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AGENDA MAANDAG 9 JULI 2018  ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd: 18.00-21.00 uur    
Locatie: Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 
  

 
 ONDERWERP STUKKEN ACTIE 

1. Opening 
a. Welkom aan dhr. A. Kansouh en kort voorstellen aan het AB 

 

 
Nee 

 

2.     Ingekomen stukken 
a) Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017 Provincie N-B 
b) Verslag Participatieraad 23 november 2017 
c) Verslag Participatieraad 1 februari 2018 
d) Concept verslag Participatieraad 24 mei 2018 
e) Memo en bijlage Baanbrekers effecten mei circulaire 2018 
 

 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

        Ja 

 
           Ter info 
           Ter info 
           Ter info 
           Ter info 
           Ter info 
 

3. Besluitenlijst AB-vergadering (zie ook punten 12b en 12c) 
a) Concept verslag AB-vergadering van 5 juni 2018 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering 5 juni 2018 
c) Concept termijnkalender AB van 9 juli 2018 

 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
           Vaststellen 
           Vaststellen 
           Vaststellen 
 

    

TER BESLUITVORMING 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

 
6. 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 

 
 

 

 
Jaarstukken 2017 Baanbrekers (incl. jaarrekening 2017) 
a) Voorstel Jaarstukken 2017 Baanbrekers 
b) Jaarstukken 2017 Baanbrekers 
c) Accountverslag en goedkeurende accountantsverklaring jaarrekg BB 
 
Geactualiseerde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 
en ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2022) 
a) Voorstel met Zienswijzen gemeenten 
b)Voorstel geact. begroting 2018 en meerj. begroting 2019-2021 
c) Geactualiseerde begroting 2018 en meerj. begroting 2019-2021 
d) Voorstel ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2022 
e) Ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2022)      
 
Eerste Berap 2018 
a) Voorstel eerste Berap 2018 
b) Eerste Berap 
 
Archiefverordening 
a) Voorstel Archiefverordening en voortgangsverslag 
b) Archiefverordening 
c) Voortgangsverslag informatie en archiefbeheer Baanbrekers 2017 
 
Treasurystatuut 
a) Voorstel Treasurystatuut 
b) Treasurystatuut 
 
Frauderisico-analyse 
a) Voorstel Frauderisico-analyse 
b) Frauderisico-analyse 
 
 

 
 

Ja 
Ja    
Ja  
 
 
 

Ja 
Ja   
Ja   
Ja   
Ja 
 
 

Ja 
Ja 
    
 

Ja 
Ja 
Ja  
 
 

Ja  
Ja  
 
 

Ja 
Ja 
   
 
 
  
 

 
genomen    
                              Vaststellen         

           Vaststellen 
           Vaststellen 
 
 
           
          Kennisnemen 
          Vaststellen 
          Vaststellen 
          Vaststellen 
          Vaststellen 
 
 
         Vaststellen 
         Vaststellen 
 
 
         Vaststellen 
         Vaststellen 
         Kennisnemen 
 
 
         Vaststellen 
         Vaststellen 
 
 
        Vaststellen 
        Vaststellen 
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TER INFORMATIE 
 
10. 
a) 
b)                 

 
 Mededelingen & Rondvraag  
Afdeling beveiliging van WML-f/Ruelong B.V. 
Voorstel continuïteit Ruelong B.V. (en st.v.zkn jaarrekening) 
 

 
 

  Nee 
   Ja 

 
 
Kennisnemen 
Vaststellen 

    

 
 11.          Baanbrekers 2.0 

a) Inleidende memo bij documenten Baanbrekers 2.0.                                                         Ja                 Kennisnemen 

b) Concept verslag AB-vergadering  van 22 januari 2018                                                      Ja                  Vaststellen 

c) Concept besluitenlijst AB-vergadering van 22 januari 2018                                             Ja                  Vaststellen 

d) Bestuursbrief n.a.v. Koersdocument Baanbrekers 2.0.                                                     Ja                  Kennisnemen 

e) Koersdocument Baanbrekers 2.0. d.d. 22.01.2018                                                            Ja                  Kennisnemen 

f) Hand-outs van de presentatie in het AB d.d. 5 juni jl.                                                       Ja                  Kennisnemen 
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VERSLAGVERGADERING PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 23 november 2017 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

Afwezig: 
 
 

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

   

   

1   Opening 

 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter meldt dat hij onlangs contact heeft gehad met mevrouw Bakker en de heer Nelissen, beiden 
lid van de Participatieraad, beiden zijn ziek. Afgesproken wordt dat namens de Participatieraad een 
bloemetje wordt bezorgd. 
De heer Alsalhawi meldt dat hij sinds kort werk heeft, maar binnenkort bovendien verhuist. Zijn deelname 
aan deze Participatieraad zal dan ook na vandaag stoppen. 
Voorzitter en ambtelijk secretaris hebben vanavond, net vóór de vergadering, een gesprek gehad met een 
nieuw kandidaat-lid voor de Participatieraad. Zijn benoeming als nieuw lid zal z.s.m. worden voorgedragen 
aan het Dagelijks Bestuur.  
Er is een (nogal onduidelijke) uitnodiging van de Sociale Adviesraad (SAR) Waalwijk ontvangen, voor een 
kennismaking met belangenorganisaties en cliëntenraden. Op verzoek van de Participatieraad zal de 
voorzitter een reactie sturen, dat de Participatieraad ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend zal blijven 
volgen en geïnteresseerd blijft in samenwerking met partijen vanuit de drie Midden Langstaat-gemeenten. 
De heer Zijlmans deelt een folder ter informatie uit, ‘De zorg verandert. Hoe gaat het met u?’, die 
afkomstig is van Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met verscheidene partners. 

 
 

3 Verslag laatste vergadering Participatieraad 26 oktober 2017 

Het verslag wordt op één puntje aangepast (de folder over inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders, 
waarover in de rondvraag werd gesproken, is zeker wél duidelijk, maar het werd niet duidelijk wat een en 
ander betekent voor alleenstaanden), en daarmee vastgesteld. 

 

4 Baanbrekers 2.0, terugblik op BaanBrekersBreed 13nov 

Mevrouw Obbens doet verslag van BaanBrekersBreed, een ontmoeting van Baanbrekers-management met 
interne en externe betrokkenen, die in het kader van de herpositioneringsdiscussie Baanbrekers 2.0 op 13 
november jl. de gehele dag heeft plaatsgevonden. Mevrouw Obbens was hierbij aanwezig namens de 
Participatieraad (de andere genodigden namens de Participatieraad, de heer Huibers moest zich helaas 
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afmelden). Op die dag zijn ideeën besproken hoe Baanbrekers haar dienstverlening verder zou kunnen 
verbeteren, hoe effectiever en efficiënter zou kunnen worden gewerkt. Managers van de afdelingen 
hebben hiertoe ideeën gegeven, waarna de gasten in groepjes verdeeld alle managers van hun ideeën 
konden voorzien. Afgesloten werd met een variant op het Lagerhuis-debat. Mevrouw Obbens brengt de 
complimenten over voor de zinvolle dag, en de opzet ervan. Het proces wordt vervolgd, waarbij de input 
die is opgehaald, zal worden gebruikt in het vervolg. 
 

 

5 Vergaderschema 

Er wordt besloten, op voorstel van de voorzitter, om in 2018 zes maal te vergaderen, telkens in principe op 
de 4e donderdag van de maanden januari (25), maart (22), mei (24), juli (niet de 4e donderdag, maar op 12 
juli), september (27) en november (22). 
De eerstvolgende vergadering is (niet in december, maar) in januari, als o.a. de nieuwe beleidsregels op de 
agenda zullen staan. 

 

6  Rondvraag en sluiting   

Mevrouw Obbens geeft complimenten voor het organiseren van het Vacaturecafé, de laatste donderdag 
van deze maand weer. (stond in Actueel). 
De heer Asalhawi wil (in zijn laatste vergadering) als hartenkreet meegeven, om als Baanbrekers vooral 
sociaal te blijven, met oog voor rechtmatigheid. 
De heer Zijlmans vraagt naar de nieuwe tarieven van de zorgpolis. Deze zijn inmiddels bekend, staan ook 
op de website van Baanbrekers, en zullen hem worden toegestuurd. 
De heer Zijlmans heeft van één van de belangenbehartigers van het KBO een schrijven ontvangen, waarin 
deze zijn ervaringen deelt over de handelwijze door medewerkers van Baanbrekers. Op de mededeling dat 
er een klachtenprocedure bestaat voor mensen die zich onheus of incorrect behandeld voelen, is de repliek 
dat een klachtenprocedure wel eens te hoogdrempelig kan worden ervaren, men moet na een 
(afgehandelde) klacht immers wel dóór met de medewerker(s) van Baanbrekers. Omdat de beschreven 
cases in de brief van het KBO zijn geanonimiseerd, kan Baanbrekers hier ook niet concreet op in gaan. 
 Wel zegt de heer Van Agt toe de brief te zullen lezen, en te delen, om aandacht te vragen voor wat er 
eventueel mis kan gaan in dienstverlening. 
 
De voorzitter sluit de vergadering, en wenst ieder fijne dagen en een mooie jaarwisseling. 

 



Pagina 1 van 2 
 

VERSLAGVERGADERING PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 1 februari 2018 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

 
Afwezig: 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), , D. Zijlmans, M. Beerens,  
mevrouw  C. Obbens.  
Namens Baanbrekers de heren M. Smetsers en M. van Amelsvoort (beiden 
beleidsmedewerkers), en de heer E. v. Agt (ook notulerend). 
A. Bakker en F. Nelissen (zonder verdere kennisgeving) 

   

   

1   Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom, bij de eerste vergadering in het nieuwe jaar, en speciaal het nieuwe lid 
van de Participatieraad, de heer Beerens, alsmede de 2 beleidsmedewerkers van Baanbrekers. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken, introductie van de heer Beerens 

De voorzitter meldt dat mevrouw Bakker en de heer Nelissen, beiden lid van de Participatieraad, nog ziek 
zijn. Namens de Participatieraad is een bloemetje bij hen bezorgd. 
De heer Beerens, nieuw in de Participatieraad, wonende in Waalwijk en IOAW-gerechtigde, stelt zich voor. 

 

3 Verzamelbesluit Beleidsregels PW, IOAW, IOAZ en Bbz 

De heren Van Amelsvoort en Smetsers leiden de leden van de Participatieraad door de wijzigingen ten 
opzichte van de vorige beleidsregels. 
Het verzamelbesluit beleidsregels is een uitwerking van de verordening van enkele maanden geleden; ook 
deze beleidsregels zijn samen met de regio Midden-Brabant opgesteld. Op het terrein van de 
rechtmatigheid is op basis van jurisprudentie een aantal zaken versoepeld. 
Sinds het opstellen van de verordening is er ook een nieuwe regering aangetreden, dit zal zeker leiden tot 
nieuwe veranderingen. Vluchtelingen gaan geen recht meer hebben op bijstand, maar op zak- en 
kleedgeld, en gemeenten helpen in natura (huisvesting etc), waardoor we eigenlijk terugkeren naar situatie 
vroeger (regeling opvang asielzoekers ten tijde van de Vietnamese vluchtelingen). De opvang van 
asielzoekers komt in handen van gemeenten, om de prikkel naar werk te stimuleren (doen wij bij 
Baanbrekers gelukkig al met HOB-traject, huis-opleiding-baan). 
Loonkostensubsidie (lks) verdwijnt, daarvoor in de plaats komt loondispensatie, waardoor werkgever onder 
minimumloon mag gaan betalen, en werknemer zelf moet zorgen voor aanvulling (via uitkering bijv). Dit 
lijkt nog wat te gaan versoepelen, de wet gaat in op 1 juli 2019. 
Aan de hand van de was/wordt-tabel: 
Herbeoordeling van de loonwaarde (Artikel 2.1.6 beschut werk, en bij artikel 2.1.11 lks), niet langer 
verplichte herbeoordeling  na 3 jaar. 
De Participatieraad wenst hier de waarschuwing af te geven dat de werknemer uit beeld dreigt te raken, en 
dat re-integratiemiddelen op een verkeerde manier kunnen worden ingezet (ten faveure van de werkgever, 
nl.). Ook de regionale cliëntenraad heeft richting wethouder De Ridder haar zorg hierover geuit. Onze 
Participatieraad sluit zich bij dit standpunt aan. Dit speelt bij beschut werk, maar nog zeker zo veel bij lks, 
want bij beschut werk gaat het over Baanbrekers, maar bij lks over de markt. 
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Naar aanleiding van de beleidsregels vraagt mevrouw Obbens of ook een alleenstaande (net zoals een 
alleenstaande ouder) recht kan hebben op vrijlating de 1e 6 maanden. Dit wordt uitgezocht. 
Noot: dit is inmiddels nagezocht: voor alleenstaanden bestaat dit recht niet. 

 
De Participatieraad kan positief adviseren op het besluit. 
Het verzamelbesluit ligt nu bij gemeenten, voor commentaar. Daarna gaat het besluit naar het DB, ter 
vaststelling. 

 

4 Verslag laatste vergadering Participatieraad 23 november 2017 

Het verslag wordt vastgesteld. 
Tevens deelt de voorzitter mee dat hij niet is ingegaan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van de 
Sociale Advies Raad Waalwijk (SAR), dat een klankbord naar het College moet zijn. Hij ziet hier geen belang 
voor de cliëntenraad van Baanbrekers (de Participatieraad). De heer Zijlmans is wel geweest (als 
afgevaardigde van de KBO), en stelt het verslag van de bijeenkomst beschikbaar. 

 

5 Baanbrekers 2.0 

De voorzitter licht toe wat de stand van zaken is. Hij was aanwezig bij de openbare vergadering van het 
Algemeen Bestuur van Baanbrekers, maandag 22 januari jl., en de indruk betond na afloop dat het AB er 
met een paar dagen wel uit zou komen. Het AB heeft echter nu (een week later) nog niet, zoals gehoopt, 
tot overeenstemming kunnen komen over de formulering van een voorgenomen besluit. Daardoor kunnen 
gemeenten, Participatieraad en OR ook nog niet om hun zienswijzen hierop worden gevraagd. Dit zal 
doorschuiven naar een later datum (tot na de gemeenteraadsverkiezingen). 
De voorzitter meldt dat het document Baanbrekers 2.0 wel openbaar is, en in te zien is via de website en 
de AB-stukken. Hij raadt ieder aan hiervan alvast kennis te nemen. Hij is vooral blij dat Baanbrekers zich wil 
richten op werktoeleiding en dat er focus is. Hij is wel wat bezorgd over de focus op korte trajecten, zonder 
dat daarbij duidelijk wordt wat wordt verstaan onder ‘kort’ en vraagt zich af of Baanbrekers daarmee de 
langdurige bijstandsgerechtigden laat vallen. Hij concludeert dat de financiële druk om te herpositioneren 
er niet meer is. En hij meldt (met instemming van de aanwezige leden van de Participatieraad) het 
teleurstellend te vinden dat hij de stukken niet vóór de vergadering van het AB heeft toegestuurd 
gekregen. 

 

6  Rondvraag en sluiting   

Mevrouw Obbens meldt het goed te vinden dat het maatjesproject nu op de website staat, en dat adressen 
op vakantieformulieren zijn toegevoegd. Ze vraagt of het handig zou zijn als er achter de namen van de 
leden van de Participatieraad (bij de verslagen van vergaderingen) ook de woonplaats van die leden zou 
staan, handig voor bijv. AB-leden. De Participatieraad is echter van mening dat dat niet nodig is; de 
Participatieraad is dusdanig samengesteld, dat het een representatieve afspiegeling vormt van de klanten 
uit de 3 gemeenten en uit de verschillende regelingen. 
Mevrouw Obbens meldt ook dat er binnenkort een groen-project start van 2 weken. Zij pleit voor een 
getuigschrift, dat wordt uitgereikt aan het eind van het project. 
De heer Beerens vraagt zich af of bij de vakantiedagen die kandidaten in het Transferium krijgen, de 
weekenddagen ook al zijn meegeteld. 
De heer Van Agt meldt dat hij niet aanwezig kan zijn bij de volgende geplande vergadering dd. 22 maart. 
De voorzitter sluit hierop de vergadering, met dankzegging aan de aanwezigen. 
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CONCEPT   ---------             VERSLAGVERGADERING PARTICIPATIERAAD                   --------   CONCEPT 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 
 

Verslag:  Donderdag 24 mei 2018 
Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14 

Tijd: 
Aanwezig: 

 
 

 
Afwezig: 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), , D. Zijlmans, M. Beerens.  
Namens Baanbrekers de heren M. van Amelsvoort (beleidsmedewerker) en E. v. Agt 
(ook notulerend). 
 
Mevr.  C. Obbens, mevr.  A. Bakker en F. Nelissen (met kennisgeving) 

   

   

1   Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom, en meldt dat mevr. Obbens en dhr. Nelissen zich hebben afgemeld, en 
dat mevr. Bakker heeft aangekondigd weer te komen, maar waarschijnlijk een half uur later aanwezig zal 
zijn (ps. tijdens de vergadering stuurt mevr. Bakker dat het haar vanavond niet meer lukt nog op tijd te 
komen). 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken, introductie van de heer Beerens 

Als ingekomen stuk is de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van de Sociale Adviesraad (SAR) 
Waalwijk op 18 juni a.s. op de agenda gezet. Tijdens de vergadering reikt dhr. Zijlmans ook het advies uit, 
dat de SAR tbv het nieuwe collegeprogramma op 19 maart jl. richting college van Waalwijk heeft gestuurd 
inzake het beleid in het sociaal domein. De participatieraad besluit niet in te gaan op de uitnodiging van de 
SAR, omdat 

- De insteek van de participatieraad is tbv mensen die weer aan het werk (kunnen) 
gaan/participeren, terwijl die van de SAR vooral op WMO is gericht 

- SAR is er alleen voor Waalwijkse burgers, participatieraad van Baanbrekers behartigt belangen 
burgers van alle Midden-Langstraat gemeenten 

- Er is geen agenda, onduidelijk is wat de inhoud van de vergadering is 
De voorzitter meldt dat hij een afmelding zal sturen. 

 

3 Verslag laatste vergadering Participatieraad 1 februari 2018 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4 Overzicht primaire proces Baanbrekers 

Dhr. Van Amelsvoort licht aan de hand van het schema ‘Baanbrekers in een notendop’ de primaire 
processen binnen de organisatie toe.  
De leden van de participatieraad kunnen de toelichting waarderen, vinden het gepresenteerde schema 
overzichtelijk, en hebben een opmerking (‘missen een dubbele pijl’) tussen de hokjes ‘Wsw’’en ‘regulier 
werk’, en tussen ‘gemeente’ en ‘arbeidsmatige dagbesteding’, en stellen vragen over de invloed van 
Baanbrekers 2.0 hierop (wat is nu realiteit, en wat na evt. invoering BB2.0).  
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5 Ondersteuning participatieraad vanuit Baanbrekers 

Dhr. Van Agt stelt voor de ondersteuning van de particpatieraad voortaan weer te laten plaatsvinden door 
een beleidsmedewerker, in de persoon van dhr. Mark van Amelsvoort. In het verleden vond ondersteuning 
al plaats door beleidsmedewerker Jef van Dijk, na zijn vertrek en door de onderbezetting en 
onduidelijkheid over de bezetting bij beleid heeft Van Agt dit een poos gedaan. De beleidsfunctie is nu 
weer goed en stabiel bezet (naast Van Amelsvoort mevr. A. Hoorn, die hem bij de participatieraad bij evt. 
afwezigheid zal vervangen), en ondersteuning vanuit beleid ligt voor de hand omdat beleid goed zicht heeft 
over alle ontwikkelingen binnen Baanbrekers. De participatieraad stemt in met dit voorstel. 

 

6 Jaarstukken Baanbrekers, tkn 

De Jaarrekening 2017 en de begroting 2018 die door DB aan de gemeenten zijn verstuurd voor een 
zienswijze, zijn tkn aan de participatieraad verstuurd. De participatieraad krijgt desgevraagd uitleg over de 
digitalisering, het ziekteverzuim, en de overgebleven gelden op het participatiebudget. 

 

7 Rofjes 

Mevr. Bakker heeft vooraf per mail de vraag gesteld waarom de systematiek van de rofjes is veranderd. Pas 
vanaf recente datum immers werden alle gegevens zoveel mogelijk reeds ingevuld door Baanbrekers, tot 
gemak van de uitkeringsgerechtigde. Van Agt meldt dat deze werkwijze echter heeft geleid tot 
verscheidene ontevreden reacties, voornamelijk met de vraag hoe Baanbrekers nou kon weten wat de 
inkomsten van de laatste maand waren, terwijl die inkomsten voor die betreffende persoon per maand 
wisselden. Hij stelt dat alles vooraf invullen dus niet goed werkt voor iedereen, maar iedereen vragen om 
inkomsten (en andere gegevens) in te vullen dus ook niet. Hij zegt dat er naar een goede oplossing zal 
worden gezocht, die recht doet aan betrouwbare gegevens én gemak voor de klant. 

 

8  Rondvraag en sluiting   

Dhr. Beerens meldt begrepen te hebben dat bij de 20 vakantiedagen per jaar bij het Transferium van 
Baanbrekers ook weekenddagen zijn inbegrepen. Dhr. Van Amelsvoort checkt dit voor de volgende keer. 

 



 
MEMO: Meicirculaire 2018 
 

 

Pagina 1 van 4 

Onderwerp: Meicirculaire 2018, effecten voor begroting Baanbrekers 
Aan:  MT Baanbrekers 
CC:  Financieel beleidsmedewerkers gemeenten 
Van:  Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 
Datum: 12 juni 2018 
 

 
1. Inhoud Meicirculaire 2018 
Op 31 mei 2018 is de Meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) verschenen. In deze circulaire zijn nadere gegevens opgenomen over de ontwikkeling van de 
algemene uitkering (voor de gemeenten van belang), de Integratie-Uitkering Sociaal Domein (IUSD, 
voor Baanbrekers van belang) en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De IUSD bevat 
geactualiseerde gegevens over de rijksuitkeringen Wsw en Participatiewet (Re-integratie). 
 
N.B.: De Meicirculaire 2018 bevat geen gegevens over de ontwikkeling van de BUIG-gelden. Half 

april 2018 is daarover nadere informatie beschikbaar gekomen. Daarover zijn de gemeenten 
per brief op 26 april 2018 al geïnformeerd; de effecten daarvan worden in de 1e Berap van 
2018 opgenomen. 

 
Hierna worden In de paragrafen  2 en 3 de algemene bijzonderheden over de IUSD beschreven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4 ingegaan op de specifieke gevolgen voor de (meerjaren) begroting 
van Baanbrekers. Deze meerjaren effecten zullen in de structurele doorwerking van de 1e Berap 2018 
worden opgenomen. 
 

2. Opheffen Integratie Uitkering Sociaal Domein met ingang van 2019 
Vanaf het uitkeringsjaar 2019 houdt de integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD) op te bestaan.  
De IUSD bestaat uit meerdere onderdelen, waarmee bij het opheffen van de IUSD verschillend wordt 
omgegaan. Dit betekent per onderdeel: 
- Deel Participatie / Re-integratie (WWB) klassiek 

Voor het onderdeel IUSD Participatie / Re-integratie klassiek komen de middelen met ingang van 
2019 in de algemene uitkering van de gemeenten terecht. Deze maken dan dus geen onderdeel 
meer uit van de doorbetaling van rijksuitkeringen aan Baanbrekers. 

- Deel Participatie voorheen Wajong en deel regulier werk van begeleid werken 
 De onderdelen voorheen Wajong en regulier werk van begeleid werken (voorheen Wsw) blijven in 

2019 nog apart als (tijdelijke) integratie-uitkering, voor de duur van 1 jaar. Met ingang van 2020 
zullen ook deze middelen overgaan naar de algemene uitkering. 

- Deel Wsw en voorheen Wsw/Beschut werk 
Voor de onderdelen Wsw en voorheen Wsw/Beschut werk (onderdeel van begeleid werken) van 
de oude integratie-uitkering Sociaal domein Participatie is weinig perspectief op overheveling 
naar de algemene uitkering. Deze onderdelen zullen op het moment dat de Participatie-
onderdelen voorheen Wajong en voorheen Wsw-regulier werk worden overgeheveld naar de 
algemene uitkering worden omgezet in een decentralisatie-uitkering. Dit betekent dat deze 
middelen vanuit de gemeenten doorbetaald blijven worden aan Baanbrekers. 
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3. Algemeen IUSD 
- Loon- en prijsbijstelling participatiebudget 2018 

Door het Ministerie is een loon- en prijsbijstelling (LPO) toegekend op het macro participatie-
budget over 2018 van € 60,3 miljoen. Dit komt neer op circa 3%. Conform eerdere afspraken is 
deze LPO in zijn geheel toegevoegd aan het onderdeel Wsw (oude stijl). 

- Evaluatie middelen sociaal domein in gemeentefonds 
Een eerdere evaluatie van de verdeling van middelen sociaal domein in het gemeentefonds krijgt 
een vervolg middels een breed kwantitatief vervolgonderzoek. Dit onderzoek is gericht op een 
integrale nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds voor het sociaal domein 
(nieuwe en oude taken) per 2021. 

 

4. Betekenis voor de (meerjaren) begroting van Baanbrekers 
In een bijlage is een cijfermatig overzicht toegevoegd, waarin de opbouw van de uitkering zowel in 
totaal als per gemeente is terug te vinden. De in dat overzicht geel / oranje gearceerde bedragen 
worden verwerkt in de structurele doorwerking van de 1e Berap 2018. 
Verkort volgt nu een toelichting op deze cijfers. 
 

A. Rijksuitkering Wsw 
In de geactualiseerde begroting 2018 (voorlopig vastgesteld door DB op 13 april 2018) zijn de 
structurele effecten tot en met de Meicirculaire 2017 meerjarig verwerkt, de mutaties vanaf 2020 uit 
de Septembercirculaire 2017 waren nog niet verwerkt. Deze worden nu meegenomen met de 
effecten van de Meicirculaire 2018.  
Duidelijk is geworden dat de Wsw-middelen vanwege het specifieke karakter (gekoppeld aan 
blijfkansen medewerkers per gemeente) niet aan de algemene uitkering worden toegevoegd. 
Het meerjarig verloop op grond van de Meicirculaire 2018 is: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meicircircul. 2017 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 9.907 
Septembercirc.’17 12.207 11.420 10.687 10.376 10.002 10.002 
Verschil septemb. 0 0 V        96 V       96 V       95 V       95 
       
Meicircircul. 2018 12.459 11.753 11.013 10.731 10.331 9.879 

Verschil mei V     252 V    333 V     326 V     355 V     329 N    123 

       

Totaal verschil V     252 V   333 V     422 V     451 V     424 N      28 
 
Het budget 2018 is nog niet definitief (volgt bij Septembercirculaire 2018), voor andere jaren zijn 
budgetten indicatief. In de 1e Berap 2018 worden bovenstaande structurele effecten in een 
begrotingswijziging meerjarig worden opgenomen. 
 
