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Onderwerp 
 

Zienswijzen gemeenteraden n.a.v. geactualiseerde begroting 2018 en 
ontwerp-begroting 2019 van Baanbrekers 

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

Manager W. Bak 

Datum  29 juni 2018 
 

Voorstel: 
 

1. Het algemeen bestuur besluit de volgende reactie te geven op de punten 
van zienswijzen van de gemeente Heusden en Loon op Zand: 
a. De zienswijzen van Heusden en Loon op Zand inzake de algemene 

reserve c.a. voor kennisgeving aannemen. 
b. In het najaar van 2018 het al / niet aanpassen van de verdeelsleutels 

van de gemeentelijke bijdrage in Baanbrekers betrekken bij de nadere 
besluitvorming over “Baanbrekers 2.0”. 

c. Vooralsnog de storting 2018 van € 240.000 in de reserve onderhoud 
gebouwen in tact te laten en na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 
bezien wat de consequenties voor het eerder door het Algemeen 
Bestuur vastgesteld “Meerjarenplan onderhoud gebouwen 
Baanbrekers” zijn. 

2. Overigens de zienswijzen van de gemeenten, onder voorbehoud van de 
raadsbesluiten van de gemeente Loon op Zand en Waalwijk, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Adviezen extern 
 

  

Besluit van het DB 
 
 
 

29 juni 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 
Conform de Gemeenschappelijke Regeling zijn op 13 april 2018 de 
voorlopig door het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers vastgestelde 
geactualiseerde begroting 2018 en ontwerp-begroting 2019 voor 
zienswijze aangeboden voor bespreking in de gemeenteraden van 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Op 26 april 2018 zijn de gemeenten 
daarna per brief geïnformeerd over een bijstelling van de geactualiseerde 
begroting 2018 naar aanleiding van nagekomen informatie van het rijk 
over de BUIG. Deze inhoud van deze brief is door de gemeenten ook nog 
betrokken bij hun zienswijzen. 
 
Argumenten (pro’s) 
Conform GR Baanbrekers dienen de zienswijzen van de gemeenten op 
begrotingsstukken via het DB aan het AB kenbaar te worden gemaakt, 
zodat deze betrokken kunne worden bij de definitieve vaststelling van de 
geactualiseerde begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2019. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
 
Toelichting  
 
Raadsbesluiten gemeenten, deel geactualiseerde begroting 2018 en 
ontwerp-begroting 2019 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. 
 
De inhoud van de zienswijzen is hierna per onderwerp opgenomen met 
een advies / reactie vanuit Baanbrekers. De integrale teksten van 
raadsbesluiten zijn opgenomen onderaan deze notitie.  
 
Verdere traject 
De geactualiseerde begroting 2018 en de ontwerp-begroting 2018 van 
Baanbrekers worden via het Dagelijks Bestuur (29 juni 2018) ter 
definitieve vaststelling op 9 juli 2018 aan het Algemeen Bestuur 
voorgelegd, samen met dit voorstel over de zienswijzen van de gemeenten 
op deze stukken. 
De ontwerp-begroting 2019 moet voor 1 augustus 2018 worden 
ingestuurd aan de toezichthouder, de Provincie Noord-Brabant. Daarbij zal 
ook de geactualiseerde begroting 2018 worden meegezonden. 
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Inhoud van de zienswijzen van de gemeenten 
Onderstaand zijn de onderwerpen uit de zienswijzen van de gemeente-
raden weergegeven, met cursief de reactie vanuit Baanbrekers. 
 
a. De buffer van € 1.200.000 in de algemene reserve te gebruiken om 

fluctuaties (waaronder die in de BUIG) op te vangen. Indien hier 
sprake is, de uitname uit de algemene reserve voor te leggen aan het 
algemeen bestuur (Loon op Zand). 
Zienswijze van de gemeente Loon op Zand sluit aan op de bedoeling om 
de algemene reserve als weerstandscapaciteit en als een bescheiden 
buffer te gebruiken om fluctuaties op te kunnen vangen zonder direct 
nadelig effect bij de gemeenten. 
 

b. De vorming van een algemene reserve is toegestaan tot het 
maximum van de gemeenschappelijke regeling onder de voorwaarde 
dat deze reserve in het voorkomende geval als eerste wordt ingezet 
om fluctuaties in de BUIG uitkering op te vangen. De definitieve 
dotatie aan de reserve kan pas worden gedaan bij de 
resultaatbestemming in de jaarrekening 2018 (Heusden) 
Zienswijze van de gemeente Heusden sluit aan op de bedoeling om de 
algemene reserve als weerstandscapaciteit en als een bescheiden 
buffer te gebruiken om fluctuaties op te kunnen vangen zonder direct 
nadelig effect bij de gemeenten. Heusden geeft aan dat de buffer als 
eerste wordt ingezet om fluctuaties in de BUIG op te vangen. Dat is 
inderdaad een grote post die heel moeilijk is te voorspellen. Overigens 
is de definitieve dotatie (inderdaad vanzelfsprekend) aan de orde bij de 
jaarrekening, maar dat staat een voorlopige bestemming in het kader 
van de prognose in de Berap niet in de weg. Daarbij er van uitgaande 
dat de Berap tot voordelen leidt die de voorlopige storting in de 
algemene reserve van € 1,2 miljoen te boven gaan. 
 

c. Loslaten van de huidige financieringssystematiek waarbij 
rijksbudgetten onverkort worden doorgesluisd als inkomstenbron 
voor Baanbrekers (Heusden) 
In de Meicirculaire 2018 wordt met ingang van 2019 een deel van de 
Integratie Uitkering Sociaal Domein, namelijk Re-integratie (WWB) / 
klassiek, overgeheveld naar de algemene uitkering. In 2020 volgen nog 
de onderdelen Participatie voorheen Wajong en regulier werk van 
begeleid werken. Daarmee dalen de inkomsten voor Baanbrekers uit de 
specifieke rijksuitkering (middelen worden door de gemeenten 
doorbetaald) en gaat de bijdrage van de gemeenten aan Baanbrekers 
in totaal met eenzelfde bedrag omhoog. Er kunnen daarbij herverdeel-
effecten optreden. Voorstel is om daar in het najaar 2018 apart op 
terug te komen, gekoppeld aan het verdere traject van “Baanbrekers 
2.0”. 
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d. Aangezien er nu meer dan voldoende middelen aanwezig zijn in de 
bestemmingsreserve onderhoud, hierin 2018 geen storting plaats te 
laten vinden en de gemeentelijke bijdragen te verminderen met          
€ 240.000,00 (Loon op Zand) 
In afwachting van de uitkomsten rond Baanbrekers 2.0 zijn in 2017 
geen verbouwingen uitgevoerd. Vooralsnog zijn de eerdere projecten 
uit het ”Meerjarenplan onderhoud gebouwen Baanbrekers” (door AB 
vastgesteld op 19 december 2016) 1 jaar doorgeschoven in de tijd. Na 
besluitvorming over Baanbrekers 2.0 zal de planning opnieuw worden 
bezien en zo mogelijk verder worden aangepast.  
In afwachting daarvan, wordt de hoogte van de bestemmingsreserve 
nu niet aangepast. 

 
Voorstel 
1. Het algemeen bestuur besluit de volgende reactie te geven op de 

punten van zienswijzen van de gemeente Heusden en Loon op Zand: 
a. De zienswijzen van Heusden en Loon op Zand inzake de algemene 

reserve c.a. voor kennisgeving aannemen. 
b. In het najaar van 2018 het al / niet aanpassen van de 

verdeelsleutels van de gemeentelijke bijdrage in Baanbrekers 
betrekken bij de nadere besluitvorming over “Baanbrekers 2.0”. 

c. Vooralsnog de storting 2018 van € 240.000 in de reserve 
onderhoud gebouwen in tact te laten en na besluitvorming over 
Baanbrekers 2.0 bezien wat de consequenties voor het eerder 
door het Algemeen Bestuur vastgesteld “Meerjarenplan 
onderhoud gebouwen Baanbrekers” zijn. 

2. Overigens de zienswijzen van de gemeenten, onder voorbehoud van 
de raadsbesluiten van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 
 

Communicatie in- en 
extern 

Het besluit van het algemeen bestuur wordt ter kennis gebracht van de  
gemeenten. 
 

Bijlage(n)  Raadsvoorstel 28 juni 2018 met zienswijze gemeente Heusden 
(inmiddels conform besloten) 

 Raadsvoorstel 5 juli 2018 met zienswijze gemeente Loon op Zand 

 Raadsvoorstel 5 juli 2018 zienswijze gemeente Waalwijk 

 Voorstel geactualiseerde begroting 2018 en meerjaren begroting 2019 
– 2021 

 Geactualiseerde begroting 2018 en meerjaren begroting 2019 – 2021 

 Voorstel ontwerp-begroting 2019 en meerjaren begroting 2020 – 2022 

 Geactualiseerde begroting 2019 en meerjaren begroting 2020 – 2022 
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Onderwerp Jaarstukken 2017, geactualiseerde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 

Baanbrekers  

Portefeuillehouder Mevr. drs. M. Mulder 

Datum raadsvergadering 28 juni 2018 

 

 
Samenvatting 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers heeft de geactualiseerde 

begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming toegezonden met het verzoek deze 

voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en 

Heusden. De raden worden daarmee in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. De jaarstukken 

2017 worden ter kennisname aan de raden aangeboden.  

Begin 2017 is aan de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers de opdracht gegeven om vanaf 2018 een 

structurele financiële taakstelling te realiseren ter grootte van € 1.800.000. Deze opdracht betekende op dat 

moment een noodzakelijke herpositionering van Baanbrekers. In de notitie Baanbrekers 2.0 ‘Buiten-gewoon 

gelukkig’ schetst Baanbrekers de richting waarin de organisatie zich de komende jaren moet ontwikkelen om 

deze herpositionering gestalte te kunnen geven. De financiële urgentie om Baanbrekers te herpositioneren is 

niet langer aanwezig. Niettemin stelt Baanbrekers in de betreffende notitie voor om de organisatie te 

transformeren van het huidige ‘werkbedrijf’ naar een dienstverlener die zich voornamelijk richt op de 

ondersteuning van werkzoekende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Algemeen Bestuur (AB) 

van Baanbrekers moet zich nog uitspreken over de in de notitie voorgestelde ontwikkelrichting. Hierdoor zijn 

de geactualiseerde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 e.v. beleidsarm vormgegeven.  

De geactualiseerde begroting 2018 resulteert in een overschot op de begroting ter grootte van € 4.330.000. 

Baanbrekers stelt voor om een bedrag van € 1.200.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. Het 

resterende overschot wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze begroting betekent dit een verlaging 

van de bijdrage met € 1.195.000 tot een totaalbedrag van € 2.438.000. 

De ontwerpbegroting 2019 van Baanbrekers resulteert in een gemeentelijke bijdrage van  

€ 2.447.000. In de gemeentebegroting 2019 is rekening gehouden met een bijdrage van € 3.671.000. 

 

Aanleiding 

De jaarstukken en de begroting van Baanbrekers worden jaarlijks aangeboden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

(hierna: GR). In de GR staat dat: 

 het DB van Baanbrekers vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuurt aan de 

raden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de 

provincie Noord-Brabant; 

 het DB van Baanbrekers vóór 15 april de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden. De raden 

hebben dan acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De 

begroting moet vervolgens vóór 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.  

 

Feitelijke informatie 

 

Baanbrekers 2.0 

Begin 2017 is aan Baanbrekers de opdracht gegeven om met een voorstel te komen dat leidt tot een 

beperking van de gemeentelijke bijdrage tot maximaal het niveau van 20161.  

 

                                                      
1 Exclusief loon- en prijsontwikkelingen en eventueel nieuw beleid. 
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Voor Baanbrekers kwam dit destijds neer op een structurele financiële taakstelling ter grootte van  

€ 1.800.000. Deze opdracht betekende op dat moment ook een noodzakelijke herpositionering van 

Baanbrekers.  

In de notitie Baanbrekers 2.0 ‘Buiten-gewoon gelukkig’ schetst Baanbrekers de richting waarin de 

organisatie zich de komende jaren moet ontwikkelen om deze herpositionering gestalte te kunnen geven.  

Op basis van de cijfermatige gegevens die in deze notitie zijn verwerkt, kunnen we concluderen dat de 

financiële taakstelling zonder bijzondere ingrepen is ingevuld. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn een 

fors hogere uitkering van rijkswege op het gebied van de BUIG2 en een dubbele opname van de kosten voor 

de Banenafspraken en Beschut werk in de oorspronkelijke begroting 2018. De financiële urgentie om 

Baanbrekers te herpositioneren, is hierdoor nu niet langer meer aanwezig.  

Niettemin stelt Baanbrekers in de betreffende notitie voor om de organisatie te transformeren van het huidige 

‘werkbedrijf’ naar een dienstverlener die zich voornamelijk richt op de ondersteuning van werkzoekende 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De voorgestelde ontwikkelrichting is niet ingegeven door 

financiële overwegingen. De voorgestelde koers komt voort uit de overtuiging dat mensen het beste tot hun 

recht komen, en daarin gelukkig kunnen zijn, als ze een zo normaal mogelijke plaats hebben in de 

maatschappij. Dit streven naar een inclusieve samenleving, vanuit de gedachte dat ondersteuning van 

kwetsbare inwoners op een integrale wijze3 en zo dichtbij mogelijk moet plaatsvinden, sluit naadloos aan op 

onze visie op de gewenste transformatie binnen het sociaal domein.  

De besluitvorming over deze koerswijziging van Baanbrekers is op dit moment nog niet afgerond. 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft het DB weliswaar ingestemd met deze koers, maar 

dit heeft nog niet geleid tot besluitvorming door het AB. Destijds is besloten deze besluitvorming na de 

verkiezingen te laten plaatsvinden.  

In afwachting daarvan is er dit jaar geen kadernota gepresenteerd door Baanbrekers. De belangrijkste 

kaders zijn immers vervat in de hiervoor genoemde notitie Baanbrekers 2.0. Verder zijn daardoor zowel de 

bijgestelde begroting 2018 als de ontwerpbegroting 2019 beleidsarm vormgegeven.  

 

Jaarstukken 2017 

Mede als gevolg van een aantrekkende economie is Baanbrekers erin geslaagd om 365 mensen aan werk 

te helpen. Het bestand aan uitkeringsgerechtigden is voor het eerst sinds jaren gedaald met 100 personen 

naar een aantal van 1.597.  

In 2017 hebben zich 922 mensen gemeld voor een uitkering. Dit heeft geleid tot 582 aanvragen, waarvan er 

441 hebben geleid tot een toegekende uitkering. Ongeveer 52% van de mensen is dus ‘aan de poort’ van 

Baanbrekers op een andere manier geholpen. Dit varieert van een terugkeer naar de schoolbanken tot 

rechtstreekse bemiddeling naar werk en de verwijzing naar andere inkomstenbronnen of vermogen.  

Het bestand van Baanbrekers is dus enorm in ontwikkeling. Er komen veel mensen binnen, maar er stromen 

ook veel mensen uit.  

Na resultaatbestemming is sprake van een positief resultaat ter grootte van € 1.550.000. De 

resultaatbestemming heeft te maken met toevoegingen aan de reserves voor het traject Herpositionering 

(Baanbrekers 2.0) en onderhoud gebouwen. Het DB heeft expliciet besloten dat het bedrag van de reserve 

Herpositionering gemaximeerd wordt op het huidige niveau (€ 2.485.000 na resultaatbestemming). De 

reserve is bedoeld voor de dekking van mogelijke (frictie)kosten die voortkomen uit de notitie Baanbrekers 

2.0. Onttrekkingen uit deze reserve Herpositionering zullen alleen plaatsvinden na goedkeuring van het AB 

van Baanbrekers. 

Het positieve resultaat van Baanbrekers is met name veroorzaakt door een positieve bijstelling van de 

rijksbudgetten, de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en de hiervoor al genoemde dubbele 

opname van de kostenpost voor Banenafspraken en Beschut Werk.  

 

                                                      
2 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. 
3 Integrale blik vanuit de transities Jeugd, Wmo en Participatie. 
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In de bestuursrapportages van Baanbrekers is dit positieve resultaat aangekondigd en als zodanig in de 

gemeentelijke administratie verwerkt.  

Na definitieve vaststelling van de stukken door het AB in de vergadering van 9 juli a.s. zal dit bedrag worden 

terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 592.000 (38,18%).  

Dit is iets positiever dan nu is verwerkt in onze jaarrekening (€ 546.000) en dit komt door late correcties in de 

definitieve jaarrekening van Baanbrekers die wij niet meer konden verwerken. 

 

Geactualiseerde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 

In afwachting van besluitvorming over een eventuele koerswijziging door Baanbrekers, zijn zowel de 

geactualiseerde begroting 2018 als de ontwerpbegroting 2019 beleidsarm van aard.  

