aan de heer Van Hamond en mevrouw Couwenberg die namens het AB 
aanwezig waren bij deze sessies: 
De heer Van Hamond vertelt hoe de dag is verlopen met een vijftal gemêleerde groepen, die circa 15 
minuten per manager aanschoven, wat hij wel als erg kort had ervaren. Hij geeft aan dat er 
mogelijkheden naar voren zijn gekomen vanuit de groepen hoe op de korte en lange termijn 
efficiënter en effectiever naar zaken binnen Baanbrekers kan worden gekeken. Er werd openlijk met 
elkaar gediscussieerd. Conclusie op het einde van de dag was dat Baanbrekers op de goede weg is in 
relatie tot het bouwen van het huis. 
Mevrouw Couwenberg vult aan dat iedere manager de bestuursleden en de ambtelijke delegaties 
voorzien hebben van cijfermateriaal dat goed inzicht heeft gegeven in de kosten, maar ook in wat de 
wettelijke taken zijn en wat er allemaal extra wordt gedaan door Baanbrekers voor de gemeenten. 
Deze informatie gaat het bestuur zeker helpen bij het maken van de keuzes en het is plezierig dat 
deze inzichten er nu zijn. 
De voorzitter merkt op dat een volgende Raad & Daad sessie Baanbrekers 2.0. zal worden gehouden 
op maandagavond 27 november a.s. van 19.00 uur tot 22.00 uur bij Baanbrekers. 
De heer Flohr vraagt of er informatie beschikbaar is voor het AB n.a.v. deze dag. 
Toegezegd wordt dat de AB-leden de verstrekte sheets van deze dag zullen ontvangen. 
 
5.a. Tussentijdse interim controle accountant 
De heer Bak zegt dat dit eerst in het DB zal worden besproken. Het huidige beeld is niet 
verontrustend en ook de “follow-up” punten zijn goed. Wel zijn er vragen gesteld over de lening van 
Ruelong B.V. E.e.a. zal dus mogelijk nog een vervolg krijgen. 
  
5.b. Instellen van een auditcommissie 
De heer Bak geeft aan dat hij heeft begrepen dat Baanbrekers geen auditcommissie heeft, waarin 
zaken kunnen worden voor besproken en wat dieper op de materie kan worden ingegaan. Gevraagd 
wordt hoe het AB denkt over het instellen van een auditcommissie.  
Het AB geeft aan dat dit zinvol is, maar dat de bemensing van deze commissie zou moeten 
plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen, oftewel door het afvaardigen van AB-leden in een 
nieuwe samenstelling.  
Besloten wordt om een auditcommissie te gaan instellen met de bemensing hiervan na de 
gemeenteraadsverkiezingen als de nieuwe leden van het AB bekend zijn, en eventueel vóór die tijd 
met ad-hoc bemensing (indien nodig) in een dergelijke auditcommissie bij elkaar te komen.  
 
6. Ruelong B.V. 
a. Jaarrekening 2016 Ruelong B.V. 
De heer Bak licht toe dat de jaarrekening 2016 van Ruelong B.V. op dit moment voorligt ter controle 
bij de accountant en de doorlooptijd langer is geworden dan verwacht. De jaarrekening 2016 zal in 
de volgende AB-vergadering aan de orde worden gesteld.  
b. Governance Ruelong BV 
Vanuit de werkgroep governance Ruelong B.V. wordt het woord gegeven aan de heer Musters.  
Hij geeft aan dat met betrekking tot het wijzigen van de governance van Ruelong B.V. door de notaris 
een complexe bestuurlijke structuur is voorgesteld met een nieuwe stichting voor het beheer van de 
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aandelen etc. De algehele conclusie is dat een toename van de bestuurlijke complexheid niet moet 
worden nagestreefd, maar dat het eenvoudig moet worden gehouden. De doelstelling is dat het AB 
van Baanbrekers inzage heeft in het beleid van Ruelong B.V. en dit daardoor kan controleren. In dat 
kader is het van belang dat de voorzitter van het bestuur van Baanbrekers, die namelijk de AVA van 
Ruelong B.V. vormt, de stukken waarover de AVA moet gaan besluiten voorafgaand aan dit te nemen 
besluit in het vervolg eerst inbrengt in het AB van Baanbrekers. Wat het AB van Baanbrekers aan de 
voorzitter meegeeft neemt de voorzitter mee in de AVA waar wordt besloten. Bovendien zal in het 
vervolg Ruelong B.V. ook worden meegenomen in de Berap’s van Baanbrekers. Als zodanig wordt de 
werkwijze nu aangescherpt en zal over deze aangescherpte werkwijze nog een korte memo aan het 
AB worden verstrekt. Dit betekent dat de huidige governance van Ruelong B.V. niet hoeft te worden 
gewijzigd of te worden aangepast. Wel zal het statuut van Ruelong B.V. moeten worden 
geactualiseerd op bepaalde punten nadat de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 bekend zijn.  
 
7. Berap 2017 Q2 
Naar aanleiding van: 
Er wordt gevraagd of er een juist bestuursbesluit over de bestemmingsreserve is genomen (pagina’s 
6, 7 en 8 van de Berap Q2) en hoe een dergelijke fout heeft kunnen ontstaan. 
De heer Bak antwoordt dat een fout is ontstaan die er niet had moeten zijn. Hij geeft aan dat 
Baanbrekers nu stevig inzet op de zaken die in de bedrijfsvoering beter moeten, maar dat wanneer je 
zaken aan het optimaliseren bent je altijd tegen zaken aanloopt. Hij vertelt dat er nu geen 
verrassingen meer zullen zijn van deze omvang, maar dat eventuele kleinere verschillen nog wel 
kunnen blijken. Hij merkt op dat de ondersteunende organisatie binnen Baanbrekers niet is 
gecentraliseerd, maar dat Baanbrekers steeds beter zicht krijgt op de cijfers en er dagelijks hard 
wordt gewerkt om de zaken inderdaad in control te krijgen. Hij vervolgt dat hetgeen in de Berap Q2 
is aangegeven over de toename van de reserve herpositionering (naar € 1.725.000) nu ter 
kennisgeving aan het bestuur wordt medegedeeld en dat gevraagd zal worden aan het bestuur om 
hier pas op het einde van het jaar een besluit over te nemen bij de jaarrekening 2017.  
De heer Van Hamond vraagt hoe  het verschil van € 178.000,- kan ontstaan (bladzijde 12 van de 
Berap Q2). 
De heer Bak antwoordt dat in de prognose is gerekend met gemiddeld 1.691 uitkeringen en dat 
inmiddels de uitkeringen zijn teruggelopen naar 1.613 uitkeringen. Uitgangspunt voor het 
gemiddelde is hoeveel uitkeringsgerechtigden er nog zijn op het einde van het jaar. 
Mevrouw De Bruijn vraagt wat precies de kritische zaken zijn die moeten worden meegenomen bij 
het inzetten van mensen uit de Wsw-doelgroep. 
De heer Bak antwoordt dat niemand meer in de Wsw instroomt en er daardoor geen nieuwe Wsw-
medewerkers meer komen in de organisatie, terwijl deze mensen wel vertrekken vanwege met name 
natuurlijk verloop zoals pensioen. Vraag is of en hoe we deze mensen willen vervangen, bijvoorbeeld 
door mensen uit de Participatiewet. Dit is één van de vragen voor 27 november a.s. 
De heer Van Groos merkt op dat hij verrast was door het bericht in de krant van de financiële 
meevaller van Baanbrekers, zoals deze was opgenomen in de Berap Q2. 
Mevrouw Mulder antwoordt dat dit was opgenomen in de stand van zaken memo voor de Raad van 
de gemeente Heusden en bij de behandeling hiervan er een journalist op de publieke tribune zat.  
De heer Van Groos pleit er voor om naar het vergaderschema te kijken. 
De heer Van Groos vraagt of onder re-integratie & participatie (pagina 3) gelezen moet worden dat 
er mensen met WMO-gelden bij Baanbrekers te werk kunnen worden gesteld. 
Aangegeven wordt dat dit één van de vragen is die de 27ste november a.s. moet worden beantwoord, 
oftewel wie moet Baanbrekers bedienen en met welke middelen. 
De heer Flohr merkt op dat dit het doel is van de ontschotting. 
Gevraagd wordt of bijvoorbeeld met de aanbesteding van het DMS systeem (pagina 4) ook 
samenwerking wordt gezocht met de gemeenten. 
De heer Bak antwoordt dat hij niet weet of dit met deze aanbesteding is gebeurd, maar in zijn 
algemeenheid nu wel standaard wordt gekeken of aansluiting bij een andere organisatie zinvol kan 
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zijn. Hij geeft aan dat een organisatie als Baanbrekers met productie afdelingen andere eisen stelt 
aan een dergelijk systeem dan een dienstverleningsorganisatie zoals een gemeente. 
Besloten wordt om de Berap 2017 Q2 vast te stellen. 
 
8.a. Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017-2018 
Naar aanleiding van: 
De heer Van Groos geeft aan dat er meer geld voor beschut werk is gereserveerd maar dit ten koste 
gaat van de BUIG gelden. Hij vindt de BUIG gelden “een tombola” omdat niet duidelijk is wat de 
gemeente uitgekeerd krijgt. Inmiddels zijn er gemeenten die deze gelden zelf houden en in dit kader 
zelf gaan afrekenen met de sociale dienst.  
De heer Bak zegt dat inmiddels wat er wordt uitgekeerd aan BUIG gelden goed in beeld is en dit ook 
beter vooraf inzichtelijk kan worden gemaakt dan in het verleden het geval was. Conform het 
landelijk beeld zijn de BUIG gelden afhankelijke van de kans op bijstandsbehoefte in een gemeente. 
Er kan binnen Baanbrekers nu worden geconstateerd dat de gemeenten op de BUIG niet hoeven bij 
te betalen. De financiële stromingen blijven naar Baanbrekers gaan, maar het is aan de gemeenten 
om te sturen op de taakstelling c.q. het saldo via de totale opgave van Baanbrekers.  
De heer Van Groos zegt dat niemand de uitkomst van de BUIG kan voorspellen en niemand kan 
verklaren waarom een “voordeelgemeente” een “voordeelgemeente” is.  
De heer Bak zegt dat de onvoorspelbaarheid te maken heeft gehad met de invoering van de nieuwe 
systematiek, maar er is nu een uitlegbare rekenregel. “Voordeel- en nadeelgemeenten” hebben alles 
te maken met dit nieuwe model en dat de gemeenten dit nu pas ervaren heeft te maken met de 
invoering van deze systematiek. 
De voorzitter vult aan dat als er nu kennis is over het model er ook uitgerekend kan worden wat er 
vanuit Den Haag wordt uitgekeerd.  
Vervolgens wordt de notitie Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017- 2018 ter informatie 
aangenomen. 
 
8b. Informatiebulletin effecten regeerakkoord 
Dit informatiebulletin wordt ter informatie aangenomen. 
 
9. Mededelingen & rondvraag 
9.a. Opvolging van mevrouw Van Aart 
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Van Aart het AB gaat verlaten, omdat zij burgemeester wordt in 
de gemeente Loon op Zand. De vraag is wie mevrouw Van Aart m.b.t. haar lidmaatschap van het AB 
gaat opvolgen. 
Mevrouw Mulder antwoordt dat de opvolging van mevrouw Van Aart in het kader van het AB-
lidmaatschap 21 november a.s. bekend is  en vervolgens z.s.m. zal worden gecommuniceerd aan 
Baanbrekers.  
9.b. Rondvraag 

 De heer Van Groos merkt op dat hij zijn kleding naar de stomerij van Twiddus brengt maar 
hem nu duidelijk is dat Twiddus geen stomerij heeft. De heer Bak zegt dat dit klopt en dat 
Baanbrekers enkel een wasserij heeft en geen stomerij. 

 De heer Bak vertelt dat hij kan mededelen dat de drie ondernemingsraden hebben besloten 
zich om te vormen tot één medezeggenschapsorgaan.  

 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2017 

1/2   Opening/ingekomen stukken 
 

2.a.De openbare besluitenlijst DB d.d. 3 juli 2017 
Deze wordt ter informatie aangenomen. 
2.b.Voorstel vergaderplanning DB en AB van Baanbrekers 
Besloten wordt de vergaderplanning vast te stellen, waarbij nog kritisch gekeken zal worden naar de 
planning van de Berap’s in combinatie met de AB-vergaderingen en de eventuele mogelijkheid van een 
vergadering van het AB in september 2018. 
 

3. 
 

Besluitenlijst AB-vergadering  
 
 

3.a. Verslag AB-vergadering van 12 juli 2017 
Besloten wordt het verslag van het AB d.d. 12 juli 2017 vast te stellen 
3.b. Openbare besluitenlijst vergadering 12 juli 2017 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 12 juli 2017 vast te stellen 
3. Termijnkalender AB van 13 november 2017 
Besloten wordt de termijnkalender van het AB van 13 november 2017 vast te stellen 

4. 
 

Stand van zaken Baanbrekers 2.0 De stand van zaken m.b.t. Baanbrekers 2.0 wordt kort besproken. 
 

5. Tussentijdse interim controle en 
instellen van een auditcommissie 

De tussentijdse interim controle wordt kort besproken en m.b.t. het instellen van een auditcommissie wordt 
het volgende besloten: 
Een auditcommissie te gaan instellen en te bemensen na de gemeenteraadsverkiezingen als de nieuwe leden 
van het AB bekend zijn en eventueel vóór die tijd ad-hoc (indien nodig) in een dergelijke auditcommissie bij 
elkaar te komen. 

6.  Ruelong B.V.  De  Jaarrekening Ruelong B.V. en stand van zaken Governance Ruelong B.V. worden kort besproken. 

 

7. Berap Q2 Besloten wordt om de Berap Q2 vast te stellen.  
 

8. Septembercirculaire 2017 en BUIG 2017-
2018 en informatiebulletin effecten 
regeerakkoord 

Deze worden ter informatie aangenomen. 

 
Voor akkoord: 18 december 2017 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
W.H. Bak        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris a.i.        Voorzitter 
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(informeel) 
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juli 

13 
nov 

18 
dec 

22 
jan 

2018 

  1+2 3 4 5 7  

Onderwerpen Baanbrekers:        

Berap 2017    Q1 Q2 Q3  

Besteding 2017 bestemmingsreserve meerjaren onderhoud gebouwen      In Berap3  

Vergaderplanning 2018 AB (en DB)         

Verordeningen 212 en 213 (actualisatie 2018)         

Baanbrekers 2.0.    Plan svz svz  

Kadernota 2019        

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.   

Directiestatuut/Mandaat-volmachtregeling Baanbrekers (actualisatie)        

Vennootschapsbelasting        

Verslag Archiefzorg- en beheer         

Onderwerpen SBW:        

Verlofregeling SBW        

Mandaat- volmachtregeling SBW        

Onderwerpen WML-Facilitair/Ruelong BV:        

Jaarrekening 2016 Ruelong BV (WML-Facilitair)        

Begroting 2018 Ruelong BV (WML-Facilitair)      ?  

Governance Ruelong BV/WML Facilitair        

Jaarrekening 2015 WML-Facilitair        

        
Legenda:  

Nog op te starten  

Loopt  

Aandacht  

Afgerond  

Behandeling in vergadering  
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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt de derde bestuursrapportage 2017. Het afgelopen kwartaal heeft, naast de reguliere 
bedrijfsvoering en dienstverlening, in belangrijke mate in het teken gestaan van het werken aan 
“Baanbrekers 2.0”. Baanbrekers 2.0 moet begin 2018 tot een hernieuwde opdracht van de gemeenten 
aan Baanbrekers leiden. Helderheid over de dienstverlening en bijbehorende kosten en resultaten zijn 
hierbij van belang.  
 
Na het vertrek van M. van Limpt naar haar nieuwe uitdaging in Limburg, en het aantreden van W.H. Bak 
als interim-directeur in de 2e helft van augustus is het proces rond Baanbrekers 2.0 opnieuw uitgelijnd. 
Tevens zijn de, deels al lopende, acties op de verbetering van de bedrijfsvoering en 
informatievoorziening versterkt en ook gekoppeld aan Baanbrekers 2.0. Een en ander leidt tot 
bouwstenen die in het 4e kwartaal interactief met afvaardigingen vanuit uiteenlopende (gezamenlijke) 
stakeholders worden besproken. Dit leidt tot contouren en steeds concretere vormen van hoe het 
“huis” er dan uit zal zien. Evenals hoe dit zich zal verhouden tot de gemeenten en de omgeving. In een 
goed bezochte bijeenkomst eind oktober zijn ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen vanuit de 
gemeenten bijgepraat over de voortgang en de (gezamenlijke) vervolgstappen. We zijn blij dat daar 
sprake was van waardering voor en vertrouwen in het lopende proces met vanzelfsprekend de nodige 
verwachtingen ten aanzien van de invulling van het vervolg en het eindresultaat. 
 
Kijkend naar de voortgang van de reguliere dienstverlening en bedrijfsvoering zet de lijn zich voort 
vanuit de 2e Bestuursrapportage. De organisatie en dienstverlening lopen naar verwachting. Er is geen 
sprake van noemenswaardigheden van dien aard dat die in deze inleiding benoemd moeten worden. 
Ook in financiële zin zet de lijn van de vorige bestuursrapportage zich voort en stellen we onze 
eindejaarsverwachting voor de gemeentelijke bijdragen in positieve zin bijgesteld met voordelig  
€ 870.000 (naar voordelig € 1.535.000); deels als gevolg van bijstelling rijksbudgetten, deels als gevolg 
van nog steeds scherper wordende beelden uit de administratie en deels als nog nadrukkelijkere sturing 
op kosten en opbrengsten. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen per deelprogramma geven we hieronder weer. 
 
Inkomensondersteuning 
Vanaf omstreeks juni 2017 daalt het aantal mensen dat een uitkering ontvangt. Aan het begin van het 
jaar was het nog 1.696, het steeg naar 1.720 en zakte weer terug naar 1.693 op 30 juni. In het derde 
kwartaal, naar 1.645 en op het moment van schrijven is de 1.600 neerwaarts doorbroken 
Een vergelijking met ontwikkelingen in de rest van Nederland leert dat het beeld elders hetzelfde is, de 
al enige tijd aantrekkende economie zorgt er de laatste maanden voor dat ook het aantal 
bijstandsgerechtigden landelijk afneemt. Waarbij de volume-ontwikkeling in de Midden-Langstraat zich 
nog steeds gunstig ontwikkelt ten opzichte van de rest van Nederland. Het afnemend aantal klanten 
leidt tot minder uitkeringskosten. Samen met hogere inkomsten op dit budget wordt een voordeel over 
2017 verwacht van meer dan € 450.000. De hogere inkomsten worden mede veroorzaakt door hogere 
inkomsten van debiteuren a € 90.000. 
 