Realisatiecijfers WSW 2017 
Aangezien de uitstroom in 2017 hoger is dan het blijfkansen model deed vermoeden, is het bedrag 
per arbeidsjaar voor het jaar 2018 hoger dan verwacht bij de vorige circulaire. Op basis van de eerste 
berekeningen komt het bedrag per arbeidsjaar over 2018 uit op € 25.248. Onderstaande tabel laat de 
ontwikkeling van het bedrag per arbeidsjaar zien. Hierin is een eerste vergelijking gemaakt met de 
meicirculaire 2017.  
 



 
MEMO: Meicirculaire 2018 
 

 

Pagina 3 van 4 

x € 1 2018 2019 2020 2021 2022 

Meicirculaire 2018 €         25.248 €         24.939 €         24.539 €         24.897 €         25.234 

Meicirculaire 2017 €         24.292 €         23.838 €         23.315 €         23.716 €         24.095 

Toename €              957 €           1.101 €           1.225 €           1.181  €          1.139 

 
Uit deze tabel is af te leiden dat het bedrag per arbeidsjaar op basis van de meicirculaire 2018 de 
komende jaren blijft dalen. Deze daling hangt samen met het doorvoeren van de efficiencykorting.  
 
Ontwikkelingen populatie 
De afgelopen jaren is steeds voorspeld dat de populatie (in SE’s) in werkelijkheid behoorlijk zou gaan 
afwijken van de lijn die in de P-wet was weergegeven. Achteraf bleek over 2015 en over 2016 deze 
afwijking mee te vallen. Datzelfde zien we over 2017 terug in de Wsw statistieken. De werkelijke 
populatie sluit redelijk aan bij de verwachte lijn in de P-wet. Kanttekening hierbij is wel dat de slapers 
niet langer meetellen waardoor de populatie uiteraard lager uitkomt. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling weergegeven waarbij voor de meicirculaire de populatie is berekend op basis van de 
nieuwe blijfkansen methode.  
 

Ontwikkelingen 
populatie 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meicircul. 2018 87.549 83.014 78.613 76.097 72.180 68.990 65.776 62.552 

Meicircul. 2017 87.549 83.014 80.152 76.612 73.071 69.562 66.091 62.631 

P-wet 88.300 83.300 78.300 73.600 70.400 68.000 65.600 63.100 

 
Deze tabel laat zien dat voor 2018 opnieuw een hogere populatie is berekend dan de lijn in de P-wet 
laat zien. De ontwikkeling van de werkelijke populatie wordt nauwkeurig gevolgd. 
 
Verdeling middelen Wsw oude stijl aangepast per 2019 
Sinds de invoering van de Participatiewet zijn de middelen voor de Wsw verdeeld op basis van het 
zogenaamde blijfkansen-model. Dit model voorspelt de verwachte aantallen SE’s per gemeente voor 
het lopende boekjaar. De laatste jaren zien we dat de werkelijke realisatie afwijkt van de te 
verwachten realisatie. Dit was reden voor Panteia om het blijfkansen-model te onderzoeken.  
 
Op basis van dit onderzoek is in overleg met de VNG besloten de volgende technische verbeteringen 
door te voeren bij de vaststelling van de blijfkansen: 
1. Er wordt niet langer uitgegaan van een fictieve mediostand maar van de reële mediostand: de 

Wsw-ers, die eind juni in de Wsw zaten; 
2. De uitstromers ten gevolge van niet-verlengde tijdelijke contracten zijn volledig uit de 

analysedata verwijderd; 
3. De ‘slapers’ zijn eveneens uit de analysedata verwijderd omdat ze ook niet langer meegenomen 

worden in de realisatie. In de realisatie van 2017 zijn de zogenaamde ‘slapers’ niet meer 
meegenomen omdat dit personen zijn die niet langer daadwerkelijk werkzaam zijn in de Wsw. In 
2016 betrof het aantal slapers nog in totaal circa 220. 

Het gehele rapport is te lezen op: 
https://www.panteia.nl/onderzoeken/publicaties/onderzoek-blijfkansen-sw-ers/ 
 
De aanpassingen van de blijfkansen gaan in per 2019. Dit betekent dat bedragen in de Meicirculaire 
2018 voor 2018 nog zijn berekend volgens de oude methode. Voor de uitkeringen in 2019 en verder 
zijn de verbeterde blijfkansen gehanteerd. 
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B. W-deel re-integratie 
In de septembercirculaire 2017 is de specificatie “integratie-uitkering sociaal domein” door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven, met als onderdeel het 
totaal van WWB klassiek, nieuw Wajong en Nieuw begeleiding. 
Bijzonder is dat In de Meicirculaire 2018 bekend is gemaakt dat de middelen Participatie / deel Re-
integratie klassiek met ingang van 2019 uit de IUSD worden genomen. Dit is structureel het grootste 
deel van de re-integratie middelen IUSD, voor Baanbekers € 1.164.000 van de in totaal € 1.733.000. 
Het dan nog resterende deel blijft in 2019 nog specifiek via de gemeenten naar Baanbrekers komen, 
maar met ingang 2020 worden ook deze middelen overgeheveld naar de algemene uitkering. 
Verwerking in de (meerjaren) begroting van Baanbrekers van deze laatste overheveling volgt op een 
later moment. 
Ten opzichte van de septembercirculaire 2017 (= de geactualiseerde begroting 2018) betekent dit: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meicircul. 2018       
WWB klassiek 1.158 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 
Uitname 2019 0 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 
Sub-totaal 1.158 0 0 0 0 0 
       
Nieuw Wajong 106 134 141 148 155 162 
Nwe. begeleiding 421 475 547 560 624 688 
Totaal MEI 2018 1.686 609 688 708 779 850 
       
Totaal SEPT. 2017 1.686 1.773 1.852 1.873 1.943 1.943 
       

Totaal verschil 0 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 
 
Uitname van de middelen WWB klassiek betekent dat post rijksuitkering Participatie in de begroting 
van Baanbrekers met ingang van 2019 met € 1.164.000 daalt en de gemeentelijke bijdragen met 
ingang van 2019 met eenzelfde bedrag worden verhoogd. Dit effect wordt verwerkt in de structurele 
doorwerking van de 1e Berap 2018. Dus voor de (meerjaren) begroting van Baanbrekers : 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rijksuitkering 
Participatie 

0 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 -1.164 

Gemeentelijke 
bijdragen 

0 1.164 1.164 1.164 1.164 1.164 

Totaal verschil 0 0 0 0 0 0 
 
N.B.1: Uit de Meicirculaire 2018 valt af leiden dat de 3 gemeenten uit het werkgebied van 

Baanbrekers met ingang van 2019 € 1.249.000 voor overheveling WWB klassiek aan hun 
algemene uitkering krijgen toegevoegd. Dit is dus in totaal € 85.000 meer dan de € 1.164.000 
aan middelen die tot en met de Septembercirculaire 2017 in de IUSD waren opgenomen. Op 
de (meerjaren) begroting van Baanbrekers heeft dit geen effect meer. 

N.B.2: De precieze effecten per gemeente moeten nog worden bezien naar aanleiding van het 
aandeel in de € 1.164.000 versus de toepassing van de standaard verdeelsleutel Baanbrekers 
in de gemeentelijke bijdrage(n) (op basis van aantal inwoners); mogelijk herverdeeleffect. 



INTEGRATIE-UITKERING SOCIAAL DOMEIN (opheffing) EFFECTEN MEI-CIRCULAIRE 2018 VOOR BEGROTING BAANBREKERS t.b.v. 1e Berap 2018

Stand Meicirculaire 2017 2018 2019 2020

Stand meicirculaire 2017 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2017 13.892.910 1.158.351 106.092 421.178 12.207.289 13.193.691 1.164.340 133.768 475.228 11.420.355 12.443.087 1.164.332 140.765 546.990 10.591.001

797 Heusden 4.173.667 372.479 46.066 166.410 3.588.711 4.021.905 374.405 58.084 187.765 3.401.652 3.819.019 374.402 61.122 216.119 3.167.377

809 Loon op Zand 2.987.283 84.785 13.959 72.160 2.816.379 2.815.755 85.223 17.601 81.420 2.631.510 2.610.728 85.223 18.522 93.715 2.413.269

867 Waalwijk 6.731.960 701.087 46.066 182.609 5.802.198 6.356.031 704.712 58.084 206.043 5.387.193 6.013.340 704.706 61.122 237.157 5.010.355

1.685.622       12.207.289    1.773.336       11.420.355    1.852.087       10.591.001    

Stand septembercirculaire 2017 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2017 13.892.910 1.158.351 106.092 421.178 12.207.289 13.193.691 1.164.340 133.768 475.228 11.420.355 12.539.541 1.164.332 140.765 546.990 10.687.454

797 Heusden 4.173.667 372.479 46.066 166.410 3.588.711 4.021.905 374.405 58.084 187.765 3.401.652 3.847.865 374.402 61.122 216.119 3.196.222

809 Loon op Zand 2.987.283 84.785 13.959 72.160 2.816.379 2.815.755 85.223 17.601 81.420 2.631.510 2.632.706 85.223 18.522 93.715 2.435.247

867 Waalwijk 6.731.960 701.087 46.066 182.609 5.802.198 6.356.031 704.712 58.084 206.043 5.387.193 6.058.970 704.706 61.122 237.157 5.055.985

1.685.622       12.207.289    1.773.336       608.996 11.420.355    1.852.087       687.755 10.687.454    

restant restant

0 0 0 0 0 0 96.453 0                       96.453             

let op per 2019 let op per 2019

Overgeheveld Overgeheveld

Stand Meicirculaire 2018 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2018 14.144.587 1.158.351 106.092 420.954 12.459.190 13.611.435 1.249.096 133.768 475.228 11.753.343 11.701.133 0 140.765 546.990 11.013.378

797 Heusden 4.244.637 372.479 46.066 166.321 3.659.770 4.162.801 413.436 58.084 187.765 3.503.517 3.586.804 0 61.122 216.119 3.309.563

809 Loon op Zand 3.159.383 84.785 13.959 72.122 2.988.517 2.997.340 86.758 17.601 81.420 2.811.561 2.733.862 0 18.522 93.715 2.621.625

867 Waalwijk 6.740.567 701.087 46.066 182.512 5.810.902 6.451.294 748.902 58.084 206.043 5.438.266 5.380.468 0 61.122 237.157 5.082.190

1.685.397       12.459.190    -1.249.096 1.858.092       608.996 11.753.343    687.755 11.013.378    

restant restant

251.677 -224 251.901 -831.351 84.756 -1.164.340 0 332.989 -838.407 -1.164.332 0 325.924

voor gemeenten naar algemene uitkering naar algemene uitkering

in algemene uitkering

Stand Meicirculaire 2018 2021 2022 2023

Stand meicirculaire 2017 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2017 12.322.565 1.164.324 183.835 693.881 10.280.524 12.038.542 1.164.324 194.972 772.375 9.906.870

797 Heusden 3.817.033 374.400 79.823 274.156 3.088.654 3.738.063 374.400 84.659 305.169 2.973.835

809 Loon op Zand 2.563.660 85.222 24.189 118.882 2.335.367 2.492.434 85.222 25.654 132.330 2.249.228

867 Waalwijk 5.941.872 704.702 79.823 300.844 4.856.503 5.808.044 704.702 84.659 334.876 4.683.807

2.042.041       10.280.524    2.131.671       9.906.870       ======================> 2.131.671       9.906.870       

Stand septembercirculaire 2017 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2017 12.249.290 1.164.324 147.766 560.457 10.376.744 11.945.805 1.164.324 154.764 624.374 10.002.342 11.945.805 1.164.324 154.764 624.374 10.002.342

797 Heusden 3.777.562 374.400 64.161 221.439 3.117.562 3.690.787 374.400 67.200 246.693 3.002.494 3.690.787 374.400 67.200 246.693 3.002.494

809 Loon op Zand 2.557.912 85.222 19.443 96.022 2.357.224 2.483.463 85.222 20.364 106.973 2.270.903 2.483.463 85.222 20.364 106.973 2.270.903

867 Waalwijk 5.913.816 704.702 64.161 242.995 4.901.957 5.771.555 704.702 67.200 270.708 4.728.945 5.771.555 704.702 67.200 270.708 4.728.945

1.872.546       708.222 10.376.744    1.943.462       779.138 10.002.342    1.943.462       779.138 10.002.342    

restant restant restant

-73.275 -169.494         96.220             -92.737 -188.209         95.472             11.945.805 -188.209         95.472             

let op per 2019 let op per 2019 let op per 2019

Overgeheveld Overgeheveld Overgeheveld

Stand Meicirculaire 2018 Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW Totaal Wwb klassiek Nieuw Wajong Nieuw begeleiding WSW

Gemeentelijke indeling 2018 11.439.657 0 147.766 560.457 10.731.435 11.110.452 0 154.764 624.374 10.331.313 10.728.869 0 161.762 688.291 9.878.816

797 Heusden 3.509.875 0 64.161 221.439 3.224.275 3.419.266 0 67.200 246.693 3.105.373 3.335.260 0 70.239 271.947 2.993.074

809 Loon op Zand 2.655.888 0 19.443 96.022 2.540.423 2.571.131 0 20.364 106.973 2.443.794 2.440.059 0 21.285 117.924 2.300.850

867 Waalwijk 5.273.894 0 64.161 242.995 4.966.737 5.120.055 0 67.200 270.708 4.782.147 4.953.550 0 70.239 298.420 4.584.891

708.222 10.731.435    779.138 10.331.313    850.053 9.878.816       

restant restant -1.093.409 restant

-809.633 -1.164.324 0 354.691 -835.353 -1.164.324 0 328.971 -1.216.936 -1.164.324 70.915 -123.527

naar algemene uitkering naar algemene uitkering naar algemene uitkering
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CONCEPT Verslag AB-vergadering d.d. 5 juni 2018 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer W. Bak, secretaris 

De heer T. Blankers, wethouder gemeente Heusden  

De heer P. van Steen, wethouder gemeente Heusden 

De heer R. Bakker, wethouder gemeente Waalwijk  

De heer J. van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk  

De heer K. Grootswagers, wethouder gemeente Loon op Zand  

Mevrouw C. Couwenberg, raadslid gemeente Heusden 

                             Mevrouw E. van Gessel, raadslid gemeente Heusden  

De heer A. van Hamond, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer H. van Tuyl, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer P. Flohr, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer W. Veldkamp, raadslid gemeente Loon op Zand 

 Mevrouw A. Hoorn, beleidsadviseur Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig: N.v.t. 

 

1. Opening 

De heer Ligtenberg opent de eerste formele vergadering van het algemeen bestuur na de 

gemeenteraadsverkiezingen. Hij wijst op het feit dat het laatste deel van de vergadering 

vertrouwelijk zal zijn in verband met de benoeming van de nieuwe directeur Baanbrekers. Enkel de 

AB-leden en leden van de OR mogen bij dit vertrouwelijke deel aanwezig zijn. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Samenstelling van de bestuursorganen van Baanbrekers (en aan Baanbrekers verbonden 

partijen). 

Besloten wordt kennis te nemen van de aanwijzing van de leden en plaatsvervangende leden van het 

algemeen bestuur door de Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten. De heren W.J.J. (Wil) 

Ligtenberg, R. (Ronald) Bakker en T.A.H.M. (Thom) Blankers worden tot lid van het dagelijks bestuur 

van Baanbrekers aangewezen. 

 

De heer Ligtenberg geeft aan dat ernaar gestreefd wordt dat uiterlijk 9 juli a.s. de plaatsvervangende 

leden van het dagelijks bestuur zijn aangewezen door de drie colleges en bekend zijn gemaakt bij 

Baanbrekers. De heer Bakker geeft aan dat vandaag via de e-mail aan Baanbrekers is 

gecommuniceerd wie namens de gemeente Waalwijk de plaatsvervangende leden zijn. 

 

De heer Ligtenberg geeft het woord aan de leden van het algemeen bestuur voor wat betreft het 

aanwijzen van een (nieuwe) voorzitter. De heer Bakker stelt voor de heer Ligtenberg voorzitter te 

laten blijven van het algemeen en dagelijks bestuur en zelf als plaatsvervangend voorzitter op te 

treden. Hier wordt door de AB-leden mondeling mee ingestemd, waardoor geen gebruik is gemaakt 

van stembriefjes. 
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Besloten wordt: 

 

 dat de heer W.J.J. (Wil) Ligtenberg wordt aangewezen als voorzitter van het dagelijks en 

algemeen bestuur van Baanbrekers en dat de heer R. (Ronald) Bakker wordt aangewezen als 

plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van Baanbrekers. 

 dat mevrouw C. (Carola) Couwenberg en de heren A. (Ad) van Hamond en P. (Peter) Flohr als 
leden van de auditcommissie van Baanbrekers worden aangewezen. 
 

4. Besluitenlijst AB-vergadering van 22 januari 2018 

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 22 januari 2018 wordt in de AB-vergadering van 9 juli a.s. 

behandeld.  

 

VERTROUWELIJK 

 

5.a. Benoeming directeur Baanbrekers (en aan Baanbrekers verbonden partijen) 

Op verzoek van de heer Ligtenberg wordt de vergadering verlaten door de toehoorders die geen AB- 

of OR-lid zijn. Het voorstel, functieprofiel en CV van de kandidaat-directeur, de heer Kansouh, 

worden verstrekt aan de AB-leden. De heer Blankers vraagt of er sprake is van negatieve gevolgen bij 

het aanstellen van de nieuwe directeur als ambtenaar, zoals wordt voorgesteld. De heer Ligtenberg 

legt uit dat het bij Baanbrekers inderdaad gebruikelijk is om aan te stellen bij SBW (en gebruik te 

maken van Zwitserleven) in plaats van aan te stellen als ambtenaar (en gebruik te maken van ABP) en 

legt uit waarom dit voor de heer Kansouh niet bespreekbaar was. Na alles te hebben overwogen; het 

feit dat vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ambtenaren over twee jaar 

(zoveel mogelijk) dezelfde rechten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en dit financieel enkel 

voordelen oplevert voor Baanbrekers, en de wens om de heer Kansouh voor ons te laten werken, is 

gekomen tot het voorliggende voorstel. 

 

Besloten wordt: 

 

 dat de heer A.H. Kansouh op voordracht van het dagelijks bestuur met ingang van 1 
september 2018 wordt aangesteld in algemene dienst (als ambtenaar) in de functie van 
directeur Baanbrekers en aan Baanbrekers verbonden partijen, vooralsnog voor bepaalde tijd 
en wel voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren volgt een aanstelling in algemene 
dienst voor onbepaalde tijd. 

 dat de vertrouwelijkheid van de benoeming van de heer A.H. Kansouh per 11 juni a.s. zal 
worden opgeheven. 

 

5.b. Beëindiging van het contract met de directeur ad-interim van Baanbrekers 

In het voorstel aangaande de benoeming van de nieuwe directeur Baanbrekers staat tevens 

benoemd dat het dienstverband met de heer Bak, de huidige directeur ad-interim, per 1 augustus 

2018 wordt beëindigd. De heer Ligtenberg geeft aan dit voorstel te willen nuanceren. Omdat de heer 

Kansouh pas per 1 september 2018 start, zou het MT in de periode 1 augustus 2018 tot 1 september 

2018 de honneurs kunnen waarnemen. Echter, recent is bekend geworden dat twee MT-leden, 

namelijk Eric Hendrich en Frank Pijnenburg, Baanbrekers op korte termijn gaan verlaten, waardoor 

deze twee functies opnieuw ingevuld moeten gaan worden. Verwacht wordt dat dit niet te maken 

heeft met de directiewisseling, maar hierop zal nog worden ingezoomd bij de exitgesprekken. In 

overleg hebben de heer Ligtenberg en de heer Bak daarom vandaag besloten dat de heer Bak de dag 

na de vergadering contact opneemt met de heer Kansouh om te overleggen over het direct 
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openstellen van beide MT-vacatures. Het voorstel is de periode 1 augustus 2018 tot 1 september 

2018 te overbruggen door te bekijken of de heer Bak deze periode zijn werkzaamheden bij 

Baanbrekers (gedeeltelijk) kan voortzetten. Vervolgens zal er een stevig nieuw managementteam 

moeten staan om een nieuwe start te kunnen maken onder leiding van de nieuwe directeur. 

 

Besloten wordt: 

 

 dat voor de periode 1 augustus 2018 tot 1 september 2018 nog wordt bekeken of de heer 

W.H. Bak als directeur ad-interim van Baanbrekers (en aan Baanbrekers verbonden partijen) 

(gedeeltelijk) zijn werkzaamheden bij Baanbrekers kan voortzetten, alvorens het contract 

uiterlijk met ingang van 1 september 2018 wordt beëindigd. 

 

6. Mededelingen & Rondvraag  

Het voorstel, functieprofiel en CV van de kandidaat-directeur worden weer ingenomen. De 

presentielijst gaat rond en er wordt door de heer Ligtenberg kort aandacht gevraagd voor het 

intekenen voor de rondleidingen op 13 en 19 juni a.s. Aansluitend aan de vergadering wordt buiten 

een groepsfoto gemaakt van de (nieuwe) AB-leden.  

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 5 juni 2018 

1 

 

1/2   Opening/ingekomen stukken 
 

Geen onderwerpen 

3. 
 

Samenstelling bestuursorganen van Baanbrekers en 
auditcommissie 
 
 

Het bestuur neemt kennis van de aanwijzing van de leden en plv. leden van het algemeen 
bestuur van Baanbrekers door de Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten. De 
heren W. J. J. Ligtenberg, R. Bakker en T.H.A.M. Blankers worden tot lid van het dagelijks 
bestuur van Baanbrekers aangewezen. 
Er wordt naar gestreefd dat tevens alle plaatsvervangende leden uiterlijk 9 juli a.s. bekend 
zijn gemaakt bij Baanbrekers. 
De heer W.J.J. Ligtenberg wordt aangewezen door het bestuur als voorzitter en de heer 
Bakker als plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van 
Baanbrekers. 
Als leden van de auditcommissie van Baanbrekers zijn aangewezen door het bestuur: 
Mevrouw C. Couwenberg, de heren A. van Hamond en P. Flohr. 
 

4. 
 

Besluitenlijst AB-vergadering d.d. 22-1-2018 Deze wordt geagendeerd voor de AB-vergadering van 9 juli a.s. 
 

5a. Benoeming directeur Baanbrekers Besloten wordt de heer A.H. Kansouh op voordracht van het dagelijks bestuur met ingang 
van 1 september 2018 aan te stellen in algemene dienst in de functie van directeur 
Baanbrekers en aan Baanbrekers verbonden partijen en de vertrouwelijkheid van de 
benoeming van de heer A.H. Kansouh per 11 juni a.s. op te heffen. 
 

5b. Beëindiging van het contract directeur Baanbrekers a.i. Besloten wordt dat voor de periode 1 augustus 2018 tot 1 september 2018 nog wordt 

bekeken of de heer W.H. Bak als directeur ad-interim van Baanbrekers (en aan Baanbrekers 

verbonden partijen) (gedeeltelijk) zijn werkzaamheden bij Baanbrekers kan voortzetten, 

alvorens het contract uiterlijk met ingang van 1 september 2018 wordt beëindigd. 

 

 
Voor akkoord: 9 juli 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
W.H. Bak        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris a.i.        Voorzitter 



Concept Termijnkalender AB  2018  

Termijnkalender  AB d.d. 09.07.2018 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 22 
jan 

9 
april 
(Ver 
Valt) 

28 
Mei 
(Ver 
valt) 

5 juni 
Intro-
ductie 

9 juli 24 
sept 

22 okt 17 dec 

Onderwerp:  1 2 4 5 6 7 8 9 

Onderzoek Baanbrekers 2.0 B-stuk         

Benoeming nieuwe directeur Baanbrekers B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2017 BB, SBW, St. Fidant B-stuk     def    

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Baanbrekers 2017 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2017 Ruelong BV B-stuk   Cpt      

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Ruelong BV 2017 

B-stuk         

Geactualiseerde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-
2022 (na besluit BB 2.0) 

B-stuk  Cpt 
 

  def    

Kadernota 2019 (na besluit BB 2.0) (is er (nog) niet!) B-stuk         

Begroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2023) B-stuk  Cpt 
  

  def    

Berap B-stuk     1e 
Berap 

 2de Berap  

Besteding 2018 best. reserve meerjaren onderhoud gebouwen B-stuk         

Voorstel keuze accountant n.a.v. aanbesteding B-stuk         

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten 
en actualisatie gemeenschappelijke regeling  

B-stuk         

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Actualisatie Archiefverordening Baanbrekers B-stuk         

Personele aangelegenheden (incl. LOGA brieven) A-stuk         

Vergaderplanning 2019 DB en AB B-stuk         

 
 

         



 
> VOORSTEL 
 
 

 

Pagina 1 van 3 

Onderwerp 
 

Jaarstukken 2017 Baanbrekers (inclusief jaarrekening 2017) 

Steller(s) F. van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 

Manager W. Bak 

Datum  29 juni 2018 
 

Voorstel: 
 

1. In te stemmen met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2017 
(inclusief mutaties bestemmingsreserves onderhoud gebouwen en 
herpositionering). 

2. Het positief resultaat 2017 van € 1.550.000 na het definitief vaststellen 
van de jaarstukken 2017 door het Algemeen Bestuur terug te betalen aan 
de deelnemende gemeenten. 

3. Kennis nemen van het accountantsverslag. 
4. Kennis te nemen van de besluitvorming over de Jaarstukken 2017 van 

Baanbrekers door de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk. 

5. De jaarstukken 2017 van Baanbrekers, inclusief goedkeurende 
accountantsverklaring, definitief vast te stellen.  

 

Financiële 
gevolgen 

Zie samenvatting financieel in paragraaf 1.1.2 van de jaarstukken 2017. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Adviezen extern 
 

28 juni 2018 / 
5 juli 2018 

(Concept-) raadsvoorstellen gemeenten: 
Jaarstukken 2017 BB v.k.a. 
 

Besluit van het DB 
 
 
 

13 april 2018 Conform 

Besluit van het AB 9 juli 2018 Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
W.H. Bak                              W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 
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Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
Jaarlijks worden de jaarstukken met programmaverantwoording en 
jaarrekening opgesteld. Conform de bepalingen van de gemeenschap-
pelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden deze 
documenten ter vaststelling aangeboden aan uw bestuur. 
 
Argumenten (pro’s) 
-Vaststellen van de jaarstukken 2017 van Baanbrekers, voorafgaand aan 
het voor 15 juli versturen aan de toezichthouder, de Provincie Noord-
Brabant. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
 
Toelichting  
Het proces 
De concept jaarstukken zijn aan de accountant voorgelegd in het kader 
van de controle van de jaarrekening 2017. De accountant heeft een 
accountantsverslag 2017 opgesteld en heeft een goedkeurende verklaring 
afgegeven bij de jaarrekening 2017.  
 
De jaarstukken zijn in concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 
13 april 2018 en daarna ter kennisname toegezonden aan de drie raden. 
 