In de GR staat dat de gemeenten de rijksbudgetten doorsluizen richting Baanbrekers. Met name fluctuaties 

in deze rijksbudgetten zijn aanleiding tot actualisering van de begrotingen. Inherent aan deze systematiek is 

een bepaald na-ijleffect. De berekening van de rijksbudgetten vindt immers altijd plaats op basis van 

verouderde gegevens als het gaat om het aantal uitkeringsgerechtigden. Over 2018 is dit effect extra groot. 

Er is immers sprake van een dalend aantal uitkeringsgerechtigden en de daarmee verband houdende 

kosten, terwijl de berekeningsgrondslag die het Rijk hanteert nog uitgaat van gegevens van ruim een jaar 

eerder.  

De geactualiseerde begroting 2018 zoals die door Baanbrekers is aangeboden, houdt al rekening met een 

vermindering van de totale gemeentelijke bijdrage ter grootte van € 2.100.000. Op basis van de meest 

recente cijfers die Baanbrekers ons per brief van 26 april 2018 heeft gestuurd, wordt voor 2018 een nog 

grotere rijksbijdrage verwacht. Hierdoor is er ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2018 en 

ontwerpbegroting 2019 sprake van een extra voordeel ter grootte van € 2.230.000. Gelet op de correctie die 

hierover van rijkswege in de loop van 2019 is te verwachten, gaat het overigens om een eenmalig voordeel.  

Baanbrekers stelt voor om dit voordeel te benutten door hiermee tot een bedrag van € 1.200.000 de 

mogelijkheid van de vorming van een Algemene reserve te benutten. De huidige omvang van deze reserve 

is nihil en tot het genoemde bedrag toegestaan op grond van de huidige GR. Volgens Baanbrekers is men 

hierdoor beter in staat dit soort fluctuaties op te vangen zonder nadelige financiële effecten bij de 

gemeenten.  

Het restantbedrag van € 1.030.000 vloeit dan terug naar de gemeenten waardoor het totale voordeel ten 

opzichte van de oorspronkelijke begroting € 3.130.000 bedraagt. In onze gemeentebegroting is voor 2018 

een bijdrage van € 3.633.000 opgenomen. De geactualiseerde begroting 2018 gaat uit van een Heusdense 

bijdrage van € 2.830.000. Op basis van de aanvullende gegevens zoals die door Baanbrekers zijn 

aangeleverd, daalt deze bijdrage tot € 2.438.000. Voor onze gemeente betekent dit over 2018 een 

vermindering van de bijdrage ter grootte van € 1.195.000. 

Zoals aangegeven is de ontwerpbegroting 2019 beleidsarm van aard. Er is alleen rekening gehouden met 

een indexering van de loonsom van 2%. Gezien de correctie op de BUIG die wordt verwacht voor 2019, is in 

de ontwerpbegroting rekening gehouden met een verwachte negatieve bijstelling op de rijksbijdrage. Met 

inachtneming van het bovenstaande ziet het meerjarenverloop 2019-2022 er als volgt uit: 

 

Bedragen 

x € 1.000 

Begroting 

2018 

2019 2020 2021 2022 

Heusden 2.438 2.447 2.490 2.449 2.585 

Loon op Zand 1.288 1.293 1.315 1.294 1.365 

Waalwijk 2.659 2.669 2.716 2.672 2.820 

Totaal 6.385 6.409 6.521 6.415 6.770 
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Inzet van middelen 

Over het jaar 2017 is door Baanbrekers na resultaatbestemming een positief resultaat ter grootte van  

€ 1.550.000 geboekt. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om 

een bedrag van € 592.000. Dit is grotendeels al verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening.  

De geactualiseerde begroting 2018 resulteert in een afname van de gemeentelijke bijdrage met € 1.195.000 

ten opzichte van de huidige gemeentebegroting.  

Op basis van de ontwerpbegroting 2019 e.v. van Baanbrekers kan de komende jaren met een lagere 

bijdrage rekening worden gehouden dan tot nu toe is verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het 

verschil wordt verwerkt in de begroting 2019: 

 

Bedragen 

x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Gemeentelijke bijdrage 2.447 2.490 2.449 2.585 

Opgenomen in huidige meerjarenbegroting  3.671 3.667 3.663 3.663 

Verschil -1.224 -1.177 -1.214 -1.078 

 

Risico's 

De begroting van Baanbrekers herbergt door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van 

het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een verhoogd risico met zich 

mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Volgens het nu voorliggende 

voorstel heeft Baanbrekers in eerste instantie een buffer van € 1.200.000 in de Algemene reserve om 

tegenvallers op te vangen. Daarnaast is in de ontwerpbegroting 2019 e.v. een correctie toegepast van ca.  

€ 1.400.000 op de BUIG-inkomsten. Grotere of structurele tegenvallers zullen van invloed zijn op de 

gemeentelijke bijdrage.     

 

Afweging 

Het gemeentelijk aandeel in een vastgestelde begroting of jaarrekening van een gemeenschappelijke 

regeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een verplichte uitgave in de 

gemeentebegroting. In dat opzicht, en gelet op de positieve resultaten, valt er weinig af te dingen op de 

financiële gevolgen waarmee de jaarstukken en begrotingen van Baanbrekers gepaard gaan.  

Punt van aandacht is de reservevorming binnen Baanbrekers. Wij zijn voorstander van een bepaalde mate 

aan reservevorming die Baanbrekers in staat stelt om tegenvallers in de begroting zo veel mogelijk zelf op te 

vangen. De restrictie in de vorm van toestemming door het AB die Baanbrekers zichzelf heeft opgelegd voor 

de besteding van de bestemmingsreserve Herpositionering past wat ons betreft daarin.  

In het voorstel van Baanbrekers om de vorming van een Algemene reserve te realiseren tot een bedrag van 

€ 1.200.000 kunnen wij ons ook vinden als daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat deze reserve in 

eerste aanleg is bedoeld om de fluctuaties van de BUIG-middelen op te vangen. Deze reservevorming is op 

basis van de huidige gemeenschappelijke regeling toegestaan en stelt Baanbrekers in staat om zelfstandig 

dergelijke fluctuaties op te vangen zonder daarvoor per definitie bij de gemeenten aan te kloppen. 

Voorgesteld wordt om dit bij wijze van zienswijze kenbaar te maken aan Baanbrekers.  

De systematiek waarbij de inkomsten van rijkswege zonder meer worden doorgesluisd naar Baanbrekers 

zorgt voor grote fluctuaties in de begrotingen van Baanbrekers. Wij zijn daarom voorstander van een 

systematiek waarbij deze koppeling wordt losgelaten en de betreffende rijksbudgetten weer door de 

gemeenten worden gebruikt als dekkingsmiddel voor de bekostiging van de werkzaamheden van 

Baanbrekers. Het voorstel is om ook dit als zienswijze kenbaar te maken aan Baanbrekers.  

Tot nu toe hanteren we als uitgangspunt dat financiële mutaties in het sociaal domein via de reserve Sociaal 

domein worden verwerkt. Daarom wordt in de eerste bestuursrapportage voorgesteld de afwijking ten 

opzichte van de jaarrekening 2017 en de bijstelling van de geactualiseerde begroting 2018 toe te voegen 

aan de reserve Sociaal domein.  
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De verwerking van het structurele effect van de meerjarenbegroting 2019 e.v. wordt verwerkt in de 

gemeentelijke meerjarenbegroting. Met ingang van 2019 worden echter de rijksbijdragen voor de 

gedecentraliseerde taken niet meer apart uitbetaald. Vanaf de gemeentelijke begroting 2019 kan daarom 

niet meer het verwachte saldo tussen de baten en lasten op het sociaal domein apart worden bepaald. Dit 

betekent dat de tot en met 2018 gehanteerde systematiek, om verschillen tussen baten en lasten op het 

sociaal domein ten gunste of ten laste te brengen van de reserve Sociaal domein, moet worden losgelaten. 

Verwachte voor- of nadelige effecten op het sociaal domein komen dan direct ten gunste of ten laste van het 

saldo van de begroting. Dit betekent voor dit voorstel, dat het in de tabel op de vorige pagina weergegeven 

positieve effect, vanaf 2019 leidt tot een voordeel in de begroting.  

 

Procedure / vervolgstappen 

Baanbrekers heeft de jaarstukken tijdig (vóór 15 april) toegestuurd. De raden hebben vervolgens acht weken 

de tijd om een eventuele zienswijze kenbaar te maken aan Baanbrekers. De jaarstukken en de 

ontwerpbegroting moeten door Baanbrekers vervolgens respectievelijk vóór 15 juli en 1 augustus worden 

aangeboden aan Gedeputeerde Staten.  

Een reguliere behandeling volgens uw vergaderschema zou betekenen dat de jaarstukken van Baanbrekers 

pas tijdens de raadsvergadering van 3 juli a.s. aan de orde komen. Een tijdige aanbieding van de stukken 

aan Gedeputeerde Staten komt daarmee in het gedrang.  

In samenspraak met Baanbrekers is dan ook besloten om de behandeling van de stukken plaats te laten 

vinden tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018, gelijktijdig met de behandeling van de gemeentelijke 

voorjaarsnota. Een tijdige aanbieding van de stukken aan Gedeputeerde Staten is hierdoor mogelijk voor 

Baanbrekers.  

 

Voorgenomen  besluit 

Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

Het college van Heusden, 

de secretaris,  de wnd. burgemeester, 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 28 juni 2018; 

gezien het voorstel van het college van 15 mei 2018; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van Baanbrekers; 

 in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2018 van Baanbrekers; 

 in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van Baanbrekers; 

 in de gemeentebegroting 2018 de geraamde gemeentelijke bijdrage bij te stellen met € 1.195.000 tot 

een totaalbedrag van € 2.438.000 en dit te verwerken in de eerste bestuursrapportage van 2018; 

 het structurele budgettaire effect van de meerjarenbegroting 2019 e.v. te verwerken in de 

gemeentelijke meerjarenbegroting; 

 als zienswijze aan Baanbrekers kenbaar te maken:  

o dat de vorming van een algemene reserve tot € 1.200.000 is toegestaan onder de voorwaarde 

dat deze reserve in het voorkomende geval als eerste wordt ingezet om fluctuaties in de BUIG-

uitkering op te vangen;  

o dat wordt gepleit voor het loslaten van de huidige financieringssystematiek waarbij 

rijksbudgetten onverkort worden doorgesluisd als inkomstenbron voor Baanbrekers.  

 

 

de griffier, 

 

 

 

 

mw. drs. F.E.H.M. Backerra 
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Datum collegevergadering: 15 mei 2018 

Onderwerp: Jaarstukken 2017, Geactualiseerde begroting 2018 & Ontwerpbegroting 2019 

e.v. Baanbrekers 

0.Samenvattingt: 

Het Dagelijks Bestuur van onze uitvoeringsorganisatie Baanbrekers heeft de jaarlijkse P&C-stukken 

besproken en vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraden. Daarnaast heeft Baanbrekers 

het college een brief gestuurd over de neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage door 

de hogere rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen (BUIG) voor 2018. Het gaat om: 

- Jaarstukken 2017: het jaar is afgesloten met een positief resultaat van €1.550.000. 

Baanbrekers betaalt dit bedrag terug aan de gemeenten. Op basis van de afgesproken 

verdeelsleutel komt dit voor onze gemeente neer op terugbetaling van een bedrag van 

€644.000 (41,58%). 

- Geactualiseerde begroting 2018: de begroting voor 2018 sluit met een lagere bijdrage van de 
gemeenten dan eerder voorzien. Onze bijdrage is verlaagd met €1.253.995 en komt uit op 

€2.709.005. 

- Ontwerpbegroting 2019 e.v.: de bijdrage van onze gemeente in 2019 komt uit op €2.669.000. 

Dit is aanmerkelijk lager dan het bedrag van €3.843.000 dat in 2017 voorzien werd. 

Het college biedt deze stukken aan uw raad aan zodat u hier kennis van kunt nemen en u de 

gelegenheid hebt om opmerkingen te maken c.q. een zienswijze te geven op de begrotingen. 

 
1.Wat is de aanleiding? 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraat-gemeenten op het terrein van Werk & 

Inkomen. Ze zorgt voor betaling van bijstandsuitkeringen, re-integratie en het bieden van 

aangepaste werkgelegenheid. 

Met de voorliggende jaarstukken legt het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers verantwoording af 

over de prestaties in het afgelopen jaar. Dit stuk ligt ter informatie voor. 

De begrotingen laten de verwachte sociale en financiële prestaties zien. Zoals in de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) is vastgelegd, stellen we uw raad in de gelegenheid om een 

zienswijze in te dienen. 
 

2.Wat willen we bereiken en waarom? 

In de afgelopen jaren was er sprake van tekorten bij Baanbrekers die veelal na het sluiten van het 

boekjaar bekend werden. Met die trend wilden we breken. We wilden komen tot beheersing van de 

kosten en inzicht in de prestaties. Zodoende weten we als gemeenten waar we in financiële zin aan 

toe zijn en krijgen we zicht op het resultaat van de dienstverlening voor onze inwoners. 

 

Jaarstukken 2017 

- Sociaal resultaat: 
In 2017 nam het aantal bijstandsgerechtigden in de Langstraat af van 1.696 tot 1.597. Voor onze 

gemeente kwam dit aantal uit op 800, een totale afname met 32 uitkeringen. In tabel 1 staan de 

uitgewerkte stroomcijfers voor de bijstand opgenomen. 

 

Tabel 1: stroomcijfers bijstand 2017 

 Stand 1-1 Instroom Uitstroom Stand 31-12 Daling 

Totaal Langstraat 1.696 441 540 1.597 5,8% 

Waalwijk 832 225 257 800 3,8% 

 

Het aantal plaatsingen in werk kwam voor het hele werkgebied uit op 440. Voor Waalwijk waren 

dit 187 plaatsingen, waarvan 88% (164) zonder subsidie.  

Baanbrekers bood werk aan 234 inwoners uit onze gemeente in het kader van de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). Daarnaast zorgt Baanbrekers voor Beschut werk. Sinds 1 januari 2017 

moeten gemeenten uitvoering geven aan dit instrument. Net zoals in de meeste gemeenten 

kwamen ook de plaatsingen bij Baanbrekers vertraagd op gang. Eind 2017 hadden 2 inwoners een 

dienstverband, 2 inwoners hadden een proefplaatsing en 4 inwoners zaten in de intakefase. De 

taakstelling van 5 plaatsingen is uiteindelijk begin 2018 gerealiseerd. 

 

 



 

 2

- Financieel resultaat 

Baanbrekers sloot het jaar af met een positief resultaat van €1.550.000. Dit resultaat is met name 

te danken aan positief bijgestelde rijksbijdragen en de aantrekkende economie. Door de 

hoogconjunctuur nam de instroom af en het aantal plaatsingen in werk toe. Dit leidt tot minder 

kosten voor uitkeringsverstrekking. Baanbrekers betaalt het resultaat terug aan de gemeenten. . 

Op basis van de afgesproken verdeelsleutel komt dit voor onze gemeente neer op terugbetaling 

van een bedrag van €644.000 (41,58%). 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarstukken 2017 van 

Baanbrekers. 

 

3.Wat gaan we daarvoor doen? 

Om te komen tot een betere financiële beheersing is in het 2e kwartaal van 2017 het 

herpositioneringsonderzoek (ook wel: Baanbrekers 2.0) opgestart. Sinds de start zijn grote 

stappen gezet om te komen tot inzicht in kosten, opbrengsten en (sociale) resultaten van de 

verschillende activiteiten. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers heeft het eerste voorstel voor 

Baanbrekers 2.0 aangehouden. In 2018 verwachten we nadere besluitvorming in het bestuur over 

Baanbrekers 2.0 waarna we uw raad op de hoogte brengen. 

 

Geactualiseerde begroting 2018 

- Sociale prestatie 

Baanbrekers zet in 2018 specifiek in op het actualiseren van het beeld van de competenties van 

alle uitkeringsgerechtigden, doelgroep-medewerkers en reguliere arbeidskrachten. Dit beeld maakt 

het mogelijk om objectieve uitspraken te doen over de mate waarin uitkeringsgerechtigden naar 

werk bemiddeld kunnen worden en doelgroep-medewerkers bij reguliere werkgevers geplaatst 

kunnen worden. Deze objectieve gegevens vormen een waardevolle bouwsteen om gedegen 

uitspraken te kunnen doen over de behoefte aan werkgelegenheid binnen Baanbrekers. Het 

resultaat van de bestandsanalyse is voorzien in het najaar van 2018. 

Voor 2018 verwacht Baanbrekers een gemiddeld aantal van 1.590 bijstandsuitkeringen te 

verstrekken. Dit is 0,4% minder dan de realisatie van 2017 (1.597). Dit is een afname met 7 

uitkeringen totaal. Dit staat in contrast met de ingezette bestandsafname in 2017 en de 

economische situatie in de Langstraat. 