Re-integratie & Participatie (R&P) 
We zien het bestand gestaag verder dalen. Er komen minder meldingen aan de poort (zo’n 19 per week 
gemiddeld tot nog toe in 2017 in plaats van 25 per week gemiddeld in 2016) waardoor er ook minder 
instroom is. De instroom die we zien zijn echter veelal mensen met een stevig aandachtspunt als het om 
werk gaat. Dat geldt ook voor mensen die al in het bestand zitten. Dat is ook logisch. De economie draait 
goed. Wie nu niet aan de bak is, heeft een verhaal. En dat verhaal horen wij ook vaak hetzij aan de 
poort, hetzij in het Transferium waar mensen aan het werk gaan als ze nog geen betaald werk hebben 
gevonden.   
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Deze situatie noopt tot een nieuwe aanpak. We gaan nóg meer inzetten op het bedienen van bedrijven 
met mensen met een beperking of waarbij er aanpassingen in het werkproces of op de werkvloer nodig 
zijn om mensen betaald te laten werken. Om die reden zijn we kort na de zomer bij verschillende 
bedrijven met projecten gestart, juist voor deze doelgroep. In deze projecten stromen mensen met een 
beperking via een detachering bij Baanbrekers in met betaald werk op de werkvloer van het bedrijf, 
maar met begeleiding van een voorman van ons. In groepjes van een man of 10 leren ze binnen 6-12 
maanden het vak. Is dat naar tevredenheid, dan neemt het bedrijf ze over. Zo niet, dan is in ieder geval 
weer een stap gezet qua inzetbaarheid en dan bemiddelen we ze naar een baan bij een andere 
werkgever. 
 
De eerste 25 mensen zijn in september en oktober gestart. Dat was ook te zien op TV bij RTL Nieuws en 
Één Vandaag, waar deze mensen prominent in beeld waren. We hebben goede verwachtingen van dit 
soort projecten, maar het is te vroeg om te zeggen dat onze aanpak met de bedrijven 1-op-1 leidt tot 
duurzame uitstroom bij de bedrijven zelf. Immers, bedrijven bieden nu werk en een werkplek maar nog 
geen arbeidsovereenkomst. Daar zorgt Baanbrekers met de bijhorende handlingkosten en 
werkgeversrisico’s zelf voor. We geloven echter in het partnership dat we hebben afgesloten en merken 
dat de sectoren open staan voor instroom, ook voor instroom van mensen met een beperking! En daar 
spelen we momenteel op in. Begin 2018 zal deze aanpak geëvalueerd worden. 
 
Leerwerkstructuur 
Het te verwachten resultaat 2017 in directe lasten en baten komt voor het Werkbedrijf € 174.000 beter 
uit dan bij de 2e Berap geprognosticeerd. Dit komt enerzijds door het doorschuiven van kleine 
investeringen en anderzijds door iets hogere omzet voor Wasserij, Twiddus en Transferium. Bij 
Verpakken, Cleanroom en Broikes zijn de omzet en kosten volgens de 2e Berap. 
Bij het Werkbedrijf is gestart met de voorbereiding van de invulling van Banenafspraken en Nieuw 
beschut werken. Vanaf het vierde kwartaal zal dit zijn beslag krijgen. 
 
WML Facilitair 
Tot en met het 3e kwartaal 2017 zijn 53 kandidaten toegeleid naar WML Facilitair. Hiervan zijn en 
worden 32 in – door – en uitstroomtrajecten (IDU) succesvol gerealiseerd. Inmiddels zijn ook 8 mensen 
na hun IDU traject uitgestroomd in regulier werk. 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 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. Dat kan ook betekenen dat we omzet afbouwen 
tot hetgeen met de beschikbare mensen realiseerbaar is. 
 
Het 2e en 3e kwartaal van 2017 is gebruikt om het handboek kwaliteit aan te passen aan de nieuwe ISO 
normering. De certificering is in het 3e kwartaal toegekend, nadat een aantal minors per 1 november is 
opgelost. 
 
Op basis van een vergelijking tussen 2017 en 2016 over de eerste 3 kwartalen is nu een voorlopige 
prognose voor heel 2017 opgenomen van nadelig € 106.000. Het resultaat is lager dan in de 2e Berap 
(voordeel van € 150.000) en daarmee is de prognose van het resultaat op Deelnemingen voor 
Baanbrekers in deze 3e Berap op nihil gesteld. Het nadeel zal worden verrekend met de overige reserves 
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van Ruelong BV, die na verwerking van dit geprognotiseerde resultaat € 797.000 bedragen. Belangrijkste 
oorzaken van het verschil komen voort uit de inmiddels opgestelde jaarrekening 2016 van Ruelong, 
namelijk een correctie op de omzet van 2017 (naar 2016 voor € 109.000) en de benodigde jaarlijkse 
afschrijving op de goodwill (€ 74.000). 
 
Bedrijfsvoering 
De afgelopen periode is veel effort gestoken in het opzetten, aanleveren en valideren van de 
verschillende benodigde inzichten in financiën en resultaten. Deze informatie was nu primair nodig ten 
behoeve van de afwegingsinformatie voor Baanbrekers 2.0. Daarmee worden tegelijkertijd stappen 
gezet in de doorontwikkeling van administratie, managementinformatie, overheaddoorbelasting, 
calculaties met integrale kostprijzen etc.. Het verbeterproject van de financiële administratie loopt nog 
en is op onderdelen op inhoud en planning scherper gesteld waarbij op 1 januari 2018 het nodige 
gereed en in gebruik zal moeten zijn.  
 
Daarnaast heeft de afronding van  de administratieve  overgang van WML Facilitair (VOF) naar Ruelong 
B.V. nog de nodige inzet gevraagd. De eerste jaarrekening 2016 van Ruelong BV, waarin WML Facilitair 
voor 100% is opgenomen, is opgesteld. Tevens is hiermee een nieuwe openingsbalans voor Ruelong 
gecreëerd. 
 
Daarnaast heeft de interim controle voor Baanbrekers plaatsgevonden; resulterend in een Management 
letter zonder grote aandachtspunten in de bedrijfsvoering. 
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2 Inleiding 
 

 
2.1 Budgetten na begrotingswijziging bij de 2e Berap 2017 
Bij de 2e Berap 2017 is een begrotingswijziging ten opzichte van de eerder (AB 12 juli 2017) vastgestelde 
geactualiseerde begroting verwerkt (zie pagina 9 van de 2e Berap). Deze herziene budgetten vormen nu 
het uitgangspunt voor de 3e Berap 2017. 
 
Ruelong BV is besloten vennootschap waarvan het eigendom voor 100% bij Baanbrekers ligt. Ruelong 
exploiteert WML-Facilitair voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. Van Ruelong 
BV is de jaarrekening 2015 op 12 juli 2017 vastgesteld door het AvA (Algemene vergadering van 
Aandeelhouders). Inmiddels is de jaarrekening 2016 opgesteld met een adequate openingsbalans per 1 
januari 2016. Tevens is een goedkeurende accountantsverklaring beschikbaar. Over deze stukken zal het 
AB op 18 december 2017 worden geïnformeerd, waarna de AvA de jaarrekening 2016 van Ruelong BV 
kan vaststellen. 
 
In tegenstelling tot de 2e Berap van Baanbrekers is voor de activiteiten van WML Facilitair (die zijn 
ondergebracht in Ruelong BV) in deze 3e Berap geen resultaat deelnemingen opgenomen. Vooral als 
gevolg van de doorwerking van de recent opgestelde jaarrekening 2016 van Ruelong is nu sprake van 
een nadelig geprognotiseerd resultaat van Ruelong BV van € 106.000. Dit nadeel zal worden verrekend 
met de overige reserves van Ruelong BV, die na verwerking van dit geprognotiseerde resultaat  
€ 797.000 bedragen. 
 
In hoofdstuk 7 van deze Berap is van Ruelong BV een vergelijking opgenomen van de financiële cijfers 
over de eerst 3 kwartalen van 2017 in vergelijking met de eerste 3 kwartalen van 2016 (wegens het 
ontbreken van een begroting 2017). Daarbij is ook een prognose voor 2017 opgenomen, waarvan het 
resultaat in mindering gebracht zal worden op de overige reserves van Ruelong BV. 
 
Nu de jaarrekening 2016 van Ruelong in concept bekend is, kan verder gewerkt worden aan een 
meerjaren begroting 2018 – 2021 voor de BV en de vertaling daarvan in de meerjarenbegroting van 
Baanbrekers. Met de integratie van de bedrijfsvoeringsinformatie van de BV in de P&C-stukken van 
Baanbrekers wordt de benodigde inzichtelijkheid en stuurbaarheid gerealiseerd, mede voor het AB. 
Mede daarom heeft het AB inmiddels in november aangegeven af te zien van de eerder voorgenomen 
wijzigingen in de governance van Ruelong B.V.. 

 
2.2 Sluitende begroting 2017 in relatie tot 3e Berap 2017 

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 3e Berap 2017 is 

met deze incidentele dekking rekening gehouden. Bij de jaarrekening 2017 wordt beoordeeld of een 

gedeeltelijk herstel van de voorziening voor de lening van Ruelong noodzakelijk is. 
 
2.3 Inhoud 3e Berap 2017 
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van 3e Berap 2017 op hoofdlijnen weergegeven. In 
hoofdstuk 4 vindt u de cijfers per begrotingspost. In hoofdstuk 5 is een uitgebreidere toelichting van de 
cijfers van de 3e Berap opgenomen, met daarbij een vergelijking met de conform de bij de 2e Berap 
gewijzigde begroting 2017. Hoofdstuk 6 bevat personele gegevens. In hoofdstuk 7 zijn van WML 
Facilitair / Ruelong BV de realisatiecijfer s 2017 – 2016 tot en met het 3e kwartaal en de prognose voor 
2017 opgenomen.  
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3 Samenvatting 
 
Op 12 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur de geactualiseerde begroting 2017 vastgesteld. In de 2e 
Berap 2017 is in een begrotingswijziging onder andere de gemeentelijk bijdrage 2017 (indicatief) 
verlaagd met € 665.000. Tussentijds is het bestuur nog geïnformeerd over de (positieve) effecten van 
zowel de septembercirculaire als van de nieuwe voorlopige BUIG-budgetten. In voorliggende 3e Berap 
2017 zijn de beelden verder bijgesteld met daarbij de effecten vanuit de verbeteringen van de financiële 
huishouding. 
 
De nu voorliggende 3e Berap komt daarmee ten opzichte van 2e Berap uit op een verder dalende 
gemeentelijke bijdrage: met € 870.000 naar € 1.535.000. Voorgesteld wordt deze lagere (indicatieve) 
bijdrage in afwachting van de jaarrekening 2017 nu niet tussentijds te verrekenen. Definitieve 
vaststelling volgt dan  bij jaarrekening 2017. 
 
Verkorte toelichting op de afwijkingen 
Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen (samen voordelig € 819.000): 
- Lasten en baten uitkeringen BUIG (voordeel € 467.000) 

De daling van het gemiddeld aantal uitkeringen 2017 van 1.691 naar 1.680 levert een voordeel op 
van € 152.000 en de definitieve rijksuitkering BUIG 2017 is € 225.000 hoger. Samen met hogere 
opbrengsten invorderingen (€ 90.000) is dit een voordeel van € 467.000. 

- Lasten en baten Re-integratie (voordeel € 256.000) 
Op het budget re-integratie is een voordeel van € 208.000, met name door lagere lasten voor Fidant 
extern, Talentbanen en diverse kleinere budgetten. Samen met een voordeel van € 48.000 op de 
rijksuitkering leidt dit tot een voordeel van € 256.000. 

- Directe lasten en baten PMC’s Werkbedrijf (voordeel € 174.000) 
De directe lasten van het Werkbedrijf zijn € 134.000 lager (deels door terughoudendheid bij kleine 
investeringen) en de omzet is € 40.000 hoger (bij Wasserij, Twiddus en Broikes). 

- Inhuur personeel (voordeel € 72.000) 
Bij 2e Berap 2017 is de begroting voor inhuur personeel naar boven bijgesteld op basis van toen 
bekende gegevens. In de praktijk blijkt bij het Werkbedrijf geen inhuur nodig te zijn (€ 50.000) en 
vallen de kosten van overige inhuur iets lager uit dan eerder verwacht. 

- Resultaat op deelnemingen (nadeel € 150.000) 
Als gevolg van de recent opgestelde jaarrekening 2016 van Ruelong is het resultaat op deelnemingen 
voor Baanbrekers komen te vervallen, met name door een correctie op de omzet van 2017 (naar 
2016 voor € 109.000) en de benodigde jaarlijkse afschrijving op de goodwill (€ 74.000). 

In hoofdstuk 4 is een overzicht van alle lasten en baten opgenomen en in hoofdstuk 5 verdere 
specificaties en toelichtingen op alle begrotingsposten. 
 
Effect op de gemeentelijke bijdragen 
Het (indicatieve) effect op de gemeentelijke bijdragen 2017 kan als volgt worden weergegeven: 
 

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde 
begr. 2017 

Prognose 
2017 

Verschil 3e 
Berap 2017 

    
Gemeente. bijdragen 8.885 7.350 -1.535 
Waarvan:    
Heusden (38,18%) 3.392 2.806 -586 
Loon op Zand (20,25%) 1.799 1.488 -311 
Waalwijk (41,58 %) 3.694 3.056 -638 

 
N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 
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Begrotingswijziging 2017 en verder (structurele doorwerking) 
Op 13 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur de 2e Berap 2017 vastgesteld, inclusief een 
begrotingswijziging. Uit de 3e Berap volgt opnieuw een begrotingswijziging.  
In onderstaande tabel is deze wijziging opgenomen (waarbij V = voordeel / N = nadeel): 
 

V = voordeel / N = nadeel            x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Lasten           

BUIG lasten uitkeringen V 152         

BUIG LKS Banenafspraken N 50         

BUIG LKS Beschut werken V 15         

BBZ N 308         

Re-integratie V 208         

HOB N 102         

PMC’s Werkbedrijf V 134         

Werkpool V 28 V 28 V 28 V 28 V 28 

Fidant N 70         

Gesubsidieerd personeel V 145         

Niet gesubsidieerd personeel N 14         

Inhuur personeel V 72         

Afschrijving, onderhoud, rente V 25         

Algemene lasten N 55         

Meerjrn.onderhoud gebouwen (neutraal) V 366         

Lasten budget Baanbrekers 2.0 (neutraal) V 80         

Totaal lasten V 624 V 28 V 28 V 28 V 28 

Baten           

BUIG Rijksbijdrage V 225         

Invordering V 90         

BBZ baten V 308         

Re-integratie (rijksbijdrage) V 48 N 45 N 45 N 45 N 214 

Resultaat op Deelnemingen N 150         

Totaal baten V 521 N 45 N 45 N 45 N 214 

Totaal saldo van lasten en baten V 1.145 N 17 N 17 N 17 N 186 
           

Inzet dekkingsmiddelen: reserves           

Onttrekk. res. onderh.gebouw (neutraal) N 366         

Onttrekk, res. herpositionering (neutraal) N 80         

Totaal wijz. begroting 3e Berap V 699 N 17 N 17 N 17 N 186 

Totaal wijz begroting 2e Berap V 665 V 259 V 234 V 189 V 130 
Overige afwijkingen V 169         

Totaal na 3e Berap 2017 V 1.533 V 242 V 217 V 172 N 56 
 
N.B.:- Voor de gemeenten zijn daarnaast de lasten voor bijzondere bijstand van belang. Deze blijven 

nu (in totaal voor de 3 gemeenten) conform de 2e Berap op € 2.062.000, met kleine 
verschuiving tussen de gemeenten onderling (zie verder onder 5.3). 

- Bij de nog te actualiseren begroting 2018 zal de raming BUIG 2018 – 2021 nog geheel moeten 
worden herzien, vanwege nieuwe inschattingen voor de aantallen uitkeringen, de aantallen 
banenafspraken en beschut werken, de opbrengst uit invordering en de rijksuitkering 
meerjarig (waarvan alleen gegevens 2018 bekend zijn). Daarvan is in bovenstaande 
doorwerking voor de jaren 2018 – 2021 om die reden nog niets opgenomen.  
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4 Realisatie lasten en baten tot en met 3e kwartaal en prognose 2017 
 

 
 

 
  

Exploitatie x € 1.000
 Begroting t/m 

3e kwart. 2017 

 Realisatie t/m 

3e kwart. 2017 

 Verschil t/m  

3e kwart. 2017 

 Begroting na 

2e Berap 2017 
 prognose 2017 

 verschil             

(V = voordeel / 

N = nadeel) 

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

LASTEN

BUIG lasten uitkeringen 17.839 17.785 53 23.472 23.320 V      152

BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken 274 294 -21 360 410 N        50

BUIG Loonkostensubsidie Beschut werken 0 0 0 25 10 V        15

Totaal lasten BUIG 18.112 18.080 33 23.857 23.740 V      117

BBZ lasten 294 550 -256 392 700 N      308

Bijzondere bijstand lasten 1.547 1.548 -1 2.062 2.062 0

Budget Re-integratie 1.194 957 237 1.592 1.384 V      208

HOB 268 182 86 357 459 N      102

Beschut werken 0 0 0 0 0 0

Banenafspraken 0 0 0 0 0 0

Lasten PMC's Werkbedrijf 232 95 137 309 175 V      134

Werkpool 21 0 21 28 0 V        28

Fidant 540 551 -11 720 790 N        70

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0 0

Lasten overig (omzet) 0 0 0 0 0 0

Lasten gesubs. personeel 11.211 11.099 112 14.698 14.497 V      201

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -3.240 -3.201 -39 -4.249 -4.193 N        56

Personeelslasten 305 293 12 407 407 0

Netto personeelslasten 8.276 8.190 86 10.856 10.711 V      145

Lasten niet gesubs. personeel 7.082 7.081 1 9.443 9.423 V        20

- waarvan doorbelast aan Ruelong BV -505 -487 -17 -673 -639 N        34

Personeelslasten 89 90 -1 119 119 0

Netto personeelslasten 6.667 6.684 -17 8.889 8.903 N        14

Inhuur personeel 543 478 65 698 626 V        72

Afschrijving,  onderhoud, rente 731 669 62 975 950 V        25

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen 0 0 0 366 0 V      366

Algemene lasten 1.373 1.507 -134 1.831 1.886 N        55

Incidentele lasten 75 31 44 100 100 0

Budget Baanbrekers 2.0 160 67 93 200 120 V        80

Totaal LASTEN 40.033 39.588 445 53.232 52.606 V      626
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Exploitatie x € 1.000
 Begroting t/m 

Q3 2017 

 Realisatie t/m 

Q3 2017 

 Verschil t/m  

Q3 2017 

 Begroting na 

2e Berap 2017 
 prognose 2017 

 verschil             

(V = voordeel / 

N = nadeel) 

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

BATEN

BUIG Rijksbijdrage 17.643 17.795 152 23.524 23.749 V     225

Invorderingen 450 519 69 600 690 V       90

Netto BUIG 18.093 18.314 221 24.124 24.439 V     315

BBZ baten 234 379 145 312 620 V     308

Bijzondere bijstand baten 1.547 1.548 1 2.062 2.062 0

Re-integratie 1.251 1.286 35 1.668 1.716 V       48

HOB 268 226 -42 357 459 V     102

Overige bijdragen derden 150 154 4 200 200 0

Rijksbijdrage WSW 9.958 9.958 0 13.277 13.277 0

Doorschuiven aandeel Ruelong BV -2.700 -2.703 -3 -3.600 -3.600 0

Vergoeding buitengemeenten en BW 0 -1 -1 0 0 0

Vergoeding Begeleid Werken (BW) -150 -134 16 -200 -168 V       32

Netto Subsidie 7.108 7.120 12 9.477 9.509 V       32

Omzet PMC's Werkbedrijf 2.333 2.356 23 3.110 3.150 V       40

Werkpool 1.088 1.077 -10 1.450 1.450 0

Fidant baten (extern) 158 129 -28 210 170 N       40

Fidant baten (intern) 270 276 6 360 395 V       35

Sectorplan WSW 0 0 0 0 0 0

Omzet overig 0 0 0 0 0 0

Dienstovereenkomst Ruelong BV (WML F) 605 605 0 807 807 0

Bijdragen gemeenten 6.664 6.643 -21 8.885 8.885 0

Incidentele baten 175 185 10 5.120 5.120 0

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

Totaal BATEN 39.942 40.296 355 58.292 58.982 V     690

Totaal saldo van lasten en baten -91 709 800 5.060 6.376 V 1.316

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 0 0 0 366 0 N    366

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

Toevoeging best.res. herpositionering 0 0 0 -2.600 -2.600 0

Onttrekking best.res. herpositionering 0 0 0 200 120 N       80

Gerealiseerde resultaat -91 709 800 665 1.535 V     870
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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 waren ten onrechte de posten onder b. en c. apart opgenomen. 