Raadsbesluiten/-voorstellen gemeenten, deel jaarstukken 2017 
Baanbrekers 
Van de raad van de gemeente Heusden is inmiddels het raadsbesluit 
bekend (raad Heusden op 28 juni 2018). Het raadsbesluit over de 
zienswijze is conform het raadsvoorstel. 
Van de gemeente Loon op Zand is een raadsvoorstel ontvangen (voor de 
raad op 5 juli 2018); dit voorstel bevat een zienswijze. 
Van de gemeente Waalwijk is een raadsvoorstel ontvangen (voor de raad 
op 5 juli 2018); dit voorstel bevat vooralsnog geen zienswijze. Mogelijk 
volgt bij het raadsbesluit op 5 juli toch nog een zienswijze. 
In de besluiten / voorstellen is opgenomen om de jaarstukken 2017 van 
Baanbrekers voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Ontwikkelingen 2017 
Voor een korte inhoudelijke toelichting over de ontwikkelingen over 2017 
verwijzen wij u graag naar de programmaverantwoording (hoofdstuk 1). 
 
Resultaat 
Het jaar 2017 wordt afgesloten met een gerealiseerd totaal saldo van 
lasten & baten van voordelig € 6.375.000 en na bestemming reserves een 
gerealiseerd resultaat van voordelig € 1.550.000. Dat is een voordeel van  
€ 15.000 ten opzichte van 3e  Berap 2017. 
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Voorstel:  
1. In te stemmen met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2017 

(inclusief mutaties bestemmingsreserves onderhoud gebouwen en 
herpositionering). 

2. Het positief resultaat 2017 van € 1.550.000 na het definitief vast 
stellen van de jaarstukken 2017 door het Algemeen Bestuur terug te 
betalen aan de deelnemende gemeenten. 

3. Kennis nemen van het accountantsverslag 
4. Kennis te nemen van de besluitvorming over de jaarstukken 2017 van 

Baanbrekers door de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk. 

5. De jaarstukken 2017 van Baanbrekers, inclusief goedkeurende 
accountantsverklaring, definitief vast te stellen. 

 

Communicatie in- en 
extern 

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur worden jaarstukken 2017 met 
bijbehorende documenten voor 15 juli 2018 verzonden aan de Provincie 
Noord-Brabant. 
 

Bijlage(n) Jaarstukken 2017 Baanbrekers (inclusief jaarrekening 2017) 
Accountantsverslag 
Accountantsverklaring 
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VOORWOORD 

Vol vertrouwen op weg naar tweede lustrum 
 

Op het moment waarop ik dit schrijf kunnen we terugkijken op de eerste vijf jaren van onze interge-

meentelijke uitvoeringsorganisatie voor meedoen, werk en inkomen. Baanbrekers viert in 2018 het 

eerste lustrum. Toen we als Langstraatgemeenten ruim vijf jaar geleden het besluit namen om de uit-

voering van de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zaken en sociale werkvoorziening bij 

één gecombineerde uitvoeringsorganisatie te beleggen, liepen we voorop. Met ons Baanbrekers wa-

ren we één van de eerste hybride organisaties van het land. Voorwaar een mooie prestatie voor ons 

als bescheiden gemeenten in het Noorden van Midden-Brabant.  
 

Met trots kunnen we terugkijken op die eerste zestig maanden van Baanbrekers. En vol vertrouwen 

kijken we vooruit naar de toekomst. Een toekomst waar we in 2017 flink over aan het nadenken zijn 

geweest. Dit zal in de loop van 2018 gaan resulteren in een nieuwe impuls voor Baanbrekers. Wat er 

precies anders gaat worden, daarover hebben we het de komende maanden nog. Wel staat als een 

paal boven water dat het bij Baanbrekers blijft draaien om mensen en om werk.  
 

Het doel van Baanbrekers was, is en blijft om ervoor te zorgen dat talenten uit de Langstraat met en 

zonder beperkingen meedoen aan werk. Met deze opdracht zijn we in 2013 van start gegaan. En dit 

is nog steeds ons doel. Ook in 2017 is er door de professionals van Baanbrekers weer een mooi resul-

taat neergezet. Er zijn weer veel mensen geholpen die niet, even niet of nog niet zelfstandig aan de 

slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.  
 

Zoals voorgaande jaren was ook 2017 weer een druk jaar. Dat wordt de komende jaren ook niet an-

ders. Het doet mij veel plezier om te constateren dat de organisatie enorm flexibel is en zich continu 

kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Of het nu gaat om landelijke wet- en regelgeving 

die vrijwel continu wijzigt, of om wensen van onze drie gemeenten, bij Baanbrekers wordt telkens de 

juiste modus gevonden om ermee om te gaan. 
 

In mensresultaat gezien deed Baanbrekers het goed in 2017. Door de aangetrokken economie zijn er 

minder mensen aangewezen op een uitkering. Ook zijn er meer talenten aan het werk geholpen, zijn 

er flinke stappen gezet op het gebied van het realiseren van Banenafspraken en hebben we een be-

gin gemaakt met het bieden van werk aan mensen die aangewezen zijn op beschutte arbeid volgens 

de Participatiewet. Ook financieel gezien is er vrij weinig reden tot zorg. De bedrijfsmatige activitei-

ten hebben goed gepresteerd, zij het met wisselende resultaten. Wat betreft de uitkeringsgelden is 

sprak van positieve ontwikkelingen. Verder zijn er (structurele) meevallers op het conto van Baanbre-

kers te schrijven. 
 

Zo aan het begin van het tweede lustrum van Baanbrekers mogen we spreken van een optimistisch 

uitgangspunt. Bij de nog te bepalen gewijzigde toekomstkoers kunnen we dus écht uitgaan van wat 

goed en passend is voor de personen die op de dienstverlening van Baanbrekers zijn aangewezen. 

Ook heb ik er het volste vertrouwen in dat Baanbrekers in het tweede lustrum een belangrijke  

ontzorger voor het lokale en regionale bedrijfsleven zal zijn. Sterker nog, ik denk dat er in de nabije 

toekomst, nog meer mogelijkheden komen om werkgevers van dienst te zijn.  
 

Over het hoe en wat van de taken en verantwoordelijkheden van Baanbrekers in 2017 leest u meer 

in het jaarverslag dat momenteel voor u ligt. Er wordt ingegaan op wat Baanbrekers ons als Lang-

straat in de meest brede zin van het woord heeft opgeleverd en wat een en ander aan inzet van men-

sen en middelen heeft gevraagd.  

 

Wil Ligtenberg 

voorzitter Baanbrekers  
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1. JAARVERSLAG 

1.1 Programmaverantwoording 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 

de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofd-

groepen: het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of 

verstrekken van werk. Het laatste vanuit zowel de Participatiewet als de Wet Sociale 

Werkvoorziening. 

Voor de opstelling van de begroting en jaarrekening wordt uitgegaan van één programma in de zin 

van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Pas met ingang van de begroting 2018 zijn de 

vernieuwingen van het BBV voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing.  Wel is waar 

mogelijk in deze jaarrekening al rekening gehouden met de vernieuwingen BBV. 

1.1.1 Programma Baanbrekers 

Algemeen 

Voor u ligt het jaarverslag 2017. Een roerig jaar voor Baanbrekers waarin veel stappen zijn gezet 

zowel richting de toekomst als met het op orde brengen van de bedrijfsvoering en de 

informatiecyclus zowel intern als met de gemeenten. Waarin veel aandacht en energie naar deze 

processen is gegaan. Waardoor soms wat minder prominent in beeld was dat daarbij de primaire 

opgaven van de organisatie onverminderd voortgang kregen.  

Baanbrekers bood ook het afgelopen jaar weer werkgelegenheid aan bijna 1.000 mensen waarvan 

zo’n 575 uit de WSW en 125 uit de verdere brede doelgroep van de Participatiewet. Daarnaast zijn 

365 mensen aan werk geholpen die tijdelijk een beroep op onze hulp moesten doen. Gedurende het 

jaar waren er gemiddeld zo’n 1.670 mensen die via Baanbrekers een uitkering ontvingen. Een aantal 

dat het eerste half jaar nog steeds steeg maar het laatste half jaar met zo’n 5% daalde tot 1.597 bij 

de jaarwisseling. Daarmee dalen we, ondanks ons al relatief laag aantal mensen dat een beroep moet 

doen op de inkomstenvoorzieningen, sterker dan het landelijk gemiddelde. En dit alles in een zich 

steeds beter ontwikkelend financieel perspectief. Deels als gevolg van de bedrijfsresultaten, en het 

op orde brengen van de financiële bedrijfsvoering, deels als gevolg van bijgestelde rijksuitkeringen. 

Uit verschillende benchmarks blijkt dat Baanbrekers het zowel qua resultaten als qua 

organisatiekosten relatief goed doet.  

Regionaal is veel tijd gestoken in de samenwerking in Hart van Brabant die steeds meer inkleuring 

krijgt. Een samenwerking waarin, binnen onze mogelijkheden, voor ons de meerwaarde voorop staat 

qua helpen van meer werkzoekenden of werkgevers dan dat we sec vanuit Baanbrekers zouden 

kunnen. 

Vanuit genoemde doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en informatiecyclus is de opzet van de 

planning- en control documenten gewijzigd, meer aangesloten op de informatiebehoefte en 

uitgelijnd op de regelgeving (BBV). De administratie is daarop aangepast, onder andere in april 2017 

geresulteerd in de concept Kadernota 2018 en de bijbehorende ontwerpbegroting 2018 en een 

geactualiseerde begroting 2017.  



Jaarstukken 2017 

Pagina  6 van  74 

In het tweede kwartaal is, na overleg met de gemeenten, de opdracht voor het project “Baanbrekers 

2.0” geformuleerd. Dat 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 heeft geleid tot 

het volledig inzichtelijk zijn van kosten, opbrengsten en (sociale) resultaten van de verschillende 

activiteiten. Tevens in een forse lijst aan acties die tot verdere verbetering van het (financiële) 

resultaat zullen gaan leiden. Gedurende dit proces is, door in – en externe ontwikkelingen, de 

financiële taakstelling die in de lopende meerjarenbegroting was opgenomen (meer dan) ingevuld. 

Daarmee werd het financiële perspectief veel minder dominant in de oriëntatie voor Baanbrekers 2.0 

en konden er vanuit inhoudelijke visie gesprekken daarover plaatsvinden. Er zijn meerdere brede 

sessies gehouden waarin zowel genoemde informatie is gedeeld als de gesprekken over mogelijke 

invullingen van Baanbrekers 2.0. Gesprekken met tientallen mensen uit de gemeenteraden, 

gemeentelijke collega’s, bestuur, organisatie, ondernemingsraden en participatieraad. Gesprekken  

die door betrokkenen positief zijn gewaardeerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een koersdocument 

dat begin 2018 in het DB en AB is besproken. Besluitvorming daarover, inclusief zienswijzen 

gemeenten, Ondernemingsraad en Participatieraad, is uitgesteld tot na de verkiezingen van de 

gemeenteraad op 21 maart 2018. 

In financiële zin eindigt 2017 met een voordeel van € 1.550.000 ten opzichte van de oorspronkelijke 

begroting 2017. Qua bedrijfsvoering een nagenoeg gelijk blijvend voordeel ten opzichte van de 3e 

Bestuursrapportage. Als gevolg van (het herstel van) de voorziening voor de restant lening aan 

Ruelong BV voor € 834.000 per saldo een voordeel van € 15.000 ten opzichte van de 3e Berap. Dat 

betekent dat aan gemeentelijke bijdragen de € 1.550.000 kan worden terugbetaald. Financieel 

positieve ontwikkelingen in 2017 zijn de bijstelling van rijksbudgetten, de sterke daling van het aantal 

uitkeringsgerechtigden, de steeds beter in control komen vanuit de administratie en deels een nog 

nadrukkelijkere sturing op kosten en opbrengsten.  

Inkomensondersteuning 

In het afgelopen jaar is het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt van Baanbrekers met 

exact 100 gedaald. Waren er bij aanvang van 2017 nog 1.696 uitkeringen, per 31 december 2017 was 

dat aantal gedaald naar 1.597. Na een aanvankelijke stijging naar 1.721 aan het eind van de eerste 3 

maanden van 2017, is een daling ingezet die pas in de laatste weken van 2017 is afgevlakt, en sinds 

eind november min of meer gestabiliseerd lijkt bij aantallen iets onder de 1.600. 

Een daling is weliswaar ook elders in het land te zien, de economie trekt aan en dat werkt (uiteinde-

lijk) ook door op de aantallen bijstandsgerechtigden, maar ook in 2017 is de ontwikkeling in aantallen 

bij Baanbrekers zo’n 8% gunstiger dan het landelijk gemiddelde (zie ook grafiek volgende pagina).  

Overigens is jaarlijks het beeld dat de laatste maanden van het jaar, doorlopend in de eerste maan-

den van het nieuwe jaar, minder positief zijn. De uitgaven aan uitkeringen en loonkostensubsidie zijn 

door de daling in aantallen dan ook € 450.000  lager dan de oorspronkelijke begroting 2017 (van  

€ 23.872.000 naar € 23.422.000). Daarbij komt dat de rijkuitkering BUIG € 335.000 hoger is dan oor-

spronkelijk begroot (dat was € 23.415.000). 

Aan debiteuren BUIG (bijstandsuitkeringen) is zo’n € 732.000 terugontvangen. Flink meer dan in 2016 

(€ 440.000) en ook meer dan oorspronkelijk begroot (€ 600.000). Dit komt vooral door de extra inzet 

van 2 fte. De totale ontvangsten (naast BUIG, ook op BBZ en op bijzondere bijstand) bedroegen zelfs 

€ 1,1 miljoen. Reden om de inzet van de 2 medewerkers ook te continueren. 
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Baanbrekers blijft nog steeds beneden de landelijke ontwikkelingen van de BUIG en de daling is ook 

sneller dan landelijk: 

 

 
 

Voor wat betreft de formatie inkomensconsulenten is het jaar 2017 geëindigd zonder ook nog maar 

één ingehuurde kracht. En dat is in de laatste 10 jaar niet meer voorgekomen. In de laatste jaren is 

het aantal inhuurkrachten zorgvuldig afgebouwd, met oog voor de continuïteit van dienstverlening. 

Nieuwe medewerkers konden geworven worden en in dienst worden genomen, maar vaak waren 

dat nog onervaren krachten, die door de redelijk complexe materie gedurende meerdere maanden 

hun vakkennis in de praktijk moesten, en konden, opbouwen.  

Op het gebied van handhaving is de geplande uitbreiding van formatie nog niet gerealiseerd, maar 

ook daar wordt voorzien dat dit in de loop van het voorjaar van 2018 kan worden gerealiseerd. 

Aan de poort hebben 922 meldingen in 2017 geleid tot 582 aanvragen voor PW, IOAW en IOAZ. In 

441 gevallen werd een aanvraag ook toegekend, dat is bijna 48% van het aantal meldingen. Met an-

dere woorden, 52% van de meldingen heeft niet geleid tot een toekenning van de uitkering. 

Het team Handhaving wordt ingezet bij (bijv. fraude-)signalen die het zittend bestand betreffen, 

maar ook bij de poort is het team actief. De 149 vooronderzoeken aan de poort leidden in 19 geval-

len al direct tot een afwijzing van de aanvraag, 58 intensieve onderzoeken leidden nog eens tot 40 

afwijzingen en intrekkingen. De mensen die terecht een beroep op onze dienstverlening deden wer-

den geholpen met een uitkering en waar  mogelijk ontwikkeling richting werk. 

Re-integratie & Participatie 

R&P heeft het jaar goed kunnen afsluiten, met een bestand dat onder de 1.600 kandidaten zit nadat 

we in maart de piek hadden bereikt van ruim 1.720 mensen. Wat opviel waren de grote aantallen 

statushouders die aan het werk ging, naast de meer ‘reguliere kandidaten’ die ook hun weg naar 

betaald werk goed vonden. Ook de instroom in de bijstand viel mee wat leidde tot een grote daling. 

In het laatste kwartaal zijn we er ook in geslaagd om projecten op te zetten voor mensen met een 

beperking, via de praktijkroute. Dat hebben we onder meer gedaan bij meerdere bedrijven in de 



Jaarstukken 2017 

Pagina  8 van  74 

regio (waarmee we ook in het RTL4 journaal kwamen). Tevens zijn fundamenten gelegd bij een  grote 

regionale werkgever waar begin 2018 de eerste mensen met beperking aan de slag gaan. Het 

voordeel is dat bedrijven de voordelen van de doelgroep leren kennen maar tegelijk worden 

ontzorgd door Baanbrekers. Daarmee krijgen we steeds meer ingangen voor onze doelgroepen. 

We zagen eind 2017 ook dat het aantal kandidaten met multiproblematiek sterk toeneemt. Dat is 

ook logisch want in een hoogconjunctuur komen mensen in de bijstand omdat ze niet voldoende 

mee kunnen komen. We besteden dus meer tijd aan begeleiding en coaching van mensen, en zijn 

drukker in de weer om samen met WMO loketten(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  te komen 

tot het stabiliseren van kandidaten naar betaald werk. In 2018 zullen we daar nog meer op in gaan 

zetten. 

Qua plaatsingen op werk zijn in 2017 de volgende resultaten gerealiseerd: 

 

 

Werkbedrijf 

In het algemeen kan gesteld worden dat het omzetvolume met een hoogte van € 3.232.000 boven de 

oorspronkelijke begroting van € 3.110.000 is uitgekomen. Een positief verschil van € 122.000. De 

directe lasten, begroot op € 309.000 zijn uitgekomen op € 196.000, wat een positief verschil oplevert 

van € 113.000. Het totale resultaat is daarmee € 235.000 hoger t.o.v. de primitieve begroting. 

Gedurende het jaar is een deel daarvan in begrotingswijzigingen opgenomen; ten opzichte van de 3e 

berap resteert nu per saldo nog een voordeel van € 61.000 

De jaarlijkse audit, uitgevoerd door DEKRA, volgens het kwaliteitssysteem medisch, is succesvol 

doorlopen. Vanwege wijziging van de norm zijn voorbereidingen getroffen om klaar te zijn voor een 

audit op basis van deze nieuwe norm NEN-EN-ISO 13485:2016.  

Binnen het werkbedrijf zijn het 4e kwartaal 3 medewerkers met loonkostensubsidie (baanafspraak) 

en 2 op Nieuw Beschut werkplek aangenomen. Vooral ter vervanging van doelgroep medewerkers 

met een tijdelijke aanstelling.  
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In 2017 is vooral vanaf het 2e kwartaal het effect van exclusiviteit van kledinginzameling door 

Twiddus sterk zichtbaar geworden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een € 57.000 hogere omzet.   

 

Vanuit het Transferium zijn 161 mensen uit de uitkering gestroomd (waarvan 127 uitstroom naar 

betaald werk en 34 uitkering gestopt) voornamelijk omdat er betaald werk voor hen is gevonden. 

Ten opzichte van het voor 2017 gesteld doel van 75 een duidelijk beter resultaat. 

WML Facilitair (Ruelong BV) 

In januari 2017 is de pilot Groen bij de gemeente Loon op Zand gestart met inzet van uitkerings-

gerechtigden. Als tweede activiteit startte Baanbrekers in Loon op Zand met ‘belevingsgericht 

schoonmaken’. Beide betekenen voor WML Facilitair een nieuwe manier van werken en dit is positief 

omarmd. Het contract voor de pilot Groen is inmiddels door de gemeente Loon op Zand met een jaar 

verlengd. 

In Heusden zijn verschillende vacatures in het groenonderhoud ingevuld met onze medewerkers en 

de opdrachten voor schoonmaak en onkruidbestrijding van WML Facilitair zijn verlengd. Daarnaast 

zijn verschillende contracten met private opdrachtgevers bestendigd, geïndexeerd en ook uitgebreid.  

Dit jaar zijn er 37 medewerkers toegeleid waarvoor een in – door – en uitstroomtrajecten (IDU) is 

gerealiseerd. Inmiddels zijn 7 mensen na hun IDU traject uitgestroomd naar 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 o.a. een lagere instroom in de Participatiewet door het effect van de aantrekkende markt, de 

betere bemiddelingsmogelijkheden bij externe werkgevers (concurrentie) en de toename van de 

hoeveelheid werk bij WML Facilitair. Dit jaar slaagde WML Facilitair er niet in om de opdrachten uit 

te voeren met de reguliere bezetting en de IDU-trajecten. Daardoor was inzet van uitzendkrachten 

nodig. We zijn 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. We hebben eind 

2017 afscheid genomen van een aantal projecten waarbij het rendement onvoldoende was. 

Het 2e en 3e kwartaal van 2017 is gebruikt om het handboek kwaliteit en milieu aan te passen aan de 

nieuwe ISO normering. De certificering is in het 3e kwartaal toegekend, nadat een aantal 

bevindingen is opgelost. 
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Het resultaat 2017 komt uit op een verlies van € 341.000, een nadeel van € 235.000 ten opzichte van 

de 3e Bestuursrapportage. Dit resultaat wordt verrekend met het eigen vermogen van Ruelong BV, 

dat daarmee eind 2017 op € 562.000 uitkomt. In de afzonderlijke jaarrekening 2017 van Ruelong BV 

is een nadere analyse van de verschillen opgenomen. Het nadeel ten opzichte van de 3e Berap 2017 

wordt veroorzaakt doordat in de prognose 2017 niet voldoende rekening is gehouden met de vanaf 

de 2e helft van 2017 hogere salariskosten dan in de eerste helft 2017. 

Bedrijfsvoering & Control 

In juli 2017 is voor het eerst een Kadernota (2018) door het Algemeen Bestuur vastgesteld, waarin 

ook vernieuwde afspraken over de Planning & Control cyclus zijn vastgelegd. De opzet van begroting,  

bestuursrapportages (Berap’s) en jaarverslag is verder verbeterd. 

 

Voor het traject Baanbrekers 2.0 is veel effort gestoken in het opzetten, aanleveren en valideren van 

de verschillende benodigde inzichten in financiën en resultaten. Daarbij zijn stappen gezet in de 

doorontwikkeling van administratie, managementinformatie, overheaddoorbelasting, calculaties met 

integrale kostprijzen etc.. De financiële administratie in Navision wordt deels opnieuw ingericht. Hier-

bij zijn ook nieuwe rapportages uit Navision opgezet, onder andere zodat we sinds 2018 voor het  

management over (financiële) maandrapportages te beschikken. Het verbeterproject van de financi-

ële administratie loopt in 2018 verder door. 

 

Conform de samenwerkingsovereenkomst van de Joint Venture WML-F (met Vebego) is de samen-

werking na 5 jaar in 2015 geëvalueerd. Besloten is de samenwerking niet voort te zetten en dit bete-

kent dat Baanbrekers 100% eigenaar is van Ruelong BV, inclusief de activiteiten van WML Facilitair. 

De administratieve gevolgen hiervan zijn in 2017 afgerond. In juli 2017 is de jaarrekening 2015 van de 

VOF en in december 2017 is de jaarrekening 2016 van Ruelong BV vastgesteld. 

 

In 2017 is bij Interne Beheersing gewerkt aan het opzetten, aanleveren en valideren van: 

- een managementsysteem op het gebied van informatieveiligheid en privacy. De contouren zijn 

geschetst; de eerste beleidsplannen worden ingediend ter vaststelling, waarna in 2018 certifice-

ring kan plaatsvinden.  

- KAM: de contouren en verbetermaatregelen zijn steeds inzichtelijker gemaakt, zo ook waar welke 

verantwoordelijkheden zijn belegd (in samenwerking met WML Facilitair. 

- het verder borgen van de calamiteitenorganisatie. Onder anderen door vorm geven van de rol van 

hoofd calamiteit en het opstellen en implementeren van verschillende procedures. 

Daarnaast in paragraaf 1.2.5 Bedrijfsvoering onder administratieve organisatie beschreven wat de rol 

van intern beheersing en intern controle binnen Baanbrekers is. 

 

In 2017 is extra aandacht geweest voor terugdringen van verzuim. In 2016 was het ziekteverzuim 

11% en in 2017 is dit gestegen tot 12,2%. Ambitie is om dit terug te dringen naar 9,3% en daarom zijn 

de volgende acties ondernomen: 

1. De managementinformatie (stuurinformatie) is aangepast. 

2. De dienstverlening van de Arbodienst is geëvalueerd en concrete verbeterpunten zijn afgesproken 

zodat de leidinggevenden en casemanagers meer kunnen met de adviezen van de bedrijfsarts.  

3. Verzuim is nadrukkelijker op de agenda gezet zowel bij het MT als bij de diverse overleggen tus-

sen leidinggevende en medewerkers met ondersteuning vanuit P&O waarbij naast langdurig ver-

zuim ook het frequent verzuim nadrukkelijk aandacht krijgt. 

4. Het verzuimbeleid is gemoderniseerd en wordt in 2018 verder uitgerold. 

5. Het project BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning) is gestart waarbij in eer-

ste instantie aandacht besteed wordt aan gezonde voeding en beweging. 
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6. Er is een verzuimregisseur aangetrokken die ook wordt ingezet als casemanager. Op deze manier 

wordt focus aangebracht op verzuim en blijven langdurig arbeidsongeschikte medewerkers onder 

de aandacht. 

 

Voor de aanschaf van een Documentair Management Systeem (DMS) is op grond van het programma 

van eisen door het Managementteam van Baanbrekers in juni 2017 een keuze voor een leverancier 

gemaakt. Met een breed projectteam wordt gewerkt aan de gefaseerde invoering, met als start het 

digitaliseren. In 2018 gaat als eerste de post gedigitaliseerd worden, en daarna ook de dossiervor-

ming. 

 

 

Fidant en SBW 

De Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) en de Stichting Fidant vallen 

ook onder de verantwoordelijkheid van het AB en worden aangestuurd en benut door Baanbrekers. 

Dit zijn in feite werkgeversstichtingen en contractant voor detacheringen. Alle kosten en opbreng-

sten worden verrekend met Baanbrekers. De stichtingen vormen zelf geen winst of verlies. In para-

graaf 1.2.4. Verbonden partijen, is hier nadere informatie over opgenomen 
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1.1.2 Samenvatting financieel 

 

Begrotingswijzigingen 

Op 12 juli 2017 is door het AB de primaire (sluitende) begroting 2017 vastgesteld. Gedurende 2017 is 

een drietal Berap’s uitgebracht, waarin een geactualiseerde prognose voor het resultaat 2017 is 

opgenomen. Bij de 3e Berap 2017 was het resultaat verbeterd naar voordelig € 1.535.000, met 

daarbij het besluit dat (de bestemming van) het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2017 wordt 

bepaald. Conform de in het Koersdocument (Baanbrekers 2.0) opgenomen afspraken,  wordt het na 

bestemming bepaalde resultaat verrekend met de betrokken gemeenten. Het verloop van het 

verwachte jaarresultaat was gedurende 2017 als volgt: 

 

Bedragen x € 1.000          V = voordeel / N = nadeel Besluit Algemeen Bestuur Saldo begroting 

    

Ontwerp-begroting AB 11-07-2016 N 2.694 

Primaire (geactualiseerde) begroting AB 12-07-2017  0 

Begrotingswijziging 1e Berap 2017 AB 12-07-2017  0 

Begrotingswijziging 2e Berap 2017 AB 13-11-2017 V 665 

Begrotingswijziging 3e Berap 2017 AB 18-12-2017 V 870 

Begroting na 3e Berap 2017  V 1.535 

 

De begrotingswijzigingen zijn met Berap’s ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant in verband 

met het normale toezicht op gemeenschappelijke regelingen. Dat heeft tevens een belangrijke bij-

drage geleverd aan het inmiddels toegekende repressieve toezicht van de provincie voor 2018. Dat 

ondanks dat in de primaire begroting 2018 nog een forste stelpost/taakstelling was opgenomen. 