Naar verwachting zal Baanbrekers 360 plaatsingen in werk verrichten binnen het werkgebied, 

tegenover 440 in 2017. Deze afname van 80 plaatsingen staat op gespannen voet met de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast organiseert Baanbrekers 25 beschutte werkplekken. Dit komt overeen met de 

taakstelling van de Langstraat-gemeenten. 

 

- Financiële prestatie 

De voorliggende begroting is sluitend en gaat uit van een bijdrage van onze gemeente ter hoogte 

van €3.138.000. Dit is €825.000 lager dan in de Ontwerpbegroting 2018 opgenomen was. Voor 

een nadere toelichting op de afwijkingen zie pagina 6 van de Geactualiseerde begroting 2018 . 

Bij de begroting is rekening gehouden met verbetering van het resultaat door vermindering van de 

bedrijfskosten met €918.000. Dit zijn de zogenaamde ‘Slimmer-opties’. Het gaat om 

verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsvoering van Baanbrekers, zoals standaardisering van 

werkprocessen, detachering van doelgroep-medewerkers vergroten en effectief vergaderen. In 

2018 e.v. start Baanbrekers met het doorvoeren van de slimmer-opties. Het Dagelijks Bestuur 

heeft de lijst met slimmer-opties besproken. In het Algemeen Bestuur staat dit nog te gebeuren. 

 

Baanbrekers heeft het college op 20 april een brief gestuurd over de bijstelling van de 

gemeentelijke bijdrage. De rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen (BUIG) voor 2018 is onlangs 

bijgesteld. Dit levert voor de Langstraat een voordeel op van €536.000. Bovendien komt ook de in 

de geactualiseerde begroting opgenomen stelpost van €1.694.000 te vervallen. Dit levert een 

totaal voordeel op van €2.230.000. Het voorstel is om als volgt om te gaan met dit voordeel: 

- Een bedrag van €1.200.000 toevoegen aan de Algemene Reserve. 

- Het resterende bedrag van €1.030.000 in mindering brengen op de gemeentelijke bijdrage. 

Op basis van de verdeelsleutel van 41,65% betekent dit een verlaging van de bijdrage voor onze 

gemeente van €428.995. Met dit bedrag rekenen we vooralsnog in de gemeentebegroting. 

De storting in de Algemene Reserve staat op gespannen voet met onze wens om reserves bij de 

gemeenten te laten en niet bij Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast is het de vraag in 

hoeverre er ook daadwerkelijk een tekort op BUIG op gaat treden in 2019. De hoogte van dit 
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budget en de verdeling ervan zijn immers afhankelijk van veel factoren.  

 

 

Ontwerpbegroting 2019 e.v. 

- Sociale prestatie 

Voor de komende jaren houdt Baanbrekers rekening met een oplopend aantal bijstandsuitkeringen. 

Dit is gebaseerd op de meerjarenraming van het Ministerie van SZW. In onderstaande tabel staan 

de verwachte totalen voor de Langstraat. 

 

Tabel 2: ontwikkeling bijstandsuitkeringen Langstraat 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantal 

uitkeringen 

1.590 1.647 1.725 1.774 1.808 

 
- Financiële prestatie 

Ook voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de begroting van Baanbrekers sluitend. De Slimmer-

opties compenseren de voorziene tekorten in de exploitatie. De verwachte bijdrage voor onze 

gemeente komt er voor de planperiode als volgt uit te zien (bedragen x €1.000): 

 

Tabel 3: ontwikkeling gemeentelijke bijdrage gemeente Waalwijk 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Bijdrage 

Waalwijk 

2.709 2.669 2.716 2.672 2.820 

 

De verdere uitwerking van Baanbrekers 2.0 zal invloed hebben op de resultaten van Baanbrekers. 

Waar en hoe sterk we die effecten mogen verwachten, wordt later in 2018 bekend. 

 

4.Beleidsvrijheid JA 

Er is sprake van getrapte beleidsvrijheid. Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie van de drie 

Langstraat-gemeenten. Raadsleden en wethouders uit de gemeenten vormen gezamenlijk het 

Algemeen Bestuur. Wanneer een van de betrokken gemeenteraden een wijziging wenst, brengen 

de vertegenwoordigers in het bestuur die boodschap over. Het Algemeen Bestuur bespreekt het 

ingebrachte punt en besluit. 

 

5.Wat zijn de financiële consequenties? 

In de GR is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten de rijksbijdragen voor uitkeringen (BUIG-

budget) en re-integratie en Wsw (Participatiebudget) 1-op-1 doorzetten naar Baanbrekers. 
Daarnaast dragen de gemeenten de apparaatskosten van Baanbrekers. Bij de bespreking van de 

begroting stelt het Algemeen Bestuur de hoogte hiervan vast. 

 

Reserves 

Op basis van de GR mag Baanbrekers beschikken over een Algemene Reserve van €1.200.000. Het 

doel van deze reserve is om bedrijfseconomische schommelingen op te vangen. De Algemene 

Reserve is nu niet gevuld. Bij de Kadernota 2018 van Baanbrekers is door het Algemeen Bestuur 

herbevestigd dat dit (momenteel) niet als noodzakelijk wordt gezien. 

Binnen Baanbrekers zijn de volgende in het oog springende bestemmingsreserves aanwezig: 

 

- Herpositionering 

Deze reserve is bedoeld voor de dekking van mogelijke (frictie)kosten die voortkomen uit het 

koersdocument Baanbrekers 2.0. Het saldo van deze reserve bedraagt €2.400.000. Het Dagelijks 

Bestuur heeft besloten dat de hoogte gemaximeerd wordt op dit niveau. Onttrekkingen uit deze 

reserve kunnen, zoals elke reserve, enkel plaatsvinden na goedkeuring van het Algemeen Bestuur 

van Baanbrekers. 

 

- Onderhoud gebouwen 

Er is een ‘onderhoudsplan gebouwen’ vastgesteld voor de periode 2017-2021. In 2017 hebben 

geen verbouwingen plaatsgevonden in afwachting van de uitkomsten van Baanbrekers 2.0. 

Desondanks heeft er wel een storting van €240.000 plaatsgevonden. De hoogte van de 

bestemmingsreserve bedraagt daardoor €533.000.  
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6.Inspraak 

Afstemming heeft plaatsgevonden met Baanbrekers. 

 

7.Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) 

De betrokken raden kunnen een zienswijze op de begrotingen kenbaar maken aan het Algemeen 

Bestuur van Baanbrekers. De stukken en eventuele zienswijzen liggen op 9 juli aan het Algemeen 

Bestuur voor. Na besluitvorming zorgt Baanbrekers voor tijdige aanlevering aan Gedeputeerde 
Staten. 

De verdere communicatie over de jaarstukken en begroting is in handen van Baanbrekers. 

 

8.Fatale beslisdatum JA 

Baanbrekers verzoekt de raden om uiterlijk 29 juni 2018, of zoveel eerder als mogelijk, een 

zienswijze kenbaar te maken.  

 

9. Bijlagen bij het voorstel  

Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) 

 

10.Voorstel 

Wij stellen voor: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017, de Geactualiseerde begroting 2018 en 

Ontwerpbegroting 2019 e.v.. 

2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de Geactualiseerde begroting 2018. 

3. Geen opmerkingen te maken over de Ontwerpbegroting 2019 e.v.. 

4. Kennis te nemen van de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voor de periode 2018 

tot en met 2022 ter hoogte van: €2.709.000 in 2018, €2.669.000 in 2019, €2.716.000 in 
2020, €2.672.000 in 2021 en €2.820.000 in 2022 na vaststelling door het Algemeen 

Bestuur van Baanbrekers. 

 

 

 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 
 

J.H. Lagendijk drs. A. M. P. Kleijngeld 
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De raad van de gemeente Waalwijk; 

gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 15 mei 2018, 

 

BESLUIT: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017, de Geactualiseerde begroting 2018 en 

Ontwerpbegroting 2019 e.v.. 
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze op de Geactualiseerde begroting 

2018. 

3. Geen opmerkingen te maken over de Ontwerpbegroting 2019 e.v.. 

4. Kennis te nemen van de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage voor de 

periode 2018 tot en met 2022 ter hoogte van: €2.709.000 in 2018, €2.669.000 in 

2019, €2.716.000 in 2020, €2.672.000 in 2021 en €2.820.000 in 2022 na 

vaststelling door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2018. 

 

 

 

DE RAAD VAN WAALWIJK 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

G.H. Kocken drs. A. M. P. Kleijngeld 
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Onderwerp 
 

Geactualiseerde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 

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

Manager W. Bak 

Datum  29 juni 2018 
 

Voorstel: 
 

Het algemeen bestuur besluit: 
1. Met in achtneming van de besluitvorming over de zienswijzen van de 

gemeenten, de concept-geactualiseerde begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2021 vast te stellen. 

 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Adviezen extern 
 

10 april 2018 
SET financieel 
 

Conform 

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 
Op 22 januari 2018 is in de AB-vergadering afgesproken dat het DB de 
actualisering van de begroting 2018 op 13 april voorlopig zou vaststellen 
en voor zienswijze aan de gemeenten zou sturen. 
Inmiddels zijn de zienswijzen van de gemeenten (in concept) bekend en 
rekening houdend met de besluitvorming van het AB over die zienswijze, 
kan nu de geactualiseerde begroting 2018 worden vastgesteld. 
 
Argumenten (pro’s) 
Vaststellen van de geactualiseerde begroting 2018 van Baanbrekers met 
begrotingswijziging, voorafgaand aan inzending aan de toezichthouder, de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
 
Toelichting  
 
A. Inhoudelijk 
Het financieel meerjaren beeld is aanzienlijk verbeterd, met name door 
ontwikkelingen in de BUIG en het opnemen van een stelpost slimmer-
opties. Een klein deel daarvan is reeds ingevuld en verwerkt in deze 
actualisering. 
De eerder opgenomen dekking van € 1.410.000 voor de begroting 2018 
vanuit de bestemmingsreserve herpositionering, is in deze actualisering 
niet meer nodig. Daarmee blijven deze middelen in de reserve 
herpositionering en beschikbaar voor (eventuele) frictiekosten rondom de 
besluitvorming over de notitie “Baanbrekers 2.0”. 
Voor de jaren 2019 – 2021 was in de ontwerp-begroting 2018 nog een 
nader in te vullen stelpost herpositionering opgenomen. Ook deze post is, 
gelet op het verbeterde financiële beeld, nu komen te vervallen (zie voor 
nadere toelichting paragraaf 1.3). 
 
B. Resultaat 
Na resultaatbestemming is de geactualiseerde begroting 2018 sluitend. De 
gemeentelijke bijdragen worden door de positieve financiële 
ontwikkelingen naar beneden bijgesteld (zie ook paragraaf 1.4). 
Ook voor de jaren 2019 en verder wordt nu uitgegaan van een sluitende 
begroting, uitgaande van de realisatie van de slimmer-opties. 
 
N.B.: 
Nadat het DB de geactualiseerde begroting 2018 voorlopig had vastgesteld 
en aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijze, is vanuit het rijk 
nadere informatie over de BUIG ontvangen. Dit heeft geleid tot een brief 
aan de gemeenten op 26 april 2018. De financiële effecten daarvan 
worden / zijn verwerkt in de 1e Berap 2018. 
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Voorstel:  
1. Met in achtneming van de besluitvorming over de zienswijzen van de 

gemeenten ,de concept-geactualiseerde begroting 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2021 vast te stellen. 
 

 

Communicatie in- en 
extern 

De geactualiseerde begroting wordt ingezonden aan de Provincie Noord-
Brabant. 
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Voorwoord 

Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2018. De actualisatie was aangehouden in afwachting van 
meer helderheid over de toekomstige, al dan niet gewijzigde, koers van Baanbrekers (2.0). Na een 
eerste bespreking in het Algemeen Bestuur begin dit jaar bleek dit echter meer vervolggesprek te 
vragen. Gezien de verkiezingsperiode bleek er geen gelegenheid meer om het vervolggesprek in te 
plannen. Het gesprek kan eerst voortgezet worden na herbemensing van het bestuur na de 
collegevorming en portefeuilleverdeling in onze 3 gemeenten. Gezien de verwachte timing van 
mogelijke besluitvorming later dit jaar, worden geen grote budgettaire consequenties van 
besluitvorming over de koers verwacht voor het lopende jaar. 
 
Om die reden is de voorliggende begroting “beleidsarm” en gaat uit van de bestaande situatie. 
Vanzelfsprekend geactualiseerd op externe ontwikkelingen waarvan de arbeidsmarkt en de 
rijksbudgetten de belangrijkste zijn. Beleidsarm wil echter niet zeggen dat deze begroting geen 
significante budgettaire effecten bevat ten opzichte van de eerdere “pro-forma” ontwerp-begroting 
2018 uit juli 2017. Deze financiële effecten hebben ook te maken met de het afgelopen jaar ingezette 
verbeteringen in de bedrijfsvoering. Zowel in de operationele bedrijfsvoering als in het inzichtelijker 
en meer in control brengen van de administratieve organisatie en interne sturing. De budgettaire 
effecten liggen in lijn met de bestuursrapportages van 2017 waarin ze ook zijn toegelicht en als 
begrotingswijziging vastgesteld, en met de financiële doorkijk in de koersnotitie “Baanbrekers 2.0”. 
Financieel sluit deze begroting met een operationele resultaatverbetering van € 1,2 miljoen, in lijn 
met het jaarresultaat 2017. Daarbovenop is vanuit de in 2017 in het kader van Baanbrekers 2.0 
geïnventariseerde “slimmer-opties” een taakstellende stelpost opgenomen van € 1,2 miljoen in 2018 
oplopend tot € 2,3 miljoen structureel vanaf 2021, waarvan in deze begroting reeds € 0,3 miljoen is 
ingevuld. Gezien deze bedragen is de eerder voorziene onttrekking aan de reserve herpositionering 
niet noodzakelijk en kan beschikbaar blijven voor de eventuele effecten van koerskeuzen bij 
Baanbrekers 2.0. Een en ander zoals ook opgenomen in de koersnotitie “Baanbrekers 2.0”. 
 
Ondanks dat we allen nog met belangstelling uitkijken naar de vervolggesprekken over de 
toekomstige koers wordt het dagelijkse werk vanzelfsprekend onverkort doorgezet. Als werkgever 
voor zo’n 1.000 mensen bieden we zowel werk aan mensen uit de brede doelgroep van de 
Participatiewet (inclusief voormalig WSW) en helpen we mensen aan werk (ondanks de toenemend 
“zwaardere” doelgroep evenals vorig jaar naar verwachting zo’n 400) en verzorgen we (tijdelijk) een 
inkomen. Naar verwachting voor gemiddeld 1.590 personen. In 2018 zal ook het gehele bijstands-
bestand opnieuw actief bekeken worden op mogelijkheden, beperkingen en arbeidsperspectief. 
Overigens zullen ook van alle medewerkers de kwaliteiten en potentie weer actief in beeld gebracht 
worden. 
 
Daarnaast zal in 2018 de regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening in Hart van 
Brabant verder inkleuring krijgen. 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. 
 
2018; een uitdagend en spannend jaar in vele opzichten, maar onder financieel gunstig gesternte! 
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1 Inleiding 

Baanbrekers voert namens de gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening uit. 
De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van inkomens-
ondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of verstrekken van werk. Het laatste vanuit 
zowel de Participatiewet als de Wet Sociale Werkvoorziening. 

1.1 Actualisering van de ontwerp begroting 2018 

De nu voorliggende geactualiseerde begroting 2018 van Baanbrekers kent dezelfde (nieuwe) indeling 
als de op 12 juli 2017 door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vastgestelde ontwerp begroting 
2018. Deze indeling is conform de eisen van (het vernieuwde) Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) en wijkt af van de tot en met de jaarrekening 2017 gehanteerde indeling van de (financiële) 
rapportages. Dit heeft soms wel gevolgen voor een goede vergelijkbaarheid tussen de begroting 
2018 en de cijfers van de (concept-)jaarrekening 2017. Overigens zijn niet alle onderdelen van BBV 
van toepassing op de begroting van Baanbrekers.  

Voor de opstelling van de begroting wordt uitgegaan van één programma in de zin van BBV .  
Hierin worden 4 deelprogramma’s opgenomen conform de Kadernota 2018: 

 Inkomensondersteuning; 

 Re-integratie en participatie; 

 Leerwerkstructuur; 

 Overhead en Bedrijfsvoering 

De indeling van de programma’s sluit aan bij de indeling van de organisatie. De leerwerkstructuur 
wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en re-integratie. 

Met ingang van de begroting 2018 zijn de vernieuwingen van het BBV voor gemeenschappelijke 
regelingen van toepassing. Een van de wijzigingen is de invoering van het overzicht Overhead. De 
overheadkosten maken niet langer deel uit van het programma en worden samengebracht in een 
afzonderlijk overzicht. Baanbrekers heeft ervoor gekozen om Overhead (en Bedrijfsvoering) als 
afzonderlijk deelprogramma in de financiële stukken te presenteren. 

