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AGENDA MAANDAG 5 JUNI 2018  ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd: 20.20-20.50 uur    
Locatie: Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 
  

 
 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 

1. Opening 

 
  

2.     Ingekomen stukken 
N.v.t. 
 

  

3. Besluitenlijst AB-vergadering 
a) Besluitenlijst van 22 januari jl. wordt in het AB van 9 juli a.s. behandeld  

 
        n.v.t. 
 

 
            
 

TER BESPREKING 
 
 

Geen zaken aan de orde         

    

TER BESLUITVORMING 
 
4.  
 
5. 

 
Voorstel samenstelling van de bestuursorganen van Baanbrekers 
 

VERTROUWELIJK 
a. Voorstel benoeming nieuwe directeur Baanbrekers   
b. Voorstel beëindiging contract directeur a.i. Baanbrekers 
Voorstellen en CV worden ter vergadering verstrekt en na inzage 
ingenomen.              

 
Ja 
 
 

nee                      
       nee 

 
      Vaststellen 
 
 
      Vaststellen 
      Vaststellen 

TER INFORMATIE 
 
6. 

 
 Mededelingen & Rondvraag  
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Onderwerp 
 

Samenstelling van de bestuursorganen van Baanbrekers (en aan Baanbrekers 
verbonden partijen). 

Steller(s) C.Kleijssen 

Manager W. Bak 

Datum  31 mei 2018 
 

Voorstel: 
 

1. Kennis te nemen van de aanwijzing van de leden en 
plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur door Raden en 
Colleges van de deelnemende gemeenten. 
 

2. Over te gaan tot aanwijzing van de heren W.J.J. (Wil) Ligtenberg, R. 
(Ronald) Bakker en T.A.H.M. (Thom) Blankers tot lid van het dagelijks 
bestuur, en de nog nader door de drie colleges bekend te maken of 
aan te wijzen plaatsvervangende leden van het dagelijks bestuur. 

 
3. Over te gaan tot aanwijzing van een voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter voor het dagelijks en algemeen bestuur van Baanbrekers. 
De aan te wijzen voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter moeten 
te allen tijd lid zijn van een college van één van de deelnemende 
gemeenten. 
 

4. Over te gaan tot aanwijzing van 3 bestuursleden, vanuit iedere 
deelnemende gemeente 1 lid, zijnde 1 lid van de raad,  die zitting 
zullen nemen in de auditcommissie van Baanbrekers. 
 
 

Financiële 
gevolgen 

De leden van het algemeen bestuur, niet zijnde portefeuillehouders, 
ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergadering van het 
algemeen bestuur. De vergoeding wordt gebaseerd op het bedrag dat als 
maximumvergoeding dat geldt voor het bijwonen van vergaderingen voor 
leden van gemeentelijke commissies, opgenomen in bijlage IV van het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  
 
In dat kader zal Baanbrekers de beschikking moeten hebben over een 
rekeningnummer van de desbetreffende  leden, waarnaar deze vergoeding 
moet worden overgemaakt. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Adviezen extern Mei 2018 Vanuit de gemeenteraden en colleges van de 
deelnemende gemeenten. 

Besluit van het AB 5 juni 2018 Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
ondertekening: 
 
 
W.H. Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
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Secretaris                             Voorzitter 

 

 
 

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

Aanleiding 
De gemeenschappelijke regeling Baanbrekers kent een 3-tal 
bestuursorganen zijnde het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de 
voorzitter. Daarnaast is in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 
13 november 2017 besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen een 
auditcommissie voor Baanbrekers te gaan instellen. 
 
De zittingsduur van de  (politieke)  leden van de bestuursorganen is gelijk 
aan de zittingsduur van de gemeenteraden. 
 
1.Algemeen bestuur 
Voor het algemeen bestuur zijn door de drie gemeenten aangewezen: 
 
Namens het college van Heusden 

1. De heer T.A.H.M.(Thom) Blankers, lid-portefeuillehouder 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

2. De heer P. (Peter) van Steen, lid-portefeuillehouder 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

Namens de raad van Heusden 
1. Mevrouw A.C.A.(Carola) Couwenberg, lid 

Plaatsvervanger: nog niet bekend 
2. Mevrouw C.L.M. (Erika) van Gessel, lid 

Plaatsvervanger: nog niet bekend 
 

Namens het college van Waalwijk 
1. De heer R. (Ronald) Bakker, lid-portefeuillehouder 

Plaatsvervanger: nog niet bekend 
2. De heer J. (John) van den Hoven, lid-portefeuillehouder 