 

Resultaat jaarrekening 2017 

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een resultaat uit gewone bedrijfsvoering en voor bestemming 

reserves van voordelig € 6.256.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het niet meer via het re-

sultaat (hoeven) laten lopen van de afwikkeling van het jaarresultaat 2017. Zoals dat eerder wel was 

opgenomen. Na bestemming reserves is het resultaat voordelig € 1.550 .000 (ten opzichte van de pri-

mitieve c.q. oorspronkelijke begroting 2017). 

Qua bedrijfsvoering een nagenoeg gelijk voordeel ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage. Als 

gevolg van (het herstel van) de voorziening voor de restant lening aan Ruelong BV voor € 834.000 per 

saldo een voordeel van € 15.000 ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage. Dat betekent dat aan 

gemeentelijke bijdragen de € 1.550.000 kan worden terugbetaald.  

Het verloop van lasten en baten 2017 kan als volgt worden weergegeven: 

 

Bedragen x € 1.000 (afgerond) 

            V= voordeel / N = nadeel 

Realisatie 

2017 

Gewijzigde  

begroting  

Primitieve 

 begroting 

Verschil  

gewijz. begr. 

Lasten 52.031 52.606 53.574 V          575 

Baten 58.406 58.982 57.434 N          576 

Saldo van lasten en baten V     6.375 V     6.376 V      3.860 N              1 

     

Resultaatbestemming 4.825 4.841 3.860 V             16 

Gerealiseerd resultaat V      1.550 V     1.535 0 V          15* 

 

* Dit wordt voor € 834.000 negatief beïnvloed door het herstel van de voorziening voor Ruelong. 
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Hierna volgt een overzicht van de afwijkingen op onderdelen van de jaarrekening 2017. In paragraaf 

2.3.3. zijn die verder toegelicht. 

 

 

Samenvattend overzicht afwijkingen 

Kort samengevat kunnen de afwijkingen op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven: 

 

Bedragen x € 1.000 

V = voordeel / N = nadeel 

 Verschil t.o.v. 

begroting 2017 

 Verschil t.o.v.  

3e Berap 2017 

     

BUIG (saldo lasten en baten) V 784 V 318 

Invorderingen V 132 V 42 

Dubbele raming Banenafspraken V 735  0 

Dubbele raming Beschut Werken V 140  0 

BBZ (saldo lasten / baten) V 100 V 100 

Re-integratie & Participatie V 472 V 216 

Lasten / omzet PMC’s Werkbedrijf V 235 V 61 

Lasten / omzet Werkpool V 229 V 121 

Fidant N 75  0 

Lasten gesubsidieerd personeel (incl. LIV) V 82 N 63 

Rijksbijdrage WSW  V 294 V 10 

Lasten niet gesubsidieerd personeel N 38 N 24 

Inhuur personeel N 110 N 1 

Afschrijving, onderhoud, rente V 128 V 103 

Lasten meerjaren onderhoud gebouwen V 366  0 

Algemene lasten N 166 N 111 

Lasten en baten overige omzet N 35 N 35 

Budget Baanbrekers 2.0 N 115 V 5 

Herberekening DVO Ruelong BV (Directie & Bedrijfsv.) V 14 V 14 

Voorziening lening Ruelong BV (saldo incidentele baten) N 834 N 834 

Aanpassing voorziening bijstandsdebiteuren  V 119 V 119 

Overige incidentele baten & lasten / afronding V 57 N 43 

Gerealiseerde totaalsaldo baten & lasten V 2.515 N 1 

     

Mutaties reserves:     

Onttrekking bestemmingsreserve vakantiegeld V 21 V 21 

Onttrekking bestemm. reserve onderhoud gebouwen N 366  0 

Toevoeging bestemmingsreserve Herpositionering N 735  0 

Onttrekking bestemmingsreserve Herpositionering V 115 N 5 

Totaal resultaat na bestemming V 1.550 V 15 

 

Daarnaast is er sprake van een nadelig bedrijfsresultaat bij WML-Facilitair van € 341.000 dat geen ef-

fect heeft op de exploitatie van Baanbrekers omdat dat verrekend wordt met het eigen vermogen 

van Ruelong BV waarin deze activiteiten zijn ondergebracht. 

 

Structurele doorwerking is aangegeven in de 2e en 3e Berap 2017. 

Een enkele afwijking in deze jaarrekening 2017 heeft ook structurele doorwerking. Bij de nog op te 

stellen geactualiseerde begroting 2018 zullen de effecten daarvan in samenhang met nieuwe varia-

belen 2018 worden becijferd. Dit betreft onder andere effecten op de BUIG, invordering BUIG, lasten 

en baten Werkbedrijf, omzet Werkpool, lasten meerjaren onderhoud gebouwen en budget Baanbre-

kers 2.0.  
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Verkorte toelichting op de (grotere) afwijkingen ten opzichte van 3e Berap 2017 

In het kader van de rechtmatigheid wordt in de jaarrekening de nadruk gelegd op de verschillen tus-

sen de jaarrekening en de gewijzigde begroting; deze worden nu op hoofdlijnen toegelicht. 

Zonder de getroffen voorziening lening Ruelong BV zou ten opzichte van de 3e Berap zich feitelijk een 

voordeel voordoen van € 849.000. Door het treffen van deze voorziening is dit verlaagd tot een voor-

deel van € 15.000. Onderstaand de verkorte toelichting op de belangrijkste afwijkingen: 

- Lasten uitkeringen BUIG (voordeel € 360.000) 

In het laatste kwartaal is het aantal uitkeringsgerechtigden verder blijven dalen, zelfs nog harder 

dan landelijk het geval was. Het gemiddelde aantal uitkeringen 2017 ging daardoor van 1.680 

(prognose 3e Berap) naar 1.670; tevens is het gemiddelde bedrag per uitkering verder gedaald (to-

taal voordeel € 318.000). Samen met hogere opbrengsten invorderingen (€ 42.000) is dit een 

voordeel van € 360.000. 

- Lasten en baten BBZ (voordeel € 100.000) 

Het volume van lasten en baten is fors hoger dan in andere jaren en blijft bijzonder moeilijk te 

voorspellen. Over lasten en baten wordt voor het rijk een vergoeding van 75% berekend. Omdat 

bij voor de “eigen” baten een benedengrens is ingebouwd, hoeven niet alle baten die 

daarbovenuit stijgen, aan het rijk worden terugbetaald. Bij de 3e Bestuursrapportage was nog 

uitgegaan van de standaard regel van 75% verrekening. Daardoor ontstaat nu een voordeel van 

(per saldo) € 100.000. 

- Lasten en baten Re-integratie (voordeel € 216.000) 

Op het budget re-integratie is een voordeel van € 216.000 (zie ook tabel samenvattend overzicht 

afwijkingen, laatste kolom), met name door lagere lasten voor via Fidant extern geplaatste men-

sen (€ 42.000), 50% bijdrage in loonkosten (€ 138.000) en diverse kleinere budgetten (€ 51.000). 

- Directe lasten en baten PMC’s Werkbedrijf (voordeel € 61.000) 

De directe lasten van het Werkbedrijf zijn € 21.000 hoger, maar de baten zijn dat ook (€ 82.000). 

- Baten Werkpool (voordeel € 121.000) 

Bij de Werkpool zijn hogere baten van € 121.000, door verdere toename van opdrachten op het 

eind van het jaar. 

- Algemene lasten (nadeel € 111.000) 

De algemene lasten zijn € 110.000 hoger, vooral door hogere advieskosten (€ 102.000) vanwege 

accountantskosten en advieskosten voor de Kadernota 2018 en aanverwante stukken. 

- Voorziening lening Ruelong BV (nadeel € 834.000) 

De voorziening voor de lening van Ruelong is in de primitieve begroting 2017 voor € 1.500.000 

vrijgevallen, in 2017 is € 333.000 op de lening afgelost en voor 2018 staat eenzelfde aflossing ge-

pland. Door het negatieve exploitatieresultaat van Ruelong BV en het voorliggende koersdocu-

ment Baanbrekers 2.0 dient het restant van de lening na 2018 (= € 834.000) opnieuw voorzien te 

worden. In het koersdocument is hier ook al nadrukkelijk melding van gemaakt en rekening mee 

gehouden. 

 

In hoofdstuk 4 is een overzicht van alle lasten en baten opgenomen en in hoofdstuk 5 verdere specifi-

caties en toelichtingen op alle begrotingsposten. 

 

De verrekening met de gemeenten van het resultaat 2017 (voordelig € 1.431.000) loopt rechtstreeks 

via de balans en wordt in 2018 afgewikkeld. 

In paragraaf 2.3.3. “Toelichting op de staat van baten en lasten” zijn verdere verklaringen voor deze 

afwijkingen opgenomen. 
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1.1.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 

Tot en met de ontwerp-begroting 2017 sloot de begroting van Baanbrekers steeds met een negatief 

saldo. Bij de jaarstukken werd het definitieve saldo bepaald van de gemeentelijke bijdragen. Na over-

leg met de gemeenten wordt sinds 2017 gewerkt met een structureel sluitende begroting.  

De lasten en baten in de primaire begroting 2017 zijn volledig en reëel begroot en het saldo wordt 

afgedekt door de bijdrage van de gemeenten. Dit betekent dat de (voormalige) bijdrage in de be-

drijfsvoering (€ 4,4 miljoen) is komen te vervallen en opgegaan is in de algemene bijdrage van de ge-

meenten. 

 

Bijdragen 2017 door de gemeenten 

Het resultaat na resultaatbestemming 2017 van voordelig € 1.550.000 wordt, conform vigerende af-

spraken, in 2018 verrekend met de deelnemende gemeenten.  

Samen met de afgesproken basisbijdrage betekent dit per gemeente:  

 

Bedragen x € 1.000 
Realisatie 

2016 

Realisatie 

2017 

Gewijzigde 

Begroting 

2017 

Primitieve 

Begroting 

2017 

Verschil 

Gewijzigde  

begroting 

Verschil 

primitieve 

begroting 

Begrote bijdragen 4.398 8.885 8.885 8.885 0 0 

Resultaat jaarrekening* 3.420 -1.550 -1.535 0 -15 -1.550 

Totaal 7.818 7.335 7.350 8.885 V    15 V   1.550 

       

Heusden (38,18%) 2.989 2.800 2.806 3.392 V       6 V      592 

Loon op Zand (20,25%) 1.591 1.485 1.488 1.799 V       3 V      314 

Waalwijk (41,58 %) 3.237 3.050 3.056 3.694 V       6 V      644 

Totaal  7.818 7.335 7.350 8.885 V   15 ** V   1.550 

 

Vermelde percentages per gemeenten betreffen het jaar 2017 op basis van inwonertal 1 januari 2017. 

Opmerkingen: 

*  Het verschil in resultaat jaarrekening tussen de jaren wordt in belangrijke mate veroorzaakt door voor-

noemde systeemwisseling. 

** Het verschil met de 3e Berap 2017 wordt voor € 834.000 negatief beïnvloed door het herstel van de voor-

ziening voor Ruelong. 

De middelen in de bestemmingsreserve herpositionering (eind 2017 € 2.485.000) blijven beschikbaar 

voor de effecten van Baanbrekers 2.0. Besluitvorming daarover is opgeschort tot na de verkiezingen 

voor de gemeenteraad, waarna het gesprek met het dan nieuw samengestelde bestuur en met de 

nieuwe gemeenteraden kan worden voortgezet. 

1.1.4 Vennootschapsbelasting 

Op 24 januari 2017 heeft de inspecteur van de Belastingdienst inzake belastingplicht voor de ven-

nootschapsbelasting voor Baanbrekers het volgende bepaald: 

Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per(geclusterde) activiteit verlieslatend 

blijkt te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en 

het alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 

bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een terugbeta-

lingsverplichting in de statuten. 

1.1.5 Onvoorzien 

In de primitieve begroting 2017 is geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er in 

het begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
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1.2 Paragrafen 

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisa-

tie Baanbrekers opgenomen : 

- De deelnemende gemeenten dragen bij in de kosten van Baanbrekers; 

- Baanbrekers ontvangt het volledige WSW-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen en 

andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving; 

- De deelnemende gemeenten dragen er steeds zorg voor dat Baanbrekers te allen tijde over vol-

doende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen; 

- Baanbrekers kan, indien daar om bedrijfseconomische redenen aanleiding toe is, beschikken 

over een vrije, algemene reserve van € 1.200.000 en dient over een weerstandsvermogen of 

over een structurele post onvoorzien te beschikken om incidentele tegenslagen op te vangen; 

 

Momenteel beschikt Baanbrekers niet over een weerstandsvermogen. Bij de Kadernota 2018 is door 

het Algemeen Bestuur herbevestigd dat dat (momenteel) niet als noodzakelijk wordt gezien. Wel is, 

per 2017, in het kader van Baanbrekers 2.0 een bestemmingsreserve herpositionering opgenomen. 

 

Ten aanzien van deze jaarrekening is over relevante risico’s te melden: 

Er zijn afdoende maatregelen getroffen in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid 

en afgesloten contracten. Op basis van actuele gegevens is de (stel)post LIV opgenomen op basis van 

een voorlopige beschikking. Definitieve beschikking volgt uiterlijk 31 juli 2018 en kan afwijken van de 

in de jaarrekening 2017 opgenomen post. 

 

 

Kengetallen 

 

Kengetallen Realisatie 

2016 

Realisatie 

2017 

Netto schuldquote -359,28% 86,37 % 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -275,96% 68,34 % 

Solvabiliteitsrisico 0,82% 32,79 % 

Structurele exploitatieruimte 100% 103,91 % 

Opmerking: cijfers 2016 wijken sterk af, doordat tot en met 2016 niet met een sluitende begroting 

werd gewerkt. 

 

- Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. Daar-

mee kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers toereikend is 

om de schuldverplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het saldo van de bruto schulden en 

geldelijke bezittingen uit in een percentage van het inkomen. Bij een netto schuldquote hoger 

dan 130% van de inkomsten is sprake van een hoge schuld. Goed bekeken springt het licht al bij 

een percentage boven de 100% op oranje. In 2017 is de netto schuldquote verbeterd ten op-

zichte van 2016. 

 

- Solvabiliteits-risico: Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft weer in hoeverre er geen schulden op 

het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij een onmiddellijke liquidatie 

genoeg geld overblijft om alle schulden te vereffenen. Het geeft in een percentage aan welk deel 

van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in fictieve zin vrijkomt 

als al het bezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een 

percentage van 20.  
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Structurele exploitatie-ruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend 

zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en de aflossing) te dekken. 

 

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de ge-

bouwen en een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen 

en onttrekkingen aan deze reserve worden via resultaatbestemming in de meerjaren begroting opge-

nomen. In de rapportages van de planning & control-cyclus wordt  de daadwerkelijke uitvoering van 

het onderhoud gemonitord. 

 

In afwachting van de uitkomsten rond Baanbrekers 2.0 zijn in 2017 geen verbouwingen  uitgevoerd. 

Vooralsnog zijn de eerdere projecten 1 jaar doorgeschoven in de tijd. Na besluitvorming over Baan-

brekers 2.0 zal de planning opnieuw worden bezien en zo mogelijk verder worden aangepast. In af-

wachting daarvan, wordt de hoogte van de bestemmingsreserve nu niet aangepast. 

Van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is het verloop als volgt (bedragen x € 1.000) :  

 

Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 

  stand 31 

Toevoe-

gingen Onttrekkingen stand 31 

Bijgestelde 

planning 

  december  onderhoud verb.+meub. december  

2017 313 240 0 0 553  

2018 553 240 256 110 427 gebouw 3+4 

2019 427 240 173 60 434 gebouw 2 

2020 434 240 338 50 286 gebouw 1 

2021 286 240 175 75 276 gebouw 1 

2022 276 240 75 0 441   

 

Door het instellen van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen lopen de toevoegingen en ont-

trekkingen per jaar via de resultaatbestemming op basis van de huidige inzichten als volgt: 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Toevoegingen -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekkingen 366 233 388 250 75 

Saldo 126 -7 148 10 -165 

 

In de jaren 2018, 2020 en 2021 heeft dit een positief effect op het gerealiseerde resultaat en in de 

jaren 2019 en 2022 een negatief effect. In de nog te actualiseren begroting 2018 zal het effect van 

het 1 jaar doorschuiven van de onttrekkingen worden verwerkt. 
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1.2.3 Financiering 

Voor de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut, dat op 11 juli 2016 door het Alge-

meen Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de bepa-

lingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling 

Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale 

overheden). Uitgangspunten uit het vastgestelde Treasurystatuut zijn in 2017 nageleefd; dit betreft 

onder andere risicobeheer (art.3) , renterisicobeheer (art.4) en intern liquiditeitsbeheer (art.7).  

De totale rentelasten voor 2017 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan 

één jaar bedraagt netto € 33.808. Aan investeringen worden geen rente toegerekend. 

 

Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteiten: 

 

x € 1.000  

BNG rekening-courantkrediet 3.100 

 

Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 

gesteld. 

Voor zover leningen door Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van 

de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 

 

Kasgeldlimiet 

Door het instellen van een kasgeldlimiet wordt getracht om financiering op korte termijn door open-

bare lichamen te beperken. In 2017 is de limiet van € 4.379.000 niet overschreden. 

 

 
 

 

Renterisiconorm 

       

De overheid heeft met het renterisiconorm een kader gesteld om openbare lichamen tot een zodanige  

opbouw  van de leningenportefeuille te laten komen, dat het renterisico uit hoofde van rente aanpas- 

singen herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.   

Indien een leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico worden gespreid over  

de jaren. 

  

Werkelijkheid  (bedragen * € 1.000)

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Grondslag

Omvang begroting 2017 53.404 53.404 53.404 53.404

Toegestane kasgeldlimiet

In procenten van de grondslag 8,2% 8,2% 8,2% 8,2%

In bedrag 4.379 4.379 4.379 4.379

Toets kasgeldlimiet

Omvang vlottende korte schuld (+) + 2.621 + 1.373 + 1.334 + 3.783

Omvang vlottende middelen (-) + 3.815 +     828 + 1.903 + 1.572

Totaal - 1.194 +     545 -     569 + 2.211

Toegestane kasgeldlimiet + 4.379 +  4.379 + 4.379 + 4.379

Ruimte (+)/Overschrijding (-) + 5.573 +  3.834 + 4.948 + 2.168
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De Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden geeft aan dat de renterisiconorm voor ge- 

meenschappelijke regelingen bepaald wordt door 20% van het begrotingstotaal met een minimum van  

€ 2,5 miljoen. In 2017 is de norm niet overschreden. 

 

 

 
 

Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is Baanbrekers verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Overtol-

lige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit betekent dat Baanbrekers iedere 

dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 400.530 overboekt naar een aparte reke-

ning bij de Rijksschatkist. De over- of onderschrijding wordt op kwartaalbasis berekend. In het over-

zicht hieronder is te zien dat Baanbrekers per kwartaal geen overschrijding hebben gehad. Bereke-

ning van het drempelbedrag en het gemiddeld bedrag dat wij positief op onze bankrekening hebben 

gestaan, staan vermeld. 

 

Bedragen x € 1.000 Kwartaal 

1 

Kwartaal 

2 

Kwartaal 

3 

Kwartaal 

4 

Op dagbasis buiten ’s rijks schatkist gehouden midde-

len 

15 172 167 202 

Drempelbedrag 401 401 401 401 

Ruimte onder drempelbedrag 386 229 234 199 

Overschrijding van het drempelbedrag - - - - 
 

 

  

 (bedragen * € 1.000) Begroot Werkelijk

Totaal rekening van baten en lasten 2017 53.404 52.031

Renterisiconorm in % 20% 20%

Renterisiconorm bedrag 10.681 10.406   A

Renterisico:

Het renterisico zelf wordt berekend als de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan 

rentherziening op de vaste schuld.

Renteherziening op langlopende leningen o/g 0 0

Aflossingen langlopende leningen o/g 935 935

Renterisco op langlopende leningen 935 935   B

Ruimte (+)/Overschrijding (-) (A - B) 9.746 9.471
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1.2.4 Verbonden partijen 

 

De hierna volgende verbonden partijen hebben allen Waalwijk als vestigingsplaats en vallen geheel 

onder de invloed van (het bestuur van) Baanbrekers. 

 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige acti-

viteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 

Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt 

geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers 

vormt tevens het bestuur van SBW. Van de stichting SBW wordt over 2017 een (afzonderlijke) jaarre-

kening opgemaakt; het financieel resultaat is “0”. 

M.b.t. de financiële relatie tussen Baanbrekers ende stichting SBW is het volgende van belang: 

-  tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 

-  SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De desbetreffende salarislas-

ten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen (loonkosten-) subsidies / bij-

dragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

 

Stichting Fidant 

Leden van het algemeen bestuur Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. Fi-

dant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-integratie-

trajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De stich-

ting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant wordt 

over 2017 een (afzonderlijke) jaarrekening opgemaakt; het financieel resultaat is “0”. 

M.b.t. de financiële relatie tussen Baanbrekers ende stichting Fidant is het volgende van belang: 

-  tussen Baanbrekers en Fidant bestaat een rekening courantverhouding. 

-  Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De desbetreffende salaris-

lasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen (loonkosten-) subsidies / 

bijdragen worden door Fidant aan Baanbrekers doorbetaald. 

 

Ruelong BV 

Per 1 januari 2016 is de besloten vennootschap Ruelong BV voor 100% eigendom van Baanbrekers. 

Ruelong BV exploiteert WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging. 

Aangezien er ultimo 2017 146 WSW-medewerkers en 38 overige (voormalige) doelgroep werkzaam 

zijn bij Ruelong, zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelne-

ming voor Baanbrekers groot. Het financieel resultaat 2017 komt uit op een verlies van € 341.000, 

een nadeel van € 235.000 ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage. Voor de toelichting wordt ver-

wezen naar hoofdstuk 1.1. Dit resultaat wordt verrekend met het eigen vermogen van Ruelong BV, 

dat daarmee eind 2017 op € 562.000 uitkomt. Dit heeft dus geen effect op het jaarrekeningresultaat 

van Baanbrekers c.q. de gemeentelijke bijdragen. In de afzonderlijke jaarrekening 2017 van Ruelong 

BV is een nadere analyse van de verschillen opgenomen. 

M.b.t. de financiële relatie tussen Baanbrekers en Ruelong BV is het volgende van belang: 

-  tussen Baanbrekers en Ruelong BV bestaat een rekening courantverhouding. 

-  Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend aan Ruelong BV (stand 

eind 2017 is € 1.167.000) 

-  Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong afgesloten. Daarin wor-

den aan Ruelong een aandeel in de overhead doorberekend (2017: € 821.000). 

-  Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, dat gedetacheerd is 

bij Ruelong BV. De desbetreffende salarislasten worden doorberekend aan Ruelong BV en de ont-

vangen rijkssubsidie WSW wordt door Baanbrekers aan Ruelong doorbetaald. 



Jaarstukken 2017 

Pagina  21 van  74 

1.2.5 Bedrijfsvoering 

 

In paragraaf 1.1.1 is al de nodige toelichting qua bedrijfsvoering opgenomen die ook als onderdeel 

van deze paragraaf kan worden gezien. Daarnaast het volgende als onderdelen van deze verplichte 

paragraaf: 

 

Investeringsbeleid 

Investeringen in bedrijfsmiddelen vinden plaats na zorgvuldige afweging. Ten behoeve van vervan-

gingsinvesteringen, investeringen in nieuwe activiteiten dan wel ter realisatie van efficiencyvoorde-

len. Op 18 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de nota “Investeren, waar-

deren en afschrijven” (IWA) vastgesteld, behorende bij artikel 9 van de Financiële Verordening Baan-

brekers. 

 

Organisatiestructuur 

Baanbrekers bestaat uit de afdelingen Directie, Inkomensondersteuning, Re-integratie & Participatie,  

Werkbedrijf (met de afdelingen Cleanroom, Broikes, Twiddus, Wasserij, Verpakken en het Transfe-

rium) en Bedrijfsvoering en Control. De uitvoerende activiteiten van WML Facilitair vallen onder Rue-

long BV. Daarnaast heeft Baanbrekers de stichtingen SBW en Fidant als verbonden partijen. 

 

 
 

Daarnaast heeft Baanbrekers het volledig eigendom van Ruelong BV, dat de activiteiten van WML-

Facilitair exploiteert: groen, schoonmaak en beveiliging. 

 

Administratieve organisatie 

Op 18 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening 

Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 Gemeentewet” vastgesteld, met daarbij de 

nota “Investeren, waarderen en afschrijven” (IWA). Tevens is op genoemde datum de “Controlever-

ordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet” vastgesteld. 

Baanbrekers voert ook de administratie uit van de verbonden partijen. 

 

Interne Controle voert door het jaar heen interviews met leidinggevenden en medewerkers om te 

kijken hoe zij hun administratieve proces hebben ingericht. Een proces is altijd een afgeleide van de 

jaarrekening.  Uiteraard is er bij de interviews aandacht voor de inrichting van een proces conform de 

plan-do-check-act (Deming circle). Stagneert een proces, dan is dit bijna altijd omdat een stap in de 

PDCA cyclus niet of niet goed is ingericht. Interne Controle adviseert in zo’n geval. 
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Daarnaast legt Interne Controle vast welke risico’s er aan een proces kleven.  Het is aan het manage-

ment om te bepalen of de risico’s moeten worden beheerst en met welke maatregelen. Het manage-

ment bepaalt welke risico’s zij willen nemen. 

Vervolgens toetst Interne Controle achteraf of de daadwerkelijke uitvoering van het proces verloopt 

conform de inrichting ervan. 

Hierover wordt gerapporteerd aan de leidinggevende, het management en (jaarlijks) aan het be-

stuur. 

 

Informatie & automatisering 

De beschikbaarheid van het systeem is ook in 2017 op niveau geweest. Binnen het dagvenster  waar-

binnen gewerkt wordt, was de beschikbaarheid 99,95%. Buiten het dagvenster was de beschikbaar-

heid vanwege gepland onderhoud iets lager, maar nog wel boven de 99,9%.  Een aantal individuele 

applicatie scoren in verband met updates of gebruikersfouten tienden van een procent lager. 

Verder is vanuit de beheerkant een start gemaakt met het inrichten van een aantal maatregelen met 

betrekking tot het aankomende iso227001 traject. 