Sinds het opstellen van de ontwerp begroting 2018 zijn de Meicirculaire 2017 en de September-
circulaire 2017 verschenen en zijn in zowel de 2e als de 3e Berap 2017 begrotingswijzigingen 
opgenomen, met structurele doorwerkingen naar volgende jaren. Daarnaast is gewerkt aan de 
verbetering van de financiële administratie van Baanbrekers met onder andere invoering van 
maandrapportages die in het Managementteam worden besproken. Dit heeft geleid tot een aantal in 
totaal budgettair neutrale wijzigingen van de begroting; deze worden niet in detail toegelicht. 
Al deze factoren samen zijn de reden voor deze actualisering van de ontwerp begroting 2018. 

Bij de ontwerp begroting 2018 is de lijn van een sluitende begroting ingezet. Deze lijn wordt ook 
gevolgd in deze geactualiseerde begroting 2018. De lasten en baten in de begroting 2018 zijn volledig 
en reëel begroot en het saldo wordt afgedekt door de bijdrage van de gemeenten. 
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1.2 De begroting in een oogopslag 

Onderstaande begroting is exclusief de activiteiten van WML Facilitair die zijn ondergebracht in 

Ruelong BV (zie ook paragraaf 4.1.1 Verbonden partijen). 

 Bedragen                N = nadeel 
x € 1.000                  V = voordeel 

Cpt. Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
begr. 2018 

Lasten deelprogramma’s      

Inkomensondersteuning 28.842 30.307 -2.465 27.841 

Re-integratie en Participatie 3.141 3.245 906 4.151 

Leerwerkstructuur 11.594 12.664 -651 12.012 

Bedrijfsvoering & Overhead 8.454 7.842 806 8.647 

Stelpost herpositionering 0 0 0 0 

Totale lasten 52.031 54.057 -1.404 52.653 

     

Baten deelprogramma’s     

Inkomensondersteuning 27.301 26.870 78 26.948 

Re-integratie en Participatie 2.296 1.731 707 2.438 

Leerwerkstructuur 13.305 12.257 839 13.096 

Bedrijfsvoering & Overhead 6.619 2.302 -724 1.578 

Gemeentelijke bijdragen 8.885 9.515 -2.100 7.415 

Totale baten 58.406 52.675 -1.200 51.475 

     

Saldo van lasten en baten V   6.375 N  1.382 V    204 N   1.178 

     

Mutaties reserves:     

Toevoeging algemene reserve -3.420 0 0 0 

Onttrekking  res. vakantiegeld 21 0 0 0 

Toevoeging personeelsvoorz. -20 -20 10 -10 

Onttrekking personeelsvoorz. 0 0 60 60 

Toevoeging onderh. gebouwen -240 -240 0 -240 

Onttrekking onderh. gebouwen 0 233 133 366 

Onttrekking aan res. Buig 1.319 0 0 0 

Toevoeg. res. Herpositionering -2.600 0 0 0 

Onttrekk. res. Herpositionering 115 1.410 -1.325 85 

Totaal N   4.825 V  1.382 N   1.122 V        261 

     

Resultaat na bestemming V   1.550 0 N       918 N       918 

Slimmer opties n.v.t.     0 V       918 V       918 

Resultaat na slimmer-opties n.v.t. 0 0 0 

 
Lasten en baten deelprogramma’s 
De lasten en baten van de deelprogramma’s worden toegelicht in paragrafen 2.1 (Inkomens-
ondersteuning), 2.2 (Re-integratie & Participatie), 2.3 (Leerwerkbedrijf) en 2.4 (Bedrijfsvoering & 
Overhead). 
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De gemeentelijke bijdragen 2018 gaan gelet op de afspraak van een sluitende begroting met € 

2.100.000 omlaag (zie ook 1.4 hierna). 

 

Verkorte toelichting op de (grotere) afwijkingen ten opzichte van ontwerpbegroting 2018 
Ten opzichte van de ontwerp-begroting 2018 is een groot aantal wijzigingen in deze geactualiseerde 
begroting verwerkt. Als eerste is op basis van ervaringsgegevens een aanzienlijke budgettair neutrale 
correctie op veel (deel-) budgetten verwerkt. Deze wordt niet uitgebreid toegelicht. Wel is bij de 
relevante (deel-)posten aangegeven wat het financieel effect op die post is. Dit betreft de algemene 
lasten (nadelig € 260.000), overige lasten en baten (voordelig € 106.000), overige personele lasten 
(nadelig € 49.000), afschrijving, rente en onderhoud (voordelig € 108.000), PMC’s werkbedrijf 
(voordelig € 95.000).  
 
De budgettair relevante (grote) wijzigingen zijn op hoofdlijnen:  
- Lasten uitkeringen BUIG (voordeel € 1,65 miljoen): Na rekening gehouden te hebben met de 

forse daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, de aanpassing van de ramingen voor loon-
kostensubsidie banenafspraken en beschut werken, de verhoging van opbrengst invordering, de 
aanpassing van de rijksuitkering BUIG en inschatting voor te verwachten correctie door het rijk 
daarop, resteert een voordeel van  € 1.650.000 op de BUIG. 

- Verlaging en verhoging deelbudget re-integratie (per saldo voordeel € 0,35 miljoen): de regeling 
van 50% bijdrage in de loonkosten vervalt (voordeel € 635.000). Daarnaast is voor extra bestands-
screening c.a. € 275.000 nodig. 

- Directe lasten en baten PMC’s Werkbedrijf (voordeel € 0,2 miljoen):De directe lasten en baten 
van het Werkbedrijf leveren per saldo een voordeel van € 207.000 op. Dit voordeel telt mee 
onder de realisatie van de slimmer-opties. 

- Lasten en baten gesubsidieerd personeel (voordeel 0,6 miljoen): veroorzaakt door  toename van 
het aantal “slapers” (langdurige zieken) met lagere lasten met € 0,35 miljoen en daarnaast door 
een hogere rijksuitkering van 0,25 miljoen (deze was al gemeld bij de 2e Berap 2017). Zie verder 
paragraaf 4.1.3 voor totaaloverzicht.  

- Lasten en baten niet gesubsidieerd personeel (nadelig € 0,6 miljoen): van dit nadeel is € 0,3 
miljoen gedekt uit andere posten in de begroting (betreft € 0,2 miljoen bij Inkomens-
ondersteuning en € 0,1 miljoen bij Re-integratie & Participatie).  Als gevolg van wettelijke eisen is 
er formatie-uitbreiding bij Bedrijfsvoering & Control voor gegevensbescherming en privacy (Ciso / 
FG, totaal 1,5 fte) en tijdelijk extra bezetting op P&O (1,11 fte in verband met langdurige ziekte) 
en 0,5 fte extra bij Directie voor een bestaande, niet begrote, beleidsmedewerker. 

- Overige personele lasten (nadelig 0,2 miljoen): betreft vooral het vervallen van de stelpost WIA 
c.a. (van 0,1 miljoen) en het incidenteel verhogen van opleidingsbudget (0,08 miljoen). 

- Algemene lasten (nadeel € 0,1 miljoen): betreft budget CISO / FG, naast personele lasten. 
- Inhuur derden (nadeel 0,3 miljoen): tijdelijke inhuur Directeur, ziektevervanging op Financiën en 

inhuur automatisering kosten incidenteel 0,3 miljoen. Deels staat er vacaturevoordeel tegenover. 
- Verlaging van gemeentelijke bijdragen (nadeel € 2,1 miljoen): met de afspraak van een sluitende 

begroting, zijn de voordelen in deze actualisering van de begroting  2018 (per saldo) vertaald in 
lagere gemeentelijke bijdragen van € 2.100.000 (zie 1.4). 

- Niet benodigde dekking vanuit reserve herpositionering (nadeel € 0,6 miljoen): de voorziene 
dekking van het tekort bij de ontwerp-begroting  van € 1.410.000 komt voor € 1.325.000 te 
vervallen (zie ook 1.3), waarvan € 735.000 uit 2e Berap 2017 (met eenzelfde voordeel er 
tegenover). 

- Slimmer opties (voordeel € 0,9 miljoen): Ter voorbereiding van de (concept-) notitie Baanbrekers 
2.0 zijn alle denkbare (financiële) verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Voor zo 
ver deze  “slimmer-opties”  los staan van eventuele keuzes rond Baanbrekers 2.0” wordt voor 
2018 € 918.000 aan voordeel verwacht. Daarbovenop is reeds € 257.000 aan slimmer-opties is 
deze begroting ingevuld (totaal was € 1.175.000).  
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Mutaties reserves 
In 2018 zijn de volgende toevoegingen / onttrekkingen aan reserves van belang:  
- De jaarlijkse toevoeging reserve personeelsvoorziening van € 20.000 wordt voor de komende 5 

jaar (2018 - 2022) verlaagd naar € 10.000 per jaar. Begin 2018 bevat de bestemmingsreserve 
personeelsvoorziening € 96.000 en begin 2018 is € 60.000 onttrokken. Met het restantbedrag 
begin 2018 van € 36.000 en de jaarlijkse stortingen van € 10.000 zijn na die 5 jaar voldoende 
middelen in de bestemmingsreserve aanwezig (daarom wordt storting dus met € 10.000 
verlaagd). 

- De toevoeging onderhoud gebouwen van € 240.000 is conform het meerjarenplan 2017 – 2021, 
zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 december 2016. De onttrekking onderhoud 
gebouwen is voor 2018 begroot op € 233.000 en gekoppeld aan de werkelijke lasten (zie onder 
Lasten meerjaren onderhoud gebouwen). De start van de investeringen is uitgesteld; eerst 
worden de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 afgewacht. Alle voorziene bestedingen schuiven 1 
jaar door. Het voor 2017 voorziene bedrag van € 366.000 wordt nu dus in 2018 opgenomen (per 
saldo budgettair neutraal). In paragraaf 4.1.5 is het onderhoud van de kapitaalgoederen 
(gebouwen) nog uitgebreider toegelicht. 

- De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve herpositionering zijn in paragraaf 1.3 
uitgebreider toegelicht. 

 
Slimmer opties 
Ter voorbereiding van de (concept-) notitie Baanbrekers 2.0 zijn alle denkbare (financiële) 
verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Dat heeft een lijst van tientallen potentiële 
mogelijkheden opgeleverd. Van deze in november 2017 gepresenteerde “slimmer-opties” kan 
vanzelfsprekend gesteld worden dat die sowieso moeten worden bezien en, indien realistisch en 
rendabel, doorgevoerd. Deze staan los van eventuele keuzes rond Baanbrekers 2.0”. 
 
Van deze opties en aldus bepaalde bedragen is bezien welk deel nog relevant is. Deze zijn globaal en 
indicatief in de tijd uitgezet. Een deel ervan is in deze actualisering van de begroting 2018 structureel 
verwerkt. Dat leidt tot het volgende beeld: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Jaarschijf Baanbrekers 2.0 1.300 800 200 0 

Actualisering -125 +125 0 0 

Cumulatief slimmer-opties 1.175 2.100 2.300 2.300 

     

Nu in begr. 2018 verwerkt     

- directiesecretariaat -38 -38 -38 -38 

- teamleider Werkbedrijf -12 -31 -31 -31 

- result. PMC’s Werkbedr. -207 -207 -207 -207 

Totaal slimmer ingevuld -257 -276 -276 -276 

     

Nog te realiseren slimmer 918 1.824 2.024 2.024 

 

Het financieel effect van de slimmer opties wordt opgenomen in de meerjarenbegroting (zie 

onderaan tabel, 2 pagina’s terug). Op het moment dat een slimmer optie is gerealiseerd, wordt het 

financieel effect op de desbetreffende begrotingspost en in mindering gebracht op deze (restant) 

taakstelling.  
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1.3 Reserve herpositionering / stelpost herpositionering 

Reserve herpositionering 
In de geactualiseerde begroting 2017 is een toevoeging aan de reserve herpositionering opgenomen 
van € 1.865.000 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017), ter dekking van de tekorten op de 
begrotingen 2017 en 2018. De uitkomst van de 2e Berap 2017 heeft voor € 735.000 invloed op het in 
de geactualiseerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat die € 735.000 deel uitmaakte van het 
“tekort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 werd gedekt uit de bestemmingsreserve her-
positionering. Nu voor dit deel deze dekking niet nodig is, wordt ultimo 2017 het saldo van de 
bestemmingsreserve Herpositionering € 2.600.000. Dit is als zodanig ook verwerkt in de concept-
jaarrekening 2017.  
Aan onttrekking reserve herpositionering was inzake voorbereidingskosten Baanbrekers 2.0 in 2017 
een bedrag van € 200.000 voorzien (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017). In werkelijkheid is in 
2017 € 115.000 uitgegeven, zodat in 2018 nog € 85.000 resteert (en ook nodig is voor doorlopende 
kosten). 
In de ontwerp-begroting 2018 was ter dekking van het begrotingstekort in dat jaar een onttrekking 
aan de reserve herpositionering voorzien van € 1.410.000. Het in de 2e Berap 2017 vermelde effect is 
een structurele post en dat betekent dat daarna nog maar € 675.000 nodig is ter dekking van het 
tekort. Inmiddels is de financiële ontwikkeling in deze geactualiseerde begroting 2018 zo gunstig dat 
ook deze dekking niet meer nodig is. 
Door bovengenoemde ontwikkelingen kent de bestemmingsreserve herpositionering  in 2018  
€ 2.400.000 aan restant middelen. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de eventuele effecten van 
koerskeuzen bij Baanbrekers 2.0. Een en ander zoals ook opgenomen in de koersnotitie “Baanbrekers 
2.0”. 
 
Meerjarig verloop taakstelling Baanbrekers 2.0 (vanaf besluit AB op 12 juli 2017) 
In de ontwerp-begroting 2018 is voor de jaren na 2018 een stelpost herpositionering opgenomen. 
met deze stelpost is de meerjaren begroting sluitend gemaakt, met daarbij de taakstelling om 
meerjarig tot een structureel sluitende begroting te komen. 
Door het structureel effect van de 2e Berap 2017 is de taakstelling met € 735.000 per jaar verlaagd.  
In deze geactualiseerde begroting 2018 is het financieel beeld zodanig verbeterd dat de taakstelling 
is opgelost. 
Meerjarig kan dit als volgt worden samengevat: 
 

 Bedragen 
x € 1.000 

2018 2019 2020 2021 

        

Totaal MJB 2017 – 2021 1.410 1.618 1.965 1.751 

Aanpassing 2e Berap 2017 -735 -735 -735 -735 

Te dekken bedragen 675 883 1.230 1.015 

     

Niet nodig voor tekort 2018 -675 0 0 0 

Verlaging stelpost herpositionering 0 -883 -1.230 -1.015 

Totaal 0 0 0 0 
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1.4 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” dragen de 

gemeenten bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van inwonerspercentage per 1 januari van 

het betreffende begrotingsjaar. Het percentage per deelnemende gemeente wordt bepaald door het 

aantal inwoners van de eigen gemeente te delen door het totaal aantal inwoners van de drie 

deelnemende gemeenten. Voor deze geactualiseerde begroting 2018 is gerekend met de verdeling 

van het aantal inwoners per 1 januari 2018; on de ontwerp begroting 2018 was nog gerekend met de 

verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2017. 

 Aantal inwoners 
per gemeente / %-aandeel 

aantal 
2017 

% 
2017 

aantal 
2018 

% 
2018 

Heusden 43.541 38,18 % 43.773 38,18% 

Loon op Zand 23.093 20,25 % 23.127 20,17% 

Waalwijk 47.418 41,58 % 47.758 41,65% 

Totaal aantal inwoners / % 114.052 100 % 114.658 100 % 

 
Het verloop 2017 – 2018 van de gemeentelijke bijdragen is dan als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijziging 
2018 

Geactualis. 
begr. 2018 

Heusden 3.392 3.633 -803 2.830 

Loon op Zand 1.799 1.926 -430 1.496 

Waalwijk 3.694 3.956 -867 3.089 

Sub-totaal 8.885 9.515 -2.100 7.415 

Voorstel cpt jaarrekening -1.550 0 0 0 

Totaal bijdragen gemeenten 7.335 9.515 -2.100 7.415 

 
Het voordelige  saldo van de geactualiseerde begroting van € 1.980.000 (zie 1.2 begroting in een 
oogopslag) is in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage 2018. 