Plaatsvervanger: nog niet bekend 
Namens de raad van Waalwijk 

1. De heer A.A. (Ad) van Hamond, lid 
Plaatsvervanger: de heer J. (Jan) van Groos 

2. De heer J.M.M. (Hans) van Tuyl, lid 
Plaatsvervanger: Mevrouw A.J.A.M. (Sandra) van den Udenhout 

 
Namens het college van Loon op Zand 

1. De heer  W.J.J. (Wil) Ligtenberg, lid-portefeuillehouder 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

2. De heer C.J.J.M. (Kees) Grootswagers, lid-portefeuillehouder 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

Namens de raad van Loon op zand 
1. De heer P.J.M. (Peter) Flohr, lid 

Plaatsvervanger: de heer J.C. (Jan) Brekelmans 
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2. De heer W.G.M. (Wim) Veldkamp, lid 
Plaatsvervanger: Mevrouw S. (Suzan) Mandemakers 

 
Ten slotte: 
 

- Op basis van de statuten van een tweetal aan Baanbrekers 
verbonden partijen, namelijk de Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) en Stichting Fidant, 
zullen de aangewezen bestuursleden van het algemeen bestuur 
van Baanbrekers door deze aanwijzing  tevens bestuurslid zijn van 
de besturen van deze beide stichtingen.  
 

- Gezien het feit dat een aantal plaatsvervangende leden nog niet 
bekend is, of in ieder geval nog niet zijn gecommuniceerd met 
Baanbrekers, wordt er naar gestreefd dat bij de volgende 
vergadering van het algemeen bestuur op 9 juli a.s. deze door de 
Colleges en Raden aan te wijzen personen op dat moment bekend 
zijn. 

 
2. Dagelijks bestuur: 
De leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door en uit het 
algemeen bestuur. De politieke leden van het dagelijks bestuur zijn 3 
wethouders die door en uit het algemeen bestuur worden aangewezen 
met dien verstande dat in het dagelijks bestuur elk van de deelnemende 
gemeenten vertegenwoordigd is. 
 
Door de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn voor het 
dagelijks bestuur voorgedragen: 

- De heer T.H.A.M. (Thom) Blankers, lid-portefeuillehouder Heusden 
Plaatsvervanger:  nog niet bekend 

- De heer W.J.J. (Wil) Ligtenberg, lid-portefeuillehouder Loon op 
Zand 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

- De heer R. (Ronald) Bakker, Lid-portefeuillehouder Waalwijk 
Plaatsvervanger: nog niet bekend 

 
Het huidige dagelijkse bestuur bestaat naast de leden uit de colleges van 
de deelnemende gemeenten uit 2 externe adviseurs die op basis van hun 
deskundigheid de geschiktheid hebben om mede uitvoering te geven aan 
de taakstelling van het dagelijks bestuur. De zittende leden zijn de heer H. 
(Hans) Damen en de heer J.B. (Jan-Bernhard) Koolen. Zij zijn eerder 
benoemd op basis van respectievelijk de profielen ‘ondernemerskwaliteit’ 
en ‘organisaties in verandering’. 
 
Voor deze leden, zijnde de externe adviseurs, is per 8 november 2017 een 
rooster van aftreden ingesteld. Dit om zo te voorkomen dat in één keer de 
kennis, deskundigheid en opgebouwde historie verdwijnt, en om zo de 
bestuurlijke continuïteit van Baanbrekers te kunnen borgen. De beide 
onafhankelijke externe leden treden dan ook gespreid af en wel één lid 
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per 31 december 2019, en één lid per 31 december 2020. De 
daaropvolgende aanwijzingen van deze externe leden door het algemeen 
bestuur zullen per 4-jaarlijkse termijnen plaatsvinden.  
 
3. Voorzitter en plaatsvervangende voorzitter 
De (plv.) voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het 
algemeen en dagelijks bestuur van Baanbrekers en voorzitter van de 
besturen van de aan Baanbrekers verbonden partijen. De voorzitter, 
evenals de plaatsvervangend voorzitter, worden door het algemeen 
bestuur uit zijn midden aangewezen. De aan te wijzen voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter moeten te allen tijd lid zijn van een college 
van één van de deelnemende gemeenten. 
 
De (plv.) voorzitter vormt de algemene vergadering van aandeelhouders 
(AVA) van de besloten vennootschap Ruelong B.V. handelend onder de 
naam WML facilitair en is tevens een verbonden partij van Baanbrekers. In 
de praktijk worden voorgenomen besluiten van deze AVA eerst ter 
informatie besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 
Baanbrekers. De voorzitter dient vervolgens hetgeen is aangegeven in het 
AB mee te nemen in de vergadering van de AVA. 
 
4.Auditcommissie 
Baanbrekers kende voorheen geen auditcommissie. Op 13 november 2017 
is in de algemene bestuursvergadering besloten om na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, als de nieuwe leden van 
het algemeen bestuur van Baanbrekers bekend zijn, een auditcommissie 
te gaan instellen. Hierin kunnen  zaken vooraf worden besproken en kan 
wat dieper op de desbetreffende materie worden ingegaan. 
Dit besluit betekent dat nu een auditcommissie moet worden ingesteld 
met vanuit iedere deelnemende gemeente 1 lid, zijnde 1 lid van de raad. 
 