De gebruikte service applicatie Topdesk is binnen Baanbrekers verder uitgerold om zo de interne 

klant te helpen het eigen dienstverleningsproces beter te structureren, met als resultaat dat men nu 

inzicht en controle heeft op het dienstverleningsproces. 
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2. JAARREKENING 2017 

2.1 Balans 
 

2.1.1 Activa 
 

Activa Bedragen x € 1.000  
31-12-

2017  

31-12-

2016  

    

Vaste activa     

Immateriële vaste activa 0 0 

    

Materiële vaste activa 5.343 5.955 

Investeringen economisch nut 5.343 5.955 

    

Financiële vaste activa 591 273 

Kapitaalverstrekkingen aan:   

 deelnemingen 18 18 

Leningen aan:   

 overige verbonden partijen 573 255 

Totaal vaste activa 5.934 6.228 

    

Vlottende  activa   

Voorraden 43 76 

Grond en -hulpstoffen 43 49 

Onderhanden werk 0 27 

    

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 6.320 7.525 

Vorderingen op openbare lichamen 402 0 

Rekening courant verhouding met niet financiële instellingen 923 709 

Overige vorderingen 4.206 4.790 

Overige uitzettingen 789 2.026 

    

Liquide middelen 1.415 899 

Kassaldi 7 8 

Banksaldi 1.408 891 

    

Overlopende activa 1.949 1.563 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ont-

vangen voorschotbedragen  die ontstaan door voorfinanciering op 

uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

  

 Europese overheidslichamen 0 0 

 Het Rijk 0 0 

 Nederlandse overheidslichamen 279 899 

Nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen die ten 

laste van volgende begrotingsjaren komen 

1.670 664 

    

Totaal vlottende activa 9.727 10.063 

    

Totaal activa 15.661 16.290 
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2.1.2 Passiva 

 

Passiva Bedragen x € 1.000  
31-12-

2017  

31-12-

2016  

    
Vaste Passiva     

Eigen vermogen 5.235 -1.140 

Algemene reserve 0 0 

Bestemmingsreserves 3.685 2.280 

Gerealiseerde resultaat 1.550 -3.420 

    
Voorzieningen 0 0 

    
Vaste schulden met een rent typische looptijd langer dan één jaar 2.307 3.275 

Obligatieleningen  0 

Onderhandse leningen van:   
 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.307 3.275 

    
Totaal vaste passiva 7.542 2.135 

    
Vlottende passiva   

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één 

jaar 

5.471 11.033 

Overige kasgeldleningen 0 0 

Banksaldi 3.383 3.049 

Overige schulden 2.088 7.984 

    
Overlopende passiva 2.648 3.122 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een vol-

gend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terug-

kerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

1.867 2.383 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

  

 Europese overheidslichamen 0 0 

 Het Rijk 0 0 

 Nederlandse overheidslichamen 781 739 

    
Totaal vlottende passiva 8.119 14.155 

    
Totaal passiva 15.661 16.290 

    
    

Gewaarborgde geldleningen 0 0 
    

Garantstellingen 0 0 
    

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  966  14 

 

In paragraaf2.3.2. “Toelichting op de balans per 31 december” zijn verdere specificaties en 

toelichtingen op de activa en passiva opgenomen. 
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2.2 Staat van lasten en baten 2017 
 

Onderstaand overzicht bevat de primitieve (geactualiseerde) begroting en de gewijzigde begroting 

2017 (= 3e Berap 2017). De realisatie 2017 wordt vergeleken met de gewijzigde begroting (in het ka-

der van de rechtmatigheid). 

Bedragen x € 1.000 Raming 

begroting 

2017 voor 

wijziging 

Raming  

begroting 

2017 na 

wijziging 

(= 3e Berap) 

Realisatie 

2017 

Afwijkingen 

ten opzichte 

van de gewijz. 

begroting 

(= 3e Berap) 

LASTEN     

BUG lasten uitkeringen 23.872 23.320 22.917 -403 

BUIG LKS Banenafspraken 0 410 505 95 

BUIG LKS Beschut Werken 0 10 0 -10 

BUIG Lasten  23.872 23.740 23.422 -318 

     

BBZ Lasten 392 700 687 -13 

Bijzondere Bijstand Lasten 1.725 2.062 2.014 -48 

     

Re-integratie 1.592 1.384 1.153 -231 

HOB 357 459 245 -214 

Beschut werken 140 0 0 0 

Banenafspraakbanen 735 0 0 0 

     

Lasten PMC’s Werkbedrijf 309 175 150 -25 

Werkpool 28 0 0 0 

Fidant 720 790 739 -51 

     

Salarissen gesubsidieerd personeel 14.948 14.747 14.768 21 

- doorbelast Ruelong BV -4.320 -4.264 -4.246 18 

Lage-inkomensvoordeel (LIV) -250 -250 -269 -19 

- doorbelast LIV Ruelong BV 71 71 73 2 

Overige personeelslasten 407 407 449 42 

Netto personeelslasten gesubs. pers. 10.856 10.711 10.775 64 

     

Salarissen niet gesubsidieerd personeel 9.443 9.423 9.494 71 

- doorbelast Ruelong BV -673 -639 -648 -9 

- doorbelast intern/extern 0 0 -78 -78 

Overige personeelslasten 119 119 159 40 

Netto personeelslasten ongesubs. pers. 8.889 8.903 8.927 24 

     

Inhuur derden 517 626 627 1 

Afschrijving , onderhoud en rente 975 950 847 -103 

Lasten meerjarig onderhoud gebouwen 366 0 0 0 

Algemene lasten 1.831 1.886 2.114 228 

Lasten overige omzet 0 0 38 38 

Incidentele lasten 100 100 177 77 

Budget Baanbrekers 2.0 0 120 115 -5 

     

Totale lasten 53.404 52.606 52.031 V     575 
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Bedragen x € 1.000 Raming 

begroting 

2017 voor 

wijziging 

Raming  

begroting 

2017 na 

wijziging 

(= 3e Berap) 

Realisatie 

2017 

Afwijkingen 

ten opzicht 

van de gewijz. 

Begroting 

(= 3e Berap) 

BATEN     

Rijksbijdrage BUIG 23.415 23.749 23.749 0 

Invorderingen 600 690 732 42 

Totaal BUIG 24.015 24.439 24.481 42 

     

BBZ baten 312 620 707 87 

Bijzondere bijstand baten 1.725 2.062 2.014 -48 

     

Re-integratie 1.668 1.716 1.716 0 

HOB 357 459 245 -214 

Overige bijdrage derden 200 200 186 -14 

     

Baten PMC’s werkbedrijf 3.110 3.150 3.186 36 

Werkpool 1.370 1.450 1.571 121 

Fidant baten (extern) 210 170 149 -21 

Fidant baten (intern) 360 396 366 -30 

     

Rijksbijdrage WSW 13.599 13.277 13.277 0 

Doorschuiven naar Ruelong BV -3.524 -3.600 -3.575 25 

Vergoeding buitengemeenten -650 0 -14 -14 

Vergoeding Begeleid Werken (BW) -200 -168 -170 -2 

Netto Rijksbijdrage WSW 9.225 9.509 9.519 10 

     

Baten overige omzet 0 0 120 120 

Dienstverleningsovereenkomst Ruelong 807 807 821 14 

Bijdrage gemeenten 8.885 8.885 8.885 0 

Incidentele baten 5.020 5.120 4.440 680 

     

TOTALE BATEN 57.264 58.982 58.406 N       576 

     

SALDO VAN LASTEN EN BATEN V   3.860 V    6.376 V   6.375 N            1 

Mutaties reserves:     

Toevoeging Algemene reserve -3.420 -3.420 -3.420 0 

Toevoeging personeelsvoorziening -20 -20 -20 0 

Onttrekking reserve vakantiegeld 0 0 21 V        21 

Toevoeging onderhoud gebouwen -240 -240 -240 0 

Onttrekking onderhoud gebouwen 366 0 0 0 

Onttrekking debiteuren BUIG 1.319 1.319 1.319 0 

Toevoeging herpositionering -1.865 -2.600 -2.600 0 

Onttrekking herpositionering 0 120 115 N          5 

     

RESULTAAT NA BESTEMMING 0 V    1.535 V   1.550 V        15 

 

In paragraaf 2.3.3. “Toelichting op de staat van baten en lasten” zijn verdere verklaringen op de 

realisatiecijfers 2017 en de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017 opgenomen. 
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2.3 Toelichtingen 
 

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 

schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 

gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Materiële vaste activa met economisch nut 

De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota Investeren, Waardering en Afschrijven (IWA), die 

op 18 december 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld (c.q. herbevestigd). Dit betreft 

Gronden en terreinen   0 jaar 

Gebouwen, exclusief technische installaties 40 jaar  

Renovatie restauratie en verbouw  20 jaar 

Tijdelijke gebouwen  15 jaar 

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 
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Overige 

investeringen 

met economisch 

nut  

 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaar-

digingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de des- 

betreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het 

saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van in-

gebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij  

rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met 

economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.  

 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een 

bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duur-

zaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet 

plaatsgevonden. 

 

Financiële vaste 

activa 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbon-

den partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna 

anders is vermeld – opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorzie-

ning voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaal-verstrekkingen 

aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-

prijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel 

mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot 

dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De  

actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 

 

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als Baanbrekers parti-

cipeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.  

 

Vlottende activa 

Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd  

tegen (historische) kostprijzen Incourante voorraden worden afgewaardeerd 

naar marktwaarde.  

 

Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de 

lagere marktwaarde.  

 

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de markt-

waarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich 

vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verre-

kenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de 

vervaardiging kunnen worden toegerekend.  

 

Vorderingen en 

overlopende  

activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte 

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt 

statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 

 

Liquide middelen 

en overlopende 

posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 



Jaarstukken 2017 

Pagina  29 van  74 

Vaste schulden 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane 

aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 

geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten 

op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; ver-

liezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders waarbij met de productie 

een langere tijd is gemoeid, wordt op een voorzichtige wijze naar evenredigheid 

van de stand van het werk gecalculeerde winst verantwoord. Op materiële 

vaste activa wordt afgeschreven op basis van verkrijgings- of vervaardigings-

prijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 

geschatte economische levensduur. 

 

Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte  

bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder  

aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de eigen or-

ganisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde goederen 

en diensten. 

 

Kosten 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking  

hebben. 

Personeelskosten 

 

De personeelskosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten opzichte 

van voorgaand jaar en de begroting, is in de realisatie een nadere onder- 

verdeling gemaakt naar de salariskosten, de overige personeelskosten en de 

doorberekende kosten aan Ruelong. 

 

Borg- en garantiestellingen 

Voor zover leningen Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het totaalbedrag van de 

gewaarborgde schuldrestanten per einde dienstjaar opgenomen. Op dit moment overigens niet van 

toepassing. 
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2.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 

 

2.3.2.1 Vaste activa 
 

2.3.2.1.1 Materiële vaste activa 

Investeringen economisch nut: 

Bedragen x€1.000 

Boek-

waarde  

31-12-2016 

Inves-

terin-

gen 

Desinvesteringen 

/ 

 bijdrage derden 

Afschrijving 

desinveste-

ring / afwaar-

deringen 

Afschrij-

vingen 

Boek-

waarde  

31-12-2017 

Terreinen 974 0 -22 0 0 952 

Bedrijfsgebouwen 3.733 0 -98 82 -322 3.395 

Machines en installaties 481 0 0 0 -92 389 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 767 43 0 0 -203 607 

Totaal 5.955 43 -120 82 -617 5.343 

De desinvestering en de (cumulatieve) afschrijving desinvestering hebben betrekking op de verkoop 

van de locatie Ecliptica in Loon op Zand. 

De belangrijkste investeringen in 2017 zijn: 

 

Bedragen x € 1.000 Investeringsaanvraag werkelijk besteed 2017 

DMS (software pakket) 20 20 

Vrachtwagen incl. laadbak/klep 23 23 

 Totaal 43 43 

 

 

2.3.2.1.2 Financiële vaste activa 

 

Bedragen x €1.000 
Boekwaarde 

31-12-2016 

Balans-

waarde 

31-12-

2016 

Investe-

ringen 

Aflos-

singen 

Afwaarde-

ringen/ 

Desinves-

teringen 

 

Boek-

waarde 

31-12-

2017 

 

Voorzie-

ning 

 

Balans-

waarde 

31-12-

2017 

 

Kapitaalverstrekkingen 

aan Deelnemingen 

18 18 0 0 0 18 0 18 

Leningen aan overige 

verbonden Partijen 

1.755 255 0 -348 0 1.407 -834 573 

Totaal 1.773 273 0 -348 0 1.425 -834 591 

 

In 2009 is Ruelong BV opgericht met als doel de samenwerking met Vebego International BV te reali-

seren. Het startkapitaal bedroeg € 18.000 en blijft op de balans staan. Baanbrekers is formeel 100% 

eigenaar van Ruelong BV (WML-Facilitair), waardoor de samenwerking met Vebego in de constructie 

met Ruelong, niet meer in die hoedanigheid bestaat. 

 

Voor de verbouwing van het gebouw, waar in 2013 door gemeente Waalwijk de milieustraat is ge-

vestigd, is een lening van € 300.000 afgesloten; balanswaarde eind 2016 was € 255.000. Deze heeft 

een looptijd van 20 jaar en kent een rentepercentage van 3,4 procent; jaarlijkse aflossing is dus  

€ 15.000. Balanswaarde eind 2017 is € 240.000 (deel van € 573.000). 

 

In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong BV. 

Het betreft een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar en een aflossing in 9 halfjaarlijkse termij-

nen. Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV. Bij het opstellen 
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van de jaarrekening 2016 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baanbrekers aan Rue-

long BV niet zeker is. Derhalve is in 2016 een voorziening voor oninbaarheid van de lening opgeno-

men. In 2017 zijn daadwerkelijk twee aflossingstermijnen door Ruelong BV voldaan (in totaal voor  

€ 333.000). Op grond daarvan en de toenmalige positieve vooruitzichten van Ruelong voor de exploi-

tatie 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Baanbrekers op 12 juli 2017 besloten de voorziening van 

€ 1.500.000 te laten vrijvallen en in te zetten als dekkingsmiddel voor het begrotingsjaar 2017. 

 

In 2017 zijn twee aflossingstermijnen door Ruelong BV voldaan (in totaal voor € 333.000); het restant 

van de lening is eind 2017 € 1.167.000. Inmiddels blijkt uit de concept-jaarrekening 2017 van Ruelong 

BV een verlies van € 341.000. Daarnaast is inmiddels een voorstel Baanbrekers 2.0 door het Dagelijks 

Bestuur aan het Algemene Bestuur voorgelegd. Dit voorstel kan gevolgen hebben voor de toekom-

stige exploitatie van Ruelong BV. De besluitvorming daarover is door het Algemeen Bestuur uitge-

steld tot na de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Pas na besluitvorming in het Algemeen Bestuur 

(mogelijk in juli 2018) kan een zinvol oordeel worden gevormd over de meerjaren exploitatie van 

Ruelong BV. Wel is duidelijk dat de twee aflossingen in 2018 kunnen worden geëffectueerd (totaal € 

333.000); eind 2018 is de waarde van de lening dan € 834.000; dit bedrag wordt voorzien. Na besluit-

vorming over Baanbrekers 2.0 zal opnieuw een oordeel over de mate van oninbaarheid van het res-

tantbedrag van € 834.000 worden gevormd. 

 

2.3.2.2 Vlottende activa  
 

2.3.2.2.1 Voorraden 

Grond- en hulpstoffen: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2017 

Boekwaarde 

31-12-2016 

Productieartikelen 42 48 

Hulpmiddelen 1 1 

Veiligheidsartikelen 0 0 

Kleding / schoenen 0 0 

Gereed product 0 0 

Totaal 43 49 

Van de posten veiligheidsartikelen, kleding/schoenen en gereed product is de voorraad kleiner dan 

 € 500.  

 

Onderhanden werk: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

31-12-2017 

Boekwaarde 

31-12-2016 

Onderhanden werk 0 27 

Totaal 0 27 

 

2.3.2.2.2 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2017 

Voorziening 

Oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2017 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Vorderingen op openbare lichamen 402 0 402 0 

Rekening-courant verhouding met niet financi-

ële instellingen 
923 0 923 709 

Overige vorderingen 6.932 -2.845 4.087 4.790 

Overige uitzettingen 789 0 789 2.026 

Totaal 9.046 -2.845 6.201 7.525 
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De vorderingen op openbare lichamen betreffen vorderingen vanuit Inkomensondersteuning  

(€ 377.000), Re-integratie & Participatie (€ 12.000), Werkbedrijf (€ 9.000) en Bedrijfsvoering  

(€ 4.000). 

De rekening courantverhouding met niet financiële instellingen heeft betrekking op Ruelong BV  

(€ 721.000), op stichting SBW (€ 12.000) en op stichting Fidant (90.000). 

 

De overige vorderingen bestaan uit: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2017 

Voorziening 

Oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2017 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Bijstandsdebiteuren 6.911 -2.719 4.192 3.957 

Overige debiteuren Baanbrekers  21 -7 14 833 

Totaal 6.932 -2.726 4.206 4.790 

Met betrekking tot de vorderingen wordt opgemerkt dat op het uitstaande saldo een bedrag van  

€ 2.719.000 in mindering wordt gebracht. Dit betreft de berekende voorziening dubieuze debiteuren 

op basis van oninbaarheid van de vorderingen. Dit is het cumulatieve (resterende) bedrag van alle als 

(mogelijk) (deels) oninbaar voorziene vorderingen in de afgelopen jaren. Het bedrag dat eind 2016 

als oninbaar was voorzien is € 2.731.000 (een afname van € 12.000). 

 

De overige uitzettingen bestaan uit: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde  

31-12-2017 

Voorziening 

oninbaarheid 

Balanswaarde 

31-12-2017 

Balanswaarde 

31-12-2016 

Debiteur Ruelong 0 0 0 1.157 

Debiteuren  werkbedrijf 789 0 789 869 

Totaal 789 0 789 2.026 

 

De overige uitzettingen dalen met name doordat in 2016 interne facturen aan Ruelong BV open  

stonden (i.v.m. de destijds nog te regelen nieuwe dienstverleningsovereenkomst). 

 

 

2.3.2.2.3 Nominatieve stand bijstandsdebiteuren 

 

Dit betreft de nadere uitsplitsing van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren per 31-12-2017: 

 

Bedragen in € Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Hoofdsom per 1 januari 2017 1.970.194 782.013 3.935.359 6.687.566 

Opgeboekte vorderingen 461.154 262.114 882.881 1.606.149 

Ontvangen -341.984 -210.510 -584.137 -1.136.631 

Correctie op vorderingen -29.885 -3.693 -212.231 -245.809 

Buiten invordering 0 0 0 0 

Subtotaal 2.059.479 829.924 4.021.872 6.911.275 

Correctie op vorderingen -860.825 -278.565 -1.579.476 -2.718.866 

Waarde op balans per 31-12-2017 1.198.654 551.359 2.442.396 4.192.409 

 

Het totaalbedrag is opgenomen onder de post overige vorderingen (zie hierboven). 

Hieronder is de hoofdsom per 31 december 2017 gespecificeerd naar soort vordering: 

 

Bedragen in € Heusden Loon op Zand Waalwijk TOTAAL 

Terugvordering bijstand Wwb BUIG 1.433.737 457.825 2.655.510 4.547.072 

Terugvordering Ioaw BUIG 85.940 585 9.218 95.742 

Terugvordering Ioaz BUIG 0 0 18.667 18.667 
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Bedragen in €              vervolg Heusden Loon op Zand Waalwijk TOTAAL 

Terugvordering Bbz 3.939 0 0 3.939 

Terugvordering bijz. bijstand 72.202 13.863 86.742 172.807 

Terugvordering WWV 0 0 13.355 13.355 

Bruto verrekening UVI  WWB BUIG 5.816 0 3.871 9.687 

WIJ 4.550 3.322 303 8.176 

Kinderalimentatie Wwb 741 0 0 741 

Adm. kosten/rente vorderingen 15.914 9.290 23.612 48.815 

Cessies Wwb BUIG 0 2.809 0 2.809 

Krediethypotheek Wwb BUIG 46.090 79.295 263.921 389.306 

Onderhoudsplicht Wwb BUIG 52.020 2.595 133.749 188.364 

Leenbijstand Bbz renteloos 51.017 78.486 99.763 229.267 

Leenbijstand Bbz rentedragend 182.794 126.847 392.190 701.831 

Wet boete Wwb BUIG 52.012 39.354 94.844 186.209 

Wet boete IOA BUIG 354 0 0 354 

Leenbijstand Wwb bijz. bijstand 10.954 14.788 86.446 112.188 

WI eigen bijdrage 335 270 540 1.145 

WI boete 100 234 9.723 10.057 

Leenbijstand WWB 40.963 359 129.420 170.742 

Sub-totaal 2.059.479 829.923 4.021.873 6.911.275 

Voorziening dubieuze debiteuren -860.825 -278.565 -1.579.476 -2.718.866 

Waarde op balans per 31-12-2017 1.198.654 551.359 2.442.396 4.192.409 

 

Op bovenstaand uitstaande bedrag is € 2.718.866 in mindering gebracht in verband met de bere-

kende voorziening op basis van oninbaarheid van de vorderingen. 

 

 

2.3.2.2.4 Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen 

 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2017 Boekwaarde per 31-12-2016 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid  

Midden-Langstraat 
112 499 

Stichting Fidant 90 210 

Ruelong BV 721 0 

Totaal 923 709 

 

2.3.2.2.5 Schatkistbankieren 

Uit het overzicht in paragraaf 2.2.3 Financiering (zie aldaar) blijkt dat het drempelbedrag voor schat-

kistbankieren in 2017 niet is overschreden. Verdere toelichting op schatkistbankieren is opgenomen 

in paragraaf 2.2.3 Financiering. 

 

2.3.2.2.6 Liquide middelen 

 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2017 Boekwaarde per 31-12-2016 

Kassaldi 8 8 

Banksaldi 1.406 891 

Totaal 1.414 899 
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Het banksaldo is met € 0,5 miljoen toegenomen doordat de gemeentelijke bijdragen in 2017 zijn ver-

hoogd (gelet op sluitende begroting) en dat deze niet meer na afloop van het jaar worden aangevuld. 

 

2.3.2.3 Overlopende activa 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2017 Boekwaarde per 31-12-2016 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 

nog te ontvangen voorschotbedragen  die ontstaan door 

voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek beste-

dingsdoel 

 -Europese overheidslichamen 

 -Het Rijk 

 -Nederlandse overheidslichamen 
 

 

 

 

0 

0 

279 

 

 

 

0 

0 

899 
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 
1.670 664 

Totaal 1.949 1.563 

 

2.3.2.3.1 Specificatie overlopende activa 
 

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 

ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt 

worden gespecificeerd:  

Bedragen x € 1.000 
Saldo 

 31-12-2016 
Toevoegingen 

Ontvangen 

bedrag 

Saldo 

31-12-2017 

Nog te ontvangen bijdragen HOB 0 245 235 10 

Nog te ontvangen vangnetuitkering BUIG 2015 760 0 760 0 

Nog te ontvangen BBZ declaratie  51 170 51 170 

Nog te ontvangen bijdrage COA 88 77 88 77 

Nog te ontvangen – overige 0 22 0 22 

Totaal 899 514 1.134 279 

 

De overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 

begrotingsjaren komen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

Bedragen x € 1.000 Specificatie per 31-12-2017 Specificatie per 31-12-2016 

Nog te ontvangen LKS (loonkostensubsidie) 81 0 

Diverse kleinere vooruitbetaalde/nog te ont vangen be-

dragen/afronding 
41 32 

Vooruitbetaalde bedragen automatisering  77 90 

Vooruitbetaalde bedragen st. Gezel inz. Trajecten 19 21 

Nog te ontvangen WSW subsidie (gemeenten) 654 515 

Nog te ontvangen participatiebudget gemeenten 6 6 

Nog te ontvangen LIV 269 0 

Nog te ontvangen WML Facilitair 464 0 

Nog te ontvangen afrekeningen gemeenten 

(KO/Bijz.Bijst.) 
30 0 

Vooruitbetaalde kosten personeelsfeest 29 0 

Totaal 1.670 664 
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2.3.2.4 Eigen vermogen 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2017 Boekwaarde per 31-12-2016 

Algemene reserve 0 0 

Bestemmingsreserves 3.685 2.280 

Gerealiseerde resultaat 1.550 -3.420 

Totaal 5.235 -1.140 

 

2.3.2.4.1 Algemene reserve 

 

Bedragen x € 1.000 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

Toevoeging Onttrekking Bestemming 

resultaat  

vorig  

dienstjaar 

Verminde-

ring ter dek-

king van af-

schrijvingen 

Boekwaarde 

per 

31-12-2017 

Algemene reserve 0 3.420 0 -3.420 0 0 

Totaal 0 3.420 0 -3.420 0 0 

 

Het negatieve resultaat van 2016 (€ 3.420.000) is in 2017 aangezuiverd door de deelnemende 

gemeenten. In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers 

over een eigen vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, indien daar vanuit bedrijfseconomisch 

standpunt aanleiding toe is. Momenteel beschikt Baanbrekers niet over een algemene reserve. Bij de 

Kadernota 2018 is door het Algemeen Bestuur herbevestigd dat dat (momenteel) niet als 

noodzakelijk wordt gezien. Bedrijfsresultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten. 

 

2.3.2.4.2 Bestemmingsreserves 

 

Het verloop in 2017 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

per  

31-12-2016 

Toevoeging Onttrekking 

Bestemming 

resultaat vo-

rig dienstjaar 

Verminde-

ring ter dek-

king van af-

schrijvingen 

Boekwaarde 

per 

31-12-2017 

Vakantiegeld 572 0 -21 0 0 551 

Personeelsvoorziening 76 20 0 0 0 96 

Onderhoud gebouwen 313 240 0 0 0 553 

Egalisatiereserve debi-

teuren BUIG 
1.319 0 -1.319 0 0 0 

Herpositionering 0 2.600 -115 0 0 2.485 

Totaal bestemmings- 

Reserves 
2.280 2.860 -1.455 0 0 3.685 

 

Reserve  Omschrijving 

Reserve Vakantiegeld De reserve Vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de 

vakantiegelden over de periode juni t/m december over het verstreken 

jaar. Opgenomen is de afgenomen verplichting van vakantiegelden. De 

onttrekking komt door de invoering van het Individueel Keuze Budget 

(IKB) voor ambtenaren. 

 

Reserve 

Personeelsvoorziening 

De reserve Personeelsvoorziening is bestemd voor een personeelsfeest. 

Hier wordt jaarlijks € 20.000 voor gereserveerd. Inmiddels is begin 2018 
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het jubileumfeest gehouden. Daarbij zijn we ruim binnen het 

beschikbare budget gebleven. 

 

Reserve Onderhoud 

gebouwen 

De reserve Onderhoud gebouwen is door het Algemeen Bestuur bij het 

besluit van 19 december 2016 ingesteld naar aanleiding van het 

meerjaren onderhoudsplan gebouwen. In dat plan is ook een meerjaren 

overzicht opgenomen van toevoegingen en onttrekkingen voor de 

komende jaren op basis van de investeringsplannen gebouwen.  

 

Egalisatiereserve 

debiteuren BUIG 

De Egalisatiereserve debiteuren BUIG was bedoeld om schommelingen 

in het bestand op te vangen. Het Algemeen Bestuur heeft op 12 juli 

2017 besloten deze egalisatiereserve op te heffen en deze via 

bestemming van het resultaat 2017 af te wikkelen. 

 

Bestemmingsreserve 

herpositionering 

De 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 begrotingen 2017 en 2018. De uitkomst 

van de 2e  2017 Q2 heeft voor € 735.000 invloed op het in de geactuali-

seerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat die € 735.000 deel 

uitmaakte van het “tekort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 

werd gedekt uit de bestemmingsreserve he-positionering. Nu voor dit 

deel deze dekking niet nodig is, stijgt de storting in de bestemmings-

reserve Herpositionering naar € 2.600.000.  Aan onttrekking reserve 

herpositionering was in 2017 een bedrag van € 200.000 voorzien, 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 2.3.3.20 Budget Baanbrekers 2.0 en komt in werkelijkheid in 2017 

uit op € 115.000. De onttrekking uit de reserve herpositionering komt 

hierdoor in 2017 € 85.000 lager uit. Dit bedrag is nodig in 2018. 