Meerjarig is het indicatieve beeld van de gemeentelijke bijdragen als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Ontwerp-begroting 2018 9.615 9.605 9.595 9.595 

Actualisering begr. 2018 -3.593 -3.466 -3.556 -3.200 

Totaal bijdragen gemeenten 6.022 6.139 6.039 6.395 

Verdeling:     

Heusden  2.299  2.344  2.306  2.442 

Loon op Zand  1.215  1.238  1.218  1.290 

Waalwijk  2.508  2.557  2.515  2.664 

Totaal  6.022  6.139  6.039  6.395 

 
In de ontwerp-begroting 2019 zullen de gemeentelijke bijdrage 2019 en verder nog worden 
verhoogd in verband met indexering (van 2%). Op grond van de besluitvorming van het Algemeen 
Bestuur over o.a. Kadernota 2018 (besluit 12 juli 2017) wordt deze jaarlijks toegepast.  
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2 Programmaplan 

2.1 Deelprogramma: Inkomensondersteuning 

2.1.1 Ambities en ontwikkelingen 

BUIG 

Sinds midden 2017 is het aantal uitkeringsgerechtigden fors afgenomen (zie grafiek). Dit heeft grote 

(financiële) gevolgen voor de meerjaren begroting van Baanbrekers. In paragraaf 2.1.3 worden de 

uitgangspunten en risico’s m.b.t. de BUIG-uitkeringen en de rijksuitkering BUIG verder toegelicht. 

 

Naast dit aantal uitkeringsgerechtigden behoort tot de BUIG-lasten ook de Loonkostensubsidie 

Banenafspraken en de Loonkostensubsidie Beschut Werken. Deze laatste twee posten zijn toegelicht 

bij het deelprogramma Re-integratie & Participatie (zie 2.2.1 en 2.2.3). 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand 
voor. Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 
inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 
breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 
kwestie.  
De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 
regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen voor bijzondere bijstand zijn enkelvoudig en 
gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. De huidige 
beleidsregels zijn reeds in 2015 vastgesteld. Deze zullen in 2018 opnieuw onder de loep worden 
genomen en, indien nodig, worden aangepast, zodat de bijzondere bijstand aansluit bij de wettelijke 
regelgeving en het aanbod vanuit het bredere sociale domein. 
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Bestuurlijk Interventie Team (BIT) 

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is er de 
behoefte om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke interventieteams 
(BIT) van gemeenten. Tot nu toe gebeurde dat ‘om niet’, wat betekent dat voor het leveren van de 
inzet van de handhavers geen extra middelen door Baanbrekers werden ontvangen. Inmiddels zijn 
offertes voor deze specifieke werkzaamheden voorgelegd aan de gemeenten Heusden en Waalwijk / 
Loon op Zand (gecombineerde offerte). Indien deze rol voor alle Langstraatgemeenten eenzelfde 
inhoud heeft, kan dit ook als een reguliere (additionele) taak gezien kan worden. 
De gemeente Heusden is inmiddels akkoord met de gemiddelde inzet vanuit Baanbrekers van 4 uur 
per week voor het Heusden Interventie Team (HIT) tegen een vergoeding van € 50 per uur. Op 
jaarbasis zo’n € 10.000, die afzonderlijk in de meerjarenbegroting van Baanbrekers budgettair 
neutraal wordt opgenomen. 
Daarnaast is een gecombineerde offerte voor Waalwijk / Loon op Zand opgesteld. In deze offerte 
wordt uitgegaan van een gemiddelde inzet van 8 uur per week voor Waalwijk en van 4 uur per week 
voor Loon op Zand. Op jaarbasis in totaal zo’n € 31.000. Over deze offerte is nog geen uitsluitsel 
verkregen, waardoor hiervoor nog geen lasten en baten in deze geactualiseerde begroting 2018 zijn 
opgenomen; zo mogelijk worden deze bij de 1e Berap 2018 toegevoegd. 
 
Huisvesting statushouders 

Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een 

coördinator uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet worden door Baanbrekers in 

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

2.1.2 Prestatie-indicatoren 

55% van de meldingen aan de poort wordt tegengehouden. Het percentage meldingen dat tot een 

toegekende aanvraag leidt is dus maximaal 45%. 

 

2.1.3 Uitgangspunten en risico’s 

BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 
onderdelen echter zichtbaar. De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen 
inkomensondersteuning aan gemeenten. Voor de begroting 2018 worden de door de gemeenten van 
het rijk ontvangen BUIG-middelen doorbetaald aan Baanbrekers gaan (conform gemeenschappelijke 
regeling). 
 
Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers was vanuit het ministerie van 
SoZaWe nog geen indicatie per gemeente bekend voor de rijksbijdrage BUIG 2018. Uitgaande van de 
ontwikkeling van het totale landelijke budget is in de begroting 2018 van Baanbrekers een stijging 
opgenomen, resulterend in een totale rijksbijdrage BUIG op € 24.218.000 (zie onderstaande tabel). 
 
Eind september 2017 zijn de voorlopige rijksbijdragen 2018 per gemeente bekend geworden. 
Totaal komt de rijksbijdrage voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk uit op € 25.548.000. Dit leidt 
tot een wijziging van de ontwerpbegroting 2018 op deze post van € 1.330.000. 
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Bedragen x € 1.000 Ontwerp-
Begroting 2018 

Voorlopige 
Rijksbijdrage 

BUIG 2018 

Heusden geen 8.677 
Loon op Zand gegevens 3.697 
Waalwijk per gemeente 13.174 

Saldo 24.218 25.548 

Actualisering begroting 2018 + 1.330 

 
Belangrijkste effect is dat met ingang van 2018 een nieuwe verdeelmodel voor de BUIG geldt. Dit 
levert voor de begroting van Baanbrekers, als onderdeel van de € 1.330.000, een positief effect op 
van zo’n € 563.000, omdat het overgangsregime van de BUIG is gestopt (2017 was het laatste jaar). 
Daarnaast wordt de bijstelling van de budgetten door het ministerie van SoZaWe veroorzaakt door 
een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de doorwerking van de 
realisatiecijfers over 2017, de gemiddeld prijs 2018 van € 14.190, in de werkloosheidscijfers uit de 
Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 en de te verwachten effecten van rijksbeleid. 
 
De grootste effecten van rijksbeleid zijn (laatst bekende gegevens, uit september 2017): 
- Effect van afsluiten van Wajong en WSW door invoering van de Participatiebudget en een 

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

- Effect van vrijlating lijfrenteopbouw voor de vermogenstoets, de AOW-leeftijdsverhoging en de 
in het regeerakkoord Rutte II opgenomen korting van het re-integratiebudget. Landelijk wordt in 
2018 daardoor met 3.000 extra uitkeringen gerekend. 

- Beperkt effect van overige beleidswijzigingen. 
 
Bovenstaande effecten zijn macro (landelijk), per gemeente zijn de bijkomende effecten niet in detail 
te traceren vanuit de informatie van het rijk. Dit komt door onderliggende indicatoren waarmee het 
rijk heeft gerekend en daarover is nu geen informatie bekend. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
ABW-volumeraming uit de SZW-begroting. Deze raming wordt afgestemd met het Centraal 
Planbureau (CPB) en is gebaseerd op: 

 actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat moment; 

 de economische vooruitzichten uit de MEV voor het begrotingsjaar; 

 de verwachte effecten van gewijzigd beleid. 
 
In de rijksbegroting van SZW is een meerjaren reeks van de uitgaven macrobudget Participatiewet 

opgenomen (zie tabel hieronder, 1e regel). Voor de Langstraatgemeenten zijn precieze bedragen 

meerjarig nog niet bekend. Indien de voorlopige rijksuitkering BUIG2018 op 100% wordt gesteld, kan 

op grond van de procentuele stijging van de begroting SZW voor de jaren na 2018 een indicatieve 

reeks budgetten worden opgenomen (zie 3e regel tabel).  

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Landelijke ontwikkeling 5.918.189 6.128.438 6.422.482 6.605.724 6.731.914 

Index-% 100,00% 103,60% 108,50% 111,60% 113,70% 

Midden-Langstraat 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 

 

Bovenstaande stijgingspercentages zullen ook worden gebruikt om indicatief een meerjarenraming 

van de uitgaven op te nemen (zie hierna bij de BUIG-lasten). 
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De rijksbijdrage BUIG 2018 is bepaald op een moment dat het aantal uitkeringsgerechtigden landelijk 

nog aan het stijgen was (halverwege 2017, zie ook eerdere grafiek). Daarna is sprake van een sterke 

daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, voor Baanbrekers nog sterker dan landelijk. Daarom is 

de verwachting dat eind april 2018 een forse (negatieve) bijstelling  van de rijksbijdrage BUIG 2018 

zal plaatsvinden. Bijzonder moeilijk is de hoogte daarvan in te schatten. 

In het financieel beeld van de notitie Baanbrekers 2.0 was al rekening gehouden met een voordeel op 

de BUIG van afgerond € 1,1 miljoen (bij een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.630). 

Inmiddels wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal van 1.590 (zie hierna). Daarvoor wordt een 

aanvullend voordeel verwacht van 40 = afgerond € 550.000. 

Aan deze inschattingen van de aanpassing van de rijksuitkering BUIG zitten grote risico’s. Het is niet 

verantwoord om bij de sterke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te blijven uitgaan van de 

voorlopige rijksuitkering van € 25.548.000. Om die reden hebben we er voor gekozen slechts 

voornoemde voordelen te ramen en het meerdere niet in de begroting te vertalen. Immers los van 

de onzekerheid in de (landelijke) uitvoering is de verwachting dat de rijksbudgetten significant lager 

zullen worden bijgesteld gezien de landelijke bestandsontwikkeling. 

Het financieel beeld zit er nu als volgt uit: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Nieuwe Basisraming 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 

Inschatting bijstelling  -1.694 -1.468 -1.448 -1.409 -1.308 
Geactualiseerd 23.854 25.000 26.272 27.103 27.740 

 

Rekening houdend met deze correctie komt de rijksuitkering 2018 overigens nog net iets hoger uit 

dan die uit de jaarrekening 2017 (€ 23.750.000). 

BUIG lasten 

De BUIG lasten zijn voor 2018 geactualiseerd van € 24.691.000 naar € 21.820.000; een forse 

neerwaartse bijstelling als gevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. 

Daaraan ligt ten grondslag: 

• raming gemiddeld volume 2018 wordt 1.590 (was 1.749 klanten, nu 159 lager); 

• Baanbrekers volgt de landelijke trend (in de basis beter dan landelijk), conform meerjaren 

raming ministerie SZW; 

• Gemiddelde uitkeringshoogte is was in 2017 € 13.723. Met dit gemiddelde + 1% (= raming + 2% 

per 1 juli 2018) is ook gerekend voor 2018. 

Uitgaande van de basisraming 2018 met de stijgingspercentages vanuit de rijksbegroting 

rijksuitkering BUIG, zijn de lasten voor de komende jaren als volgt in de geactualiseerde meerjaren- 

begroting opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Index-% 100,00% 103,60% 108,50% 111,60% 113,70% 

Aantal 1.590 1.647 1.725 1.774 1.808 

Nieuwe reeks € 21.820 € 22.605 € 23.674 € 24.351 € 24.809 

Ontwerp-begroting € 24.691 € 25.276 € 25.612 € 25.862 € 25.862 

Verschil V         2.871 V    2.671 V     1.938 V     1.511 V     1.053 
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Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is als pilot voor één jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van  

€ 500.000 naar € 600.000. Daarvoor is voor de duur van één jaar ook tijdelijk personeel ingezet  

(€ 96.000). Op grond van de evaluatie van dit jaar is dit nu structureel in de begroting opgenomen. 

Recapitulatie BUIG  

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

BUIG Uitkeringen 21.820 22.605 23.674 24.351 24.809 

BUIG LKS Banenafspraken 794 897 1.032 1.187 1.365 
BUIG LKS Beschut werken 190 448 517 517 517 

Sub-totaal 22.804 23 .950 25.223 26.054 26.690 

Invordering -600 -600 -600 -€600 -600 

Saldo 22.204 23.350 24.623 25.454 26.090 

      

Nieuwe BasisramingBUIG 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 
Inschatting bijstelling  -1.694 -1.468 -1.448 -1.409 -1.308 

Geactualiseerde BUIG 23.854 25.000 26.272 27.103 27.740 

      

Resultaat op BUIG V   1.650 V  1.650 V   1.650 V   1.650 V   1.650 

 
De meerjarenramingen BUIG kennen grote onzekerheden, maar na doorvoeren van een correctie op 
de rijksuitkering BUIG, blijft nog een behoorlijk structureel voordeel op de BUIG over. 
De lasten van LKS Banenafspraken en Beschut Werken behoren tot deelprogramma Re-integratie & 
Participatie en worden in paragraaf 2.2.3 verder toegelicht. 
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 
Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 
kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 
een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet 
worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. Met daarbij 
de aantekening dat bij de baten nog grensbedragen zijn bepaald; alles boven die grens hoeft niet in 
de verrekening met het rijk te worden meegenomen. In 2017 was dit voor het eerst het geval. 
In deze geactualiseerde begroting 2018 zijn de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden 
over de voorliggende 3 jaarrekeningen (2015 – 2017) en deze worden structureel zo aangehouden: 

- Lasten: (€ 548.000 + € 361.000 + € 687.000) : 3 = € 532.000 (2018 was nog € 434.000). 
- Baten:  (€ 454.000 + € 295.000 + € 707.000) : 3 = € 485.000 (2018 was nog € 354.000); 

 

Bijzondere bijstand  

Voor de begroting 2018 wordt ervan uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de 
deelnemende gemeenten volledig uitvoert.  

De directe lasten voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling 
worden door de gemeenten gedekt. Op basis van realisatiecijfers 2016 en 2017 (2015 is geen goede 
maatstaf) is de raming voor 2018 bepaald. Bij verder gelijkblijvende regelgeving betekent dit per 
gemeente: 
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Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijziging 
2018 

Actualisering 
begr. 2018 

Heusden 502 642 485 87 572 

Loon op Zand 319 359 303 36 339 

Waalwijk 973 1.013 937 56 993 

Totaal lasten 1.794 2.014 1.725 +179 1.904 

 

Per kwartaal worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende 

gemeenten.  

Lasten en baten gesubsidieerd personeel  

De afdeling Inkomensondersteuning heeft 3,88 fte aan gesubsidieerd personeel in 2018, waarvoor 

ook een aandeel van de rijksuitkering onder de baten is toegerekend. Een uitgebreidere toelichting is 

opgenomen in paragraaf 4.1.3. 

Niet gesubsidieerd personeel 

Zowel de formatie als de salarislasten van Inkomensondersteuning zijn gestegen. Een in 2017 

gehouden pilot invordering is gecontinueerd; de extra 2 fte is gefinancierd uit € 100.000 aan extra 

opbrengst invordering. Daarnaast is de in 2017 besloten uitbreiding met 5 fte nu geheel 

geeffectueerd; in 2017 stond daar nog 3,33 fte voor. De extra benodigde € 100.000 is uit verlaging 

van de post inhuur derden gefinancierd. Voor verdere toelichting op salarissen niet gesubsidieerd 

personeel zie paragraaf 4.1.4. 

Specifiek ICT 

Vanuit het deelprogramma Bedrijfsvoering & Overhead is bepaald welk deel van de automatiserings-

lasten (onder de post algemene lasten) specifiek aan Inkomensondersteuning zijn toe te rekenen 

conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit is bepaald op  

€ 280.000. 

2.1.4 Lasten en baten  

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualiseerde 
begroting 2018 

Lasten:     

Uitkeringen BUIG 22.917 24.691 -2.871 21.820 

Uitkeringen BBZ 687 434 98 532 

Bijzondere bijstand 2.014 1.725 179 1.904 

Gesubsidieerd 
personeel 

128 110 24 135 

Niet gesubsidieerd 
personeel 

2.717 2.771 195 2.966 

Inhuur derden 379 295 -100 195 

DVO HIT / PIT 0 0 10 10 

Specifieke ICT 0 280 0 280 

Totaal lasten 28.842 30.306 -2.465 27.841 
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Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualiseerde 
begroting 2018 

Baten:     

Inkomsten BUIG 23.749 24.218 -364 23.854 

Invordering 732 500 100 600 

BBZ 707 354 131 485 

Bijzondere bijstand 2.014 1.725 179 1.904 

Inkomsten WSW 99 73 22 95 

DVO HIT / BIT 0 0 10 10 

Totaal baten 27.301 26.870 78 26.948 

     

Resultaat N   1.541 N    3.436 N    2.543 N       893 

 
Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

 

2.1.5 Verdeelsleutel 

De BUIG gelden worden door de gemeenten van het rijk ontvangen en één op één overgemaakt aan 

Baanbrekers voor de uitvoering van de inkomensvoorziening. Het dan nog resterende resultaat op 

Inkomensondersteuning wordt verrekend via de bijdrage op basis van inwoneraantallen. 

 

2.2 Deelprogramma: Re-integratie en Participatie 

2.2.1 Ambities en ontwikkelingen  

Mensen toeleiden naar een betaalde baan. Dat staat voorop bij Re-integratie & Participatie. Mensen 

die werken, kunnen zich ontwikkelen, krijgen zelfvertrouwen, maken actief deel uit van de 

samenleving en dragen hun (financiële) steentje bij aan de maatschappij. Dat is goed voor het 

individu en voor de samenleving. Helaas is dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt 

beoordeeld wat de maximale arbeidspotentie is van een kandidaat, om een juiste match te maken 

tussen werken naar vermogen en de zo regulier mogelijke baan.  