Vanaf de 2e Berap zijn deze als onderdeel van de BUIG-lasten gepresenteerd; onder a. t/m c worden 

deze deelposten toegelicht. De financiële tussenstand 2017 is als volgt: 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

BUIG Uitkeringen 17.839 17.785 -53 23.472 23.320 
BUIG Banenafspraken 274 294 +20 360 410 
BUIG Beschut Werken 0 0 0 25 10    

Totaal 18.112 18.080 V    33 23.857 23.740 
 

a. BUIG lasten uitkeringen 

Bij de 2e Berap 2017 is de raming voor de BUIG lasten aangepast naar € 23.472.000 (van € 23.872.000). 

Daarbij is het geraamde gemiddelde bedrag voor de uitkeringen bepaald op € 13.881 (zijnde  

€ 23.472.000 / 1.691). 

 

Bij de start van 2017 steeg het aantal uitkeringen naar 1.696 en in het 1e kwartaal steeg dit verder naar 

1.717; per 30 juni daalde dit naar 1.693 (door hogere uitstroom dan instroom). De in de 2e Berap 2017 

uitgesproken verwachting tot verdere daling van de aantallen blijkt nu werkelijkheid: 1.645 eind 

september. De verwachting op basis van de gegevens van eind september 2017 is, dat deze daling zich 

verder zal voortzetten richting het einde van het jaar. De prognose per 31 december 2017 is 1.610. Het 

gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 2017 komt dan uit op 1.680. Tot en met het 3e kwartaal ziet de 

ontwikkeling per gemeente in totaal er als volgt uit: 
 

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 
     
Instroom 3e kwartaal 26 20 63 109 
Uitstroom 3e kwartaal 50 29 78 157 

Stand 30 september  2017 557 262 826 1.645 
 

Prognose gemidd. aantal 2017 569 268 843 1.680 
Verschil prognose - begroting -13 -11 +13 -11 
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Lasten op jaarbasis (* € 1.000) Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Budget 2e Berap 2017 8.050 3.762 11.660 23.472 
Nieuw o.b.v. gemiddelde Q3 7.898 3.720 11.702 23.320 

Mutatie in lasten -152 -42 +42 -152 

 

 

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

 
 

 

b. BUIG loonkostensubsidie banenafspraken 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Banenafspraken 274 294 +20 360 410 
Totaal 274 294 N    20 360 410 

 

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

gesubsidieerd personeel Re-integratie & Participatie op het niveau (qua formatie) van eind 2016. Bij de 

actualisering van de begroting 2018 zal een afspraak gemaakt moeten worden over de effecten van de 

autonome ontwikkeling op de begeleidingskosten van de Banenafspraken. Autonome groei wordt 

overigens veroorzaakt door de wet waarbij Baanbrekers mensen die een beroep doen op 

Banenafspraken moet helpen. Hierdoor is autonome groei moeilijk te voorspellen. 

 

Risico: 

De lasten van de banenafspraken komen op basis van declaraties (waarbij tot nu toe loonstroken 

moeten worden overlegd) tot financiële afwikkeling. De verplichtingen zijn tot nu toe niet goed in beeld 

geweest. Voor de jaarrekening 2017 wordt exact nagegaan in hoeverre er nog verplichtingen op grond 

van beschikkingen zijn aangegaan, die nog niet tot financiële afwikkeling hebben geleid. Zo nodig wordt 

daarvoor in de jaarrekening een balanspost opgenomen. Dat kan mogelijk tot extra budgettair beslag 

leiden.  
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Over de eerste 9 maanden is het aantal toegekende banenafspraken (op basis van 25,5 uur per week) 

als volgt: 
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 
31-07-2017 44 54 
31-08-2017 53 54 
30-09-2017 50 53 

 

Het totaal aantal Banenafspraken kan fluctueren doordat via werkgevers geen structurele contracten 

lopen, contracten kunnen dus aflopen en niet worden verlengd. 

Met de banenafspraken wordt waar mogelijk restrictief omgegaan. Desondanks wordt dit jaar nog een 

verdere lichte stijging verwacht, gezien de praktijkroute en plaatsingen intern. Het blijft heel moeilijk dit 

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

mensen wettelijk gezien niet worden geweigerd, hoe restrictief in de praktijk 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 in 2017 begroot op € 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 (op basis van een half jaar). 
 

Per half oktober 2017 zijn de volgende aantallen m.b.t. beschut werken van belang: 

 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

UWV negatieve adviezen 1 0 4 5 
UWV positieve adviezen 5 0 5 10 
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 

 

Tot nu toe is gewerkt aan de voorbereiding van de plaatsing voor nieuw beschut werken. Naar 

verwachting zullen in het 4e kwartaal de eerste plaatsingen worden gerealiseerd (mede op basis van de 

10 positieve adviezen). Dit betekent dat de lasten voor beschut werken veel lager zullen uitkomen dan 

begroot; uitgangspunt was realisatie van alle plaatsingen per 1 juli 2017. De uitvoeringskosten zullen 

voor 2017 dan ook nihil zijn. Bij de 2e Berap is de begroting voor beschut werken in 2017 al neerwaarts 

bijgesteld (zie onderstaand schema), nu nog verder. De raming voor loonkostensubsidie beschut werken 



Concept 3e Berap 2017 

   

 

13 

gaat nu naar € 10.000, ook omdat gestart wordt met een proefplaatsing met behoud van uitkering. 

Daarna wordt pas loonkostensubsidie verstrekt (beperkt aantal in december 2017). 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Beschut werken 0 0 0 25 10 
Uitvoeringskosten 0 0 0 0 0 
Totaal 0 0 0 25 10 

 

De begeleidingskosten beschut werken moeten onder de re-integratiegelden 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 begeleidingskosten 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), die reeds was gemeld in de 1e en 2e Berap 2017. Inmiddels is de definitieve 
vaststelling voor 2017 bekend geworden. Deze leidt opnieuw tot een extra budget, nu van € 225.000. 
Daarover is het bestuur is een tussentijdse notitie geïnformeerd. In totaal is ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting de rijksbijdrage BUIG met (afgerond) € 334.000 gestegen. 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

Basis 2017 
1e en 2e 

Berap 2017  
3e Berap 

2017 
Verschil met 

2e Berap 2017 

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 
 
In 2018 werkt dit voordeel, mede als gevolg van een nieuwe verdeelsystematiek door, maar voor de 
jaren na 2018 zijn door het ministerie geen verdere ramingen opgenomen. Het meerjarig structureel 
effect is nu dus moeilijk te bepalen. Daarbij zullen ook nadere inschattingen voor wat betreft de BUIG-
lasten van belang zijn. Deze nadere inschattingen zullen voor zo ver mogelijk worden gemaakt in de nog 
op te stellen actualisering van de ontwerp-begroting 2018. 
 

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. 

 

Een evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden, de uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen 

in Baanbrekers 2.0. De verwachting is nu dat het totaal ingevorderde bedrag aan BUIG-gelden € 690.000 

zal bedragen eind 2017, fors meer dan de voor 2017 verhoogde doelstelling van € 600.000. Bovendien 

zullen ook ten gunste van de budgetten BBZ en Bijzondere bijstand grotere invorderingen dan voorheen 

gerealiseerd worden (in totaal voor de 3 budgetten werd in 2016 € 700.000 terugontvangen, naar 

verwachting zal dat meer dan € 1 miljoen zijn in 2017; € 0,1 miljoen hoger dan bij de 2e Berap 2017).  
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Saldo BUIG na 3e kwartaal 2017 (incl. lasten Banenafspraken) 
 

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Uitgaven na Q3 (a + b + c) 6.346 2.808 8.926 18.080 
Invorderingen -131 -96 -292 -519 
Saldo na 3e kwartaal 6.215 2.712 8.634 17.561 
     
Budget rijksbijdrage t/m Q3 6.320 2.813 8.917 18.050 
Totaal V      105 V     101 V     283 V      489 

 

Saldo in percentages:     
Overschot in percentage 1,7 % 3,6 % 3,2 % 2,7 % 

 

 

Klachten, bezwaar en beroep BUIG 

Op 13 september 2017 heeft het DB besloten dat gegevens omtrent klachten, bezwaar en beroep 

voortaan beknopt in de Berap’s en in het jaarverslag worden opgenomen; in deze Berap nu dus voor het 

eerst deze cijfers: 
 

Aantallen  Q1 Q2 Q3 Totaal 

klachten binnengekomen 2 9 5 16 
 afgehandeld 4 5 6 15 
 w.v. uit 2016 3     3 
 Na mediation 2 5 6 13 
 commissie 2 0 0 2 
 gegrond 0 0 0 0 

bezwaren binnengekomen 55 58 75 188 
 afgehandeld 81 71 56 208 
 w.v. uit 2016 75 10 1 176 
 gegrond 13 2 0 15 
 gedeeltelijk gegrond 9 4 11 24 

voorlopige binnengekomen 6 7 3 16 
voorzieningen afgehandeld 3 8 6 17 
 w.v. uit 2016 2   2 
 toegekend 0 1 2 3 

bezwaren binnengekomen 19 14 11 44 
 afgehandeld 11 11 9 31 
 w.v. uit 2016 11 5 2 18 
 gegrond 1 1 0 2 
 gedeeltelijk gegrond 1 2 0 3 

 

Omtrent de afwikkeling van bovenstaande procedures zijn geen bijzonderheden te melden. 
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5.2 BBZ 
De begrote lasten en baten BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) zijn gebaseerd op de 
gemiddelde lasten en baten van de afgelopen 3 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 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Lasten 294 550 N   256 392 700 
Baten 234 379 V   145 312 620 

Saldo 60 171 N   111 N     80 N     80 
 
Nu de lasten tot en met september 2017 een stuk hoger zijn, zal na afloop van het jaar van het rijk een 
aanvulling op het ontvangen voorschotbedrag worden ontvangen. Tot en met september is nu een 
voorschot van € 128.000 ontvangen. Op basis van de uitgaven over die periode zou dit € 254.000 
moeten zijn; dus € 126.000 extra. Het saldo tot en met het 3e kwartaal zou dan € 45.000 worden. 
Echter, een grote lening danwel een lager bedrag aan ontvangsten kan zo maar leiden tot een hoger 
nadeel; vooralsnog wordt de prognose op € 80.000 gehouden. 
 
Tot de baten behoren de terugbetaalde uitkeringen door klanten, de van het Rijk ontvangen bedragen  
in het kader van het toegekende vaste deel van het budget en een voorschot van het Rijk op het te 
ontvangen declaratiebedrag.  
 
 
5.3 Bijzondere bijstand 
Op grond van door de gemeenten vastgesteld beleid voert Baanbrekers de bijzondere bijstand uit.  
De directe lasten voor de inkomensoverdrachten (= de toegekende bijzondere bijstand) van deze 
regeling worden door de gemeenten gedekt en per kwartaal verrekend (per saldo budgettair neutraal). 
Tegemoetkomingen bijzondere bijstand worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden Participatiewet en 
aan overige minima. Het verloop 2017 is als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Heusden 494 479 -15 658 639 
Loon op Zand 282 289 +7 376 384 
Waalwijk 771 780 +9 1.028 1.039 

Totaal 1.547 1.548 +1 2.062 2.062 
 
Bij de 2e Berap is de begroting van lasten en baten bijzondere bijstand op grond van realisatiecijfers over 
1e halfjaar 2017 met zo’n 19% / € 337.000 naar boven bijgesteld (van € 1.725.000 naar € 2.062.000). In 
totaal blijkt de realisatie tot en met het 3e kwartaal 2017 in de pas te lopen met deze toename; zie ook 
de tabel op de volgende pagina. In de 2e Berap 2017 is al een verklaring voor de stijging op onderdelen 
opgenomen. De oorzaken voor de stijging blijven dezelfde, met name de post directe levensbehoeften 
en kosten financiële transacties / bewindvoering (zie verder pagina 16 en 17 van die Berap). 
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5.4 Re-integratie 

 
Lasten re-integratie 

Het budget re-integratie bestaat uit een aantal deelposten, waarvan het verloop per post gedurende het 

jaar grillig verloopt. Bij de 2e Berap is al aangegeven dat deze posten moeilijk zijn in te schatten. 

Inmiddels, verder in het jaar, kan een betere inschatting voor 2017 worden gemaakt. Voor dit budget 

komt deze € 208.000 lager uit dan begroot (per saldo voordelig), bestaande uit: 

- De lasten op de diverse budgetten uit het 1e deel van het overzicht op de volgende pagina blijven per 

saldo € 16.000 achter op de begroting, door onder andere het niet inzetten van een jobcoach  

(€ 41.000), minder bestedingen op deelbudgetten inburgering, T2W, Talent@Werkhart en 

Transferium (€ 110.000). Daarnaast zijn er extra lasten door het project VSO PRO (stichting Gezel) 

van € 155.000), een project met toezeggingen uit 2016 en dat doorloopt tot midden 2018. 

- Bij Ruelong BV en bij het Werkbedrijf zijn minder werknemers waarvoor een 50% bijdrage in de bruto 

loonkosten hoeft te worden verstrekt, resulterend in € 90.000 lagere lasten voor bijdragen aan 

Ruelong en € 50.000 lagere bijdragen aan het Werkbedrijf. Overigens zijn van Re-integratie & 

Participatie wel meer werknemers in de markt geplaatst. 

- Bij de Werkpool (werken op locatie) is het aantal medewerkers met een 50% bijdrage in de 

loonkosten juist hoger (€ 108.000), daar is het deelbudget Talentbanen voor ingezet (voordeel € 

90.000). 

- Het aantal externe medewerkers Fidant is lager dan begroot, waardoor de loonkosten € 70.000 lager 

uit komen. Daar tegenover staan ook lagere baten van de werkgevers (€ 40.000, zie hierna onder 

5.7). Door aantrekkende markt worden meer werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de 

werkgever geplaatst (dus niet via detachering). 

Bijzondere bijstand 2017 t/m 3e kw naar hoofdkostensoorten

omschrijving aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag

directe levensbehoeften 136 184.033 42 56.422 25 21.481 69 106.130

kosten huishouden 45 5.204 10 1.234 11 1.225 24 2.745

voorziening voor wonen 108 86.620 34 21.573 19 12.711 55 52.337

voorziening voor opvang 17 14.642 4 3.503 9 10.795 4 344

kosten maatschappelijke zorg 95 55.484 32 18.818 12 5.289 51 31.377

kosten financiele transacties 778 580.629 241 187.993 144 99.816 393 292.820

kosten uitstroombevordering 5 859 1 482 1 27 3 350

kosten medische dienstverlening 57 19.135 17 4.352 18 8.873 22 5.910

kosten overige kostensoorten 10 17.869 4 4.436 3 5.978 3 7.455

individuele inkomenstoeslag 337 151.277 103 46.652 53 24.876 181 79.749

individuele studietoeslag 5 7.584 3 2.784 1 1.200 1 3.600

SUB-TOTAAL 1.593 1.123.337 491 348.250 296 192.270 806 582.816

Hulp bij huishouding 49 7.259 0 0 13 1.639 36 5.620

Collectieve ziektekostenpremie 439.304 132.548 98.652 208.104

diverse adm. posten/ontvangsten -22.006 -1.577 -4.104 -16.325

TOTALEN t/m 3e kwartaal 2017 1.642 1.547.893 491 479.221 309 288.457 842 780.215

TOTALEN t/m 3e kwartaal 2016 1.293.000 364.000 227.000 702.000

VERSCHIL 2017 -> 2016 254.893 115.221 61.457 78.215

Toename 2017 -> 2016 in % 20% 32% 27% 11%

TOTAAL HEUSDEN LOON OP ZAND WAALWIJK
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Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Inburgering, T2W, 
Talent@Werkhart 

 
113 

 
24 

 
-89 

 
130 

 
40 

Transferium 37 7 -30 50 30 
Inhuur WM Transferium 68 58 -10 91 91 
Tijdelijke jobcoach 31 0 -31 41 0 
Opleidingen (fiets/reisk) 68 58 -10 90 90 
Stimuleringspremies 90 80 -10 120 120 
VSO PRO (stg. Gezel) 0 122 +122 0 155 
Subtotaal  407 349 -58 542 526 
      
Gesubs. Baanbrekers, 
werkzaam bij: 

     

Ruelong BV (WML-F) 225 158 -67 300 210 
Werkbedrijf 180 132 -48 240 190 
Werkpool 90 144 +54 120 228 
Subtotaal 495 434 -61 660 628 
      
Gesubsidieerd elders:      
Bruto loonk. Fidant 225 174 -51 300 230 
Bruto lk. Talentbanen 67 0 -67 90 0 
Subtotaal 292 174 -118 390 230 
      
Totaal 1.194 957 -237 1.592 1.384 

 

 

Rijksuitkering re-integratie (W-deel) 
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 vooralsnog 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 
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Bij de 2e Berap 2017 zijn op deze post de verschillen uit de Meicirculaire 2017 nog niet verwerkt. 
Tussentijds is het bestuur hierover al wel geïnformeerd. Bij deze Berap wordt nu het totale structurele 
effect (Mei- + Septembercirculaire 2017, zie onderste regel in de tabel)  in een begrotingswijziging 
meerjarig opgenomen.  
 