 

2.3.2.5 Gerealiseerde resultaat 
 

Bedragen x € 1.000 

Boek-

waarde per 

31-12-2016 

Toevoeging Onttrek-

king 

 Bestem-

ming resul-

taat  

vorig  

dienstjaar 

Verminde-

ring ter 

dekking 

van af-

schrijvin-

gen 

Boek-

waarde per 

31-12-2017 

Gerealiseerde resul-

taat 
-3.420 1.550 0 

 
3.420 0 1.550 

Totaal -3.420 1.550 0  3.420 0 1.550 

 

De bijdragen van de gemeenten in het resultaat 2016 (€ 3.420.000) is in 2017 verwerkt en ontvan-

gen. Per 31 december 2017 is het positief resultaat van 2017 opgenomen (€ 1.550.000). 

 

 

2.3.2.6 Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 
 

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde per 31-12-2017 Boekwaarde per 31-12-2016 

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken 

en overige financiële instellingen  
2.307 3.275 
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De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 

dan één jaar bedraagt netto: € 33.808. In 2017 is € 968.000 afgelost. 

 

Bedragen x € 1.000 
saldo per  

31-12-2016 

Aflossing  

2017 

Vermeerde-

ring 2017 

saldo per  

31-12-2017 

041010 BNG 110464: 10 jaar 0,49 % 1.500 333 0 1.167 

041010 BNG 107439: 10 jaar 2,58 % 1.080 180 0 900 

041020 BNG 107678:   5 jaar 1,40 % 440 440 0 0 

041030 BNG 108153: 20 jaar 3,40 % 255 15 0 240 

Eindtotaal 3.275 968 0 2.307 

 

 

2.3.2.7 Netto vlottende schulden met een rent typische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde 

per 31-12-2017 

Boekwaarde 

per 31-12-2016 

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen bedoeld in 

artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale 

overheden 

0 0 

Overige kasgeldleningen 0 0 

Banksaldi 3.383 3.049 

Overige schulden 2.088 7.984 

Totaal 5.471 11.033 

 

De overige schulden bestaan uit: 

 

 Specificatie per 31-12-2017 Bedragen x € 1.000 
Ontvangen voorschotten i.v.m. liquiditeit 0 

Uitkeringen december (betaling in januari) 1.320 

Pensioenpremie/loonheffing/BTW 371 

Diverse crediteuren 397 

Totaal 2.088 

Belangrijkste verschil in overige schulden 2017 ten opzichte van 2016 komt door verdwijnen 

ontvangen voorschotten i.v.m. liquiditeit (vorig jaar € 5 miljoen, nu nihil). Dit heeft alles te maken 

met het met ingang van de primitieve begroting 2017 sluitend maken van de begroting (besluit 

Algemeen Bestuur van 12 juli 2017). 
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2.3.2.8 Overlopende passiva 
 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

Bedragen x € 1.000 
Boekwaarde per 

31-12-2017 

Boekwaarde per 

31-12-2016 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een 

volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks 

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume 

1.867 2.383 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

781 739 

Totaal 2.648 3.122 

 

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 

betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtin-

gen van vergelijkbaar volume, bestaan uit: 

 

Bedragen x € 1.000 31-12-2017 31-12-2016 

LIV (laag-inkomensvoordeel) Ruelong 73 0 

Pensioen SBW 95 0 

LKS (loonkostensubsidie) Banenafspraken 117 0 

Overlopende posten 304 0 

WSW 2015/2016 (gemeenten) 130 130 

Af te dragen loonheffing / ZVW (Belastingdienst) 734 728 

Nog te verrekenen WSW bijdragen 289 180 

Vluchtelingenwerk  62 152 

Diversen 63 1.193 

Totaal 1.867 2.383 

 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkerin-

gen met een specifiek bestedingsdoel die dienden ter dekking van lasten van volgende begrotingsja-

ren, bestaan uit: 

 

Bedragen x € 1.000 
Saldo per 

31-12-

2016 

Ontvan-

gen bedra-

gen 

Vrijgeval-

len bedra-

gen of te-

rugbeta-

lingen 

Saldo per 

31-12-

2017 

Provincie ‘Logistiek Assessment’ 80 0 0 80 

Uitkeringsdebiteuren, terugbetalingsverplichting Rijk 659 42 0 701 

Eindtotaal 739 42 0 781 

 

De in de balans op genomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkerin-

gen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
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2.3.2.9 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

Inkoopcontracten: 

Bedragen x € 1.000 Loopt tot Totale waarde 

   

Inkoopcontracten algemeen:   

Cliënt Automatisering 31-12-2018 2 

Cumulus Nederland 31-12-2018 5 

van Delft Installatiebeheer 31-12-2018 1 

Delta Energy BV / Engie 31-12-2020 p.m.* 

Enexis 31-12-2018 40 

Enexis/ Essent 31-12-2018 23 

Intrapost BV 31-12-2018 p.m.* 

Janssen Packaging 31-12-2018 16 

NV Nuon Sales 31-12-2018 p.m.* 

T-Mobile 31-12-2020 54 

Top Labelprinters 31-12-2018 1 

WTS Cleanroom Techn. Systems 31-12-2018 6 

Zorg van de Zaak 31-12-2018 130 

   

Strategische producten:   

ADP Nederland BV 31-12-2018 57 

Centric Netherlands BV 31-12-2018 119 

Centric Netherlands BV 31-12-2018 96 

Cliënt / VM Ware 31-12-2018 5 

Cliënt / Microsoft 01-10-2020 240 

Emergo Systems (Compas) 31-12-2018 10 

GAC Business Solutions 01-05-2019 63 

iBabs BV 31-12-2018 43 

Interaction/next BV 31-12-2018 3 

Loyalis faciliteit personeel 

Schulinck 31-12-2018 34 

TOPdesk Nederland BV 31-12-2018 1 

WSP Systems BV 31-12-2018 5 

Zilveren Kruis faciliteit personeel 

Totaal  952 

Bij de met “p.m.*” gemarkeerde contracten betreft het raamcontracten waarbij een prijs is afgespro-

ken (bv.contracten energie).In dat geval is geen waarde  voor de komende jaren opgenomen (“p.m.”). 

 

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks opzegbaar): 

Bedragen x € 1.000 31-12-2017 31-12-2016 

Leasecontract auto  6 6 

Eikendijk, Loon op Zand 4 4 

Bachlaan, Waalwijk 2 2 

Nieuweweg, Kaatsheuvel 1 1 

Klokkenberg, Loon op Zand 1 1 

Totaal 14 14 
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2.3.2.10 Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen 
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen 

kan als volgt naar de aard van de geldlening worden gespecificeerd: 

 

Bedragen x € 1.000 
Aard / om-

schrijving 

Oorspronke-

lijk bedrag 

Percentage 

borgstelling 

Boekwaarde 

per 

31-12-2017 

Boekwaarde 

per 

31-12-2016 

- 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantiestel-

lingen: 

Bedragen x € 1.000 Omschrijving 
Garantiebedrag 

per 31-12-2017 

- 0 0 

Totaal 0 0 
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2.3.3 Toelichting op het overzicht van lasten en baten in de jaarrekening over 2017 

 

2.3.3.1 BUIG 
 

Lasten 

De BUIG lasten bestaan uit 3 onderdelen: 

a. BUIG lasten uitkeringen 

b. BUIG loonkostensubsidie Banenafspraken 

c. BUIG loonkostensubsidie Beschut Werken 

In de primitieve begroting 2017 waren ten onrechte de posten onder b. en c. apart opgenomen (zie 

hierna onder 2.3.3.5). Vanaf de 2e Berap 2017 zijn deze als onderdeel van de BUIG-lasten 

gepresenteerd; onder a. t/m c worden deze deelposten toegelicht. De financiële eindstand 2017 is 

als volgt: 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

a. BUIG Uitkeringen 23.872 23.320 22.917 22.666 -403 

b. BUIG LKS Banenafspraken * 410 505 * +95 

c. BUIG LKS Beschut Werken * 10 0 0 -10 

Totaal  23.872 23.740 23.422 22.666 V    318 

* In 2016 en in de primitieve begroting 2017 waren BUIG lasten nog niet uitgesplitst c.q. bestond Beschut 

Werken nog niet. 

 

a. BUIG lasten uitkeringen 

In de primitieve begroting 2017 zat in het bedrag van € 23.872.000 eigenlijk ook al een deelpost voor 

Banenafspraken. Dat bleek bij de 2e Berap 2017, waarbij de raming BUIG uitkeringen onder a. is 

aangepast naar € 23.472.000. Binnen de BUIG-lasten is daarna een aparte deelpost Banenafspraken 

opgenomen (zie in bovenstaande tabel onder b.) en de afzonderlijk in de begroting opgenomen post 

Banenafspraken is komen te vervallen (zie onder 2.3.3.5, zat abusievelijk dus dubbel in de begroting).  

Bij de 3e Berap 2017 is de deelpost BUIG uitkeringen verder verlaagd naar € 23.320.000 als gevolg 

van een lager aantal uitkeringen. 

 

Bij de start van 2017 was het aantal uitkeringen al gestegen naar 1.696 (begroting was voor heel 

2017: 1.691) 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 is in de 2e helft van 2017 werkelijkheid geworden: via 1.645 eind september naar 

1.597 eind 2017 (zie ook de tabel hierna). Het gemiddeld aantal uitkeringen 2017 daalde ten opzichte 

van de primitieve begroting van 1.691 naar 1.670; bij de 3e Berap was nog van 1.680 uitgegaan. Die 

laatste daling is nog harder gegaan dan de landelijke trend (zie ook grafiek op de volgende pagina) en 

leidt nu tot een voordeel van € 403.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017. Dit voordeel 

bestaat uit effect lagere aantallen uitkeringsgerechtigden (bijna 1,5 ton) én van de lagere gemiddelde 

uitkering (die nu pas definitief bekend is, zie hierna). 

 

Hoogte gemiddelde uitkering 

Bij de 2e Berap is het gemiddelde bedrag per uitkering bepaald op € 13.881 (zijnde € 23.472.000 / 

1.691), exclusief de opbrengsten uit invordering. Bij de jaarrekening 2017 komt de gemiddelde 

uitkering uit op € 13.723 (zijnde € 22.917.000 / 1.670). 
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Aantallen 

Gedurende 2017 heeft het aantal uitkeringen zich als volgt ontwikkeld:  

 

 Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk 

     

Primaire begroting 2017 1.691 582 279 830 

Werkelijk aantal begin 2017 1.696 584 280 832 

     

Instroom 1e kwartaal 112 35 23 54 

Instroom 2e kwartaal 147 44 31 72 

Instroom 3e kwartaal 109 26 20 63 

Instroom 4e kwartaal 73 23 14 36 

Totaal instroom 441 128 88 225 

     

Uitstroom 1e kwartaal 87 26 14 47 

Uitstroom 2e kwartaal 175 56 49 70 

Uitstroom 3e kwartaal 157 50 29 78 

Uitstroom 4e kwartaal 121 41 18 62 

Totaal uitstroom 540 173 110 257 

     

Stand 31 maart 1.721 593 289 839 

Stand 30 juni 1.693 581 271 841 

Stand 30 september 1.645 557 262 826 

Stand 31 december 1.597 539 258 800 

     

Gemiddeld aantal klanten 2017 1.670 572 268 830 

Gemiddeld aantal 3e Berap 2017 1.680 569 268 843 

Verschil -10 +3 0 -13 

 

Baanbrekers blijft nog steeds beneden de landelijke ontwikkelingen van de BUIG en de daling is in 

2017 ook sneller gegaan dan landelijk: 

 

 
  



Jaarstukken 2017 

Pagina  43 van  74 

b. BUIG loonkostensubsidie banenafspraken 

 

Bedragen x € 1.000 
2e Berap 

2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

BUIG LKS Banenafspraken 360 410 505 * +95 

Totaal  360 410 505 * N       95 

* In 2016 en in de primitieve begroting 2017 waren BUIG lasten nog niet uitgesplitst. 

 

Vanaf de primitieve begroting 2017 tot aan de 2e Berap 2017 waren de lasten Banenafspraken apart 

opgenomen. Bij de 2e Berap is geconcludeerd dat deze lasten al onderdeel uitmaakten van de BUIG-

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

personeel Re-integratie & Participatie op het niveau (qua formatie) van eind 2016 en zitten dus in de 

formatie 2017. De aparte raming is dus komen te vervallen (zat dus dubbel in de begroting) en bij de 

2e Berap is deze als deelbudget binnen de BUIG-lasten € 360.000 opgenomen. 

In de 3e Berap 2017 is aangegeven dat de lasten van de Banenafspraken op basis van declaraties 

(waarbij tot nu toe loonstroken moeten worden overlegd) tot financiële afwikkeling komen. De 

verplichtingen waren  daarbij niet helemaal goed in beeld. Inmiddels is exact nagegaan in hoeverre er 

nog verplichtingen op grond van beschikkingen zijn aangegaan, die nog niet tot financiële afwikkeling 

hebben geleid. Bij de jaarrekening 2017 is daarvoor een balanspost van € 104.000 opgenomen; zijnde 

de belangrijkste reden hogere lasten dan in de 3e Berap 2017 van € 95.000. 

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

lopen, contracten kunnen dus aflopen en niet worden verlengd. Over 2017 heeft het aantal toege-

kende Banenafspraken (op basis van 25,5 uur per week) zich als volgt ontwikkeld: 

 

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 

31-10-2017 52 53 

30-11-2017 66 54 

31-12-2017 61 55 

 

Zoals in de 3e Berap 2017 al is aangegeven, is er in het laatste kwartaal een lichte stijging, gezien de 

praktijkroute en plaatsingen intern. Het blijft heel moeilijk dit te voorspellen. Het Ministerie gaat de 

regeling promoten naar het publiek Mensen kunnen wettelijk gezien niet worden geweigerd, omdat 

het UWV verantwoordelijk is voor het afgeven van een indicatie en de gemeente (lees Baanbrekers) 

vervolgens verplicht is om te ondersteunen bij re-integratie wanneer iemand tot de doelgroep van de 

Participatiewet behoort. 

 

c. BUIG loonkostensubsidie beschut werken 

Bedragen x € 1.000 
2e Berap 

2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

BUIG LKS Beschut Werken 25 10 0 * -10 

Totaal  25 10 0 * V      10 

* In 2016 bestond beschut werken nog niet. 
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In de (geactualiseerde) begroting 2017 is uitgegaan van de wettelijk verplichte aantallen en de be-

staande 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). 

 

Bij de 2e Berap 2017 is de begroting voor beschut werken in 2017 al neerwaarts bijgesteld naar  

€ 25.000, omdat de verwachting was dat beschikkingen pas eind 2017 hun effect zouden hebben. 

Daarbij zijn de uitvoeringskosten 2017 op nihil gesteld. Bij de 3e Berap 2017 is de raming voor be-

schut werken nog verder naar € 10.000 bijgesteld, ook omdat gestart wordt met een proefplaatsing 

met behoud van uitkering. Daarna wordt pas loonkostensubsidie verstrekt; bij de jaarrekening 2017 

zijn de lasten dan ook nihil. 

 

Eind 2017 zijn de volgende aantallen m.b.t. beschut werken van belang: 

 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

UWV negatieve adviezen 1 0 *1)        3 4 

UWV positieve adviezen 7 1 8 16 

BB afgegeven beschikkingen *3) *2)          6 *2)          0 *2)        6 12 

     

Plaatsingen van 31 uur 0,64 0,00 1,83 2,47 

Taakstelling 31 december 2017 5,00 2,00 5,00 12,00 

Nog te realiseren plaatsen 2017 *4)    4,36 *4)     2,00 *4)   3,17 9,53 

 

Opmerkingen: 

*1) In de 3e Berap 2017 stond hier 4. Uit de bij Baanbrekers bekende gegevens, blijkt dat er sprake is 

van 3 negatieve adviezen en 1 intrekking. Die intrekking kan niet als een negatief advies worden 

gezien, vandaar dat dit cijfer na bijstelling lager uitvalt. 

*2) Het verschil van 4 (tussen de positieve adviezen en de afgegeven beschikkingen) is te verklaren 

doordat er 4 kandidaten na 1 januari 2018 een intake bij Baanbrekers hebben, waardoor de be-

schikking niet eerder dan die datum is te verwachten. 

*3) Beschikkingen worden door Baanbrekers afgegeven (niet door het UWV). 

*4) De taakstelling is niet gehaald. Dit is gemeld in de 3e Berap 2017: er is pas in het 4e kwartaal 

2017 gestart met het plaatsen van kandidaten op Beschut werkplekken. De taakstelling, terug-

gerekend per kwartaal (3 fte), is nagenoeg behaald. De verwachting is dat in 2018, naast de rea-

lisatie van de taakstelling uit 2018, ook de overgebleven 9,53 fte uit 2017 gerealiseerd zal wor-

den. 

 

Baten 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Rijksbijdrage BUIG  23.415 23.749 23.749 23.783 0 

Invorderingen 600 690 732 441 +42 

Totaal  24.015 24.439 24.481 24.224 V     42 
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Rijksbijdrage BUIG 

In de primitieve (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 opgeno-

men. Op 18 april 2017 is een nadere voorlopige vaststelling bekend geworden, die in totaal leidt tot 

een extra budget van € 109.000 (= voordeel), dat reeds was gemeld in de 1e en 2e Berap 2017.  

In de 3e Berap 2017 is de definitieve vaststelling voor 2017 opgenomen, met opnieuw een extra bud-

get, nu van € 225.000. Ten opzichte van de primitieve begroting is de rijksbijdrage BUIG in totaal met 

(afgerond) € 334.000 gestegen. 

 
Bedragen x € 1.000 Primitieve  

Begroting 

2017 

Mei- 

circulaire 

2017  

September- 

circulaire 

2017 

Heusden 8.199 8.237 8.316 

Loon op Zand 3.650 3.667 3.701 

Waalwijk 11.566 11.620 11.732 

Saldo 23.415 23.524 23.749 

Begrotingswijzigingen +109 +225 

 

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. In het financieel plaatje voor het Koersdocument Baanbrekers 2.0 zijn 

daarover al nieuwe inzichten verwerkt. Verdere inschattingen zullen worden opgenomen in de nog 

op te stellen actualisering van de ontwerpbegroting 2018. 

 

Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is een pilot voor invordering voor de duur van 1 jaar uitgevoerd. Daarbij is de 

opbrengsttaakstelling invordering BUIG in de begroting verhoogd van € 500.000 naar € 600.000 (rea-

lisatie in jaarrekening 2016 was € 440.000) en zijn de uitvoeringskosten € 96.000 hoger door voorals-

nog tijdelijke inzet van extra personeel. 

Een evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden, de uitkomsten van deze evaluatie worden meegeno-

men in Baanbrekers 2.0. Het totaal ingevorderde bedrag aan BUIG-gelden is met € 732.000 nog iets 

hoger dan bij de 3e Berap 2017 geraamd (€ 690.000) en fors meer dan de voor 2017 verhoogde doel-

stelling van € 600.000 en de in 2016 gerealiseerde € 441.000). Bovendien zijn ten gunste van de bud-

getten BBZ en Bijzondere bijstand ook grotere invorderingen dan voorheen gerealiseerd worden (in 

totaal voor de 3 budgetten werd in 2016 € 700.000 terugontvangen, in 2017 is dat uitgekomen op  

€ 1,1 miljoen). 

 

Saldo BUIG 2017 (incl. lasten Banenafspraken) 

 

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Uitgaven BUIG 2017 (a + b + c) 8.154 3.664 11.604 23.422 

Invorderingen -208 -112 -412 -732 

Saldo 2017 7.946 3.552 11.192 22.690 

     

Budget rijksbijdrage 2017 8.316 3.701 11.732 23.749 

Totaal +370 +149 +540 +1.059 

 

Saldo in percentages:     

Overschot in percentage 4,4 % 4,0 % 4,6 % +4,5 % 
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Indien tekort per gemeente meer dan 5% is, kan een beroep gedaan worden op de vangnetregeling. 

Gelet op de overschotten per gemeente (tussen de 4,0 en de 4,6 %), is dat voor 2017 niet aan de 

orde. 

 

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. Voor 2017: 

 

Aantallen  Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal in % 

klachten binnengekomen 2 9 5 1 17  

 afgehandeld 4 5 6 2 17 100 % 

 waarvan uit 2016 3       3 18 % 

 Na mediation opgelost 2 5 6 3 16 94 % 

 commissie 2 0 0 0 0 0 % 

 gegrond 0 0 0 0 0 0 % 

bezwaren binnengekomen 55 58 75 57 245  

 afgehandeld 81 71 56 83 291 100 % 

 waarvan uit 2016 75 10 1 0 86 30 % 

 gegrond 13 2 0 0 15 5 % 

 gedeeltelijk gegrond 9 4 11 6 31 11 % 

voorlopige binnengekomen 6 7 3 2 18  

voorzieningen afgehandeld 3 8 6 1 18 100 % 

 waarvan uit 2016 2       2 11 % 

 toegekend 0 1 2 0 3 17 % 

(hogere) binnengekomen 19 14 11 13 57  

beroepen afgehandeld 11 11 9 27 58 100 % 

 waarvan uit 2016 11 5 2 9 27 47 % 

 gegrond 1 1 0 2 3 (+1) 5 % 

 gedeeltelijk gegrond 1 2 0 0 3 5 % 

 

Opmerkingen: 

- 1 klacht is niet behandeld omdat de cliënt in de tussentijd kwam te overlijden (verklaart het ver-

schil tussen 16 in mediation en 17 binnengekomen/afgehandeld). 

- 1 gegrond hoger beroep is niet door cliënt, maar juist door Baanbrekers ingediend en in gelijk 

gesteld; het percentage is gebaseerd op het aantal gegronde beroepen exclusief 1 (zelf). 

 

De werkvoorraden zijn in 2017 afgenomen. Er zijn per 31 december 2017 nog 40 af te handelen be-

zwaren. Geen klachten of voorlopige voorzieningen. Er lopen nog 17 beroepszaken (allemaal inge-

diend in 2017) en 15 hoger beroepszaken (1 uit 2015, 6 uit 2016, en 8 uit 2017). 

De gemiddelde doorlooptijd van bezwaren was in 2017 52,5 dagen. De wettelijke termijn is 12 weken 

met een eventuele verlenging van 6 weken. Baanbrekers is één maal in gebreke gesteld, maar dat 

was niet terecht. Er is geen dwangsom betaald. 

 

 

2.3.3.2 BBZ 
Op de BBZ regeling wordt door een beperkt aantal mensen een beroep gedaan. Ook gaat het dan in 

een aantal gevallen om het verstrekken van kapitaalleningen. De begrote baten en lasten zijn geba-

seerd op de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen drie jaren. Gezien de aard van de regeling, 

kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om kleine aantallen klanten gaat met 
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niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent vanuit het rijk een vergoedingssys-

tematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van baten moet worden terugbetaald 

aan het Rijk. Bij die baten gelden grensbedragen; zijn de baten hoger dan die grens, dan deelt het rijk 

niet mee in die extra baten en dat kan tot exploitatievoordelen leiden. Bij de 3e Bestuursrapportage 

was uitgegaan van de standaard verrekening van 75%. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

BBZ lasten  392 700 687 361 -13 

BBZ baten  -312 -620 -707 -295 +87 

Totaal  80 80 -20 66 V  100 

 

Het volume van lasten en baten is fors hoger dan in andere jaren en blijft bijzonder moeilijk te 

voorspellen., het is een open eind regeling. In 2017 doet de situatie zich voor dat inderdaad de met 

het rijk te verrekenen baten uitstijgen boven de benedengrens is ingebouwd. De baten die daar 

bovenuit stijgen, hoeven niet aan het rijk worden terugbetaald. Daardoor ontstaat nu een voordeel 

van (per saldo) € 100.000. 

 

 

2.3.3.3 Bijzondere bijstand 
 

Baanbrekers voert de bijzondere bijstand uit voor de deelnemende gemeenten. De directe lasten 

voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de ge-

meenten gedekt. Voor 2017 betekent dit per gemeente: 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Heusden  485 639 642 502 +3 

Loon op Zand 303 384 359 319 -25 

Waalwijk 937 1.039 1.013 973 -26 

Totaal  1.725 2.062 2.014 1.794 V     48 

 

In de primitieve begroting 2017 waren lasten en baten bijzondere bijstand opgenomen op basis van 

ervaringscijfers. Bij de 2e Berap 2017 werd de begroting gewijzigd naar € 2.062.000, uiteindelijk  

komen de lasten en baten iets lager uit. De uitgaven blijven moeilijk te voorspellen zijn; zie ook het 

verloop over 2017: 

 

Bedragen x € 1.000 Uitgaven Q1 Uitgaven Q2 Uitgaven Q3 Uitgaven Q4 Totaal 

Heusden  172 158 150 162 642 

Loon op Zand 103 85 101 70 359 

Waalwijk 273 241 266 233 1.013 

Totaal  548 484 517 465 2.014 

 

Per kwartaal zijn de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende gemeenten. 

Tegemoetkomingen bijzondere bijstand worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden Participatiewet 

en aan overige minima. Op de volgende pagina zijn per kostensoort en per gemeente de lasten bij-

zondere bijstand over 2017 in een tabel gespecificeerd (bedragen in €). 
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In de onderste regel van deze tabel is het verschil met vorig jaar weergegeven, in totaal € 220.000 

nadelig. Per gemeente betekent dit: 

- Heusden + € 141.000; komt door stijging van het aantal dossiers, vooral op de posten directe  

levensbehoeften (+ € 38.000, voornamelijk het gevolg van meer statushouders, jongeren in dit  

geval (wiens ouders in het buitenland wonen), kosten financiële transacties (+ € 75.000, door het 

vaker opvoeren van bewindvoering, door meer kosten Kredietbank als gevolg van toenemend 

aantal statushouders) en collectieve ziektekostenpremies (+ € 28.000). 

- Loon op Zand + € 40.000; komt door stijging van het aantal dossiers, vooral op de posten kosten 

financiële transacties (+ € 10.000, bewindvoering, Kredietbank) en collectieve ziektekostenpre-

mies (+ € 32.000). 

- Waalwijk + € 39.000; door per saldo een toename van het aantal dossiers, vooral op de posten 

directe levensbehoeften (+ € 41.000, jongere statushouders), kosten financiële transacties  

(+ € 101.000, bewindvoering, Kredietbank voor statushouders) en collectieve ziektekostenpremies  

(+ € 54.000). Daar tegenover staat een daling € 162.000 op de post hulp bij huishouden (wordt 

vanaf 2017 niet meer uit bijzondere bijstand betaald, maar uit WMO-budget van Waalwijk). 