Diagnose: Transferium  

Deze beoordeling, ook wel diagnose, vindt plaats in het transferium. De kandidaten behouden hier 

hun werkritme of bouwen dat opnieuw op. Ondertussen wordt beoordeeld hoe groot de afstand tot 

de arbeidsmarkt is. Waar nodig wordt een Arbo-arts ingezet bij ziekteklachten, een arbeidsdeskundig 

onderzoek bij (gebleken) beperkingen of een lekencontrole gedaan bij verzuim. Dit instrument wordt 

gefinancierd uit het re-integratiebudget, de personele kosten worden uit de bijdragen van 

gemeenten bekostigd.  

Het transferium heeft tevens een niet te onderschatten beperkende invloed op de instroom. Een 

groot aantal kandidaten vindt, nadat zij zich voor een uitkering hebben gemeld, maar nog vóór zij in 

het transferium geplaatst worden, alsnog een reguliere baan of zien af van het indienen van de 

aanvraag. 
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Van de kandidaten in het transferium wordt beoordeeld in welke mate zij een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. Deze kandidaten blijken, door plaatsingsbeperking, loonwaardebeperking of 

een combinatie van beide niet in staat deze afstand zelfstandig te overbruggen.  

Re-integratie activiteiten 

Kandidaten met een plaatsingsbeperking zijn in de regel (nog) niet arbeidsfit. Bijvoorbeeld doordat zij 

sollicitatie- of werknemersvaardigheden missen. Door aanbodversterkende activiteiten in te zetten, 

wordt de plaatsingsbeperking waar mogelijk weggenomen. Dit gebeurt in een IDU-traject (Instroom 

Doorstroom Uitstroom) dat een  samenwerking is tussen Re-integratie & Participatie en de PMC’s 

van het Leerwerkbedrijf. Via een opstap verrichten mensen werkzaamheden, zodat ze veel 

aantrekkelijker worden voor reguliere werkgevers. 

Daardoor is de weg vrij om de kandidaat te bemiddelen naar een zo regulier mogelijke werkgever, 

dankzij de inspanningen van de matchers en accountmanagers. De instrumenten worden 

gefinancierd uit het re-integratiebudget, de personele kosten worden gefinancierd uit de bijdragen 

van gemeenten.  

Loonkostensubsidie en banenafspraakbanen 

Kandidaten met een loonwaardebeperking zijn in principe in staat arbeid te verrichten, echter 

kunnen zij niet de prestatie leveren die verwacht mag worden van een reguliere werknemer binnen 

dezelfde tijdsspanne. Door loonkostensubsidie in te zetten, wordt de drempel weggenomen. De 

banen waarnaar deze kandidaten bemiddeld worden, door de matchers en accountmanagers, zijn de 

banenafspraakbanen.  Daar hoort een passende vorm van begeleiding op de werkvloer bij. De 

loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het BUIG-budget, de begeleiding op de werkvloer uit het 

re-integratiebudget en de personele kosten uit de bijdragen van gemeenten. 

In 2019 zal, bij uitvoering van het huidige regeerakkoord, loonkostensubsidie vervangen worden door  

loondispensatie. Er zijn gemengde signalen vanuit werkgevers, gemeenten en belangorganisaties 

over de inhoud en de consequenties van de regeling. Halverwege 2018 zal duidelijk worden welke 

precieze (financiële) gevolgen dat zal hebben. 

Beschut werk 

Wanneer er wel arbeidspotentie is, maar de afstand dusdanig groot blijkt dat toeleiding naar een 

reguliere baan niet haalbaar is, kan Baanbrekers nieuw beschut werk organiseren: een beschutte 

werkomgeving onder aangepaste omstandigheden. Gemeenten kunnen, afhankelijk van een 

wachtlijst, sinds 2017 een aantal beschutte werkplekken te creëren. Voor de Langstraatgemeenten 

zijn dat 25 plaatsen in 2018 en 34 plaatsen in 2019. De verwachting is dat er, met het uitvoeren van 

het huidige regeerakkoord, nog extra beschutte werkplekken gerealiseerd dienen te worden na 

2018. 

De beschutte werkplek gaat gepaard met intensieve begeleiding op de werkplek, verstrekking van 

loonkostensubsidie en is, in de regel, een structurele financiële verplichting. Dit wordt gefinancierd 

uit het BUIG-budget en uit het re-integratiebudget.  

Wanneer blijkt dat de kandidaat (nog) niet in staat is om betaald werk te verrichten, dan zal de 

kandidaat aangewezen zijn op door de gemeente ontwikkelde instrumenten, gericht op sociale 

activering en maatschappelijke participatie. Baanbrekers gaat pas weer over tot activiteiten gericht 

op re-integratie als de persoon in kwestie daaraan toe is.  



Geactualiseerde begroting 2018   
 

 18 

 

Regionale werkgeversdienstverlening & Matching 

In 2018 zal de regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening in Hart van Brabant verder 
inkleuring krijgen. 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. Er is tevens gezamenlijk de ambitie uitgesproken om een nader uit te werken vorm 
van bundeling van middelen te onderzoeken, ten behoeve regionale werkgeversdienstverlening & 
matching. De regionale werkgroep bundeling middelen brengt daartoe in 2018 een advies uit dat ter 
besluitvorming aan de Midden-Brabant-gemeenten wordt voorgelegd. In 2018 zijn hier geen 
financiële gevolgen van te verwachten. Afhankelijk van de te maken keuzen kan het zo zijn dat in 
2018 al in meer of mindere mate de zeggenschap over de inzet van de capaciteit van het huidige 
onderdeel Re-integratie & Participatie van Baanbrekers verschuift naar de regio. Wanneer een deel 
van de middelen regionaal belegd wordt, is voor 2019 mogelijk een verschuiving van budgetten te 
verwachten. 

2.2.2 Prestatie-indicatoren 

In 2018 streeft Re-integratie & Participatie naar 360 plaatsingen op (regulier) betaald werk, 
waaronder 89 plaatsingen á 25,5 uur aan banenafspraakbanen en 25 plaatsingen Nieuw Beschut.  

2.2.3 Uitgangspunten en risico’s 

Onder de afdeling Re-integratie en Participatie valt de Werkpool (werken op locatie). Dit is onder-

gebracht bij het deelprogramma Leerwerkstructuur.  

Banenafspraken 

Vertrekkend vanuit het aantal Banenafspraken van eind 2017, zijnde 85, is een meerjaren raming van 
het aantal Banenafspraken en de bijbehorende  Loonkostensubsidie opgesteld. De berekening is 
gebaseerd op een gemiddelde Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken van € 8.926 als resultante 
van een werktijd van 25,5 / 36 uur per week op basis van 50% van het minimumloon (= € 25.203). 
Daarnaast is rekening gehouden met een indicatieve jaarlijkse stijging van 15% van het aantal 
Banenafspraken. 

Het blijft zeer moeilijk om dit goed in te schatten, omdat het een open eind regeling is, waarover ook 
weinig ervaringsgegevens zijn. Het kan echter ook lager uitpakken 

Risico is dat landelijk beleid inzake loondispensatie er toe kan leiden dat er minder kandidaten voor 
deze regeling komen. Dat is nog onduidelijk en heeft voor 2018 mogelijk gevolgen. 

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld 89 101 116 133 153 

Begin van het jaar 85 94 108 124 142 

Eind van het jaar 94 108 124 142 164 

Gemiddelde LKS € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 

Totaal Midden-
Langstraat 

€ 794 € 897 € 1.032 € 1.187 € 1.365 
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Beschut Werken 

Vertrekkend vanuit het aantal plaatsen van Beschut Werken van eind 2017, zijnde 3, is een 
meerjaren raming van het aantal plaatsen Beschut Werken en de bijbehorende  Loonkostensubsidie 
opgesteld. Uiterlijk per 31 december 2018 moeten  25 beschutte werkplekken van 31 uur per week 
zijn gerealiseerd en een jaar later 34. Voor 2018 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal 
beschutte werkplekken van 12,5 en voor 2019 van 29,5.  

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld 12,5 29,5 34,0 34,0 34,0 

Begin van het jaar 3 25 34 34 34 

Eind van het jaar 25 34 34 34 34 

Gemiddelde LKS € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 

Totaal Midden-
Langstraat 

€ 190 € 448 € 517 € 517 € 517 

 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken van  

€ 15.192 als resultante van een werktijd van 31 / 36 uur per week op basis van 70% van het 

minimumloon (= 70% van € 25.203 = € 17.642). 

Naast de loonkostensubsidie moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden. Het rijk heeft 

deze kosten op € 8.500 per plek gesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een gelijkmatige groei. In de 

geactualiseerde begroting 2017 is daarvoor in 2017 € 51.000 opgenomen, voor 2018 € 145.000 en in 

de jaren daarna € 187.000 per jaar. Gelet op het lage aantal eind 2017 (en dan nog alleen in 

december) waren de uitvoeringskosten 2017 nihil (ook gemeld in 3e Berap 2017). Voor 2018 en 

verder is nu een herberekening nodig op basis van de gemiddelden uit de eerdere tabel. Voor 2018 

betekent dat € 106.000 (12,5 * € 8.500), voor 2019 is dat € 251.000 (29,5 * € 8.500) en voor de jaren 

daarna is dat € 289.000 (34 * € 8.500). De meerjarenramingen zijn daarmee bijgesteld; De 

uitvoeringslasten zitten als stelpost in de salarislasten niet gesubsidieerd personeel. 

Re-integratie 

In de initiële begroting 2018 waren nog niet alle bedragen gespecificeerd. In de kolom wijzigingen is  
€ 80.000 toegevoegd vanuit het voordeel op Fidant extern (zie tabel Fidant extern hierna, per saldo 
budgettair neutraal). De lasten van inburgering worden verrekend met de gemeenten (zie ook in 
navolgende tabel: € -70.000 verrekening met gemeenten). 
 

Het budget re-integratie kende in 2017 een interne regeling voor een 50% bijdrage in de loonkosten 

van medewerkers, die bij het Werkbedrijf, de Werkpool en bij Ruelong BV (WML Facilitair) waren 

gedetacheerd. ; in de oorspronkelijke begroting 2018 was hiervoor in totaal nog € 660.000 

opgenomen (respectievelijk € 240.000, € 120.000 en € 300.000). Eind 2017 is deze regeling 

afgebouwd, om uiteindelijk structureel omgezet te worden in de een regeling waarbij per 

medewerker Fidant vanuit de BUIG Loonkostensubsidie wordt toegekend. Begin 2018 is nog een 

klein restant niet omgezet, hetgeen tot extra lasten leidt van € 34.000. Per saldo nemen de lasten in 

2018 met € 626.000 af; in de jaren daarna met de volledige  € 626.000. 

 

Daarnaast wordt het budget Fidant extern (in de ontwerp-begroting 2018 nog € 300.000) voortaan 

apart in de begroting opgenomen en in verband gebracht met de baten Fidant. Binnen de post re-

integratie nemen de lasten structureel met € 300.000 af.  
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Daarnaast wordt in 2018 een extra inspanning geleverd tot bestandsanalyse van 
uitkeringsgerechtigden en WsW-ers ( € 275.000). 
 
Het budget re-integratie kent in 2018 de volgende bestedingen: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Stimuleringspremies    50 

Inburgering   70 

Transferium / SMT   150 

Jobcoach / loonwaardemeting   100 

Opleiding   50 

Stichting Gezel   85 

Overig   115 

Sub-totaal 540 80 620 

50% bijdr. loonkosten intern 660 -626 34 

Fidant extern 300 -300 0 

Sub-totaal 1.500 -846 654 

Bestandsanalyse 0 200 200 

Aanbod zwaarder bestand 0 75 75 

Sub-totaal  1.500 -571 929 

Doorb gemeenten inburgering  -70 -70 

Totaal budget re integratie 1.500 -641 859 

 
Fidant extern 

 Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten Fidant extern  300 -240 60 

Baten Fidant extern (progr.3) 210*  -210 0 

Baten Fidant extern nieuw  50 50 

Saldo 90 -80 10 

 

Fidant extern betreft medewerkers die vanuit de stichting Fidant tijdelijk zijn ondergebracht bij 

externe werkgevers. De baten van € 210.000 zijn in de oorspronkelijke begroting 2018 nog 

opgenomen in het deelprogramma Leerwerkbedrijf. Voor een zuivere vergelijking zijn die in 

bovenstaande tabel opgenomen. Het saldo van Fidant extern wordt toegevoegd aan het budget re-

integratie (zie hiervoor). 

Projectkosten (HOB en JLWZ) 

HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is gestart als eenjarig (nieuw) project voor 120 kandidaten, waarvan 

de kosten (in 2017 totaal € 357.000) door de gemeenten Heusden (60), Loon op Zand (30) en 

Waalwijk (30) worden gedragen. Lasten bestaan uit inhuur werkmakelaars, 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. Later in het 

jaar zijn er vanuit Waalwijk 34 nog extra trajecten bijeengekomen. Totaal vanuit 2017 voor                  

€ 459.000, waarvan € 245.000 daadwerkelijk in 2017 bij de gemeenten in rekening is gebracht.  Voor 
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€ 214.000 loopt het project door naar 2018.  

In 2018 zijn nieuw offertes HOB aan de gemeenten voorgelegd voor in totaal € 419.000 (in totaal 120 

trajecten).Daarmee komt het totale budget HOB in 2018 (incl. overloop uit 2017) uit op € 633.000. 

Een deel van dat budget zal overlopen naar 2019; later wordt bepaald hoe veel. 

Voor het regionale project JeugdWerkloosheidsvrije Zone wordt in 2018 een vergoeding van de regio 

Hart van Brabant verkregen van € 69.000, ter dekking van de uitvoeringskosten (inhuur derden). 

Lasten niet gesubsidieerd personeel 

In de ontwerpbegroting 2018 was de precieze verdeling van de lasten niet gesubsidieerd tussen de 

deelprogramma’s 2 Re-integratie & Participatie en deelprogramma 3 (Leerwerkbedrijf / deel 

Werkpool). Vanuit programma 3  is daarom nu € 802.000 overgeheveld. Daarnaast is € 106.000 

beschikbaar voor begeleidingskosten Beschut Werken en leidt de herberekening van de salarislasten 

nog tot een bijstelling van € 64.000 (deels door verschuiving met de werkpool). Algehele toelichting 

op niet gesubsidieerd personeel is opgenomen in paragraaf 4.1.4. 

Rijksmiddelen re-integratie 

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

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

totaal van WWB klassiek, nieuw Wajong en nieuw begeleiding. Ten opzichte van de Meicirculaire 

2017 blijven de middelen voor de jaren 2017 – 2020 gelijk. Vanaf 2021 worden middelen uitgenomen 

in verband met de no-risk polis, omdat de tijdelijke uitvoering daarvan door het UWV structureel 

wordt gemaakt (op grond van de wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet). Eerder was 

dat op grond van de tijdelijke no riskpolis tot en met 2020 al zo; vanaf 2021 worden de ramingen 

daarom nu dus structureel aangepast. 

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

 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Ontwerpbegr.2018 1.731 1.818 1.896 2.087 2.087 
Meicirculaire 2017 1.686 1.773 1.852 2.042 2.132 
September circ. 2017 1.686 1.773 1.852 1.873 1.943 

Totaal verschil N    45 N    45 N    45 N    214 N    143 

 
Bij de 3e Berap 2017 zijn deze effecten als structureel in de ramingen verwerkt. 
 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

ontschotting van de rijksmiddelen (op zijn vroegst vanaf 2019). 
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2.2.4 Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt. Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten      

BUIG LKS Banenafspraken 505 735 59 794 

BUIG LKS Beschut Werken 0 397 -207 190 

Re-integratie: 1.153 1.500 -641 859 

- diverse deelbudgetten 475 540 285 825 

- 50% bijdrage loonkosten 490 660 -626 34 

- Fidant extern 188 300 -300 0 

Lonen Fidant extern 0 0 60 60 

Projectkosten (HOB) 245 0 702 702 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel 

1.315 628 998 1.561 

Waarvan verrekend met gem. -77 0 -65 -65 

Inhuur personeel 0 50 0 50 

Totaal lasten 3.141 3.245 906 4.151 

     

Baten      

Rijksmiddelen re-integratie 1.716 1.731 -45 1.686 

Vergoeding begeleid werken 0 -200 200 0 

Vergoeding Fidant extern 149 0 50 50 

Inkomsten uit projecten 245 0 702 702 

Inkomsten uit de regio 186 200 -200 0 

Totaal baten 2.296 1.731 707 2.438 

      

Resultaat  N   845 N  1.514 N    199 N   1.713 

     

Waarvan dekking uit BUIG V   505 V 1.132 N    148 V      984 

Waarvan overig N   340 N    382 N    347 N      729 

 

Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

Bedacht moet worden dat de posten LKS Banenafspraken en Beschut Werken uit de BUIG worden 

gedekt. De rijksuitkering BUIG is echter geheel onder deelprogramma 1 Inkomensondersteuning 

Vandaar dat onderaan deze tabel de dekking uit BUIG afzonderlijk is aangegeven, zodat saldo overig 

posten resteert. Daarnaast leidt inzet op re-integratie tot uitstroom en daarmee besparing op de 

BUIG. 