 
HOB (Huis Opleiding Baan) 

HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is vooralsnog 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 (oorspronkelijk 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 stilzwijgend gerealiseerd, 16 trajecten zijn 

schriftelijk bevestigd) extra trajecten af te nemen. Daarna is nog eens voor 16 trajecten opdracht 

verstrekt, waardoor het aantal te realiseren trajecten voor deze gemeente Waalwijk op 64 komt. De bij 

de gemeente Waalwijk te declareren bijdrage voor trajecten 2017 komt dan uit op € 191.000. 

Door latere start van deze trajecten (die steeds een half jaar duren) zal een deel van de werkzaamheden 

overlopen naar 2018. Bij de jaarrekening 2017 wordt bepaald welk deel dat is; dan schuiven zowel lasten 

als baten door naar 2018; budgettair heeft dat voor 2017 geen effect.  
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

      
Inzet werkmakelaars 203 170 -33 270 372 
Extra taaltraining 22 8 -14 30 30 
Stimuleringspremies 25 0 -25 33 33 
Opleiding c.a. 18 4 -14 24 24 
Totaal lasten 268 182 -86 357 459 
      
Bijdrage gemeenten:      
- Heusden 134 86 -48 179 179 
- Loon op Zand 67 42 -25 89 89 
- Waalwijk (+18 + 16) 67 98 +31 89 191 
Totaal baten 268 226 -42 357 459 
Saldo 0 34 34 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: 
- 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 is € 31.500 ontvangen vanwege het project statushouders aan de 
poort. 

- Bijdrage Platform Techniek Heusden voor 6 maanden 2017 van in totaal € 8.000. 
- Bijdrage Participatie Verklaringstraject (PvT) Waalwijk € 5.000,- 
- Afwikkeling sectorplan WSW levert nog € 62.000 op, die gekoppeld zijn aan het project VSO/PRO. 

Van het sectorplan is al een eindverantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken ingestuurd. 
Vooralsnog kan de prognose gelijk aan de begroting blijven. 
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5.5 PMC’s Werkbedrijf 

De realisatie tot en met het 3e kwartaal verloopt als volgt: 

 

 
 
Per PMC zijn de volgende bijzonderheden op te merken: 

- Bovenstaand overzicht omvat alleen de directe lasten en baten, exclusief personele lasten en 

doorberekening overhead. Deze lasten zitten elders in deze Berap. 

- De lasten en baten van de PMC’s verlopen gedurende het jaar niet helemaal gelijkmatig.  

- Op basis van de inzichten tot en met het 3e kwartaal 2017 zijn de directe lasten bijgesteld van 

€ 309.000 naar € 175.000, hetgeen een voordeel oplevert van € 134.000. Dit heeft onder andere te 

maken het doorschuiven van kleine investeringen in verband met nog te maken keuzes 

Baanbrekers 2.0 en dat enkele directe kosten in de algemene lasten zijn opgenomen. 

- Op basis van huidige omzetontwikkeling is de omzet per saldo in totaal naar boven bijgesteld met  

€ 40.000, met als onderdelen: 

- Verpakken en assemblage: prognose blijft gelijk aan de 2e Berap (€ 760.000). 

- Wasserij loopt tevens voor, waardoor de prognose naar boven is bijgesteld met € 20.000. 

- Twiddus: nog € 10.000 extra ten opzichte van 2e Berap; is daarmee € 30.000 boven de 

oorspronkelijke begroting t.g.v. verhoogd effect exclusiviteit kledinginzameling. 

Exploitatie x € 1.000                               

(afgeronde bedragen)
 Begroting t/m 

3e kwartaal 

2017 

 Realisatie 

t/m3e kwartaal 

2017 

 Verschil t/m 

3e kwartaal 

2017 

 begroting na 

2e Berap 2017 

 prognose 

2017 

1 2 3 (= 2 - 1) 4 5

DIRECTE LASTEN PMC's

Verpakken en assemblage 50 1 -48 66 15

Wasserij 12 4 -8 16 10

Twiddus 40 1 -39 53 15

Cleanroom 53 34 -18 70 50

Broikes 64 55 -8 85 75

Sub-totaal 218 95 -122 290 165

Transferium 14 0 -14 19 10

TOTAAL DIRECTE LASTEN PMC's 232 95 -137 309 175

BATEN PMC's (OMZET)

Verpakken en assemblage 570 583 13 760 760

Wasserij 225 217 -8 300 320

Twiddus 570 582 12 760 770

Cleanroom 788 792 5 1.050 1.050

Broikes 150 141 -9 200 200

Sub-totaal 2.303 2.316 14 3.070 3.100

Transferium 30 39 9 40 50

TOTAAL BATEN PMC's (OMZET) 2.333 2.356 23 3.110 3.150

RESULTAAT PMC's

Verpakken en assemblage 521 582 62 694 745

Wasserij 213 213 0 284 310

Twiddus 530 582 51 707 755

Cleanroom 735 758 23 980 1.000

Broikes 86 86 -0 115 125

Sub-totaal 2.085 2.221 136 2.780 2.935

Transferium 16 39 24 21 40

TOTAAL RESULTAAT PMC's 2.101 2.261 160 2.801 2.975
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- Cleanroom: ten opzichte van de vorige Berap is achterblijvende omzet nu bijgetrokken door 

toenemende klantvraag en op plan. Prognose blijft conform begroting.  

- Broikes: omzet blijft tot en met het 3e kwartaal iets achter op begroting, maar voor heel 2017 

wordt een omzet conform begroting verwacht van € 200.000. 

- Transferium. De omzet is in september gecorrigeerd met € 11.000 omzet, die eerder op 

Verpakken was geboekt. De prognose is nu naar boven bijgesteld met € 10.000 naar  

€ 50.000.  
 
 
5.6 Werkpool 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Lasten 21 0 -21 28 0 
Baten 1.088 1.077 +11 1.450 1.450 

Saldo (positief) 1.067 1.077 V      10 1.422 1.450 
 

Bij 2e Berap 2017 is de begroting van de baten bijgesteld van € 1.370.000 naar € 1.450.000; deze 

prognose blijft nu gehandhaafd. Gelet op de realisatiecijfers is de verwachting dat in 2017 de directe 

lasten (exclusief personeelslasten) nihil zullen zijn; eerder was dat nog niet te voorzien. 

 

 
5.7 Fidant 

 

a. Algemeen 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

      
Werkbedrijf 360 263 -97 480 320 
Werkpool 180 288 +108 240 390 
Totaal lasten 540 551 +11 720 710 
      
Werkbedrijf 180 132 -48 240 160 
Werkpool 90 144 +54 120 195 
Fidant extern 158 129 -29 210 170 
Totaal baten 428 405 -23 570 525 
      
Saldo N   112 N   146 N    34 N    150 N    185 

 

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

Vanuit het re-integratiebudget (zie 5.4) worden middelen beschikbaar gesteld voor plaatsen van 

medewerkers Fidant bij het Werkbedrijf en bij de Werkpool (Werken op locatie). Het aantal 

medewerkers is bij het Werkbedrijf lager en bij de Werkpool hoger dan begroot. Op basis van de 

realisatie tot en met het 3e kwartaal en de verwachtingen voor het 4e kwartaal wordt de prognose 2017 

per saldo (€ 720.000 lasten en € 360.000 baten) per saldo aangepast van € 360.000 naar € 355.000; een 

voordeel van € 5.000. 
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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 begroot € 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,-). Tot en met het 3e kwartaal 2017 blijven de inkomsten voor Re-integratie 

en Participatie € 37.000 achter door gemiddeld een lager aantal werknemers; de prognose 2017 wordt 

neerwaarts met € 40.000 bijgesteld. Onder de post 5.4 Re-integratie staat daar tegenover wel een 

voordeel van € 70.000. 

 

b. Banenafspraken bij Werkbedrijf en Werkpool 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

      
Totaal lasten 0 0 0 0 60 
Totaal baten (uit BUIG) 0 0 0 0 30 
Saldo 0 0 0 0 30 

 

Vanaf september 2017 is een aantal medewerkers Banenafspraken via Fidant intern geplaatst. Vanuit de 

BUIG wordt een bijdrage in de loonkosten verkregen. Voorlopig is een inschatting gemaakt van de lasten 

en baten 2017, maar dit is een nieuwe regeling, waarvan geen ervaringsgegevens zijn. 

 

c. Beschut werken 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

      
Totaal lasten 0 0 0 0 20 
Totaal baten (uit BUIG) 0 0 0 0 10 
Saldo 0 0 0 0 10 

 

Vanaf november 2017 is een aantal medewerkers Beschut Werken via Fidant intern geplaatst. Vanuit de 

BUIG wordt een bijdrage in de loonkosten verkregen (zie ook 1.c.). Voorlopig is een inschatting gemaakt 

van de lasten en baten 2017, maar dit is een nieuwe regeling, waarvan geen ervaringsgegevens zijn.  

 

 
5.8 Sectorplan WSW 
Projectplan en uitvoeringsplan zijn in voortgangsrapport uitvoering sectorplan Midden-Brabant tot en 
met 2016 deels gereed gemeld. Over besteding van middelen hoeft geen verdere verantwoording aan 
het Ministerie meer plaats te vinden; restant-bedrag van € 62.000 wordt nu verantwoord op overige 
opbrengst derden bij Re-integratie en Participatie (zie 5.4).  
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5.9 Salarissen gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat na het 3e kwartaal van 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Boventalligen 61 83 23 81 106 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 839 934 95 1.118 1.242 
Inkomensondersteuning 85 95 11 113 129 
Re-integratie & Particip. 2.904 2.688 -216 3.872 3.499 
Werkbedrijf 4.083 4.097 14 5.444 5.507 
Ruelong BV (WML FAC) 3.240 3.201 -39 4.320 4.264 
Sub-totaal 11.211 11.098 -113 14.948 14.747 
Stelpost LIV 0 0 0 -250 -250 
Sub-totaal 11.211 11.098 -113 14.698 14.497 
           
Doorbelast Ruelong BV -3.240 -3.201 39 -4.320 -4.264 
Doorbelast aandeel LIV 0 0 0 71 71 

Totaal lasten 7.971 7.897 -74 10.449 10.304 

 

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

 
Aantal gewogen fte 
(jaargemiddelde) 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Bezetting 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Prognose 
2017 

Boventalligen 2,11 1,20 -0,91 1,30 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 31,80 35,58 3,78 35,58 
Inkomensondersteuning 3,22 3,88 0,66 3,77 
Re-integratie & Particip. 129,24 109,02 -20,22 116,50 
Werkbedrijf 185,70 191,10 5,40 187,71 
Sub-totaal 352,07 340,79 -11,28 344,87 
         
Ruelong BV (WML FAC) 140,30 137,12 -3,18 138,98 

Totaal formatie / bez. 492,37 477,91 -14,46 483,85 

 

Tussen de afdelingen is sprake van verschuivingen in formatie en budgetten, deels ook richting 

boventalligen (dan geen formatie meer en minder financiële lasten vanwege “slapers”). In de laatste 

kolom zijn de wijzigingen op jaarbasis in de prognose verwerkt. Dit levert een voordeel op van  

€ 201.000, waarvan wordt een deel verrekend met Ruelong BV en in de prognose aldaar is begrepen 

(voor € 56.000). Uiteindelijk is op deze post een voordeel € 145.000. 

 
In de begroting 2017 is het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor (structureel) voordelig € 250.000 
opgenomen op basis van een voorlopige berekening, waarbij het aandeel voor Ruelong BV is bepaald op 
€ 71.000. De regeling LIV bevat nog een aantal onduidelijkheden. De beoordeling gaat plaatsvinden op 
de gerealiseerde loongegevens over 2017, beschikkingen volgen pas in mei 2018. Uitkomsten daarvan 
horen bij het begrotingsjaar 2017. Pas eind 2017 zal meer bekend zijn en kunnen wij een preciezere 
inschatting maken, prognose is nu dus gelijk aan de begroting. 
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5.10  Rijksbijdrage WSW 

 

De rijksbijdrage WSW is op grond van de Meicirculaire 2017 bij Berap 2017 Q2 al bijgesteld naar  

€ 13.277.000; daarbij is de vergoeding buitengemeenten komen te vervallen. In de recent verschenen 

Septembercirculaire zijn deze bedragen ongewijzigd gebleven, zodat de prognose niet wordt aangepast 

(zie eerste 2 regels in tabel hieronder). Hierover is het bestuur reeds eerder geïnformeerd. 

 
Bedragen x € 1.000 Begroting 

2017 Q3 
Realisatie 

2017 Q3 
Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Rijksuitkering 9.958 9.958 0 13.277 13.277 
Verg. buitengemeenten 0 0 0 0 0 
Doorsch. Ruelong -2.700 -2.703 -3 -3.600 -3.600 
Verg. begeleid werken -150 -134 +16 -200 -168 
Saldo (positief) 7.108 7.121 +13 9.477 9.509 

 

Van de rijksbijdrage WSW is het aandeel van de WSW’ers berekend, die bij Ruelong BV (WML Facilitair) 

gedetacheerd zijn. Voor 2017 is dit bij de 2e Berap 2017 bijgesteld naar € 3.600.000, rekening houdend 

met een gemiddelde vergoeding per SE van € 25.240 en enkele verschuivingen van fte’s met andere 

afdelingen. 

 
 
5.11 Salarissen niet gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat tot en met het 3e kwartaal van 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Directie 375 393 18 500 503 
Boventalligen 153 180 27 204 241 
Bedrijfsvoering & Ctrl. 1.714 1.798 84 2.285 2.377 
Inkomensondersteuning 2.110 2.007 -102 2.813 2.690 
Re-integratie & Particip. 1.445 1.452 7 1.926 1.954 
Werkbedrijf 782 767 -14 1.042 1.019 
Ruelong BV (WML FAC) 505 487 -18 673 639 
Sub-totaal 7.082 7.085 3 9.443 9.423 
           
Doorbelast Ruelong BV -505 -487 18 -673 -639 

Totaal lasten 6.578 6.598 20 8.770 8.784 

 

Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de afwijkingen per saldo beperkt van omvang; in totaal is de 

prognose € 14.000 hoger dan begroot.  

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

enkele medewerkers; tevens is 1 fte wel in het budget maar niet in de formatie van Bedrijfsvoering 

opgenomen, waardoor het feitelijke verschil 3,24 bedraagt (zie tabel hierna).  

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

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

is later in het jaar dan gedacht (was voorzien per 1 mei 2017). Daar tegenover staat wel extra inhuur 

derden (zie 5.13); deze inhuur is dus langer doorgelopen. 
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In FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week) betekent dit het volgende: 

 
Aantal gewogen fte 
(jaargemiddelde) 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Bezetting 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Prognose 
2017 

Directie 5,50 6,50 1,00 5,75 
Boventalligen 2,06 2,56 0,50 2,47 
Bedrijfsvoering & Ctrl 33,57 37,81 4,24 37,71 
Inkomensondersteuning 48,12 49,27 1,15 47,54 
Re-integratie & Particip. 31,31 33,18 1,87 31,79 
Werkbedrijf 19,38 19,38 0,00 19,29 
Sub-totaal 139,94 148,70 8,76 144,56 
         
Ruelong BV (WML FAC) 12,93 11,96 -0,97 12,30 

Totaal formatie/ bez. 152,87 160,66 7,79 156,86 

 
 
5.12 Overige personeelslasten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Gesubsidieerd person. 305 293 -13 407 407 
Niet-gesubs. Personeel 89 90 +1 119 119 
Totaal lasten 394 383 -11 526 526 

 

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

persoonlijke beschermingsmiddelen. De lasten zijn tot en met het 3e kwartaal van 2017 in totaal iets 

lager. De prognose blijft gelijk aan de begroting. 

 

 
5.13 Inhuur derden  
Gespecificeerd naar afdeling ontstaat tot en met het 3e kwartaal 2017 het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Directie 33 13 -20 122 100 
Bedrijfsvoering 113 108 -5 150 150 
Inkomensondersteuning 360 357 -3 376 376 
Re-integratie & Particip. 0 0 0 0 0 
Werkbedrijf 37 0 -37 50 0 

Totaal lasten 543 478 -65 698 626 

 

Bij de 2e Berap 2017 is inhuur derden bijgesteld van € 517.000 naar € 698.000; nu blijkt dit naar 

verwachting toch lager uit te komen (€ 626.000). Bij het Werkbedrijf is geen inhuur derden nodig 

gebleken (was stelpost voor ziektevervanging) en bij Directie komt de inhuur uiteindelijk lager uit. 
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5.14 Afschrijvingen, onderhoud, rente 
 
De lasten van afschrijvingen, onderhoud en rente zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Afschrijvingen 506 466 -40 675 650 
Onderhoud 176 164 -12 235 235 
Rente 49 39 -10 65 65 

Totaal lasten 731 669 -62 975 950 

 
De post afschrijvingen, onderhoud en rente valt tot en met het 3e kwartaal € 62.000 lager uit dan 
begroot. Bij het Werkbedrijf zijn nog uit te voeren investeringen in de begroting opgenomen die in het 
4e kwartaal nog tot afschrijvingslasten leiden. Prognose 2017 van de post afschrijvingen wordt met  
€ 25.000 neerwaarts bijgesteld.  
 