U wordt voorgesteld: 

 Kennis te nemen van de aanwijzing van de leden en 
plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur door Raden 
en Colleges van de deelnemende gemeenten. 

 Over te gaan tot aanwijzing van de heren W.J.J. (Wil) Ligtenberg, 
R. (Ronald) Bakker en T.A.H.M. (Thom) Blankers tot lid van het 
dagelijks bestuur, en de nog nader door de drie colleges bekend te 
maken of aan te wijzen plaatsvervangende leden van het dagelijks 
bestuur. 

 Over te gaan tot aanwijzing van een voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter voor het dagelijks en algemeen 
bestuur van Baanbrekers. De aan te wijzen voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter moeten te allen tijd lid zijn van een 
college van één van de deelnemende gemeenten 

 Over te gaan tot aanwijzing van een 3-tal bestuursleden, vanuit 
iedere deelnemende gemeente 1 lid, zijnde 1 lid van de raad, die 
zitting zullen nemen in de auditcommissie Baanbrekers. 
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Communicatie in- en 
extern 

Wie de bestuursleden van Baanbrekers zijn  zal in- en extern worden 
gecommuniceerd. In dat kader wordt u hierbij het volgende gevraagd: 
 
Foto: 
U wordt gevraagd of u toestemming wil verlenen voor het maken van een 
gezamenlijke foto als algemeen bestuur van Baanbrekers. Deze foto wordt 
gebruikt voor de website van Baanbrekers, voor de pers, voor het 
personeelsblad Binnenste Buiten en de social media. 
 
Inschrijving in de KvK: 
De bestuursleden zullen worden ingeschreven in de KvK als zijnde 
bestuurder van Baanbrekers (en de aan Baanbrekers verbonden partijen). 
In dat kader wordt uw (geldig) ID-bewijs gevraagd, waarvan een kopie 
moet worden gemaakt (met ID-cover), dat beveiligd zal worden 
gearchiveerd door Baanbrekers en enkel wordt gebruikt voor de formele 
inschrijving in de KvK registers. 
 
De niet-terugkerende bestuursleden zullen in dit kader weer worden 
uitgeschreven uit de registers van de KvK. 
 

Bijlage(n) N.v.t. 
 

 
 



vastgesteld VASTGESTELDE VERGADERPLANNING 2018 DB en AB BAANBREKERS besluit AB 18 december 2017  geactualiseerd  d.d. 28-05-2018

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen Commissies / gemeenteraden

1 05-01-2018 zienswijze gemeenteraden *:

12-01-2018 Besluitvorming: - 8 februari (??) raad Waalwijk

12-01-2018 - Baanbrekers 2.0 - 20 februari raad Heusden

22-01-2018 => verzoek zienswijze Commissies/Raden => - 8 maart raad Loon op Zand

(termijn 6 weken ervoor lukt niet)

2 16-02-2018 * extra raadsvergaderingen nodig

23-02-2018

21 maart verkiezingen gemeenteraad

Besluitvorming: Enkel DB in oude samenstelling

3 06-04-2018 - concept-jaarstukken 2017

13-04-2018 - concept geactualiseerde begroting 2018

- ontwerp-begroting 2019

4 Alle stukken:

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

(Heusden: raad 27-06-2018)

5 05-06-2018 INTRODUCTIE en KENNISMAKING NIEUWE AB / DB-LEDEN (19 uur) EN FORMEEL AB

Besluitvorming:

- Aanwijzing (plv.) AB en DB leden

- Aanwijzing (plv) voorzitter

- Benoeming nieuwe directeur (vertrouwelijk)

13-06 en 19-06 Rondleidingen bij Baanbrekers van 14.00-16.00 uur voor alle raadsleden

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 begroting 2019

BEGR < 01-08-2018 naar GS

8 27-08-2018 WORKSHOPS VOOR ALLE RAADSLEDEN GEMEENTEN VANAF 19.00 TOT 20.30 UUR

9 07-09-2018 Besluitvorming:

14-09-2018

14-09-2018 Besluitvorming:

24-09-2018

10 05-10-2018 Besluitvorming:

12-10-2018 - vergaderplanning 2018 DB & AB

12-10-2018 - 2e Berap 2018 (na 8 maanden, t/m augustus)

22-10-2018

11

12 30-11-2018 Besluitvorming:

07-12-2018 - Eindejaarsbericht 2018

07-12-2018 - Kadernota 2020

17-12-2018

BB / BenC / FvK met Berap na 4 en 8 maanden