2.2.5 Verdeelsleutel 

De rijksmiddelen die de gemeenten ontvangen voor re-integratie en BUIG gaan naar Baanbrekers en 

het tekort wordt voor wat betreft LKS Banenafspraken en Beschut Werken uit de BUIG gefinancierd 

en het dan resterend saldo wordt op inwoneraantal verdeeld. 
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2.3 Deelprogramma: Leerwerkstructuur 

2.3.1 Ambities en ontwikkelingen  

Het leerwerkstructuur is naast een werkbedrijf in het kader van de Wsw een instrument dat wordt 

ingezet voor de re-integratie van kandidaten vanuit de Participatiewet (P-wet). Hiervan is een 

afzonderlijk deelprogramma gemaakt in verband met de financiële en organisatorische omvang. De 

uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak. Het werkbedrijf is de productie-omgeving waar 

medewerkers uit de doelgroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn in dienst van Baanbrekers. 

Het leerwerkbedrijf en WML Facilitair zijn sinds 1 januari 2016 nauwer met elkaar verbonden, met 

ingang van die datum is WML Facilitair een honderd procent dochteronderneming van Baanbrekers. 

Samen vormen ze de totale leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers. De activiteiten van WML 

Facilitair inzake groen, schoonmaak en beveiliging zijn ondergebracht in Ruelong BV en behoren niet 

tot de begroting van Baanbrekers. 

Medewerkers van WML Facilitair kunnen  aan de slag voor het leerwerkbedrijf van Baanbrekers en 

andersom. Daarmee worden o.a. pieken en dalen in de productie opgevangen. Daarnaast kunnen 

meer mensen aan werk worden geholpen, omdat er meer activiteiten c.q. instrumenten kunnen 

worden aangeboden aan deze mensen, en kan de externe klant ook beter worden geholpen. 

De activiteiten van het werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse Product Marktcombinaties (PMC’s). 

Het werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes en kantine) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken en assembleren 

 Wasserij 

Hiermee is er een sluitend vangnet gecreëerd met passende voorzieningen voor kwetsbare groepen 

binnen de P-wet. Dit ligt het wel in de rede omdat de Langstraatgemeenten de eerste verantwoorde-

lijkheid en zorgplicht hebben voor het organiseren van deze sociale infrastructuur. De krimp als 

gevolg van het feit dat de Wsw-doelgroep binnen Baanbrekers afneemt, kan mogelijk (deels) worden 

opgevangen door het bieden van diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals de doelgroepen vanuit de 

Banenafspraak en de P-wet, alsmede het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werk. Met 

dit mixed-People concept (Wsw, banenafspraak, nieuw beschut werk) wordt gezorgd dat de 

bestaande infrastructuur, kennis en deskundigheid van Baanbrekers die nodig is voor deze 

kwetsbaarste doelgroep binnen de P-wet zo goed mogelijk geborgd wordt. 

 

De doelstelling van Baanbrekers is zorgen dat de nieuwe doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur 

in een reguliere omgeving. In het bereiken van dit doel speelt de leerwerkstructuur een belangrijke 

rol. Baanbrekers heeft de uitdaging opgepakt om de bestaande Wsw-infrastructuur verder uit te 

breiden naar een leerwerkinfrastructuur voor een deel van de doelgroep vanuit de P-wet. De PMC’s 

georganiseerd binnen WML Facilitair en het werkbedrijf zijn een onmisbaar middel gebleken als 

opstap naar (regulier) werk voor de doelgroep uit de P-wet. Ze vormen dus tevens een adequate 

voorziening voor de doelgroep vanuit de Wsw.  

 

2.3.2 Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicator van de PMC’s is gekoppeld aan In- Door- Uitstroom:   
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In het kader van Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) worden de volgende (interne) plaatsingen 

geraamd: Werkpool 20x, Werkbedrijf 10x en Ruelong BV (WML Facilitair) 35x. 

2.3.3 Uitgangspunten en risico’s 

WML Facilitair  

WML facilitair is de handelsnaam van Ruelong BV en maakt geen integraal onderdeel uit van (de 

begroting van) Baanbrekers. Voor Ruelong BV wordt een separate begroting voorgelegd aan het 

bestuur van Baanbrekers. In de bedrijfsvoering is WML facilitair gelijk aan de PMC ’s in het 

leerwerkbedrijf van Baanbrekers. Administratief is Ruelong BV geheel onafhankelijk. De kosten van 

bedrijfsvoering die in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong BV worden gemaakt, worden door 

belast aan Ruelong BV. De lasten vanuit Baanbrekers bij Ruelong BV gedetacheerd personeel worden 

doorberekend en het aandeel in de rijksuitkering WSW wordt doorgeschoven. Zie hiervoor het 

deelprogramma Bedrijfsvoering en Overhead. 

Werkbedrijf 

De directe lasten en baten (omzet) van het Werkbedrijf zijn als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten:      

Verpakken en assemblage 21 66 -49 17 

Wasserij 6 16 35 51 

Twiddus 3 53 -25 28 

Cleanroom 84 70 87 157 

Broikes 35 85 -3 82 

Kantine 0 0 50 50 

Sub-totaal 149 290 95 385 

     

Transferium 1 19 -9 10 

Totaal directe lasten PMC's 150 309 86 395 

     

Baten     

Verpakken en assemblage 813 730 110 840 

Wasserij 333 300 50 350 

Twiddus 787 730 70 800 

Cleanroom 1.028 1.050 0 1.050 

Broikes 169 200 20 220 

Kantine 0 0 42 42 

Sub-totaal 3.130 3.010 292 3.302 

     

Transferium 57 100 0 100 

Totaal baten 3.187 3.110 292 3.402 

 
Vervolg van de tabel met saldo PMC’s is op de volgende pagina. 
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  Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Saldo      

Verpakken en assemblage 792 664 159 823 

Wasserij 327 284 15 299 

Twiddus 784 677 94 772 

Cleanroom 944 980 -86 894 

Broikes 134 115 23 138 

Kantine 0 0 -8 -8 

Sub-totaal 2.981 2.720 198 2.918 

     

Transferium 56 81 9 90 

Saldo directe lasten / baten  3.037 2.801 207 3.008 

 

Voorgaande cijfers betreffen de kosten zonder de personele kosten en de doorberekening van de 

overhead. Vandaar dit ogenschijnlijk positieve saldo. De personele kosten van het Werkbedrijf zijn 

ondergebracht bij Fidant intern, lasten en baten gesubsidieerd personeel en lasten niet-

gesubsidieerd personeel. De overhead is opgenomen onder 2.4. 

Begin 2018 is een groot aantal budgettair neutrale herschikkingen op diverse budgetten geweest, 

met name budgetten van Bedrijfsvoering & Control en Werkbedrijf. Dit is gedaan aan de hand van 

ervaringscijfers. Op het budget algemene lasten heeft dat tot een daling van € 309.000 naar  

€ 217.000 geleid (- € 93.000). Daarnaast is de exploitatie van de kantine vanuit de afdeling 

Bedrijfsvoering & Control in zowel lasten als baten verschoven naar het Werkbedrijf. 

Op een aantal PMC’s is voor 2018 een aantal kleine investeringen voorzien, in totaal voor € 50.000. 

Deze zijn als incidentele lasten in bovengenoemde cijfers opgenomen. 

Daarnaast is de omzet met € 250.000 toegenomen (exclusief kantine) als gevolg van de slimmer-

opties. 

 

Fidant intern 

Vanuit de stichting Fidant worden medewerkers met Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken en 

Beschut Werken binnen Baanbrekers gedetacheerd. De stichting Fidant ontvangt vanuit de BUIG-

middelen Loonkostensubsidie voor deze medewerkers, gemiddeld 50% voor Banenafspraken en 70% 

voor Beschut Werken. Medewerkers gaan binnen Baanbrekers bij het Werkbedrijf of de Werkpool  

aan de slag. Vanuit de stichting Fidant loopt detachering van medewerkers bij WML Facilitair 

(Ruelong BV) over de begroting van Baanbrekers (zie ook naar Ruelong BV in onderstaande tabel). 

Feitelijk wordt de eerdere(interne) regeling van 50% bijdrage in de loonkosten voor medewerkers 

Fidant bij Werkpool en Werkbedrijf in 2018 afgebouwd en vervangen door een regeling met Loon- 

kostensubsidie uit de BUIG voor Banenafspraken en Beschut Werken.  

De lasten en baten van Fidant intern zijn als volgt: 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten:      

Fidant intern (50% bijdrage) 629 720 -664 56 

- Werkpool 348 240 -184 56 

- Werkbedrijf 281 480 -480 0 

Fidant Banenafspraken NW 107 0 357 357 

- Werkpool 0 0 303 303 

- Werkbedrijf 107 0 54 54 

Fidant Beschut Werken NW 3 0 163 163 

- Werkpool 0 0 22 22 

- Werkbedrijf 3 0 141 141 

- Ruelong BV (WML FAC) 0 0 109 109 

- naar Ruelong BV 0 0 -109 -109 

Totaal lasten Fidant intern 739 720 -144 576 

     

Baten     

Fidant intern (50% bijdrage) 314 360 -332 28 

- Werkpool 174 120 -92 28 

- Werkbedrijf 140 240 -240 0 

Fidant Banenafspraken NW 51 0 179 179 

- Werkpool 0 0 152 152 

- Werkbedrijf 51 0 27 27 

Fidant Beschut Werken NW 0 0 114 114 

- Werkpool 0 0 15 15 

- Werkbedrijf 0 0 99 99 

- Ruelong BV (WML FAC) 0 0 76 76 

- naar Ruelong BV 0 0 -76 -76 

Totaal baten Fidant intern 365 0 -40 320 

     

Saldo Fidant intern 374 360 -105 255 

 

Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

Het gaat hierbij om de kosten van de Wsw-ers. Het werkbedrijf bestaat uit de(PMC’s) Verpakken & 

assemblage, wasserij, Twiddus, Cleanroom, Broikes en Kantine.  

De werkpool is ondergebracht bij de afdeling Re-integratie en Participatie. De personele lasten en 

opbrengsten worden toegerekend aan de leerwerkstructuur.  

Tegenover lasten van het gesubsidieerde personeel staan de inkomsten uit de Rijksbijdrage Wsw. 

Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 4.1.3: Gesubsidieerd personeel van uit rijksmiddelen 

Wsw. Gedurende 2017 zijn er veel verschuivingen geweest tussen de diverse afdelingen van 

Baanbrekers, die doorwerken naar 2018. Daarnaast zijn de medewerkers van de kantine van de 

afdeling Bedrijfsvoering per 1 januari 2018 overgegaan naar het Werkbedrijf. 
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 Bedragen x € 1.000 Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten     

Werkpool (R&P) 3.492 3.779 -617 3.162 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.516 5.313 720 6.033 

Totale lasten gesubsidieerd 9.008 9.092 103 9.195 

Baten     

Werkpool (R&P) 2.760 2.958 -340 2.618 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.059 4.249 871 5.120 

Totale baten gesubsidieerd 7.809 7.207 531 7.738 

     

Saldo 1.199 1.885 428 1.457 

 

Lasten niet gesubsidieerd personeel 

In de PMC’s en bij de werkpool worden reguliere medewerkers ingezet om het gesubsidieerde 

personeel te begeleiden en het werk te coördineren.  

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Werkpool (R&P) 956 1.401 -712 689 

Werkbedrijf (PMC’s) 1.021 1.063 45 1.108 

Totale Lasten niet 
gesubsidieerd personeel 

1.977 2.464 -667 1.797 

 

In de ontwerp-begroting 2018 was de verdeling tussen de deelprogramma’s 2 en 3 v.w.b. de 

Werkpool nog niet geheel correct; dit is nu budgettair neutraal gecorrigeerd. 

De stijging bij het Werkbedrijf komt door overheveling van de kantine van de afdeling Bedrijfsvoering 

& Control naar het Werkbedrijf. 

2.3.4 Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten:     

Directe kosten PMC’s 196 309 86 395 

Kosten werkpool 0 28 -28 0 

Fidant intern 739 720 -144 576 

Lasten gesubsidieerd 
personeel 

9.008 9.092 103 9.195 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel  

1.695 2.464 -667 1.797 

Inhuur personeel 0 50 0 50 

Totaal lasten 11.638 12.663 -651 12.012 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Baten:     

Omzet PMC’s werkbedrijf 3.232 3.110 292 3.402 

Omzet Werkpool  1.571 1.370 0 1.370 

Rijksuitk. Wsw Werkpool 2.760 2.958 -340 2.618 

Rijksuitkering Wsw PMC’s 5.059 4.249 871 5.120 

Rijksuitk. Begeleid Werken 533 0 465 465 

Waarvan door aan bedrijven -170 0 -200 -200 

Fidant (extern) 0 210 -210 0 

Fidant (intern) 365 360 -40 320 

Totaal baten 13.350 12.257 839 13.096 

     

Resultaat  V  1.712 N    406 V   1.489 V   1.083 

 
Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

2.3.5 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen. 

 

2.4 Deelprogramma: Bedrijfsvoering en overhead 

2.4.1 Ambities en ontwikkelingen 

De afdelingen Directie en Bedrijfsvoering & Control vormen samen het deelprogramma 

Bedrijfsvoering en Overhead. In dit programma zijn ook de kosten van huisvesting en ICT 

opgenomen. De kosten van de afdeling Bedrijfsvoering vervullen primair de rol om (de interne klant) 

gevraagd en ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit 

alles binnen het wettelijke kader en de geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en 

effectiviteit en efficiëntie voorop staan. 

2.4.2 Uitgangspunten en risico’s 

In de presentatie van de kosten van de bedrijfsvoering in de begroting 2018 wordt rekening 

gehouden met de aangepaste verslagleggingsregels in BBV ten aanzien van overhead. Gekozen is om 

de overhead als apart deelprogramma te presenteren. 

Geconstateerd wordt dat er de afgelopen jaren een scheefgroei tussen taken en formatie is ontstaan, 

met een verhoogde druk op de overhead. Deze scheefgroei is een gevolg van: 

• de taakverzwaring die voortvloeit uit (complexere) regelgeving van de Participatiewet; 

• de eisen o.g.v. wet en regelgeving, bijvoorbeeld op terrein van privacy en 

informatiebeheer; 

• de wens om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren (sturingsinformatie);  

• de noodgedwongen vervanging van Wsw-formatie door regulier formatie op staffuncties. 

Hierdoor is er sprake van een spanningsveld waarbij zowel de externe (wettelijke) verplichtingen als 

de interne bedrijfsvoering ertoe leiden dat ingezet zal moeten worden op zowel groei van de 
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formatie als verdere professionalisering van de huidige formatie (zowel binnen het primaire proces 

als binnen de ondersteunende processen). Daartegenover staat dat een beweging is ingezet tot 

verdere centralisatie van ondersteunende functies en daarmee zowel een effectievere als een 

efficiëntere invulling (maakt onderdeel uit van de slimmer-opties). 

Daarnaast lopen over de begroting van Baanbrekers nog lasten en baten die te maken hebben met 

verrekening personeelslasten Ruelong BV (WML Facilitair). In de ontwerp-begroting 2018 waren die 

nog buiten beschouwing gelaten, nu zijn deze wel opgenomen. 

Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is voor het eerst over 2017 verantwoord; daarover is pas midden 
maart 2018 een voorlopige beschikking ontvangen (na afloop van het jaar). Voortaan is deze LIV ook 
structureel in de begroting opgenomen. Per jaar wordt het bedrag lager, omdat het aantal WSW’ers 
ook daalt. 
In deze actualisering van de begroting wordt het voordeel van € 471.000 mede veroorzaakt door het 
nu opnemen van de post LIV (€ 263.000). Voor de rest heeft het vooral te maken met het vanuit de 
afdelingen toenemen van het aantal “slapers” (nog in dienst, maar langer dan twee jaar ziek en 
daarmee geen loonkosten en vanaf 2018 ook geen subsidie  meer). Overigens zijn er verder nogal 
wat verschuivingen tussen de afdelingen onderling, zo zijn bijvoorbeeld de medewerkers van de 
kantine van Bedrijfsvoering & Control met ingang van 2018 werkzaam bij het Werkbedrijf. 
De salarislasten van het gesubsidieerd personeel zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Wijzigingen 

2018 

Actualisering 

2018- 

“Slapers”(boventalligen) 145 79 -53 26 

Bedrijfsvoering & Control 1.241 1.091 -158 934 

Ruelong 4.246 0 4.129 4.129 

Sub-totaal 5.632 1.170 3.918 5.089 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -269 0 -263 -263 

Sub-totaal 5.363 1.170 3.655 4.826 

Doorbelast Ruelong BV -4.246 0 -4.129 -4.129 

Doorbelast LIV Ruelong BV 73 69 2 71 

Totaal  1.190 1.239 -471 768 

 
In de ontwerp-begroting 2018 is de rijksuitkering WSW als baten nog opgenomen op basis van het 
begrip “woongemeenten” en daarom is een stelpost voor verrekeningen met andere WSW-bedrijven 
opgenomen van (netto) € 587.000. Na het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 is bij de 
Meicirculaire 2017 het begrip “woongemeenten” omgezet in “betaalgemeenten”. Daarmee komt de 
stelpost vergoeding buitengemeenten uit bovenstaand overzicht in de meerjarenbegroting te 
vervallen. Omdat in onderstaand overzicht dus ook deelposten staan die op heel Baanbrekers 
betrekking hebben is vergelijking erg lastig. Hetgeen nu in de laatste kolom rechts onderaan staat in 
navolgende tabel (€ 618.000) is hetgeen echt betrekking heeft op de Directie en Bedrijfsvoering & 
Control. 
 