 
5.15 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 
bij de jaarrekening 2017 geboekt. 
Vanuit deze reserve worden de lasten voor dit onderhoud gedekt (middels resultaatbestemming). 
Voor 2017 is oorspronkelijk een investering begroot van € 366.000, bestaande uit € 256.000 voor groot 
onderhoud en € 110.000 voor verbouwingen en meubilair. Bij 2e Berap 2017 is aangegeven dat een 
groot deel van deze investeringen doorschuift naar 2018. Daarbij was voor 2017 alleen nog een 
investering in verbouwingen en meubilair geprognotiseerd van € 70.000. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Groot onderhoud 192 0 V   192 256 0 
Verbouw./meubilair 83 0 V     83 110 0 

Totaal lasten 275 0 V   275 366 0 

 
In de aanloop naar Baanbrekers 2.0 is gezocht naar het temporiseren van uitgaven; inmiddels is in 
verband met het lopende onderzoek besloten de investeringen op te schorten; begin 2018 wordt de 
fasering van het benodigde onderhoud opnieuw bezien. Het reguliere onderhoud is wel gewoon 
uitgevoerd (zie 5.14). In samenhang met de post onttrekking bestemmingsreserve onderhoud 
gebouwen (zie 5.22) is dit voor 2017 feitelijk neutraal. 
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5.16 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 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Hulpstoffen/gereedsch 92 73 19 122 122 

Huur 14 13 1 19 19 

Representatiekosten 12 8 4 16 16 

Verzekering/Belasting 101 135 -34 136 136 

Energiekosten 172 139 33 230 230 

Beveiliging 80 81 -1 106 106 

Schoonmaak 125 137 -12 166 166 

Algemene kosten 85 65 20 113 113 

Kantoorkosten 180 179 1 240 240 

Automatisering 476 542 -66 635 685 

Bestuurskosten 15 20 -5 20 20 

Advieskosten 94 115 -21 125 125 

OR / Cliëntenraad 15 23 -8 20 25 

Subtotaal 1.461 1.530 -69 1.948 2.003 

      

Overige lasten(omzet) 40 120 -80 53 53 

Overige baten (omzet) -128 -143 16 -170 -170 

Subtotaal -88 -23 -65 -117 -117 

           

Totaal lasten 1.373 1.507 -134 1.831 1.886 

 

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

met € 55.000 naar boven bijgesteld (naar € 2.003.000).  

De kosten van automatisering zijn hoger door de groei van het aantal werkplekken.  

De advieskosten betreffen onder andere de externe inzet voor totstandkoming van de Kadernota 2018 

(en aanverwante stukken) en de accountant. Daarnaast is tot en met het 3e kwartaal 2017 voor € 63.000 

aan advieskosten Baanbrekers 2.0 in deze Berap opgenomen; deze worden gedekt uit het daartoe 

beschikbaar gestelde budget (zie deel van post 5.20 hierna). 

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. 
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5.17 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 (voorcalculatorisch): 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Pers. Dir. +Bedrijfsvoer. 257 257 0 343 343 
Overige pers.kosten 95 95 0 126 126 
Afschrijv. , onderhoud, 
Algemene kosten, 

 
253 

 
253 

 
0 338 338 

Totaal doorberekening 605 605 0 807 807 

 

Bij de jaarrekening 2017 zal op basis van werkelijke cijfers een herberekening plaats vinden; deze kan 

nog tot afwijkingen leiden. 

 
 
5.18 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 per 1 
januari 2017. De gemeentelijke bijdragen komen nu uit op: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

      
Gemeente. bijdragen 6.664 6.643 -21 8.885 8.885 
Waarvan:      
Heusden (38,18%) 2.544 2.537 -7 3.392 3.392 
Loon op Zand (20,25%) 1.349 1.345 -4 1.799 1.799 
Waalwijk (41,58%) 2.771 2.760 -10 3.694 3.694 

N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 
 
Het in de 2e Berap 2017 en in deze Berap opgenomen exploitatievoordeel (zie hoofdstukken 3 en 4) is 
nog niet verrekend met bovenstaande bijdragen. Vooralsnog is dit voordeel indicatief (evenals de 
uitkomst in deze Berap) en pas bij de jaarrekening 2017 wordt definitief bepaald of en zo ja, hoeveel de 
gemeentelijke bijdrage hoger of lager zijn. Zie op pagina 6 de tabel met de indicatieve gemeentelijke 
bijdragen 2017. 
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5.19 Incidentele lasten en baten 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Lasten: 75 31 -44 100 100 
Incidentele lasten 75 31 -44 100 100 
      
Baten:      
Vrijval lening Ruelong 0 0 0 1.500 1.500 
Bijdr.gem. result. 2016 0 0 0 3.420 3.420 
Overige incident. baten 175 185 +10 200 200 
Totaal baten 175 185 +10 5.120 5.120 
      

Saldo +100 +154 +54 5.020    5.020 

 
Voor incidentele lasten en baten zijn standaardposten van € 100.000 per jaar in de begroting 2017 
opgenomen. De post incidentele lasten betreft vooral de afwikkeling van diverse posten uit voorgaande 
jaren. Begin oktober 2017 is er nog voor € 32.000 bijgekomen en daarnaast komt er een desinvestering 
van € 37.000 vanwege de restant boekwaarde van verkoop van een gebouw; reden om de prognose op 
€ 100.000 te laten staan. Van de verkoop van dit gebouw aan de Ecliptica in Loon op Zand is voor  
€ 118.000 aan incidentele baten opgenomen. Onder de incidentele baten zitten verder nog opbrengsten 
van externe (deel)detacheringen en ontvangen vergoeding voor huur en servicekosten van een gebouw. 
Bij Berap 2017 Q2 zijn de incidentele baten met € 100.000 naar boven bijgesteld (naar € 200.000). 
 
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 12 juli jl.) en zullen bij de jaarrekening 
2017 in de realisatie zichtbaar worden. Mogelijk dient bij de jaarrekening 2017 de voorziening Ruelong 
deels hersteld te worden. Aangezien bij de 2e Berap 2017 de toevoeging aan de reserve herpositionering 
is verhoogd, zou dat indien nodig geen budgettaire consequenties hebben. 
 
 
5.20 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 2018 inclusief bestuurlijke behandeling tot die datum. Inmiddels loopt de 

bestuurlijke behandeling door naar het 1e kwartaal 2018. Financieel betekent dit voor 2017: 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

Prognose 
2017 

Onderzoek PMC 60 14 -51 60 35 
Onderzoek herb. WSW 0 0 0 0 0 
Projectbegeleider 50 49 -1 75 70 
Versterking beleid 20 0 -20 40 0 
Vervanging / aanvulling 
reguliere taken 10 

 
4 

 
-21 

 
25 15 

Totaal mutaties reserv. 160 67 -93 200 120 
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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. Het onderzoek PMC’s zelf komt uit op 
zo’n € 35.000, behoorlijk lager dan in eerste instantie was begroot. 
Met ingang van mei 2017 is de projectbegeleider gestart. In de eerste maanden zijn meer uren gemaakt. 
Vanaf eind augustus is dit teruggebracht tot de beoogde inzet. Deze werkzaamheden stoppen per 1 
januari 2018. 
De deelpost versterking beleid is tot nu toe niet ingevuld met extra externe inhuur. 
Bij het team Financiën is tijdelijke extra ondersteuning ingezet (zie deelpost vervanging  / aanvulling 
reguliere taken), die vooralsnog loopt tot 1 januari 2018. 
De lasten 2017 worden gedekt uit de bestemmingsreserve herpositionering. Eind 2017 wordt bezien of 
begin 2018 nog verdere inzet van middelen vanuit deze post nodig is. 
Overigens zijn ook in verschillende reguliere budgetten lasten verantwoord voor het traject van 
Baanbrekers 2.0. 
 
 
5.21 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. Realisatie van dat resultaat voor Baanbrekers vraagt formeel bij de jaarrekening 2017 van 
Ruelong BV een besluit van de aandeelhouders over de bestemming. Al/niet aan Baanbrekers uit te 
keren of verrekenen met de overige reserves van Ruelong BV. 
 
In hoofdstuk 7 (zie hierna) is voor Ruelong BV van de exploitatie een vergelijking opgenomen tussen de 
realisatie tot en met het 3e kwartaal 2017 versus tot en met het 3e kwartaal 2016. 
Uit de vergelijking 2017 – 2016 blijkt over die periode een nadeel 2017 van € 90.000 ten opzichte van 
2016. 
 
Naast deze vergelijking is in deze Berap een prognose van het exploitatieresultaat 2017 van Ruelong BV 
opgenomen. Deze prognose komt uit op € 106.000 nadelig. Ten opzichte van de 2e Berap een nadeel van 
€ 256.000, dat vooral een gevolg is van de doorwerking van de recent opgestelde jaarrekening 2016 van 
Ruelong BV. Bij die jaarrekening is omzet van 2017 naar 2016 gecorrigeerd voor € 109.000. (nadeel voor 
2017) Daarnaast wordt een nadeel van € 74.000 veroorzaakt door de bij de 2e Berap nog niet bekende 
afschrijvingen op de goodwill. Bij de afwikkeling met Vebego is een goodwill overeengekomen, die per 1 
januari 2016 is geactiveerd in de balans van Ruelong BV; deze goodwill wordt in 10 jaar afgeschreven. 
Naast factoren uit de jaarrekening 2016 van Ruelong BV speelt met name de afwikkeling van een post 
onderhanden werk in verband met de omzet beveiliging een rol. De omzet was in de prognose al wel 
meegenomen, maar de bijbehorende materiële kosten nog niet (nadeel € 107.000). Op andere posten 
zijn nog wat kleinere verschillen ten opzicht van de prognose uit de 2e Berap (per saldo € 34.000). 
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5.22 Mutaties reserves 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017 Q3 

Realisatie 
2017 Q3 

Verschil 
2017 Q3 

Begr. 2017 
na 2e Berap 

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 -240 552 
Onttr. Onderhoud geb. 0 0 0 366 0 - 
Onttr. Debiteuren BUIG 0 0 0 1.319 1.319 0 
Toev. Herpositionering 0 0 0 -2.600 -2.600 2.480 
Ontt. herpositionering 0 0 0 200 120 - 

Totaal mutaties reserv. 0 0 0 -4.395 -4.841  

 
Mutaties in deze posten worden in het laatste kwartaal van 2017 verwerkt (voor de jaarrekening 2017).  
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. Wordt op basis van definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016 door 
het AB op 12 juli 2017 voor de jaarrekening 2017 nog administratief verwerkt. 

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

begroot op € 240.000 en wordt pas bij de jaarrekening 2017 administratief 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 uitgesteld; eerst worden de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 afgewacht. 
Bestedingen schuiven door naar 2018.  

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

- Toevoeging reserve herpositionering is voor € 1.865.000 opgenomen in de geactualiseerde 
begroting 2017 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017) ter dekking van de begroting. De 
uitkomst van Berap 2017 Q2 heeft voor € 735.000 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 voor 
dit deel deze dekking niet nodig is, stijgt de storting in de bestemmingsreserve Herpositionering 
naar € 2.600.000. In verband met de te verwachten onttrekking van € 120.000 voor Baanbekers 2.0 
(zie volgende punt) wordt eind 2017 een stand van € 2.480.000 verwacht. 

- 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 5.20 Budget Baanbrekers 2.0. Gelet op de prognose 2017 voor het budget 
Baanbrekers 2.0 van € 120.000, zal de onttrekking 2017 dus € 80.000 lager uitkomen. Zoals bij 5.20 
is aangeven zal bij de jaarrekening worden bezien of en zo ja, in hoeverre de € 80.000 in 2018 nodig 
is. 
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6 Personeelszaken 
 
6.1 Bezetting 
In onderstaande tabel is de werkelijke bezetting per 30 september 2017 opgenomen. 
De cijfers in deze tabel zijn daarom niet gelijk aan de aantallen zoals die in de toelichting in hoofdstuk 5 
onder 5.9 Salarissen gesubsidieerd personeel en 5.10 Salarissen niet gesubsidieerd personeel zijn 
opgenomen. Daar staan gewogen gemiddelden 2017. 
 

 
 

Som van FTE Regeling2

DIV KostenplaatsNaam Naam2 WSW Ambtenr, SBW WIW Fidant WFG WFL WFS Eindtotaal

Directie Directie 2,70 3,80 6,50

Boventallig 15,46 2,67 18,13

15,46 5,37 3,80 24,63

Bedrijfsvoering & Control B&C Manager 1,00 1,00

B&C Financiën 3,33 2,80 4,50 10,63

B&C Automatisering 3,80 2,00 2,80 0,89 9,49

B&C P&O 2,20 3,67 5,06 10,92

B&C Bedrijfsbureau 7,83 2,00 6,80 16,63

B&C Technische ondersteuning 3,50 0,60 4,10

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

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

35,28 13,95 23,04 0,89 73,16

Inkomensondersteuning IO Manager 1,00 1,00

IO Inkomen 7,33 21,04 28,38

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

IO Kwaliteit 3,67 1,00 4,67

3,88 23,41 25,74 53,04

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 37,73 42,73

R&P Werkpool 109,14 7,19 9,69 126,02

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

109,14 13,64 19,32 37,73 179,83

Werkbedrijf WB Manager 1,00 1,00

WB Verpakken & Assemblage 84,28 1,00 3,00 88,28

WB Wasserij 11,92 2,00 0,89 14,81

WB Cleanroom 33,67 4,80 1,89 40,35

WB Twiddus 56,57 1,00 2,00 0,89 60,46

WB Broikes 4,89 0,78 5,66

WB AccountmanagementAccountmanagement 1,80 1,80

WB Transferium 2,00 2,00

191,32 1,00 16,38 2,00 3,67 214,36

Gedetacheerd bij WML FAC 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 50,97 2,80 3,00 1,00 57,77

Heusden 19,99 19,99

Machinale ploeg 10,00 1,00 11,00

Regioploeg 5,67 0,60 6,27

Regioploeg Onderhoud 3,00 3,00

Schoonmaak 35,35 1,00 0,56 36,91

TD/Inkoop 3,44 3,44

136,12 3,40 7,00 1,56 148,08

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

Bedrijfsbureau 2,00 2,00

Beveiliging 1,00 1,54 1,05 3,59

Grootschalig Groen 3,80 11,73 15,53

Heusden 1,00 2,00 3,00

Machinale ploeg 3,00 8,86 11,86

Regioploeg 5,00 2,00 7,00

Regioploeg Onderhoud 8,73 6,80 15,53

Schoonmaak 2,76 3,79 34,99 41,54

TD/Inkoop 2,00 2,00

Loon op Zand 3,00 5,57 8,57

35,29 43,16 36,04 114,50

Eindtotaal 491,20 60,77 95,29 4,44 41,40 35,29 43,16 36,04 807,59



  

6.2 Verzuimcijfers 
Onderstaand de cijfers en grafieken tot en met het 3e kwartaal 2017:  

 
 
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%, 3e kwartaal 11,9%).  

Dit is echter nog niet conform de doelstelling. De benchmark van vergelijkbare SW-organisaties t/m het 3e kwartaal 2017 (over 12 maanden) laat een 

verzuim% zien van 11,5%. Het verzuim% van Baanbrekers van 11,9% (gemiddeld per maand, 1-10-2016 tot 1-10-2017) is  gelijk aan de benchmark; 

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

 
 

2017 2016 2015

landelijk 

gemiddelde Doelstelling BB

1e kwartaal 13,2% 12,8% 11,8% 11,5% 9,3%

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

3e kwartaal 11,9% 10,0% 10,0% 11,5% 9,3%

4e kwartaal 11,8% 12,2% 11,5% 9,3%

TOTAAL 2017 11,4% 10,9% 11,5% 9,3%
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Directie Bedrijfsvoering Werkbedrijf Re-integratie Inkomens WML fac. WML Fac

& Control en participatie ondersteuning gedetach.

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

juli 63,6% 10,2% 13,2% 9,2% 7,0% 9,0% 7,4% 11,3% 11,0% 9,7% 11,5%

augustus 61,1% 11,0% 11,7% 8,9% 7,0% 8,7% 8,4% 11,1% 9,0% 8,8% 11,5%

september 63,8% 11,4% 13,5% 9,7% 7,9% 9,1% 9,3% 12,2% 10,0% 11,4% 11,5%

Ziekteverzuim 2017 per maand Totaal

Landelijk 

gemiddelde 
2017 2016 2015

Ziekteverzuim 2017 cumulatief over periode van 12 maanden

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

& Control en participatie ondersteuning gedetach.

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

juli 55,0% 7,7% 14,9% 8,5% 8,3% 9,5% 9,3% 11,5% 11,8% 10,6% 9,3%

augustus 56,1% 8,1% 14,7% 8,9% 8,3% 9,8% 9,3% 11,7% 11,5% 10,4% 9,3%

september 58,7% 8,5% 14,5% 9,1% 8,4% 9,9% 9,4% 11,9% 11,3% 10,5% 9,3%

Totaal

Doel-

stelling 

2017

2016 20152017



  

 

7 Exploitatie t/m 3e kwartaal 2017 - 2016 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. Onderstaand zijn de realisatiecijfers tot en met het 3e kwartaal 2017 
vergeleken met dezelfde periode in 2016. In de 1e cijferkolom is een prognose 2017 opgenomen. 
 

 
 
  

bedragen x €1.000

Prognose 

2017

1e t/m 3e 

kwartaal 

2017

1e t/m 3e 

kwartaal 

2016

verschil opmerkingen

OMZET PMC's WML FACILITAIR

Groen 3.788 3.422 366 correctie omzet -94 K

Schoonmaak 1.681 1.586 95 correctie omzet -15 K

Beveiliging 424 251 173

Sub-totaal 5.893 5.259 634

Overig

TOTAAL OMZET PMC's 8.194 5.893 5.259 634

KOSTEN WML FACILITAIR

DIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 1.590 1.340 250

- variabele loonkosten / overwerk 12 32 -20 

- variabele loonkosten / verlof 22 14 8

- ontvangen gelden / subsidies -120 -14 -106 

- sociale lasten 272 247 25

- pensioenpremie 80 88 -8 

Totaal lonen en salarissen 2.425 1.856 1.707 149

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 2.419 2.597 -178 

- variabele loonkosten 131 61 70

- ontvangen gelden / subsidies -2.698 -2.361 -337 

- sociale lasten 419 464 -45 

- pensioenpremie 194 213 -19 

Totaal lonen en salarissen 620 465 974 -509 

Andere personeelskosten 218 164 59 105  DVO 2017 (aandeel ov.personeelsk.)

Tijdelijke werknemers 750 543 154 389

Materiële kosten 1.039 890 149 correctie + 107 (jan-sep WW)

Afschrijving immat. vaste activa 56 0 56  Afschr. goodwill 10% x 9 maanden

Afschrijving mat. vaste activa 143 111 32

Kosten machines en uitrusting 307 277 30

Autokosten 169 157 12

Reis- en verblijfkosten 17 8 9

TOTAAL DIRECTE KOSTEN 6.378 4.759 4.337 422

2.365
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bedragen x €1.000

Prognose 

2017

1e t/m 3e 

kwartaal 

2017

1e t/m 3e 

kwartaal 

2016

verschil opmerkingen

INDIRECTE KOSTEN:

Lonen en salarissen regulier

- vaste loonkosten 405 356 49

- variabele loonkosten

- ontvangen gelden / subsidies

- sociale lasten 71 67 4

- pensioenpremie 34 46 -12 

Totaal lonen en salarissen 680 510 469 41

Lonen en salarissen gedetacheerd

- vaste loonkosten 368 439 -71 

- variabele loonkosten 80 17 63

- ontvangen gelden / subsidies -219 -205 -14 

- sociale lasten 59 78 -19 

- pensioenpremie 28 42 -14 

Totaal lonen en salarissen 420 316 371 -55 

Andere personeelskosten 29 22 31 -9 

Tijdelijke werknemers 0 0 50 -50 

Huisvestingskosten 6 111 -105  DVO 2016 (doorbelaste huur)

Verkoopkosten 28 32 -4 

Kosten beheer 257 0 257  DVO 2017 (managementkosten)

Reis- en verblijfkosten 4 5 -1 

Automatiseringskosten 9 22 -13  DVO 2016 (doorbelast automatisering)

Kantoorkosten 18 18 0

Algemene kosten 8 15 -7 

Overheadkosten DVO 253 15 238

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN 1.907 1.431 1.139 292

TOTAAL KOSTEN WML FACILITAIR 8.285 6.190 5.476 714

TOEGEVOEGDE WAARDE -91 -297 -217 -80 

Rente -15 -11 -1 -10 

OPERATIONEEL RESULTAAT -106 -308 -218 -90 

Buitengewone baten & lasten 0 0 0 -0 

NETTO RESULTAAT -106 -308 -218 -90 
nadeel nadeel nadeel nadeel

777

 DVO 2017 (overhead, afschrijving, 

onderhoud, rente en algemene kosten)
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TOELICHTING OP CIJFERS RUELONG BV (WML FACILITAIR) 
 
Vastgestelde jaarrekening 2015 
Op 12 juli 2017 is de jaarrekening 2015 van Ruelong vastgesteld door de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders.  
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.  
 