 

 
 

  

Bijzondere bijstand 2017 naar hoofdkostensoorten

omschrijving aantal 
dossiers 

bedrag aantal 
dossiers 

bedrag aantal 
dossiers 

bedrag aantal 
dossiers 

bedrag

directe levensbehoeften 156 213.733 47 67.851 28 26.511 81 119.371

kosten huishouden 52 7.040 12 1.526 13 1.535 27 3.980

voorziening voor wonen 132 106.129 38 25.860 25 17.438 69 62.831

voorziening voor opvang 17 11.791 4 5.916 9 5.531 4 344

kosten maatschappelijke zorg 121 72.624 46 27.356 14 5.916 61 39.351

kosten financiele transacties 872 788.213 267 261.626 163 133.922 442 392.664

kosten uitstroombevordering 5 946 1 569 1 27 3 350

kosten medische dienstverlening 68 25.872 20 6.836 23 11.187 25 7.849

kosten overige kostensoorten 12 18.483 5 5.041 3 5.978 4 7.464

individuele inkomenstoeslag 437 191.573 142 63.548 65 28.275 230 99.750

individuele studietoeslag 5 7.584 3 2.784 1 1.200 1 3.600

SUB-TOTAAL 1.877 1.443.988 585 468.914 345 237.519 947 737.555

Hulp bij huishouding 51 7.583 0 0 15 1.963 36 5.620

Collectieve ziektekostenpremie 2.433 599.440 762 177.804 473 133.468 1.198 288.168

diverse adm. posten/ontvangsten -37.047 -4.222 -14.198 -18.627

TOTAAL 2017 4.361 2.013.964 1.347 642.496 833 358.752 2.181 1.012.717

TOTAAL 2016 4.011 1.793.719 1.238 501.489 730 318.782 2.043 973.447

VERSCHIL (2017 > 2016) 350 220.245 109 141.007 103 39.970 138 39.270

TOTAAL HEUSDEN LOON OP ZAND WAALWIJK
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2.3.3.4 Re-integratie 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten Re-integratie 1.592 1.384 1.153 1.152 -231 

HOB 357 459 245 0 -214 

Totaal lasten 1.949 1.843 1.399 1.152 V    444 

      

Rijksuitkering re-integratie 1.668 1.716 1.716 1.755 0 

HOB 357 459 245 0 -214 

Overige bijdrage derden 200 200 186 149 -14 

Totaal baten 2.225 2.375 2.147 1.904 N   228 

Totaal  V       276 V      532 V     748 V      752 V   216 

 

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 en 3e Berap 2017 is al aangegeven dat deze posten moeilijk zijn in te 

schatten. De bestedingen voor re-integratie kunnen voor 2017 als volgt worden gespecificeerd: 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

gewijz.begr. 

Inburgering, T@W,  

Talent@Werkhart,  

Transferium, opleidingen 

(fiets/reisk.) 

 

 

 

270 

 

 

 

160 

 

 

 

150 

 

 

 

-10 

Inhuur WM Transferium 91 91 94 +3 

Tijdelijke jobcoach 41 0 0 0 

Stimuleringspremies 120 120 103 -17 

VSO PRO (stg. Gezel) 0 155 128 -27 

Subtotaal 1 542 526 475 V     51 

     

Gesubsid. Baanbrekers, 

werkzaam bij: 
 

   

Ruelong 300 210 176 -34 

Werkbedrijf 240 190 140 -50 

Werkpool 120 228 174 -54 

Subtotaal 2 660 628 490 V    138 

     

Gesubsidieerd elders:     

Bruto loonk. Fidant 300 230 188 -42 

Bruto lk. Talentbanen 90 0 0 0 

Subtotaal 3 390 230 188 V      42 

     

Totaal  1.592 1.384 1.153 V    231 

 

Voor dit budget komt deze € 231.000 lager uit dan de gewijzigde begroting, bestaande uit: 

- Een voordeel van € 51.000 op diverse posten re-integratie (gedeelte voor 1e sub-totaal), waarvan 

De lasten op de diverse budgetten bij subtotaal 1 blijven per saldo € 51.000 achter op de 

begroting, door onder andere minder bestedingen op deelbudgetten inburgering, T2W, 

Talent@Werkhart en Transferium (€ 10.000), lagere stimuleringspremies en lagere lasten voor het 

project VSO PRO (stichting Gezel) van € 155.000); een project met toezeggingen uit 2016 en dat 

doorloopt tot midden 2018. 
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- Bij Ruelong BV en bij het Werkbedrijf zijn minder werknemers waarvoor een 50% bijdrage in de 

bruto loonkosten hoeft te worden verstrekt, bij de gewijzigde begroting was de raming met  

€ 140.000 neerwaarts bijgesteld; uiteindelijk heeft deze daling zich nog verder doorgezet  

(€ 84.000 lager). Overigens zijn meer werknemers in de markt geplaatst. 

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

loonkosten bij de gewijzigde begroting juist hoger (€ 108.000), maar uiteindelijk heeft deze 

stijging zich niet voortgezet, nog wel € 54.000 meer dan in de primitieve begroting. Daar is onder 

andere het budget Talentbanen gedeeltelijk voor ingezet (voordeel € 90.000). 

- Door een lager aantal externe medewerkers Fidant is deze post bij de gewijzigde begroting met  

€ 70.000 neerwaarts zijn bijgesteld; uiteindelijk zijn de lasten nog € 42.000 lager geworden. Daar 

tegenover staan ook lagere baten van de werkgevers (totaal € 61.000, zie hierna onder 2.3.3.7). 

Door aantrekkende markt worden meer werknemers met een arbeidsovereenkomst bij de 

werkgevers geplaatst (dus niet via detachering). 

 

Rijksuitkering re-integratie 

Zowel in de Meicirculaire 2017 als 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 primitieve begroting (die gebaseerd was op de Septembercirculaire 2016) valt de 

rijksuitkering 2017 € 48.000 hoger uit. In de gewijzigde begroting 2017 is met deze verhoging  

rekening gehouden, zodat nu bij de jaarrekening geen verschil meer ontstaat. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

gewijz.begr. 

Rijksuitkering re-integratie 1.668 1.716 1.716 0 

Totaal  1.668 1.716 1.716 0 

 

HOB (Huis Opleiding Baan) 

HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is gestart als eenjarig (nieuw) project voor 120 kandidaten, waarvan 

de kosten (in totaal € 357.000) door de gemeenten Heusden (60), Loon op Zand (30) en Waalwijk (30) 

worden gedragen. Lasten bestaan uit inhuur werkmakelaars (2,64 fte, 45 per fte), inzet extra taal- 

training bij Baanbrekers (3 groepen per week, heel jaar), inzet stimuleringspremies en Inzet opleiding 

e.a. instrumenten. Gemeenten betalen per kwartaal per daadwerkelijk uitgevoerd traject. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

gewijz.begr. 

     

Inzet werkmakelaars 270 372 225 -147 

Extra taaltraining 30 30 15 -15 

Stimuleringspremies 33 33 0 -33 

Opleiding c.a. 24 24 5 -19 

Totaal lasten 357 459 245 V   214 

     

Bijdrage gemeenten:     

- Heusden 179 179 129 -50 

- Loon op Zand 89 89 33 -56 

- Waalwijk (+18 + 16) 89 191 83 -108 

Totaal baten 357 459 245 N   214 

     

Totaal  0 0 0 0 
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In het 2e kwartaal van 2017 heeft de gemeente Waalwijk besloten 18 (2 trajecten waren al stil-  

zwijgend 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 trajecten (die steeds een half jaar duren en 

pas vanaf 2 maanden leiden tot een bij de gemeenten te declareren bijdrage per traject) loopt een 

deel van de werkzaamheden door naar 2018. Het project HOB wordt op basis van offertes uitge-

voerd; er is geen terugbetalingsverplichting. Eventueel voordelig / nadelig saldo gaat op in het alge-

heel resultaat van Baanbrekers 

 

Overige bijdragen derden 

In de geactualiseerde begroting 2017 is € 200.000,- aan middelen van derden (zoals Provincie Noord-

Brabant, arbeidsmarktregio en gemeenten) opgenomen.  

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

gewijz.begr. 

Overige bijdragen derden 200 200 186 -14 

Totaal  200 200 186 N     14 

 

In werkelijkheid zijn voor 2017 de volgende bijdragen ontvangen: 

- Regionale gelden plusteam Midpoint Brabant voor inzet werkmakelaar € 61.000. 

- Regionale bijdrage voor het project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone (JWLZ) € 12.000 

- 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. 

- Vanuit de gemeente Waalwijk is € 32.000 ontvangen vanwege het project statushouders aan de 

poort. 

- Overige bijdragen € 19.000, waaronder bijdrage Platform Techniek Heusden voor 6 maanden 

2017 van in totaal € 8.000 en bijdrage Participatie Verklaringstraject (PvT) Waalwijk € 8.000. 

 

 

2.3.3.5 Banenafspraken / Beschut Werken 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

LKS Baanafspraken 519 0 0 0 0 

Uitvoeringskosten 216 0 0 0 0 

Sub-totaal 735 0 0 0 0 

      

LKS Beschut Werken 89 0 0 0 0 

Uitvoeringskosten 51 0 0 0 0 

Sub-totaal 140 0 0 0 0 

      

Totaal  875 0 0 0 0 

 

In de primaire begroting 2017 zijn afzonderlijke posten voor Banenafspraken en Beschut Werken op-

genomen, die bij de 2e Berap 2017 zijn afgeraamd: 

- Banenafspraken 

Uit nadere analyse bij de 2e Berap 2017 bleek dat de lasten LKS Banenafspraken voor deze 

nieuwe regeling al opgenomen zijn in de lasten BUIG (zie 2.3.3.1.b) en de uitvoeringskosten al 
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meegenomen waren bij de beschikbare formatie 2017. Deze post zat dus abusievelijk dubbel in 

de begroting en is daarom middels de gewijzigde begroting komen te vervallen. 

- Beschut werken  

Bij de 2e Berap is gebleken dat de lasten LKS Beschut Werken bij de begrotingspost BUIG thuis 

horen (zie 2.3.3.1.c). Daarnaast is gebleken dat effectuering van de plekken Beschut Werken 

(taakstelling 12 plaatsen per 31-12-2017) pas vanaf december 2017 in gang gezet zouden wor-

den, waardoor de begeleidingskosten 2017 als nihil zijn beschouwd. Als afzonderlijke post is 

deze middels de gewijzigde begroting 2017 komen te vervallen. 

 

 

2.3.3.6 Lasten en baten PMC’s Werkbedrijf 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

      

Directe lasten PMC’s      

Verpakken en assemblage 66 15 21 49 +6 

Wasserij 16 10 6 11 -4 

Twiddus 53 15 3 9 -12 

Cleanroom 70 50 84 106 +34 

Broikes 85 75 35 88 -40 

Sub-totaal 290 165 149 263 -16 

Transferium 19 10 1 1 -9 

Totaal directe lasten PMC’s 309 175 150 264 V    25 

      

Omzet PMC’s      

Verpakken en assemblage 760 760 813 811 +53 

Wasserij 300 320 333 302 +13 

Twiddus 760 770 787 695 +17 

Cleanroom 1.050 1.050 1.028 1.007 -22 

Broikes 200 200 169 193 -31 

Sub-totaal 3.070 3.100 3.130 3.007 +30 

Transferium 40 50 57 57 +7 

Totaal baten PMC’s 3.110 3.150 3.187 3.064 V     37 

      

Resultaat PMC’s      

Verpakken en assemblage 694 745 792 762 +47 

Wasserij 284 310 327 291 +17 

Twiddus 707 755 784 686 +29 

Cleanroom 980 1.000 944 901 -56 

Broikes 115 125 134 105 +9 

Sub-totaal 2.780 2.935 2.981 2.744 V      46 

Transferium 21 40 56 56 +16 

Totaal  2.801 2.975 3.037 2.800 V      62      

 

Algemeen PMC’s 

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

berekening overhead. Deze lasten zitten elders in deze jaarrekening. 

Op basis van de inzichten tot en met het 3e kwartaal 2017 zijn de directe lasten bijgesteld van 
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€ 309.000 naar € 175.000, hetgeen een voordeel oplevert van € 134.000. Dit heeft, zoals in de Be-

stuursrapportage gemeld,  onder andere te maken het doorschuiven van kleine investeringen in ver-

band met nog te maken keuzes Baanbrekers 2.0 en dat enkele directe kosten in de algemene lasten 

zijn opgenomen. 

Over het algemeen liggen gerealiseerde omzet en directe kosten van de PMC’s in lijn met de gewij-

zigde begroting, met per saldo een voordeel van € 62.000, door € 36.000 aan hogere omzet en voor  

€ 25.000 aan lagere directe kosten. Ten opzichte van de primitieve begroting is per saldo zelfs sprake 

van een voordeel van € 236.000. Hiermee is al in 2017 resultaat geboekt op een van de slimmer-op-

ties uit het traject rond Baanbrekers 2.0. Deze zullen in de geactualiseerde begroting dienovereen-

komstig verwerkt worden. 

 

Per PMC zijn de volgende bijzonderheden op te merken m.b.t. het resultaat: 

- Verpakken en assemblage: resultaat is € 47.000 uitgekomen t.o.v. gewijzigde begroting wat wordt 

veroorzaakt door hoog werkaanbod in het 4e kwartaal en inzet van mensen vanuit de Cleanroom 

op Verpakken& Assemblage. 

- Wasserij: resultaat is € 17.000 hoger uitgekomen t.o.v. de bijgestelde begroting met name door 

extra aanbod van twee bedrijven in het 4e kwartaal. 

- Twiddus: met name exclusiviteit kledinginzameling heeft gezorgd dat het resultaat € 29.000 hoger 

is uitgekomen t.o.v. de bijgestelde begroting. 

- Cleanroom: hier is het resultaat € 56.000 achtergebleven t.o.v. begroting. Verklaring hiervoor is 

achterblijvende werkaanbod in het 4e kwartaal. Dit is o.a. veroorzaakt door een  voorraadcorrec-

tie bij een partner. Zoals bij Verpakken & assemblage is opgemerkt zijn mensen van de Cleanroom 

wel ingezet op verpakkingswerkzaamheden waardoor dit negatieve effect grotendeels wordt ge-

compenseerd. Daarnaast zijn in het 4e kwartaal facturen verwerkt, waarmee in de prognose bij de 

3e Berap onvoldoende rekening was gehouden (vandaar € 34.000 nadeel). 

- Broikes: het resultaat is € 9.000 hoger uitgekomen t.o.v. gewijzigde begroting als gevolg van hoge 

klantvraag die doorliep tot eind 2017. 

- Transferium. Het resultaat is €16.000 hoger uitgekomen t.o.v. gewijzigde begroting. Dit heeft met 

name te maken met het binnenhalen van werk met hogere toegevoegde waarde in de 2e helft 

van 2017. 

 

 

2.3.3.7 Werkpool 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directe lasten 28 0 0 -2 0 

Baten 1.370 1.450 1.571 1.297 +121 

Totaal  V   1.342 V  1.450 V  1.571 V   1.299 V     121 

 

Bij de 3e Berap 2017 zijn de directe lasten (exclusief personeelslasten) naar nihil bijgesteld. 

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

In werkelijkheid komt de opbrengst nog hoger uit, onder andere door nieuwe projecten in het laatste 

kwartaal. 
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2.3.3.8 Fidant 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

      

a. Fidant algemeen 720 710 629 0 -81 

b. Banenafspraken 0 60 107 0 +47 

c. Beschut Werken 0 20 3 0 -17 

Totaal lasten 720 790 739 0 -51 

      

a. Fidant algem. (intern) 360 355 314 0 -41 

a. Fidant algem. (extern) 210 170 149 257 -21 

b. Banenafspraken 0 30 51 0 +21 

c. Beschut Werken 0 10 0 0 -10 

Totaal baten 570 565 515 257 -51 

      

Saldo N   150 N   225 N   224 V   257 0 

 

a. Fidant algemeen 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

      

Werkbedrijf (intern) 480 320 281 0 -39 

Werkpool (intern) 240 390 348 0 -42 

Totaal lasten 720 710 629 0 -81 

      

Werkbedrijf (intern) 240 160 140 0 -20 

Werkpool (intern) 120 195 174 0 -21 

Fidant extern 210 170 149 257 -21 

Totaal baten 570 525 463 257 -62 

      

Saldo N   150 N   185 N   166 V   257 V     19 

 

Lasten & baten Fidant intern (Werkbedrijf en Werkpool) 

Vanuit het re-integratiebudget (zie 2.3.3.4) worden middelen beschikbaar gesteld voor plaatsen van 

medewerkers Fidant bij het Werkbedrijf en bij de Werkpool (Werken op locatie). Bij de begroting 

2017 was voor het Werkbedrijf € 480.000 voorzien (2 x 20 kandidaten x 6 maanden x € 2.000) en 

voor de Werkpool € 240.000 (20 kandidaten x 6 maanden x € 2.000) beschikbaar. Gedurende 2017 is 

al zichtbaar geworden dat het aantal medewerkers bij het Werkbedrijf lager en bij de Werkpool ho-

ger zou worden; de begroting is daarvoor bijgesteld. Uiteindelijk is het aantal toch nog lager uitgeko-

men, mede omdat gestart is met medewerkers met loonkostensubsidie BUIG v.w.b. Banenafspraken 

(zie hierna onder b.) 

 

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 loon-

kosten zijn € 2.000 per maand en zijn voor deze 25 medewerkers Fidant opgenomen in het budget 

Re-integratie (zie 2.3.3.4, voor € 300.000,-). In 2017 blijven de inkomsten voor Re-integratie en Parti-
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cipatie € 37.000 achter door gemiddeld een lager aantal werknemers; daarvoor is de begroting tus-

sentijds bijgesteld. Uiteindelijk zijn deze baten nog lager uitgekomen. Onder de post 2.3.3.4 Re-inte-

gratie staat daar tegenover wel een voordeel van € 70.000. 

 

b. Banenafspraken bij Werkbedrijf en Werkpool 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten 0 60 107 0 +47 

Baten (LKS uit BUIG) 0 30 51 0 +21 

Totaal  0 30 56 0 N    26 

 

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

de BUIG wordt een Loonkostensubsidie (LKS; zie ook 2.3.3.1.b) verkregen. Dit is een nieuwe regeling, 

waarvan geen ervaringsgegevens zijn. In het laatste kwartaal is meer gebruik gemaakt van deze rege-

ling dan in begin oktober nog werd ingeschat. 

 

c. Beschut werken 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Lasten 0 20 3 0 -17 

Baten (LKS uit BUIG) 0 10 0 0 -10 

Totaal  0 10 3 0 V     7 

 

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

de BUIG wordt een Loonkostensubsidie (LKS; zie ook 2.3.3.1.c.) verkregen. Dit is een nieuwe regeling, 

waarvan geen ervaringsgegevens zijn. Pas vanaf begin 2018 zal meer van de regeling gebruik worden 

gemaakt. Ook dan komen beschikkingen op grond van de BUIG af, waardoor baten op deze post ko-

men. Over 2017 zijn er nog geen beschikkingen ontvangen. 

 

 

2.3.3.9 Salarissen gesubsidieerd personeel 

 

Per afdeling ontstaat over 2017 het volgende beeld van het gesubsidieerd personeel: 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

“Slapers”(boventalligen) 81 106 145 44 +39 

Bedrijfsvoering & Control 1.118 1.242 1.241 1.230 -1 

Inkomensondersteuning 113 129 128 134 -1 

Re-integratie & Participatie 3.872 3.499 3.492 3.959 -7 

Werkbedrijf 5.444 5.507 5.516 5.425 +9 

Ruelong 4.320 4.264 4.246 4.504 -18 

Sub-totaal 14.948 14.747 14.768 15.296 +21 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -250 -250 -269 0 -19 

Sub-totaal 14.698 14.497 14.499 15.296 + 2 

      

Doorbelast Ruelong BV -4.320 -4.264 -4.246 -4.504 +18 

Doorbelast LIV Ruelong BV 71 71 73 0 + 2 

Totaal  10.449 10.304 10.326 10.792 N     22 
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Voor de doelgroep WSW’ers betekent dit in FTE (= Full Time Equivalent, 36 uur per week): 

 

Afdeling (fte) 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

“Slapers”(boventalligen) 2,11 1,30 1,65 1,05 +0,35 

Bedrijfsvoering 31,80 35,58 35,20 34,65 -0,38 

Inkomensondersteuning 3,22 3,77 3,77 3,66 0,00 

Re-integratie & Participatie 129,24 116,50 115,27 131,72 -1,23 

Werkbedrijf 185,70 187,71 187,82 189,11 +0,11 

Sub-totaal 352,07 344,87 343,71 360,19 +1,14 

Ruelong 140,30 138,98 138,52 147,80 -0,46 

Totaal  492,37 483,85 482,22 507,99 -1,63 

 

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

“slapers” (boventalligen, dan geen formatie meer en minder financiële lasten). Ten opzichte van de 

gewijzigde begroting is per saldo een nadeel van € 13.000, vooral door de toename bij de “slapers”. 

De salarislasten van vanuit Baanbrekers bij Ruelong BV gedetacheerde medewerkers worden doorbe-

last (per saldo neutraal). 

In de begroting 2017 is het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor (structureel) voordelig € 250.000 op-

genomen op basis van een voorlopige berekening, waarbij het aandeel voor Ruelong BV is bepaald 

op € 71.000. Op basis van de voorlopige berekening Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) 

komt Baanbrekers in aanmerking voor LIV, als tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers 

met een laag loon. Voor 2017 komt deze uit op € 269.000, waarvan € 73.000 betrekking heeft op sa-

larissen van Ruelong BV. Deze bedragen horen bij het boekjaar 2017; de definitieve officiële beschik-

king van de Belastingdienst volgt 31 juli 2018.  

 

 

2.3.3.10 Rijksbijdrage WSW 
De rijksbijdrage WSW is op grond van de Meicirculaire 2017 bij de 2e Berap 2017 al bijgesteld naar  

€ 13.277.000; daarbij is de vergoeding buitengemeenten komen te vervallen. In de September-  

circulaire zijn deze bedragen ongewijzigd gebleven. 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Rijksbijdrage WSW 13.599 13.277 13.277 14.810 0 

Vergoeding buitengem.  -650 0 -14 -740 -14 

Doorsch. naar Ruelong BV -3.524 -3.600 -3.574 -3.834 +26 

Vergoeding begeleid werken -200 -168 -170 -193 -2 

Totaal  9.225 9.509 9.519 10.042 V     10 

 

Van de rijksbijdrage WSW is het aandeel van de WSW’ers berekend, die bij Ruelong BV gedetacheerd 

zijn. Voor 2017 is dit bij de 2e Berap 2017 bijgesteld naar € 3.600.000, rekening houdend met een ge-

middelde vergoeding per SE van € 25.240 en enkele verschuivingen van fte’s met andere afdelingen. 

In de primitieve begroting 2017 is nog € 650.000 opgenomen voor vergoeding buitengemeenten. Per 

saldo betaalde Baanbrekers van de ontvangen rijksuitkering aan de buiten het werkgebied van Baan-

brekers gevestigden gemeenten. Bij de Meicirculaire 2017 is de systematiek met ingang van 2017 ge-

wijzigd en ontvangst Baanbrekers de rijksmiddelen op basis van de WSW’ers die bij of via Baanbre-

kers werkzaam zijn. Alleen indien gedurende het jaar WSW’ers verhuizen van / naar het werkgebied 

van Baanbrekers, wordt er voor het lopende jaar een incidentele vergoeding betaald / ontvangen. In 

2017 betrof dit een kleine post van € 14.000. 
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Een beperkte aantal WSW’ers is in dienst bij andere werkgevers en aan hen wordt rijksvergoeding 

doorbetaald (zie regel vergoeding begeleid werken). 

 

2.3.3.11 Salarissen niet-gesubsidieerd personeel 
 

Bedragen x € 1.000 

(afgerond) 

Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directie 500 503 488 464 -15 

Boventalligen 204 241 242 174 +1 

Bedrijfsvoering 2.285 2.377 2.389 2.101 +12 

Inkomensondersteuning 2.813 2.690 2.717 2.428 +27 

Re-integratie & Participatie 1.926 1.954 1.975 2.039 +21 

Werkbedrijf 1.042 1.019 1.037 993 +18 

Ruelong 673 639 648 677 +9 

Sub-totaal 9.443 9.423 9.496 8.876 +73 

Doorbelast Ruelong BV -673 -639 -648 -677 -9 

Doorbelast intern / extern 0 0 -77 -77 -77 

Totaal  8.770 8.784 8.771 8.199 -13 

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 zijn de lasten € 64.000 hoger uitgekomen. 

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

van enkele medewerkers; daardoor is er meer bezetting dan oorspronkelijk begrote formatie (zie ook 

tabel hierna).  

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

genomen van 5 fte (inkomensconsulenten, uitkeringsadministratie, handhaving); effectuering daar-

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

huur derden (zie 2.3.3.13); deze inhuur is dus langer doorgelopen.  

Bij Re-integratie en Participatie en bij het Werkbedrijf zijn de salarislasten ten opzichte van de gewij-

zigde begroting iets toegenomen; daar tegenover staat ook extra opbrengst bij Werkpool en Werkbe-

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

De doorbelaste salarislasten intern / extern (totaal € 77.000) hebben betrekking op het project HOB 

en een activiteit voor de regio Midden-Brabant. 

Afdeling (fte) 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directie 5,50 5,75 5,58 5,00 -0,17 

Boventalligen 2,06 2,47 2,47 1,28 0 

Bedrijfsvoering 33,57 37,71 37,93 31,82 +0,22 

Inkomensondersteuning 48,12 47,54 47,69 43,32 +0,15 

Re-integratie & Participatie 31,31 31,79 32,09 30,24 +0,30 

Werkbedrijf 19,38 19,29 19,38 18,71 +0,09 

Sub-totaal 139,94 144,56 145,12 130,37 +0,56 

Ruelong BV 12,93 12,30 12,38 13,23 +0,08 

Totaal  152,87 156,86 157,50 143,60 +0,64 

 

 

2.3.3.12 Overige personeelslasten (gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel) 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Gesubsidieerd personeel 407 407 448 306 +41 

Niet gesubs. Personeel 119 119 159 236 +40 

Totaal  526 526 607 542 +81 
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De lasten waren tot en met het 3e kwartaal van 2017 in totaal iets lager dan begroot. In werkelijkheid 

komen deze lasten € 81.000 hoger uit, onder andere door lasten voor bedrijfsgeneeskundige dienst 

en opleidingen in het laatste kwartaal en de vakantiegeldverplichting (van € 34.000). Op onderdelen 

kunnen deze lasten als volgt worden gespecificeerd: 

Bedragen x  € 1.000 Primitieve 

Begr. 2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

begroting 

Gratificaties 62 0 -62 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 121 177 +56 

Opleiding 108 124 +16 

Kerstpakket 24 29 +5 

Attenties (jubilea / huwelijk etc.) 20 22 +2 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 65 78 +13 

Afdelingsbudget 27 40 +13 

Vakantiegeldverplichting 0 34 +34 

Overige personeelskosten 199 155 -44 

Ontvangsten (WAO / ziektegeld) -100 -52 +48 

Totaal 526 607 N   81 

 

2.3.3.13 Inhuur derden 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Directie 27 100 87 1 -13 

Bedrijfsvoering 95 150 161 173 +11 

Inkomensondersteuning 295 376 379 681 +3 

Re-integratie & Participatie 50 0 0 186 0 

Werkbedrijf 50 0 0 8 0 

Totaal  517 626 627 1.049 N      1 

 

Bij de 2e Berap 2017 is inhuur derden bijgesteld van € 517.000 naar € 698.000; bij de 3e Berap is het 

budget bijgesteld naar € 626.000. Bij de Directie is de inhuur van de interim-directeur en bij Bedrijfs-

voering extra inhuur bij het team Financiën (onder andere als ziektevervanging) de reden voor extra 

inhuur. Bij Inkomensondersteuning zijn nieuwe formatieplaatsen gemiddeld iets later ingevuld. Daar-

door was de inhuur hoger, maar daartegenover staat een voordeel bij niet-gesubsidieerd personeel.  