Vergelijking realisatie 2017 – 2016 tot en met het 3e kwartaal 
Over de eerste 3 kwartalen 2017 is ten opzichte van dezelfde periode in 2016 sprake een nadeel van 
€ 90.000, dat vooral veroorzaakt wordt door: 
- Hogere omzet van € 634.000, vooral door extra opdrachten Loon op Zand. 
- Hogere directe kosten van per saldo € 422.000, onder andere door meer inzet directe 

medewerkers (€ 149.000), netto lagere lasten / hogere baten van gedetacheerden (€ 509.000), 
inzet uitzendkrachten (€ 389.000), hogere doorberekening DVO overige personeelskosten  
(€ 105.000) en hogere overige materiële kosten (€ 288.000). In deze laatste post is een nadeel van 
€ 56.000 aan afschrijving goodwill opgenomen (op jaarbasis € 74.000). Dit is een nieuwe post 
t.o.v. de 2e Berap en een gevolg van de concept jaarrekening 2016 van Ruelong BV. 

- Hogere indirecte kosten van per saldo € 292.000, waarvan een voordeel van € 73.000 door lagere 
indirecte loonkosten, overige personeelskosten en inhuur derden en een nadeel van € 365.000 op 
overige indirecte kosten door een hogere doorberekening DVO. 

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. 
 
Prognose 2017 
In deze Berap is een prognose van het exploitatieresultaat 2017 van Ruelong BV opgenomen. Vooral 
als gevolg van de doorwerking van de recent opgestelde jaarrekening 2016 van Ruelong is nu sprake 
van een nadelig geprognotiseerd resultaat van Ruelong BV van € 106.000. Dit nadeel 2017 zal 
worden verrekend met de overige reserves van Ruelong BV, die na verwerking van dit 
geprognotiseerde resultaat € 797.000 bedragen. 
Ten opzichte van de 2e Berap een nadeel in de prognose 2017 van € 256.000. Belangrijkste oorzaken 
zijn een correctie op de omzet bij de jaarrekening 2016 (van 2017 naar 2016 voor € 109.000) en de 
benodigde jaarlijkse afschrijving op de goodwill (€ 74.000). Bij de afwikkeling met Vebego is een 
goodwill overeengekomen, die per 1 januari 2016 is geactiveerd in de balans van Ruelong BV; deze 
goodwill wordt in 10 jaar afgeschreven. 
 
Aflossing lening Ruelong BV 
Van de door Baanbrekers bij de BNG aangetrokken geldlening van € 1,5 miljoen zijn inmiddels 
conform afspraak 2 van de oorspronkelijke 9 termijnen afgelost (in totaal € 333.333). Volgende 
aflossing is op 1 april 2018. 
 
Opstellen begroting 2018 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 (eind 2017). In combinatie met de dan 
bekende realisatie- en prognosecijfers 2017 kan een (nieuwe)  meerjaren begroting 2018 – 2021 
worden opgesteld. Deze zal dan nog door de AvA van Ruelong moeten worden vastgesteld. Streven is 
dit uiterlijk in het 1e kwartaal 2018 afgerond te hebben, gelijktijdig met de actualisering van de 
begroting 2018 van Baanbrekers.  
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3e Berap 2017 

Steller Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 
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Eric Hendrich, manager Bedrijfsvoering en Control 
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/kenmerk 
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Het AB van Baanbrekers besluit: 

- De 3e Berap 2017 vast te stellen. 
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Besluit van het DB 08-12-2017 - Ingestemd met 3e Berap 2017 en deze ter 

vaststelling voor te leggen aan het Algemeen 

Bestuur op 18 december 2017. 
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Nadere informatie 
Korte samenvatting 

(als stuk > 3 A4) 

of integraal voorstel 

(als max 3 A4) 

Samenvatting 3e Berap 2017 

Bijgevoegd is de 3e Bestuursrapportage 2017 van Baanbrekers. In de Berap 

wordt op gerapporteerd over de eerste 3 kwartalen van 2017 en wordt 

een inschatting gemaakt van de financiële prognose 2017. 

 

Algemeen 

Het afgelopen kwartaal heeft, naast de reguliere bedrijfsvoering en 

dienstverlening, in belangrijke mate in het teken gestaan van het werken 

aan “Baanbrekers 2.0”. Baanbrekers 2.0 moet begin 2018 tot een 

hernieuwde opdracht van de gemeenten aan Baanbrekers leiden. 

Helderheid over de dienstverlening en bijbehorende kosten en resultaten 

zijn hierbij van belang. 

Kijkend naar de voortgang van de reguliere dienstverlening en 

bedrijfsvoering zet de lijn zich voort vanuit de 2e Bestuursrapportage. De 

organisatie en dienstverlening lopen naar verwachting. De belangrijkste 

ontwikkelingen per deelprogramma zijn in hoofdstuk 1 van de Berap 

weergegeven. 

 

Financieel 

In financiële zin zet de lijn van de vorige bestuursrapportage zich voort en 

wordt de eindejaarsverwachting voor de gemeentelijke bijdragen in 

positieve zin bijgesteld met voordelig € 870.000 naar voordelig  

€ 1.535.000, deels als gevolg van bijstelling rijksbudgetten, deels als gevolg 

van nog steeds scherper wordende beelden uit de administratie, en deels 

als nog nadrukkelijkere sturing op kosten en opbrengsten. 

 

Op de volgende pagina is een samenvatting van de wijzigingen in de 

financiële prognose 2017 opgenomen. Nadere toelichting daarop is in 

hoofdstuk 5 van de Berap opgenomen. 

 

 

Bijlage(n) 3e Bestuursrapportage (Berap) 2017 
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Samenvatting financieel 3e Berap 2017 
 

V = voordeel / N = nadeel            x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Lasten           

BUIG lasten uitkeringen V 152         

BUIG LKS Banenafspraken N 50         

BUIG LKS Beschut werken V 15         

BBZ N 308         

Re-integratie V 208         

HOB N 102         

PMC’s Werkbedrijf V 134         

Werkpool V 28 V 28 V 28 V 28 V 28 

Fidant N 70         

Gesubsidieerd personeel V 145         

Niet gesubsidieerd personeel N 14         

Inhuur personeel V 72         

Afschrijving, onderhoud, rente V 25         

Algemene lasten N 55         

Meerjrn.onderhoud gebouwen (neutraal) V 366         

Lasten budget Baanbrekers 2.0 (neutraal) V 80         

Totaal lasten V 624 V 28 V 28 V 28 V 28 

Baten           

BUIG Rijksbijdrage V 225         

Invordering V 90         

BBZ baten V 308         

Re-integratie (rijksbijdrage) V 48 N 45 N 45 N 45 N 214 

Resultaat op Deelnemingen N 150         

Totaal baten V 521 N 45 N 45 N 45 N 214 

Totaal saldo van lasten en baten V 1.145 N 17 N 17 N 17 N 186 

           

Inzet dekkingsmiddelen: reserves           

Onttrekk. res. onderh.gebouw (neutraal) N 366         

Onttrekk, res. herpositionering (neutraal) N 80         

Totaal wijz. begroting 3e Berap V 699 N 17 N 17 N 17 N 186 

Totaal wijz begroting 2e Berap V 665 V 259 V 234 V 189 V 130 

Overige afwijkingen V 169         

Totaal na 3e Berap 2017 V 1.533 V 242 V 217 V 172 N 56 

 

 

N.B.:- Voor de gemeenten zijn daarnaast de lasten voor bijzondere bijstand van belang. Deze 

blijven nu (in totaal voor de 3 gemeenten) conform de 2e Berap op € 2.062.000, met kleine 

verschuiving tussen de gemeenten onderling (zie verder onder 5.3). 

- Bij de nog te actualiseren begroting 2018 zal de raming BUIG 2018 – 2021 nog geheel 

moeten worden herzien, vanwege nieuwe inschattingen voor de aantallen uitkeringen, de 

aantallen banenafspraken en beschut werken, de opbrengst uit invordering en de 

rijksuitkering meerjarig (waarvan alleen gegevens 2018 bekend zijn). Daarvan is in 

bovenstaande doorwerking voor de jaren 2018 – 2021 om die reden nog niets opgenomen. 
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Onderwerpen 
 

 Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex 
artikel 212 Gemeentewet; 

 Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) ex artikel 9 van de 
Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex 
artikel 212 Gemeentewet; 

 Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 
Gemeentewet. 

 

Steller B. Cornielje 

Manager W. Bak 

Datum  8 december 2017 

Voorstel 
 

Aan uw bestuur wordt voorgesteld om :  
 De Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 

ex artikel 212 Gemeentewet; 
 De Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) ex artikel 9 van 

de Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 
ex artikel 212 Gemeentewet; 

 Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet; 
vast te stellen, dit onder gelijktijdige intrekking van: 

 De Financiële verordening op de uitgangspunten voor het financieel 
beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van 
de financiële organisatie van Baanbrekers (verordening ex artikel 212 
Gemeentewet), zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur 
d.d. 13 juli 2015,met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het 
begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in 
werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en 
bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het 
jaar waarin deze verordening in werking treedt; 

 de Controleverordening Baanbrekers, zoals deze is vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur d.d. 13 juli 2015, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en 
bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het 
jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, 
jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het 
begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in 
werking treedt. 

 

Financiële 
gevolgen 

nvt 

Gevolgen voor de 
formatie 

nvt 

Relatie BB 2.0 Nee  

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Datum MT 20.11.2017 Positief advies 

OR/GO/Participatieraad nvt kennisnemen/advies positief/negatief/ingestemd 
evt met opmerkingen 
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Besluit Directie  
(als nvt DB/AB) 

20.11.2017 Akkoord door directie 

Besluit van het DB 8 december 
2017 

Op 8 december heeft het DB ingestemd met dit 
voorstel. 
 

Besluit van het AB 18 
december 
2017 

Vastgesteld: 
 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
W.H. Bak                               W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                              Voorzitter 

 

 
 

Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Hierbij wordt uw bestuur voorgesteld de actualisaties van de Financiële 
verordening inclusief de nota IWA en de Controleverordening onder 
gelijktijdige intrekking van de bestaande verordeningen in deze vast te 
stellen. Dit met dien verstande dat de bestaande verordeningen van 
toepassing blijven op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende 
stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze 
verordeningen in werking treden en op de begroting, jaarrekening en 
jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt 
met het jaar waarin deze verordeningen in werking treden. 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Publicatie na vaststelling 
 

Bijlage(n)  geen 
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Het Algemeen bestuur van Baanbrekers;  

 

gelet op: 

� artikel 212 van de Gemeentewet; 

� de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  

 
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 8 december 2017; 

 
 
b e s l u i t :  
 

vast te stellen de Financiële Verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex 

artikel 212 Gemeentewet. Deze verordening heeft tevens doorwerking voor juridische 

entiteiten waarover Baanbrekers de bestuurlijke en  financiële beschikkingsmacht heeft.  

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Baanbrekers: Baanbrekers: De uitvoeringsorganisatie opgericht per 1 

januari 2013 en vanaf die datum voor de aangesloten 

gemeenten actief op het terrein van werk en inkomen. 

b. aangesloten gemeenten gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk; 

c. afdeling: organisatorische eenheid binnen de organisatie van 

Baanbrekers; 

d. administratie: 

 

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken 

en verstrekken van informatie ten behoeve van het 

besturen, het functioneren en het beheersen van 

(onderdelen van) de organisatie van Baanbrekers en 

ten behoeve van de verantwoording die daarover 

moet worden afgelegd; 

e. financiële administratie: 

 

het onderdeel van de administratie dat omvat het 

systematisch maken en verwerken van aantekeningen 

betreffende de financiële gegevens van (onderdelen 

van) de organisatie van Baanbrekers, teneinde te 

komen tot een goed inzicht in: 

1. de financieel-economische positie; 

2. het financiële beheer; 

3. de uitvoering van de begroting; 

4. het afwikkelen van vorderingen en schulden; 

5. alsmede tot het afleggen van rekening en 

verantwoording daarover; 

f. administratieve organisatie: 

 

het stelsel van organisatorische maatregelen gericht 

op het tot stand brengen en het in stand houden van 

de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke 

informatieverzorging ten behoeve van de 

verantwoordelijke leiding; 



 

 

 

3 Financiële verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten  2018 ex 

artikel 212 Gemeentewet 

 

 

g. financieel beheer: 

 

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het 

beheer van middelen en het uitoefenen van rechten 

van Baanbrekers; 

h. rechtmatigheid 

 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en 

regelgeving; 

i. doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo 

beperkt mogelijke inzet van middelen; 

j. doeltreffendheid 

 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten 

van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald; 

k. Gelieerde entiteit  rechtspersoon waarover Baanbrekers bestuurlijk en 

financieel de beschiksmacht heeft. 

  

 
ALGEMEEN 
 

ARTIKEL 2 GELIEERDE ENTITEITEN 
1. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten is uitsluitend van 

toepassing op de gemeenschappelijke regeling. De gelieerde entiteiten zijn 

privaatrechtelijke rechtspersonen waarop uitsluitend het burgerlijk wetboek boek 2 

titel 9 van toepassing is. 

2. De bepalingen uit deze verordening zijn van toepassing op de gelieerde instellingen 

voor zover deze niet strijdig zijn met het burgerlijk wetboek boek 2 titel 9. 

 
TITEL 1. BEGROTING EN VERANTWOORDING 

ARTIKEL 3. PROGRAMMA-INDELING  

1. De begroting van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit één programma zoals 

bedoeld is in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en voldoet aan de BBV. 

2. Het algemene bestuur kan onderwerpen en/of thema’s bepalen waarover hij in 

extra paragrafen, naast de door het BBV verplicht voorgeschreven paragrafen, in de 

begroting en de rekening wil worden geïnformeerd. 

ARTIKEL 4. KADERS BEGROTING 

1. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks aan het algemeen bestuur een kadernota aan 

met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het 

volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.  

2. De kadernota wordt voor vaststelling door het algemeen bestuur, voor zienswijze 

aangeboden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.  

ARTIKEL 5. AUTORISATIE BEGROTING EN INVESTERINGSKREDIETEN 

1. In de programmabegroting wordt inzage gegeven in de investeringen. Bij de 

begrotingsbehandeling worden met het vaststellen van de financiële positie de 

investeringen geautoriseerd  tenzij en voor zover het algemeen bestuur anders 

bepaald. 

2. Bij behandeling van de bestuursrapportages in het algemeen bestuur informeert het 

dagelijks bestuur het algemeen bestuur over verwachte significante afwijkingen van 

het verwachte begroting/rekening resultaat en doet het dagelijks bestuur 
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voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de 

investeringskredieten en voor het bijstellen van het beleid. 

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 

1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur  in de daartoe afgesproken 

frequentie door middel van een bestuursrapportage. 

2. De bestuursrapportage gaat in op: 

a. verwachte afwijkingen ten aanzien van de baten en lasten per in de 

vastgestelde begroting onderscheiden budget; 

b. verwachte afwijkingen op het beleid; 

c. alsmede andere relevante ontwikkelingen. 

ARTIKEL 7 BIJDRAGEN VAN EN VERREKENINGEN MET DE GEMEENTEN 

1. De bijdragen van de gemeenten voor diensten en producten, die gezamenlijk zijn 

overeengekomen worden bepaald op basis van een verdeelsleutel die vastgesteld 

wordt in de kadernota en de begroting. 

2. De bijdragen worden geraamd in de begroting en indien noodzakelijk bijgesteld in 

de tussentijdse rapportages. 

3. Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk opdrachten verstrekken aan Baanbrekers. De 

kosten hiervan worden aan de opdrachtgevende gemeente in rekening gebracht. 

4. Baanbrekers heeft geen winststreven. Alle nadelige en voordelige resultaten worden 

met uitzondering van de onttrekkingen en toevoegingen aan de 

bestemmingsreserves ten laste c.q. ten gunste van de gemeenten gebracht. 

5. In aanvulling op het vorige lid wordt bepaald dat de toevoeging aan 

bestemmingsreserve niet meer kan zijn dan de bijdragen van de gemeenten.  

ARTIKEL 8. UITVOERING BEGROTING 

1. Het dagelijks bestuur kan regels stellen die waarborgen dat de uitvoering van de 

begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 

2. Het dagelijks bestuur draagt ten aanzien van de raming er zorg voor dat de lasten en 

baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen. 

  

TITEL 2. FINANCIËLE POSITIE 

ARTIKEL 9. INVESTEREN, WAARDEREN & AFSCHRIJVEN VAN VASTE ACTIVA 

Het dagelijks bestuur stelt periodiek een nota op met de beleidsregels voor investeren, 

waarderen & afschrijven van vaste activa. 

ARTIKEL 10. RESERVES EN VOORZIENINGEN  

1. In de kadernota, begroting en jaarstukken wordt inzicht gegeven in de stand en 

ontwikkeling van de reserves en voorzieningen, voor zover van toepassing. 

2. Reserves worden gevormd en opgeheven door het algemeen bestuur. Het algemeen 

bestuur mag afzien van een algemene reserve. Als de risico’s groter zijn dan het 

weerstandsvermogen, wordt het benodigde weerstandsvermogen geacht aanwezig 

te zijn bij de gemeenten. 

ARTIKEL 11. FINANCIERINGSFUNCTIE  
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Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de 

uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut. 

TITEL 3. PARAGRAFEN 

ARTIKEL 12. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT  
1. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement in de begroting en 

jaarrekening neemt het dagelijkse bestuur de verplichte onderdelen en kengetallen 

op die voortvloeien uit artikel 11 BBV. 

2. Het dagelijks bestuur draagt jaarlijks zorg voor een risicoanalyse.  

ARTIKEL 13. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 

Het dagelijks bestuur geeft in de paragraaf Onderhoud Kapitaal goederen in de 

begroting en jaarrekening inzage in de staat van onderhoud van de gebouwen in bezit 

van Baanbrekers. 

ARTIKEL 14. FINANCIERING 

Bij de begroting en de jaarstukken doet het dagelijks bestuur in de paragraaf financiering 

in ieder geval verslag van: 

a. de kasgeldlimiet; 

b. de renterisiconorm; 

c. de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. 

ARTIKEL 15. BEDRIJFSVOERING 

In de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijkse 

bestuur de verplichte onderdelen op zoals vermeld in artikel 14 BBV voor zover van 

toepassing op Baanbrekers. 

ARTIKEL 16. VERBONDEN PARTIJEN 

In de paragraaf Verbonden partijen in de begroting en de jaarstukken neemt het 

dagelijkse bestuur de verplichte onderdelen op zoals vermeld in artikel 15 BBV voor 

zover van toepassing op Baanbrekers. 

 

TITEL 4. FINANCIËLE ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE 

ARTIKEL 17. ADMINISTRATIE 

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is 

voor: 

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de regeling als geheel 

en in de onderdelen daarvan; 

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met 

economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en 

schulden, enzovoorts; 

c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 

kostencalculaties; 
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d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid 

van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en 

ter zake geldende wet- en regelgeving; 

e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 

de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; 

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 

ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de 

doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 

gestelde beleidsdoelen. 

ARTIKEL 18. FINANCIËLE ORGANISATIE 

Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor: 

a. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 

zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van 

de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; 

b. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 

laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

c. de te maken afspraken met de diensten over de te leveren prestaties, de daarvoor 

beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang 

van de activiteiten en uitputting van middelen; 

d. de regels voor de verlening van decharge over het gevoerde beheer van de diensten. 

ARTIKEL 19. AANBESTEDING EN INKOOP 

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor en legt in een besluit vast de interne regels voor 

de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen tenminste 

dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie. 

ARTIKEL 20. INTERNE CONTROLE 

1. Het dagelijks bestuur draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de 

rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de 

getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de 

beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot 

herstel. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne toetsing van een aantal afdelingen 

op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de 

rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van 

de gemeentelijke regelingen. 

3. Het dagelijks bestuur zorgt op basis van de resultaten van de toetsen bedoeld in het 

tweede lid indien nodig voor een plan van verbetering. Het dagelijks bestuur neemt 

op basis van het plan van verbetering maatregelen voor herstel van de 

tekortkomingen. 

4. De resultaten van de in het tweede en derde lid genoemde toetsen en de 

bijbehorende plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen 

bestuur aangeboden. 
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TITEL 5. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 21. INTREKKEN OUDE VERORDENING EN OVERGANGSRECHT 

De Financiële verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede 

voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van 

Baanbrekers (verordening ex artikel 212 Gemeentewet), zoals deze is vastgesteld door 

het algemeen bestuur d.d. 13 juli 2015, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij 

van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van 

het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt 

en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het 

begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt. 

ARTIKEL 22. INWERKINGTREDING 

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2018 (na bekendmaking), met dien 

verstande dat de begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie 

en de informatie voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van de 

begroting voor het begrotingsjaar 2018 voldoen aan de bepalingen van deze 

verordening. 

ARTIKEL 23. CITEERTITEL 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening 

Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet”. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2017, 

 

 

Het algemeen bestuur voornoemd, 

 

 

 

 

de secretaris a.i.,    de voorzitter, 

 

 

 

 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTA INVESTEREN WAARDEREN EN  

AFSCHRIJVEN (IWA) 

Ex artikel 9 van de Financiële Verordening 

Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 

212 Gemeentewet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

De nota Investeren, Waarderen en Afschrijven (IWA) maakt deel uit van de Financiële Verordening 

Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet artikel 9 en gaat in met ingang 

van het begrotingsjaar 2018; 

ARTIKEL 1: INVESTEREN 

 
1. Investeringen worden geactiveerd als: 

• Deze een meerjarig nut hebben van 3 jaar of meer. 

• De totale investering meer dan € 10.000 bedraagt. 

2. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten om inventaris dat gezamenlijk wordt aangeschaft en tezamen 

hoger in aanschafwaarde is dan de onder lid 1 genoemde waarde, te activeren hoewel de 

individuele delen een lagere waarde vertegenwoordigen. 

 

ARTIKEL 2: WAARDEREN 

 

1. Eigendom activa derden worden niet geactiveerd. 

2. De voorbereidingskosten voor de aanschaf of vervaardiging van het actief worden verantwoord 

geactiveerd, voor zover zij deel uitmaken van het investeringsvoorstel.  

3. Er wordt geen rente toegevoegd aan activa in ontwikkeling. 

4. Activa kunnen uit meerdere componenten bestaan.  

 

ARTIKEL 3 AFSCHRIJVEN 

 
1. Afschrijving vindt plaats met ingang van het begrotingsjaar na aanschaf. 

2. Er wordt lineair afgeschreven conform de toegevoegde tabel. 

3. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 

4. Op de componenten wordt conform de toegevoegde tabel afgeschreven. 

  



 

Afschrijvingstabel 

 

Immateriële activa: 

Ontwikkelings- en onderzoekskosten     5 jaar 

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio    variabel 

 

Materiele activa: 

Gronden en terreinen        0 jaar 

Gebouwen  exclusief technische installaties   40 jaar  

Renovatie restauratie en verbouw     20 jaar 

Tijdelijke gebouwen       15 jaar 

 

Overige: 

Technische installaties;  lift, CV, airco    20 jaar 

Beveiligingsinstallatie, camera’s, automatische deuren en 

slagbomen       10 jaar 

(Kantoor) meubilair en overige vaste inrichting    15 jaar 

Pc’s, randapparatuur, servers en daarbij behorende software   5 jaar 

Mainframe automatisering en daarbij  behorende software   5 jaar 

Telefooncentrale         5 jaar 

Bekabeling       15 jaar 

 

 

 



 

 
 

1 Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet  

 

 
 
 

Controleverordening Baanbrekers 
2018 

ex artikel 213 Gemeentewet 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 

gelet op 

 artikel 213 van de Gemeentewet;  

 de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

 het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 8 december 2017; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen Controle Verordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet.  
 
ALGEMEEN 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Accountant: een door het algemeen bestuur benoemde registeraccountant of accountant-ad-

ministratieconsulent die staat ingeschreven in het accountantsregister als bedoeld in het eer-

ste lid van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep organisatie waarin voor de ac-

countantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in ar-

tikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. 

b. Accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening 

uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van: 

• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

grootte en samenstelling van het vermogen; 

• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 

• het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarreke-

ning met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels zoals is 

bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 

• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de 

vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld 

op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

c. Controleverklaring: de verklaring omvat een oordeel over: 

• de getrouwheid van de baten en lasten over het boekjaar en de activa en passiva per 

balansdatum; 

• de rechtmatige totstandkoming van enerzijds de baten en lasten en anderzijds de ba-

lansmutaties; 

d. Deelverantwoording: een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslag-

legging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid waarvan de 

verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening; 
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e. Goedkeuringstolerantie: een goedkeuringstolerantie is een tolerantie voor fouten in de jaar-

rekening of onzekerheden in de controle in de vorm van een percentage van de totale lasten 

van Baanbrekers (de omvangsbasis). De goedkeuringstoleranties wordt door de accountant 

gehanteerd bij de af te geven controleverklaring; 

f. Baanbrekers: de uitvoeringsorganisatie opgericht per 1 januari 2013 en vanaf die datum voor 

de aangesloten gemeenten actief op het terrein van werk en inkomen. 
 

TITEL 1 DE OPDRACHT AAN DE ACCOUNTANT 
 

ARTIKEL 2. OPDRACHTVERLENING ACCOUNTANTSCONTROLE 

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen 
accountant.  

2. De directie bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountants-
controle voor. 

3. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. De be-
noemde accountant is belast met de accountantscontrole van de jaarrekening van Baanbre-
kers. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het pro-
gramma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountants-
controle opgenomen de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarre-
kening. 

4. In onderling overleg kan het algemeen bestuur besluiten om de opdracht aan de accountant 
te verlengen met maximaal twee jaar. 

5. De opdracht wordt jaarlijks bevestigd en het algemeen bestuur stelt hiervoor een controle-
protocol met het geldende normenkader op. 

6. Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen, dat het algemeen bestuur 
jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de 
posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten en de or-
ganisatieonderdelen van de dienst, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht 
dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren. 

ARTIKEL 3. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DAGELIJKS BESTUUR  

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform 
de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor 
controle. 

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende 
verordeningen, nota’s, dagelijks bestuur besluiten, deelverantwoordingen, administraties, 
plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed 
toegankelijk zijn. 

3. Bij de jaarrekening bevestigt de directie schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende 
informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt. 

4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsver-
klaring en het verslag van bevindingen uiterlijk twee weken voordat het algemeen bestuur 
deze vaststelt. In overleg met de voorzitter van het algemeen bestuur kan van deze termijn 
worden afgeweken. 
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5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarre-
kening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de 
jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en 
de accountant gemeld. 

ARTIKEL 4. INRICHTING ACCOUNTANTSCONTROLE 

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de ac-

countantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende 

werkzaamheden. 

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te 

voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande ken-

nisgeving uitvoeren. 

3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-

stemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de auditcommissie en de controller. 

ARTIKEL 5. TOEGANG TOT INFORMATIE 

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en 

het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, 

waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt 

er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbe-

lemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informa-

tiedragers van de dienst. 

2. De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke inlichtingen en 

verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. 

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende werknemers hieraan hun 

medewerking verlenen. 

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van Baanbrekers zijn 

gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en 

volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balans-

mutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte infor-

matie. 

ARTIKEL 6. OVERIGE CONTROLES EN OPDRACHTEN 

1. Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht ge-

ven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, 

de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant 

daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur 

vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten. 

De accountant stelt een afzonderlijke rapportage op van deze specifieke werkzaamheden.  

2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de speci-

fieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks be-

stuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de 

opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accoun-

tant, indien dit in het belang van de dienst is. 

3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, 
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ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. 

Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het da-

gelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het al-

gemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de dienst is. 

ARTIKEL 7. RAPPORTAGE 

 

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven 

van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen be-

stuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur en de directie. 

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant 

over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van 

bestuurlijk belang aan de directeur en de controller. 

3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het al-

gemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijk-

heid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren. 

4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door het alge-

meen bestuur het verslag van bevindingen in de vergadering van het dagelijks bestuur.  
 
TITEL 2. AUDITCOMMISSIE 

ARTIKEL 8. INSTELLING  

Een commissie wordt gevormd ten behoeve van het algemeen bestuur onder naam auditcommis-

sie. 

ARTIKEL 9. SAMENSTELLING 

1. Het audit comité bestaat uit maximaal één lid per gemeente. 

2. De leden van het auditcommissie worden aan het begin van een nieuwe zittingsperiode van 

de gemeenteraden door het algemeen bestuur benoemd.  

3. De zittingsperiode eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de gemeen-

teraden 

4. Het lidmaatschap van de commissie houdt op, als het lidmaatschap van de raad eindigt. In dat 

geval kan het algemeen bestuur uit haar midden een nieuw lid benoemen. 

5. Het algemeen bestuur is bevoegd de benoeming van een lid te beëindigen. 

6. Een lid kan te allen tijde zijn deelname aan de auditcommissie beëindigen. Zij doen daarvan 

schriftelijk mededeling aan de voorzitter van het algemeen bestuur.  

7. De directeur en de manager Bedrijfsvoering & control zijn adviserend lid van de audit commis-

sie. 

8. De accountant, ambtenaren en medewerkers kunnen als adviseur bij de auditcommissie wor-

den uitgenodigd. 

ARTIKEL 10. VOORZITTER 

De auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en bij ontstentenis een plaatsvervangend 

voorzitter aan. 



 

 
 

6 Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet  

 

ARTIKEL 11. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

1. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

2. De auditcommissie adviseert het algemeen bestuur en heeft geen eigen beslissingsbevoegd-

heden. Zij treedt niet in de bevoegdheden van het dagelijks of algemeen bestuur. 

3. De auditcommissie is belast met de voorbereiding van de besluitvorming van en advisering 

van het algemeen bestuur aangaande al wat op het gebied van financiën, planning en control 

en risicomanagement aan het bestuur wordt aangeboden en daarmee tevens eerste aan-

spreekpunt voor de accountant alsmede in de selectie daarvan. 

ARTIKEL 12. INTREKKEN VAN DE OUDE VERORDENING EN OVERGANGSRECHT 

De Controleverordening Baanbrekers, zoals deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 13 

juli 2015, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening 

en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar 

waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bij-

behorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in 

werking treedt. 

ARTIKEL 13. INWERKINGTREDING 
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Controle verordening Baanbrekers 2018 ex artikel 
213 Gemeentewet’ en treedt in werking per 1 januari 2018 (na bekendmaking), met dien ver-
stande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverant-
woordingen) van het verslagjaar 2018. 

ARTIKEL 14 CITEERTITEL 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Baanbrekers 2018 ex arti-
kel 213 Gemeentewet”. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2017 
 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris a.i.,      de voorzitter, 
 
 
 
W.H. Bak       W.J.J. Ligtenberg 
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Onderwerp 
 

Fraude risico analyse Baanbrekers 

Steller(s) A. Grootswagers 

Manager E. Hendrich 

Datum  4-12-2017 

Voorstel 
 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 
De fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast 
te stellen en de voorgestelde verbetermaatregelen op te volgen.  

 

Financiële 
gevolgen 

nvt 

Gevolgen voor de 
formatie 

nvt 

Relatie BB 2.0 Draagt indirect bij aan inzicht in projecten, arbeidsuren, debiteuren en omzet. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Datum MT 09.10.2017 akkoord 

OR/GO/Participatieraad nvt  

Besluit Directie  
(als nvt DB/AB) 

  

Besluit van het DB 17-11-2017 Datum 17 november jl. door het DB ingestemd 
met de frauderisico analyse Baanbrekers 

Besluit van het AB 18-12-2017 Vastgesteld: 
 
 
 
 
 
W.H  Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                               Voorzitter 
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Pagina 2 van 2 

 

Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
Baanbrekers stelt alles in het werk om fraude te voorkomen. Toch moet 
worden erkend dat, hoeveel maatregelen er ook worden ingezet, het 
mogelijk blijft oneigenlijk te handelen. Dit is niet des Baanbrekers maar 
wel inherent aan de menselijke factor. 
Het is daarom belangrijk dat een organisatie zich bewust is van de 
frauderisico's die zij kan lopen. Een (fraude)risico moet  daarbij worden 
omschreven als de combinatie tussen de mogelijkheid  dat een voorval of 
schade zich voordoet en de ernst van die schade (fraude). (Kans x Impact). 
De beheersing van het risico is het proces waarin beslissingen worden 
gemaakt en geïmplementeerd om risico’s terug te brengen tot een 
geaccepteerd en gedefinieerd niveau. Om als organisatie helder te hebben 
waar in een primair proces de meeste frauderisico's voorkomen, wordt er 
gewerkt met een zogenaamde risicoanalyse. 
 
Argumenten (pro’s) 
- Inzicht in de proces hiaten. 
- Vergroten fraudebewustzijn- en alertheid 
 
Kanttekeningen (con’s) 
- Enkel voldoen aan wettelijke verplichting. 
 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Betreft jaarlijks actualiseren van frauderisico analyse. 
Implementatie: in te zetten (aantoonbare) maatregelen door 
verantwoordelijke manager. Toetsing via interne controle. 
 

Bijlage(n)  Fraude risico analyse 2017 Baanbrekers. 

 
 



Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Lonen en salarissen

Personeels- en salarisadministratie Het risico dat in de (personeels- en salaris) -administratie geen 

personen zijn opgenomen die worden ingehuurd danwel het bedrijf 

waarvoor zij werkzaam zijn niet is opgenomen in de administratie 

met als risico dat declaraties niet herleidbaar zijn en de 

rechtmatigheid niet kan worden gegarandeerd.

H H V V V V V V L

Personeels- en salarisadministratie  Het risico dat in de personeels- en salarisadministratie personene 

zijn opgenomen die niet in dienst zijn.

H H V V V V V V L

Het risico dat personeelsleden een hogere beloning  krijgen, dan 

waar zij op grond van hun functie en/of prestatie recht op hebben.

M M V V V V V V L

Onkostenvergoedingen Het risico dat niet-gemaakte kosten worden gedeclareerd en/of het 

risico dat privé-uitgaven worden gedeclareerd. M L V V V V V V L

Het risico dat niet-gewerkte uren als werktijd worden verantwoord.

H H V V V X X V H

Het risico dat tijd wordt verschreven om kosten tussen budgetten te 

verschuiven.
H H V V V X X X H

Loonheffing en sociale lasten

Het risico dat aangiften niet juist, tijdig en/of volledig worden 

ingediend en betaald.
M M NVT V X V V V

Het risico dat onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

L M NVT V X V V NVT

Inkopen en bestellen

Leveranciersselectie Het risico dat de selectie van leveranciers (/bestelling) niet 

onafhankelijk plaatsvindt of dat er een schijn van 

belangenverstrengeling ontstaat.

H H NVT V V V V NVT L

Betaling Het risico dat valse facturen worden ingediend/ privé-uitgaven ten 

laste van de organisatie worden gebracht. M H NVT V X V V V L

Gunning Het risico dat de gunning van opdrachten niet onafhankelijk 

plaatsvindt of dat er een schijn van belangenverstrengeling 

ontstaat.
L L NVT V X V V L

Ontvangst en controle Het risico dat facturen worden betaald waarvoor geen 

overeenstemming is tussen de factuur en de voor de organisatie 

geleverde prestaties.

M M NVT V X V V V L

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Loonheffing en sociale lasten, BTW- 

Compensatiefonds, Omzetbelasting, 

Overdrachtsbelasting en overige heffingen

Tijdverantwoording

L
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Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Projectbewaking (realisatie) Het risico dat de werkzaamheden gedurende de realisatie van een 

project niet conform afspraken worden uitgevoerd en besluiten niet 

rechtmatig tot stand komen.

H H NVT V X X X X H

Meer- en minderwerk Het risico dat opdrachten (zowel investeringsprojecten als 

bijvoorbeeld onderhoud) voor meer- en minderwerk niet op juiste 

gronden en/ of ten onrechte worden verstrekt en betaald.
L L NVT V X V V X L

Inkopen/aanbestedingen Het risico dat de Europese en/of interne inkoop- en 

aanbestedingsrichtlijnen niet worden nageleefd.