Bij het Re-integratie en bij het Werkbedrijf is geen inhuur derden nodig gebleken (was stelpost voor 

ziektevervanging).  

 

2.3.3.14 Afschrijvingen, onderhoud en rente 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Afschrijvingen 675 650 617 659 -33 

Onderhoud 235 235 226 250 -9 

Voorziening onderhoud 0 0 0 150 0 

Vrijval voorziening onderhoud 0 0 0 -313 0 

Rente 65 65 4 77 -61 

Totaal  975 950 847 823 V   103 
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Bij de 3e Berap is de post afschrijvingen al met € 25.000 verlaagd, uiteindelijk komt deze post nog 

eens € 33.000 lager uit. Dit komt onder andere door het achterblijven van investeringen bij het Werk-

bedrijf. Post rente komt lager uit door verrekeningen (realisatie is lager dan vooraf gedacht). 

 

2.3.3.15 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.  

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.  

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Groot onderhoud 256 0 0 0 0 

Verbouw./meubilair 110 0 0 0 0 

Totaal  366 0 0 0 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; in 2018 wordt de fa-

sering van het benodigde onderhoud opnieuw bezien. Het reguliere onderhoud is wel gewoon uitge-

voerd (zie 2.3.3.14). Aangezien in 2017 het meerjarenplan onderhoud gebouwen niet tot bestedin-

gen heeft geleid, is de in 2017 voorziene onttrekking aan de bestemmingsreserve onderhoud gebou-

wen (zie 2.3.3.22) niet nodig. 

 

 

2.3.3.16 Algemene lasten 
De raming van de algemene lasten voor de begroting 2017 is gebaseerd op ervaringscijfers uit voor-

gaande jaren. De algemene lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Hulpstoffen / gereedsch. 122 122 143 131 +21 

Huur 19 19 13 18 -6 

Representatiekosten 16 16 10 16 -6 

Verzekeringen/ belastingen 136 136 132 134 -4 

Energiekosten 230 230 213 209 -17 

Beveiliging 106 106 107 106 +1 

Schoonmaak 166 166 190 165 +24 

Algemene kosten 113 113 94 138 -9 

Kantoorkosten 240 240 228 199 +12 

Automatiseringskosten 635 685 699 692 +14 

Bestuurskosten 20 20 30 26 +10 

Advieskosten 125 125 227 197 +102 

NOSW / OR / Cliëntenraad 20 25 28 20 +3 

Sub-totaal 1.948 2.003 2.114 2.051 N   111 

      

Overige lasten (omzet) 53 53 0 0 V     53 

Overige baten (omzet) -170 -170 0 0 N   170 

Totaal 1.831 1.886 2.114 2.051 N   228 
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Ten opzichte van de gewijzigde begroting komen de algemene lasten hoger uit door met name ho-

gere advieskosten en een andere verantwoording in de jaarrekening van de overige lasten / baten 

(omzet); zie hierna onder 2.3.3.17. Zoals reeds gemeld in de 3e Berap 2017 zijn de kosten van auto-

matisering zijn hoger door de groei van het aantal werkplekken. De advieskosten zijn hoger omdat in 

het laatste kwartaal facturen van de accountant zijn ontvangen (daar was in de prognose onvol-

doende rekening mee gehouden; kosten waren ook hoger dan voorzien, bijvoorbeeld door extra 

werk jaarrekening 2016 Ruelong BV) en omdat eerder al extra (eenmalige) advieskosten zijn gemaakt 

voor totstandkoming Kadernota 2018 (en aanverwante stukken); deze zijn niet uit het budget Baan-

brekers 2.0 gedekt (pas vanaf mei 2017).  

 

2.3.3.17 Lasten en baten overige omzet 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Overige lasten (omzet) 0 0 128 129 +128 

Overige baten (omzet) 0 0 -210 -198 -210 

Totaal  0 0 -82 -69 V       82 

 

In de gewijzigde begroting 2017 maakten de overige lasten en baten (omzet) nog onderdeel uit van 

de algemene lasten (zie hiervoor onder 2.3.3.16). De overige omzet betreft de omzet van de kantine 

en doorbelaste vervoerkosten ten behoeve van personeel. Ten opzichte van de begroting (zie onder 

algemene lasten, per saldo voordeel € 117.000) zijn de hogere lasten niet geheel gecompenseerd 

door hogere baten. Bij de jaarrekening per saldo voordelig € 82.000; ten opzichte van de gewijzigde 

begroting (onder de algemene lasten) een nadeel van € 35.000. 

 

 

2.3.3.18 Dienstverleningsovereenkomst Ruelong BV 
 

Vanaf de jaarrekening 2016 is op basis van reële gegevens een nieuwe opzet voor de doorberekening 

van de dienstverlening tussen Baanbrekers en Ruelong BV gemaakt. Deze is in de AvA van Ruelong op 

3 april 2017 bekrachtigd. Bij de begroting 2017 is de doorberekening op (afgerond) € 807.000 be-

paald. Bij de jaarrekening 2017 hoort een herberekening op basis van werkelijke cijfers te worden 

gemaakt. Deze komt nu uit op € 821.000, iets hoger dan begroot. 

 

De bijdrage van Ruelong aan Baanbrekers is bedoeld voor de werkzaamheden met betrekking tot 

HRM, Administratie en Automatisering die Baanbrekers uitvoert voor Ruelong, een aandeel in de 

overige personeelskosten en een aandeel in de materiële kosten (waaronder die van huisvesting). 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Personele kosten (salaris) 343 343 374 385 +31 

Overige personele kosten 126 126 141 108 +15 

Materiële kosten 337 337 306 338 -31 

Totaal  807 807 821 831 V     14 

 

 

2.3.3.19 Bijdrage gemeenten 
Met ingang van de geactualiseerde begroting 2017 is de voormalige gemeentelijke basisbijdrage van  

€ 4,4 miljoen in de apparaatslasten van Baanbrekers opgegaan in een algemene gemeentelijke bij-

drage, 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 
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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 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Heusden (38,18%) 3.392 3.392 3.392 1.682 0 

Loon op Zand (20,25%) 1.799 1.799 1.799 895 0 

Waalwijk (41,58%) 3.694 3.694 3.694 1.821 0 

Totaal  8.885 8.885 8.885 4.398 0 

N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2017 (= basisjaar) 

 

Het in de 2e en 3e Berap 2017 opgenomen exploitatievoordeel is tussentijds niet verrekend met bo-

venstaande bijdragen. Dit voordeel is als indicatief beschouwd; het resultaat 2017 wordt in deze jaar-

rekening bepaald, met daarbij een voorstel voor verrekening met de gemeenten. 

 

In paragraaf 1.2.3 (algemene dekkingsmiddelen) is de tabel opgenomen met de bedragen rekening 

houdend met het resultaat van voorliggende jaarrekening. 

 

 

2.3.3.20 Incidentele lasten en baten 
 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Voorzien lening Ruelong BV 0 0 0 1.500 0 

Overige Incidentele Lasten 100 100 177 145 77 

Totaal lasten 100 100 177 1.645 N      77 

      

Baten:      

Vrijval voorzien. len. Ruelong 1.500 1.500 666 0 -834 

Bijdr.gem. result. 2016/2015 3.420 3.420 3.420 3.546 0 

Overige incident. baten 100 200 354 112 +154 

Totaal baten 5.020 5.120 4.440 3.658 N      680 

      

Totaal  4.920 5.020 4.263 2.013 N       757 

 

Voor incidentele lasten en baten zijn standaardposten van € 100.000 per jaar in de begroting 2017 

opgenomen. Bij de 2e Berap 2017 is de begroting vanwege te verwachten hogere incidentele baten 

verhoogd met € 100.000.  

Bij de jaarrekening 2017 betreft de post overige incidentele lasten van € 177.000 vooral de afwikke-

ling van diverse posten uit voorgaande jaren, zoals de afwikkeling van pensioenen via SBW  

(€ 95.000), BTW-suppletie voorgaande jaren (€ 30.000), afwikkeling van enkele posten uit 2014  

(€ 37.000). De overige incidentele baten van € 354.000 betreffen onder andere de desinvestering 

door verkoop van het gebouw Ecliptica in Loon op Zand (€ 82.000), huuropbrengsten (€ 35.000), mu-

tatie voorziening debiteuren (€ 193.000) en afwikkeling posten voorgaande jaren (€ 29.000). 

 

In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong BV. In 

de jaarrekening 2016 is voor dit bedrag een voorziening getroffen (zie ook kolom 2016 hierboven). In 

het kader van de primitieve begroting 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten deze voorziening te 
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laten vrijvallen en als incidentele bate op te nemen in de begroting. In 2017 zijn twee aflossingster-

mijnen door Ruelong BV voldaan (in totaal voor € 333.000), Het restant van de lening is eind 2017  

€ 1.167.000 (zie toelichting bij 2.3.2.1.2 Financiële vaste activa).  

Inmiddels blijkt uit de concept-jaarrekening 2017 van Ruelong BV een verlies van € 341.000. Daar-

naast is inmiddels een voorstel Baanbrekers 2.0 door het Dagelijks Bestuur aan het Algemene Be-

stuur voorgelegd. Dit voorstel kan gevolgen hebben voor de toekomstige exploitatie van Ruelong BV. 

De besluitvorming daarover is door het Algemeen Bestuur uitgesteld tot na de raadsverkiezingen van 

21 maart 2018. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur pas in juli 2018 tot een nader besluit 

komt. Pas dan kan een zinvol oordeel worden gevormd over de meerjaren exploitatie van Ruelong 

BV. Wel is duidelijk dat de twee aflossingen in 2018 kunnen worden geëffectueerd (totaal € 333.000); 

eind 2018 is de waarde van de lening dan € 834.000; dit bedrag wordt voorzien. Dit betekent dat van 

de begrote vrijval van € 1.500.000 nu slechts € 666.000 als incidentele bate 2017 is opgenomen 

(zijnde de waarde van de vier aflossingen in 2017 en 2018). Na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 

zal opnieuw een oordeel over de mate van oninbaarheid van het restantbedrag van € 834.000 wor-

den gevormd. 

 

In verband met de verantwoordingsregels BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is in 2017 de 

afwikkeling met de gemeenten van het resultaat van 2016 als incidentele bate van € 3.420.000 opge-

nomen (wordt aan algemene reserve toegevoegd). Bij de mutaties reserves (zie 2.3.3.22) is op dit 

punt eenzelfde bedrag (tegengesteld) in de jaarrekening 2017 verantwoord. Per saldo is dit overigens 

neutraal.  

 

 

2.3.3.21 Budget Baanbrekers 2.0 

 

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

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

gaande van een looptijd tot 1 januari 2018 inclusief bestuurlijke behandeling tot die datum. Inmid-

dels loopt de bestuurlijke behandeling door naar 2018. Financieel betekent dit voor 2017: 

 

Bedragen x € 1.000 
2e Berap 

 2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Verschil 

gewijz.begr. 

Te besteden 

in 2018 

Onderzoek PMC 60 35 31 -4 0 

Projectbegeleider 75 70 70 0 0 

Versterking beleid 40 0 0 0 0 

Vervanging / aanvulling  

reguliere taken 

 

25 

 

15 

 

14 

 

-1 

 

85 

Totaal  200 120 115 V      5 85 

 

Het onderzoek PMC’s zelf komt uit op zo’n € 31.000, behoorlijk lager dan in eerste instantie was be-

groot. 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 zijn 

eind 2017 gestopt; de kosten komen € 5.000 lager uit dan voorzien. 

De deelpost versterking beleid is in 2017 niet ingevuld met extra externe inhuur. 

Bij het team Financiën is tijdelijke extra ondersteuning ingezet (zie deelpost vervanging / aanvulling 

reguliere taken), de lasten komen bij de jaarrekening lager uit dan oorspronkelijk voorzien. Inmiddels 

is duidelijk dat voor verdere verbeteringen extra inzet in 2018 nodig is, dit onderdeel loopt door.  

De lasten 2017 en 2018 worden gedekt uit de bestemmingsreserve herpositionering.  
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2.3.3.22 Post onvoorzien 
 

In de primitieve begroting is geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er in het 

begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 

 

2.3.3.23 Mutaties reserves 

 

Bedragen x € 1.000 
Primitieve 

Begr.2017 

Gewijzigde 

 Begr.2017 

Realisatie 

2017 

Realisatie 

2016 

Verschil 

gewijz.begr. 

Toev. Algemene reserve -3.420 -3.420 -3.420 -3.546 0 

Toev. Personeelsvoorziening -20 -20 -20 -20 0 

Onttr, reserve vakantiegeld 0 0 21 0 +21 

Toev. Onderhoud gebouwen -240 -240 -240 0 0 

Onttr. Onderhoud gebouwen 366 0 0 0 0 

Onttr. Debiteuren BUIG 1.319 1.319 1.319 0 0 

Toev. Res. Herpositionering -1.865 -2.600 -2.600 0 0 

Onttr. Res. herpositionering 200 120 115 0 -5 

      

Totaal  -3.660 -4.841 -4.825 -3.746 V       16 

 

In 2017 zijn de volgende toevoegingen / onttrekkingen inzake resultaatbestemming / reserves:  

- De toevoeging algemene reserve is in de begroting 2017 opgenomen in verband met van de ge-

meenten te ontvangen bijdragen in het nadelige resultaat van de jaarrekening 2016  

(€ 3.420.000, zie ook incidentele baten onder 2.3.3.20). Deze bijdragen worden toegevoegd aan 

de algemene reserve. Dit is op basis van definitieve vaststelling van de jaarrekening 2016 door 

het AB op 12 juli 2017 in deze jaarrekening 2017 verwerkt. Per saldo met de incidentele lasten 

en baten is de post “0”. 

- De jaarlijkse toevoeging reserve personeelsvoorziening van € 20.000 is in de jaarrekening 2017 

verwerkt. Begin 2018 wordt het 5-jarig bestaan van Baanbrekers gevierd; dan vindt pas een ont-

trekking plaats. 

- Aan de reserve vakantiegeld is € 21.000 onttrokken. 

- De toevoeging onderhoud gebouwen van € 240.000 is conform het meerjarenplan 2017 – 2021. 

- De onttrekking onderhoud gebouwen is voor 2017 begroot op € 366.000 en gekoppeld aan de 

werkelijke lasten (zie onder 2.3.3.15 Lasten meerjaren onderhoud gebouwen). De start van de 

investeringen is uitgesteld; eerst worden de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 afgewacht. Beste-

dingen schuiven door naar 2018.  

- De onttrekking debiteuren BUIG is voor € 1.319.000 conform het besluit van het Algemeen Be-

stuur op 12 juli 2017. 

- De 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 begrotingen 2017 

en 2018. De uitkomst van Berap 2017 Q2 heeft voor € 735.000 invloed op het in de geactuali-

seerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat die € 735.000 deel uitmaakte van het “te-

kort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 werd gedekt uit de bestemmingsreserve herposi-

tionering. Nu voor dit deel deze dekking niet nodig is, stijgt de storting in de bestemmingsre-

serve Herpositionering naar € 2.600.000.  

- Aan onttrekking reserve herpositionering is een bedrag van € 200.000 voorzien, 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 2.3.3.20 Budget Baanbrekers 2.0 en komt in werkelijk-

heid uit op € 115.000. De onttrekking uit de reserve herpositionering komt hierdoor in 2017  

€ 85.000 lager uit. Dit bedrag zal in 2018 benodigd zijn voor de daarnaar doorlopende kosten. 
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2.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer; de bevindingen inzake de 

(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 

 

Gemeentewet 

In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financiële beleid geregeld als ook het 

beheer en de financiële organisatie en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoor-

ding en controle wordt voldaan. In de verordening ex. artikel 213 GW worden de regels voor de ac-

countantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het financiële be-

heer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt verordening ex. artikel 213 een 

aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. Beide verordenin-

gen zijn in 2017 herzien (vaststelling door Algemeen Bestuur op 18 december 2017). 

 

Normenkader 

Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de interne beheersing en de accountantscontrole 

moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 

in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. 

 

Controleprotocol 

Het protocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscon-

trole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rap-

porteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. 

 

Interne controle 

De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 

normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt vast-

gelegd. Het uiteindelijk resultaat zal moeten zijn dat een gemeente zichtbaar in ‘control’ is. Afwijkin-

gen worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het rechtmatigheids-

oordeel over de organisatie. 

 

Begrotingsrechtmatigheid 

Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2017 wordt in de toelichting op de staat van baten en lasten 

een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten 

gemaakt. Baanbrekers is in het kader van de BBV één programma en de toets op begrotingsrechtma-

tigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd. Gelet op het voordeel op de lasten ten opzichte van 

de gewijzigde begroting 2017 van € 575.000 is sprake van begrotingsrechtmatigheid. 
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2.3.5 Wet normering topinkomens (WNT) 

 

WNT-verantwoording 2017 Baanbrekers 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toe-

passing op Baanbrekers. Het voor Baanbrekers toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017  

€ 181.000; dit betreft het algemeen geldende bezoldigingsmaximum. Dit geldt naar rato van de duur 

en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 

ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel 

voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

In het boekjaar 2017 heeft er geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden.  

Onderstaand volgt de opgave van topfunctionarissen.  

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leiding-

gevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  

 

bedragen x € 1 Mevrouw A.E.W. van Limpt 

Functiegegevens Algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1 januari 2017 – 30 september 2017 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

  

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee 

  

Bezoldiging  

Gefactureerde bezoldiging exclusief btw €  103.705,39 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 135.378,08 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging 2017 €  103.705,39 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

  

Gegevens 2016  

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1 januari 2016 – 31 december 2016 

Deeltijdfactor 2016 in fte 1,0 

Totale bezoldiging 2016 €  140.214,55 

 

Toelichting: 

Baanbrekers heeft vanwege het uitlenen van mevrouw Van Limpt aan andere instellingen in het jaar-

verslag van 2016 per abuis aangegeven dat mevrouw van Limpt in 2016 in deeltijd (factor 0,79) werk-

zaam was voor Baanbrekers. Dit was (juridisch) een onjuiste weergave van de feiten. De deeltijdfac-

tor had namelijk 1,0 moeten zijn. Hierboven is deze omissie hersteld en zijn haar bezoldigingsgege-

vens opgenomen. Rekening houdend met een deeltijdfactor van 1,0 bedraagt haar bezoldiging voor 
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2016 € 140.214,55 (in plaats van het opgenomen bezoldigingsbedrag van € 112.977). Het herstellen 

van de omissie in de deeltijdfactor leidt overigens niet tot een onverschuldigde betaling, omdat de 

bezoldiging van mevrouw Van Limpt lager is dan de geldende bezoldigingsnorm in 2016 van  

€ 179.000 (op fulltime kalenderjaarbasis). 

 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 

12  

 

bedragen x € 1 De heer W.H. Bak 

Functiegegevens Interim Directeur Baanbrekers

Kalenderjaar 2017 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 21 augustus – 31 december 

2017 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 176 

Maxima op basis van de normbedragen per maand €   24.500 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 

1 t/m 12  

€ 122.500 

  

Bezoldiging  

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode €  85.650 

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 €  85.650 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging, exclusief BTW €  85.650 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 

 

Opmerking: 

Het individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 is gerelateerd aan 

de inzet van betrokkene in de periode 21 augustus tot en met  31 december 2017 

 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

De betreffende categorie was in 2017 niet van toepassing voor Baanbrekers. 
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Dit betreft leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en/of Algemeen Bestuur (AB) van Baanbrekers. 

Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers bestaat uit 5 leden, 3 wethouders (van Heusden, Loon op 

Zand en Waalwijk) en 2 externe leden. 

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers bestaat uit 12 leden, 6 wethouders (van iedere gemeente 2 

en 3 die ook in het DB zitting hebben) en 6 raadsleden (van iedere gemeente 2). 

 

In de 12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” zijn in 

hoofdstuk 12 / artikel 38 en 38a bepalingen omtrent vergoedingen aan DB- en AB-leden opgenomen: 

- leden van het DB ontvangen op declaratiebasis een tegemoetkoming in de gemaakte onkosten, 

met inachtneming van artikel 21 Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  

- leden van het AB (niet zijnde collegeleden) ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van AB-

vergaderingen, die gebaseerd is om de maximumvergoeding voor bijwonen van vergadering voor 

leden van gemeentelijke commissies, opgenomen in bijlage IV van het Rechtspositiebesluit raads- 

en commissieleden. 

In 2017 zijn geen tegemoetkomingen aan DB-leden betaald. Aan (plaatsvervangende) AB-leden is in 

totaal voor (afgerond) € 1.760 aan vergoedingen betaald. 

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Dhr. W.J.J. Ligtenberg Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur 

Mevr. M. Mulder Plv. voorzitter dagelijks en algemeen bestuur 

Dhr. R. Bakker Lid dagelijks en algemeen bestuur 

Dhr. H. Damen Lid dagelijks bestuur 

Dhr. J.B.L.M. Koolen Lid dagelijks bestuur 

Dhr. J. van Groos Lid algemeen bestuur 

Dhr. C.C.J.M. Grootswagers Lid algemeen bestuur 

Mevr. J. van Aart Lid algemeen bestuur 

Dhr. T.A.H.M. Blankers Lid algemeen bestuur 

Mevr. A.C.A. Couwenberg Lid algemeen bestuur 

Dhr. C.M.M. Musters Lid algemeen bestuur 

Dhr. P.J.M. Flohr Lid algemeen bestuur 

Mevr. J.A.M. Smit – van Gijsel Lid algemeen bestuur 

Mevr. F.I.H.M. de Bruijn Lid algemeen bestuur 

Dhr. A.A. van Hamond Lid algemeen bestuur 

Dhr. J.C.G.M. Brekelmans Plaatsvervangend lid algemeen bestuur 

 

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking  

De betreffende categorie was in 2017 niet van toepassing voor Baanbrekers. 

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  
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2.4 SiSa-bijlage bij de jaarrekening 
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3. VOORSTEL 

 

> Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 

• Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om de jaarstukken 2017 vast te stellen 

en daarbij in te stemmen met de resultaatbestemming (inclusief mutaties bestemmings-

reserve onderhoud gebouwen en bestemmingsreserve herpositionering). 

• De jaarrekening sluit met een gerealiseerde resultaat, na mutatie van bestemmingsreserves  

van voordelig € 1.550.000.  

> Voorstel tot bestemming van het resultaat 

• Het positief resultaat (€ 1.550.000), na mutatie bestemmingsreserves, wordt conform 

verdeelsleutel van inwoneraantallen terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. 

 

Waalwijk, 13 april 2018 

 

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

Voorzitter dagelijks bestuur    secretaris dagelijks bestuur 

 

 

Conform het advies keurt het algemeen bestuur in de vergadering van 9 juli 2018 de jaarrekening 

2017 ongewijzigd goed en neemt het voorstel van het dagelijks bestuur over waarin wordt voorge-

steld het resultaat van Baanbrekers van voordelig € 1.550.000 aan de gemeenten terug te betalen. 

 

Waalwijk, 9 juli 2018 

 

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

Voorzitter algemeen bestuur    secretaris algemeen bestuur 
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4. CONTROLEVERKLARING 
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5. NOTA VAN AANBIEDING 

 

Aldus opgemaakt en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de uitvoeringsorganisatie Baanbre-

kers, 

 

Waalwijk, 6 april 2018 

 

 

 

 

Walter Bak, 

directeur Baanbrekers 
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6. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

 

AB Algemeen bestuur Baanbrekers. 

ANW Algemene nabestaandenwet. 

AOW Algemene ouderdomswet. 

AWB Algemene wet bestuursrecht. 

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten.  

BBZ 2004 Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. 

BUIG Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten 

College Het college van burgemeester en wethouders. 

COROP Regionaal gebied binnen Nederland dat deel COROP-indeling. Deze indeling wordt gebruikt 

voor analytische doeleinden.  

CRVB Centrale Raad van Beroep. Behandelt hogere beroepschriften sociale verzekeringen en 

voorzieningen. 

DB Dagelijks bestuur Baanbrekers 

IC Interne controle. 

I-deel Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt 

beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden.  

IDU Instroom Doorstroom Uitstroom. 

IOAW Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WW-uitkering. 

IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze gewezen zelfstandigen.  

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Tot 1 januari 2013 uitvoerder van de 

gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. 

KAM Kwaliteit Arbo & Milieu. 

MEV Macro Economische Verkenning.  Publicatie die het CPB jaarlijks in september bij 

Prinsjesdag uitbrengt. 

NUO-er Niet-uitkeringsontvanger, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op 

de WWB en het participatiebudget. 

NWW-er Niet werkende werkzoekende, die ingeschreven staat bij UWV. 

OR Ondernemingsraad. Via dit orgaan overleggen medewerkers met de directie over 

onderwerpen, waarvoor een wettelijk advies- en instemmingsrecht bestaat. 

PMC Productmarktcombinatie van het bedrijfsonderdeel Werkbedrijf van Baanbrekers, dat 

werkfaciliteiten biedt aan de doelgroepen.  

PW Participatiewet. In deze wet is vanaf 1 januari 2015 de WWB opgenomen. 

RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding. Ondersteunt en legt verbindingen tussen 

gemeenten en andere partners op het terrein van handhaving. Doel delen van kennis en 

expertise 
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ROF  Rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Een inlichtingenstaat die maandelijks door de klant 

wordt ingevuld voorafgaand aan de betaling van zijn uitkering.  

SBW Stichting Bevordering Werkgelegenheid, werkgever WSW-medewerkers en medewerkers 

Baanbrekers met privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.  

SET Sociaal Economisch Team van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, bestaande uit 

beleidsmedewerkers sociale en economische zaken. 

SUWI Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de 

samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. 

SVB Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de AKW, ANW en de AOW. 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, 

WIA, Wamil, Wajong en WAZ. 

W-deel Het onderdeel van het Participatiebudget, dat bestemd is voor de uitvoering van re-

integratieactiviteiten inclusief de bekostiging van de voormalige WIW- en ID-banen.   

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid. 

WI Wet inburgering van 1 januari 2007. Vervangt de Wet inburgering nieuwkomers. 

WIW Wet inschakeling werkzoekenden. Voormalige subsidieregeling, vanaf 2004 opgenomen in 

de WWB. 

Wk Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen 

van arbeidsongeschiktheid.  

WML Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat. 

Openbaar lichaam dat tot 2013 belast was met de uitvoering van de WSW., inmiddels 

opgegaan in Ruelong BV 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenten zijn organisatorisch, financieel en 

beleidsmatig verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers.  

WSW Wet sociale werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond 

van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepast werk. 

WW Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

WWB Wet werk en bijstand. Bijstandsregeling voor personen die geen beroep kunnen doen op 

een andere inkomensvoorziening. 

 

 