H H NVT V V X V X L

Kasgelden

Kasontvangsten/kasuitgaven Het risico dat de kasontvangsten niet volledig en tijdig en 

kasuitgaven niet juist (onttrekkingen)  worden  verantwoord.

L L V V X V V V L

Kasgeld Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de kas worden 

onttrokken.
M M V V X V V V L

Betalingsverkeer Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden aan de bank- en 

girorekeningen worden onttrokken.

M H V V V V V V L

Crediteuren

Beheer crediteuren Het risico dat informatie in het crediteuren- stambestand niet 

betrouwbaar en niet juist is.

H L NVT V V V V NVT L

Leningen

Aantrekken van geldleningen Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk 

plaatsvindt.

L H NVT V V V V NVT L

Tussenrekeningen/memoriaalboekingen

Tussenrekeningen Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk 

gebruik van tussenrekeningen wordt gemaskeerd.

H H NVT X V V V V M
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Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Memoriaalboekingen Het risico dat memoriaalboekingen niet juist, tijdig en volledig zijn 

geautoriseerd en verwerkt, waardoor het identificeren van 

afwijkingen wordt bemoeilijkt. H H V V V V V V L

Rapportering Het risico dat in de verslaggeving of budgetten (extern en intern) 

bewust aanpassingen plaatsvinden om prestatiecijfers, 

afrekeningen te beïnvloeden.

L H NVT V V V V V L

Reserves Het niet inzichtelijk maken van de  reserves, waardoor een grotere 

bestedingsruimte aanwezig lijkt dan in werkelijkheid het geval is.
L H NVT V V V NVT NVT L

Voorzieningen Het niet vormen van voorzieningen waar dit op grond van de 

verslaggevingsvoorschriften wel verplicht is (bijvoorbeeld niet-

bestede doeluitkeringen of concrete risico’s/claims) teneinde het 

resultaat hiermee te beïnvloeden.

L H NVT V V V NVT NVT L

Investeringen en afschrijvingen

Activeringsbeleid Het risico dat het activeringsbeleid niet voldoet aan het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
L L NVT V V V V V L

De investeringen worden niet juist of volledig 

verantwoord.

In de interne verordeningen (bijv. mandaatregeling) specifiek 

opgenomen bevoegdheden voor investeringen worden niet 

nageleefd. 
L M NVT V V V V V L

Eigen vermogen en schulden > 1 jaar

Treasury De langlopende schulden, aflossingen, rentekosten en nog te 

betalen rente worden niet juist of niet volledig verantwoord.

L M NVT V X V V V

De uitgezette gelden, ontvangen aflossingen, renteontvangsten en 

nog te ontvangen rente worden niet juist of niet volledig 

verantwoord.
L M NVT V X V V V

Debiteuren

Aanschrijving De debiteur wordt niet aangeschreven

H H NVT V X X V X H

Verantwoording De debiteuren worden niet juist of niet volledig verantwoord
L M NVT V X X V X H

Oninbare vorderingen De reservering voorziening dubieuze debiteuren is niet toereikend 

of te hoog.
L L NVT V X X V X H

Kosten uitkeringen

Aanvraag Er wordt bijstand/ inkomensvoorziening toegekend zonder dat de 

vereisten stukken aanwezig zijn, zonder dat een formeel verzoek tot 

aanvraag is ingediend en zonder wettelijke grondslag. 

L H V V V V V V L

Beëindiging Een uitkering, inkomensvoorziening wordt onrechtmatig (niet) 

beëindigd en/of onjuist afgewikkeld. 

L H V V V V V V L

L
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Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Mutaties Mutaties worden niet verwerkt  waardoor het continue recht op 

bijstand of voorziening niet meer juist is vastgesteld.
L H V V V V V V L

Debiteuren uitkering-specifiek Vorderingen worden onterecht kwijtgescholden
L H NVT V V V V V L

Betaling De uitkering wordt betaald op een rekening niet zijnde de rekening 

van de (overleden) klant of derde.
H H NVT V V V V V L

De hoogte van de uitkering/ bruto inkomensvoorziening is onjuist

L H NVT V V V V V L

Re-integratiemiddelen

Declaraties re-integratie Onrechtmatige declaraties door klanten ingediend
M H NVT V V V V X L

Het benutten van het participatiebudget voor taken en uitgevoerde 

werkzaamheden kan niet worden aangetoond.

L H V V V V V NVT L

Omzet Detachering

Registratie Detacheringen worden niet juist of volledig geregistreerd.

L H NVT V V V V V L

Omzet De opbrengsten worden niet juist of volledig verantwoord.
M H NVT V V V V V L

Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie wordt onterecht of tot een onterecht bedrag 

uitbetaald.

L L NVT V V V V V L

Personeel Het risico dat mensen te werk worden gesteld die niet zijn 

gedetacheerd dan wel waar geen overeenkomst mee is gesloten.

L H NVT V V V V V L

Uren Risico dat uren voor detachering (individueel en groeps)  niet of 

tegen een lagere prijs gefactureerd worden dan afgesproken

L L V V V V V V L

Het risico dat Baanbrekers  een lagere beloning of vergoeding krijgt, 

dan waar  op grond van de overeenkomst recht op is. L L NVT V V V V V L

Werkbedrijf  (incl. Re-instrument Transferium)

4



Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Omzet werkbedrijf excl. Transferium) De omzet kan niet worden gegarandeerd. Het ontbreekt aan 

duidelijkheid in het ordertraject. Opbrengsten worden niet juist of 

volledig verantwoord.

M H NVT V V V V V L

Urenverantwoording  (excl. Transferium) Uren worden niet juist en/of volledig op de productieorder 

verantwoord.

M H NVT NVT NVT NVT NVT NVT L

Facturatie  (excl. Transferium) Orders worden niet gefactureerd

L H V V V V V V L

Leveringen  (excl. Transferium) Risico dat omzet hoger wordt verantwoord dan feitelijk gerealiseerd

M M NVT V V V V V L

Risico dat omzet lager wordt verantwoord dan feitelijk gerealiseerd

H H NVT V V V V V L

Risico dat eindproducten niet of tegen een lagere prijs bij de klant 

worden afgerekend L L NVT V V V V V L

Meer/minderwerk ( excl. Transferium) Meer/minderwerk wordt niet gefactureerd.

L L NVT V V V V X L

Beheer Leegstaande gebouwen worden niet tijdig hergebruikt en er vindt 

geen efficiënt goederenbeheer plaats. L L NVT NVT NVT NVT NVT NVT L

Transferium Facturatie Orders worden niet gefactureerd

H H X X V X X X H

Omzet Twiddus

Omzet De berekende omzet is onjuist doordat verkochte producten niet 

zijn aangeslagen; niet-verkochte producten onterecht wel zijn 

aangeslagen.

H M V V V V V NVT L

De handmatige verwerking van de dagomzet(kassagegevens) naar 

de boekhouding sluit niet aan.

H M X V X V V NVT M

 Rittenplanning Goederen welke worden opgehaald bij de inwoner, worden niet bij 

afgeleverd  Twiddus.

M M V V V V V NVT L

Opbrengst Rijksmiddelen

5



Frauderisicoanalyse: 2017
Opgesteld door: Interne Controle
Bespreken in MT d.d.: oktober 2017
Bespreken in DB d.d.: november 2017
Bespreken in AB d.d.: november 2017

Naam activiteit / proces Risicodefinitie fraude Risicoinschatting Kans Risicoinschatting Impact 

(laag / Middel/ hoog) (laag / middel/ hoog)

Fysieke beveiliging interne controle

(juiste mix tussen orga-

nisatorische, bouwkun-dige en 

electronische maatregelen)
Functiescheiding

Procedures 

(incl. beschrijving primair 

proces)

4-ogenprincipe Lijncontroles verbandscontroles Restrisico

Getroffen maatregelen intern

Adminstratieve organisatie

Ontvangst Ontvangen (Rijks)middelen worden op een onjuiste rekening 

geboekt.
L M NVT V V V V V L

Uitgaven Uitgaven van (Rijks)middelen worden niet of onjuist geboekt. 

L L NVT V V V V V L

Subsidie 

Subsidiestromen Subsidiestromen (Baanbrekers, UWV, Opleidingen etc.) zijn 

onvoldoende in beeld. (Ontvangs en verwerken (en aanvragen) van 

de subsidie wordt onvoldoende gemonitoord). L L NVT V X V V V L

Overig

Beheer netwerk/automatisering

Beheer netwerk/automatisering Het risico dat het netwerk/applicaties voor onbevoegden 

toegankelijk is en/of dat onbevoegden wijzigingen aanbrengen in 

het netwerk en/of de applicaties.
H H V V V V V V L

Verzekeringen

Verzekeringen Het risico dat schade onjuist en/of ten onrechte wordt 

gedeclareerd.

M L NVT V V V NVT NVT L

Besluitvorming

Besluitvorming Het risico dat besluitvorming niet volgens de geldende delegatie- en 

besluitregisters en/of onafhankelijk plaatsvindt.

M M V V V V NVT NVT L

Cultuur

Besluitvorming het risico dat 

M M V V V V NVT NVT L
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CONCEPT VOORSTEL VERGADERPLANNING 2018 DB en AB BAANBREKERS ter bespreking in AB op 18 december 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 - 1e Berap 2018 (na 4 maanden, t/m april)

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

10 28-09-2018 Besluitvorming:

08-10-2018

11 02-11-2018 Besluitvorming:

09-11-2018 - vergaderplanning 2018 DB & AB

09-11-2018 - 2e Berap 2018 (na 8 maanden, t/m augustus)

19-11-2018

12 30-11-2018 Besluitvorming:

07-12-2018 - Eindejaarsbericht 2018

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 met Berap na 4 en 8 maanden
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Onderwerp 
 

Governance Ruelong B.V. 

Steller(s) C. Kleijssen 

Manager W.H. Bak 

Datum  5 december 2017 

Voorstel 
 

 Handhaven van de huidige Governance Ruelong B.V.; 
 En daartoe intrekken van het genomen principe besluit d.d. 12 juli 2017 

inzake de governance Ruelong BV; 
 Vaststellen van de ‘aangescherpte’ voorwaarden/afspraken inzake de 

informatie- en afstemmingsmomenten. 

Financiële gevolgen Nvt 

Gevolgen voor de 
formatie 

Nvt 

Relatie BB 2.0 Ja, t.z.t. statutenaanpassing n.a.v. resultaten BB 2.0 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Datum MT nvt  

Besluit van het DB 17-11-2017 DB hierover geïnformeerd 

Besluit van het AB 8-12-17 Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
 
ondertekening: 
 
W.H. Bak                               W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                              Voorzitter 

 

 

Nadere informatie 

Integraal voorstel  Aanleiding 
 
Eerder dit jaar is de lijn ingezet om als AB dichter op Ruelong  B.V. te komen 
en daartoe voorstellen te laten uitwerken.  Besloten is: “het samenstellen van 
de AVA uit de leden van het AB en dit te formaliseren, inclusief het aanpassen 
c.q. wijzigen van het statuut Ruelong B.V. en dit na het zomerreces voor te 
leggen aan het bestuur ter besluitvorming”. Daartoe is ook een werkgroep uit 
het AB ingericht. 
 
Inmiddels zijn uitwerkingsvoorstellen van de notaris ontvangen die tot een 
toename van bestuurlijke complexiteit zouden leiden. Daarnaast is binnen 
Baanbrekers de nodige actie genomen om zowel meer zicht op de 
bedrijfsvoering te hebben alswel de financiën en rapportages van Ruelong 
B.V. te integreren in de reguliere P&C-rapportages van Baanbrekers. In het DB 
rees daarmee de vraag of de aanpassing van de governance nog wel 
noodzakelijk en wenselijk was. Dit is met de AB-werkgroep besproken. 
 
Op 6 november jl. is de AB-werkgroep ‘governance van Ruelong B.V.’ bij elkaar 
geweest. Ook vanuit de werkgroep werd aangegeven dat de inzet niet was om 
de bestuurlijke complexiteit te bemoeilijken, maar vooral transparantie, 
inzage en het ontvangen van tijdige informatie over de vennootschap te 
kunnen realiseren. Als dat afdoende is ingeregeld biedt de huidige governance 
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voldoende aanhaking voor het AB. Daar kan en zal nu ook nadrukkelijker 
invulling aan worden gegeven. Door de governance van de vennootschap 
ongewijzigd te laten kunnen de verschillende rollen zuiver worden gehouden 
en wordt onnodige bestuurlijke complexiteit vermeden.  
De uitkomst van deze bijeenkomst is dat de goverance van Ruelong B.V. 
ongewijzigd blijft. Dit conform de terugkoppeling in uw bestuur d.d. 13 
november jl.  van de heer Musters, waarbij ook het AB heeft aangegeven zich 
hierin te kunnen vinden. Afgesproken is dat nog in een korte notitie vast te 
leggen waarbij tevens het eerdere voorgenomen besluit d.d. 12 juli 2017 kan 
worden ingetrokken. Bij deze. 
 
Binnen de huidige afspraken zal weer nadrukkelijker aandacht worden 
gegeven aan de informatie en afstemmingsmomenten met het AB. Zoals: 
 

 Stukken die formeel behandeld moeten worden in de AVA van 
Ruelong B.V. worden voorafgaand ter informatie voorgelegd aan het 
AB van Baanbrekers.  

 In ieder geval betreft dit de jaarrekening inclusief accountants-
verklaring en begroting van Ruelong B.V. (al dan niet geïntegreerd in 
die van Baanbrekers) en eventuele statutenwijzigingen; 

 Ruelong B.V. is onderdeel van de bestuursrapportages (Berap’s) van 
Baanbrekers; 

 De vertegenwoordiger van de aandeelhouder Baanbrekers in Ruelong 
B.V. (momenteel de voorzitter van het bestuur BB) heeft een actieve 
informatieplicht m.b.t. de voor het AB relevante informatie. 

 
Overigens is ook gememoreerd dat, geheel los van voorgaande enkele 
actualisaties in de statuten van de vennootschap zullen moeten worden 
doorgevoerd, maar hiermee te wachten tot de uitkomsten van Baanbrekers 
2.0. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt uw bestuur hierbij voorgesteld 
om het genomen (principe) besluit d.d. 12 juli 2017 inzake de het onderwerp 
‘governance Ruelong B.V.’ betreffende het samenstellen van de AVA uit de 
leden van het AB en dit te formaliseren, inclusief het aanpassen c.q. wijzigen 
van het statuut Ruelong B.V. en dit na het zomerreces voor te leggen aan het 
bestuur ter besluitvorming, in te trekken, en de huidige governance van 
Ruelong B.V. te handhaven. 
Deze intrekking van het besluit d.d. 12 juli 2017 inzake de governance Ruelong 
B.V. vindt plaats onder gelijktijdige vaststelling van de ‘aangescherpte’ 
afspraken inzake de informatie- en afstemmingsmomenten met het AB, zoals 
deze hierbij zijn genoemd. 
  
 
 

Implementatie en 
communicatie 

nvt 
 

Bijlage(n)  Geen 
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Onderwerp : Verschillen tussen volume en realisatie SROI 
Aan  : Algemeen Bestuur 
Van  : A. Hoorn, beleidsadviseur 
Datum  : 06-12-2017 
 

1 Aanleiding 

In het AB van 12 juli 2017 stond het onderwerp Social Return On Investment (SROI) op de agenda. 
Over 2016 is volgens het rapport van 22 juni 2017 minder SROI gerealiseerd dan de doelstelling was. 
AB-lid, de heer Van Groos, heeft gevraagd om een toelichting van de oorzaken op de verschillen 
tussen het volume en de daadwerkelijke realisatie van SROI. 

2 Verschillen tussen volume en realisatie SROI 

De oorzaken van de verschillen tussen het volume en de daadwerkelijke realisatie van SROI zijn 
divers. Het afgelopen jaar valt op dat er weinig SROI-opdrachten zijn gemeld. Eind oktober van dit 
jaar waren er 6 SROI-opdrachten met een totaal SROI-volume van € 57.000 vanuit de drie 
gemeenten, terwijl het totaal aan beschikbare SROI-opdrachten (veel) groter was. Baanbrekers was 
dus niet van alle SROI-opdrachten op de hoogte, we bezien hoe we die informatie uit de gemeenten 
wel tijdig en volledig in beeld kunnen krijgen. 
 
SROI is daarnaast niet per definitie iets van Baanbrekers of van haar gemeenten, maar werkgevers 
kunnen ook zelf (op eigen initiatief) SROI realiseren. De werkgever realiseert SROI als zij voldoende 
(extra) sociale en maatschappelijke waarde realiseert. In dit geval is het uiteraard lastig(er) om de 
benodigde bewijsstukken te verzamelen, omdat vooraf lang niet altijd communicatie plaatsvindt 
tussen Baanbrekers of de gemeenten en de werkgever in kwestie. Omdat, ook na herhaald rappel, 
door werkgevers niet alle benodigde informatie wordt doorgestuurd aan Baanbrekers, denk 
bijvoorbeeld aan loonstroken, zijn niet alle (door hen zelf) gerealiseerde SROI-aantallen bij 
Baanbrekers in beeld. De realisatieaantallen in de Langstraat zijn dus in werkelijkheid hoger dan wat 
bij Baanbrekers in beeld is zoals eerder is gepresenteerd in het rapport van 22 juni 2017. 
 
Overigens wordt, op moment dat een werkgever aantoonbaar geen medewerking verleent, contact 
opgenomen met de opdrachtgevende gemeenten en worden boetes opgelegd. 
 
Tenslotte wordt het misschien wel tijd om samen weer eens na te denken over SROI. Neem het 
voorbeeld van zorginstellingen. Het is een lastige opgave om SROI in deze sector in te vullen, omdat 
de afgelopen jaren vrijwel alleen werd gezocht naar MBO niveau 3-medewerkers. Echter, de 
kandidaten in onze “kaartenbak” halen dat niveau meestal niet. Uit het gesprek met de werkgever 
wat dan volgt, waarin de vraag centraal staat of SROI wel voor dergelijke (MBO niveau 3)-kandidaten 
hoort te worden ingezet, blijkt echter dat geen “eenvoudigere” banen beschikbaar zijn. Terwijl deze 
eenvoudigere banen juist de banen zijn waarvoor de SROI-doelgroep wel geschikt zou (kunnen) zijn. 
Ook was er in deze voorbeelden nauwelijks budget om dit (alsnog) te realiseren. 
 
In de Midden-Langstraat is SROI in 2010 geïmplementeerd. Het doel was om bedrijven hun deuren te 
laten openen voor kandidaten die niet zelfstandig hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. De 
arbeidsmarkt is inmiddels veranderd en de “goede” kandidaten vinden hun weg naar werk. Het is 
daarom de vraag of SROI nog wel aansluit bij de vraag en het aanbod van deze tijd. 
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