De rijksuitkering kan voor deelprogramma 4 als volgt worden toegedeeld: 
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Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Wijzigingen 

2018 

Actualisering 

2018 

Boventalligen 532 0 24 24 

Bedrijfsvoering & Control 869 1.982 -1.388 594 

Ruelong 3.426 0 3.290 3.290 

Vergoed. buitengemeenten -14 -587 587 0 

Sub-totaal 4.813 1.395 2.513 3.908 

Doorbelast Ruelong BV -3.426 0 -3.290 -3.290 

Totaal 1.387 1.395 -777 618 

 

Niet gesubsidieerd personeel 

In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Verder zijn de salariskosten van de boventallige medewerkers, van de Directie en van de afdeling 
Bedrijfsvoering & Control opgenomen. 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 
Begroting 

 2018 
Wijzigingen 

2018 
Actualisering 

2018 

Boventalligen 242 0 276 276 

Directie 488 672 -203 469 

Bedrijfsvoering & Control 2.389 2.423 120 2.542 

Ruelong BV 648 0 637 637 

Sub-totaal 3.767 3.095 822 3.917 

Doorbelast Ruelong BV -648 0 -637 -637 

Totaal 3.119 3.095 185 3.280 

 
Voorheen waren boventalligen en Directie op een regel onder Directie opgenomen; ter 
verduidelijking is dit nu gesplitst. 
In de boventalligen zijn 3 medewerkers opgenomen, waarvan er een per 1 augustus 2018 vertrekt. 
Bij de Directie is de reeds bestaande halve fte extra voor een beleidsmedewerker nu ook correct in 
de begroting opgenomen (nadeel € 30.000), vertrekt per 1 maart 2018 een medewerker (voordeel  
€ 31.000) en is er voor half jaar vacaturevoordeel voor de functie van directeur (€ 74.000). 
Daartegenover staan de kosten van de interim-directeur op de post inhuur derden. 
Bij Bedrijfsvoering & Control zijn de volgende bijzonderheden: 
- Als overheidsorganisatie hebben we een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de omgang 

met, en beveiliging van persoonsgegevens. Hieruit volgen verplichtingen op zowel 
informatiebeveiligings- als privacyvlak. Zo dienen we te voldoen aan de Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en als 
vervanging daarvan vanaf mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Per 1 mei is er sprake van verscherpte regelgeving. In dat kader zijn we, naast toenemende 
activiteiten hierin, ook verplicht verschillende (verschillende) functionarissen te benoemen. Een 
Chief Information Officer (Ciso), Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming. Op 
het moment van opstellen van de begroting zijn we aan het bezien op welke wijze we dat zo 
efficiënt mogelijk kunnen invullen. Evident is dat dat capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is. Om die 
reden is in deze begroting vooralsnog voor Ciso en FG samen 1 fte opgenomen (voor het geheel 
aan taken en functies): in 2018 voor een half jaar € 40.000 aan salarislasten, in de jaren daarna  
€ 80.000. 

- Voor Kwaliteit, Arbo & Milieu is extra inzet van 0,5 fte nodig (2018: € 16.000, daarna € 31.000). 
- Versterking van Planning & Control per 1 april 2018 betekent in 2018 € 71.000 aan extra lasten (is 

vooralsnog voor twee jaar). In de koersnotitie “Baanbrekers 2.0” is het voorstel opgenomen deze 
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ten laste van de reserve herpositionering te dekken. Indien met dat punt wordt ingestemd, wordt 
de begroting met dit bedrag voordeliger. 

- extra bezetting aan P&O-adviseurs voor € 69.000 in verband met vervanging langdurige ziekte. 
- extra bezetting van 1,11 fte op personeelsadministratie (€ 30.000), welke deels wordt afgebouwd 

in 2018. 
- daarnaast is er nog een voordeel door het (deels) onbezet zijn van enkele functies. 
 

Overige personeelslasten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten:      

Gratificaties 0 62 -51 12 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 177 121 51 172 

Opleiding 124 108 93 201 

Kerstpakket 29 24 6 30 

Attenties (jubilea / huwelijk) 22 20 7 27 

Pers. beschermingsmiddelen 78 65 23 88 

Representatie & verteer 70 27 67 94 

Vakantiegeldverplichting 84 0 0 0 

Overige personeelskosten 155 199 -27 172 

Ontvangsten (ziektegeld c.a.) -52 -100 +100 0 

Totaal ov. personeelslasten 687 526 270 796 

 

Begin 2018 is een groot aantal budgettair neutrale herschikking en op diverse budgetten geweest, 
met name budgetten van Bedrijfsvoering & Control en Werkbedrijf, daardoor zijn op bovenstaande 
deelbudgetten bijstellingen verwerkt. Dit is gedaan aan de hand van ervaringscijfers. Op het budget 
overige personeelslasten heeft dat tot een daling van € 526.000 naar € 575.000 geleid (+ € 49.000). 
Daarnaast zijn de volgende zaken nog van belang (in totaal € 221.000) 
- Vervallen structurele stelpost WIA c.a. (nadeel € 100.000). Deze post was tot nu toe centraal in de 

begroting opgenomen. Voortaan komen eventuele uitkeringen ten gunste van de desbetreffende 
afdeling, zodat daarmee dekking is om zo nodig tot herbezetting over te gaan (bijvoorbeeld bij 
zwangerschapsverlof) 

- Structureel opnemen van een Arbo-budget van € 25.000;  
- In het licht van de toenemende dynamiek in de organisatie en bijbehorende inzet op doorlopende 

ontwikkeling van medewerkers, alsmede verschillende nieuwe medewerkers is het opleidings-
budget verhoogd tot 1,26%, waarmee het nog relatief laag is ten opzichte van gemeenten (n.a.v. 
informatie Heusden c.a.). Vooralsnog wordt het opleidingsbudget incidenteel met € 81.000 
verhoogd. 

- incidentele wervingskosten nieuwe directeur (€ 15.000). 
 

Inhuur derden 

 Bedragen x € 1.000 Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Directie 87 27 150 177 

Bedrijfsvoering & Control 161 95 184 279 

Totaal 248 122 334 456 
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De kosten van de inhuur Directie zijn gestegen door de komst van een directeur a.i. Daartegenover 

staat wel een vrijval van lasten niet-gesubsidieerd personeel (ongeveer € 77.000). Streven is dat er 

medio 2018 een nieuwe directeur in dienst is. 

Bij Bedrijfsvoering is extra inhuur nodig in verband met ziektevervanging bij het team Financiën en 

het tijdelijk invullen van de formatieplaats (totaal € 114.000); daartegenover staat een voordeel op 

lasten niet gesubsidieerd personeel van € 31.000. Daarnaast komt € 50.000 over van directe kosten 

Werkbedrijf (budgettair neutraal) en is er tijdelijk extra inhuur nodig voor functioneel beheer bij 

automatisering (€ 20.000). 

Afschrijving, onderhoud en rente 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Afschrijving 617 675 -55 620 

Rente 4 65 -40 25 

Onderhoud 226 235 11 246 

Totaal 847 975 -85 890 

Begin 2018 is een groot aantal budgettair neutrale herschikking op diverse budgetten geweest, met 

name budgetten van Bedrijfsvoering & Control en Werkbedrijf. Dit is gedaan aan de hand van 

ervaringscijfers. Op de budgetten afschrijving, rente en onderhoud heeft dat tot een daling van  

€ 975.000 naar € 867.000 geleid (afgerond - € 108.000).  

Daarnaast is de post afschrijvingen neemt toe van € 592.000 naar € 620.000, door herberekening 

afschrijvingen op investeringen Werkbedrijf (€ 8.000, vanaf 2019 € 16.000 per jaar) en Document 

Management Systeem (DMS) voor € 20.000. Voor beide investeringen is eerder verzuimd door het 

Algemeen Bestuur en krediet vast te laten stellen van respectievelijk € 236.280 en van € 100.000 (zie 

verder paragraaf 4.1.6. investeringen). 

Herberekening van de post rente leidt nog tot een voordeel van € 40.000 en onderhoud + € 11.000. 

 

Algemene lasten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Hulpstoffen/gereedschappen 143 122 -45 78 

Huur 13 19 -15 4 

Representatiekosten 10 16 -16 0 

Verzekering/Belasting 132 136 4 140 

Energiekosten 213 230 -38 192 

Beveiliging 107 106 0 106 

Schoonmaak 190 166 -1 165 

Algemene kosten 94 113 2 115 

Kantoorkosten 228 240 9 249 

Automatisering 699 635 183 818 

CISO / FG 0 0 65 65 

Bestuurskosten 30 20 33 53 

Advieskosten 227 125 55 180 

OR / Cliëntenraad 28 20 -20 0 

Sub-totaal 2.114 1.948 216 2.164 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Overige baten en lasten apart 0 -117 +117 0 

Aandeel ICT naar IO 0 -280 0 -280 

Totaal 2.114 1.551 333 1.884 

 

Begin 2018 is een groot aantal budgettair neutrale herschikking op diverse budgetten geweest, met 

name budgetten van Bedrijfsvoering & Control en Werkbedrijf. Dit is gedaan aan de hand van 

ervaringscijfers. Op het budget algemene lasten heeft dat tot een stijging van € 1.948.000 naar  

€ 2.091.000 geleid (+ € 143.000). Daarnaast zijn de overige lasten en baten omzet voortaan apart in 

de begroting opgenomen (+ € 117.000); samen dus + € 260.000. 

De post OR/Cliëntenraad is voortaan opgenomen onder de bestuurskosten (- en + € 20.000). 

Daarnaast zijn de volgende zaken nog van belang(totaal € 73.000): 

- Op grond van wettelijke ontwikkelingen is er in 2018 voor CISO / FG een incidenteel werkbudget 

(naast extra personeelslasten) nodig van € 65.000. Vanaf 2019 is daarvoor jaarlijks € 40.000 nodig. 

- Voor onderhoudslasten van het nieuwe Document Management Systeem (DMS) is er structureel 

een bedrag van € 8.000 nodig (post automatisering). 

 

Lasten en baten overige omzet 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten overige omzet 128 0 22 22 

Baten overige omzet -210 0 -128 -128 

Totaal -82 0 -106 -106 

 

Deze lasten en baten waren voorheen voor per saldo € 117.000 voordelig in de begroting 

opgenomen onder de algemene lasten; nu worden ze structureel apart opgenomen. Naast deze 

overheveling is per saldo op deze post nog een correctie van per saldo € 11.000 nadelig geweest als 

onderdeel van een aantal budgettair neutrale herschikkingen op diverse budgetten. 

Bijdragen Ruelong BV 

Ruelong BV (WML Facilitair) is juridisch een afzonderlijk bedrijf, maar er lopen wel kosten en 

opbrengsten door naar Baanbrekers. Ruelong BV draagt bij aan de uitvoering van de SW en de P-wet. 

Wat betreft de bijdragen van Ruelong BV moet gedacht worden aan de doorberekening van 

salariskosten van medewerkers van Baanbrekers die gedetacheerd zijn bij Ruelong BV en van overige 

personeelskosten; de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de doorberekening van materiële 

kosten. Dit zijn belangrijke bijdragen in de financiering van de bedrijfsvoeringskosten van 

Baanbrekers.  

Na onderzoek is geconcludeerd dat het fiscaal en juridisch gezien, maar ook vanwege het behoud van 

het bedrijfsmatige karakter van WML Facilitair niet verstandig is om WML Facilitair op te laten gaan 

in de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  

Met ingang van de jaarrekening 2016 is de berekening van de dienstverlening aan Ruelong BV 

gebaseerd op een inschatting van onderstaande lasten, In 2018 is een lichte aanpassing verwerkt: 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Personeelslasten (salaris) 374 343 -32 311 

Overige personele kosten 141 126 -12 114 

Materiële lasten 306 337 -32 305 

Totaal 821 807 -76 731 

Na afloop van het jaar wordt op basis van eerder vastgestelde verdeelsleutels bij de jaarrekening op 

basis  van gerealiseerde cijfers de DVO herberekend. 

2.4.3 Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 
De onderstaande tabel is het verplichte overzicht van de kosten van bedrijfsvoering en overhead. 
 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Wijzigingen 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Lasten:      

Lasten gesubs. personeel 5.632 1.170 3.919 5.089 

- doorbelast Ruelong BV -4.246 0 -4.129 -4.129 

Lage  inkomensvoordeel (LIV) -269 0 -263 -263 

- doorbelast Ruelong BV 73 69 2 71 

Lasten niet gesubs. personeel  3.767 3.095 822 3.917 

- Doorbelast Ruelong BV -648 0 -637 -637 

Overige personeelslasten 607 526 270 796 

Inhuur derden 248 122 334 456 

Afschrijving 617 675 -56 620 

Rente 4 65 -40 25 

Onderhoud 226 235 11 246 

Meerjarig onderhoud 0 233 133 366 

Algemene lasten 2.114 1.551 333 1.884 

Lasten overige omzet 38 0 22 22 

Incidentele lasten 177 100 0 100 

Lasten Baanbrekers 2.0 115 0 85 85 

Totaal lasten 8.455 7.841 806 8.647 

      

Baten:      

Rijksbijdrage SW 4.678 1.982 1.927 3.909 

- Doorbelasting Ruelong -3.426 0 -3.290 -3.290 

- Vergoeding buitengemeent. -14 -587 587 0 

DVO Ruelong BV 821 807 -76 731 

Overige omzet 120 0 128 128 

Incidentele baten 4.440 100 0 100 

Totaal baten 6.619 2.302 -724 1.578 

      

Resultaat  N   1.836 N   5.539 N   1.530 N   7.070 



Geactualiseerde begroting 2018   
 

 35 

De overhead is bedrijfsmatig gezien onderdeel van de kosten en kostprijzen van de primaire 

bedrijfsonderdelen. Gezien de indeling van de begroting (op basis van Besluit Begroting 

Verantwoording) worden ze hier afzonderlijk weergegeven. 

2.4.4 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen.  

 

2.5 Algemene dekkingsmiddelen 

Baanbrekers ontvangt van de gemeenten de volgende bijdragen om de deelprogramma’s uit te 

voeren. 

 Bedragen                   N = nadeel 

x € 1.000                     V = voordeel 
Cpt.Rekening 

2017 
Begroting 

2018 
Wijzigingen 

2018 
Geactualis. 
Begr. 2018 

Saldo per programma:     

Inkomensondersteuning -1.541 -3.436 2.543 -893 

Re-integratie en Participatie -845 -1.514 -199 -1.713 

Leerwerkstructuur 1.711 -406 1.489 1.083 

Bedrijfsvoering  en Overhead -1.836 -5.539 -1.530 -7.070 

Totaal deelprogramma’s N   2.511 N   10.896 V    2.303 N   8.593 

     

Mutatie reserves     

Toevoeging algemene reserve -3.420 0 0 0 

Onttrekking res vakantiegeld 21 0 0 0 

Toevoeging res-personeelsvoorz. -20 -20 10 -10 

Onttrekking res. personeelsvoorz. 0 0 60 60 

Toevoeging. onderhoud gebouwen -240 -240 0 -240 

Onttrekking onderhoud gebouwen 0 233 133 366 

Onttrekking aan res Buig 1.319 0 0 0 

Toevoeging reserve 
Herpositionering 

-2.600 0 0 0 

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

115 1.410 -1.325 85 

Totaal mutaties reserves N   4.825 V     1.383 N    1.122 V       261 

     

Sub totaal N   7.335 N     9.515 V    1.182 N    8.333 

         

Slimmer opties 0 0 V       918 V       918 

         

Per saldo nog te dekken N    7.335 N    9.515 V    2.100 N    7.415 

         

Gemeentelijke bijdragen V    8.885 V    9.515 N    2.100 V    7.415 

     

Terug te betalen V   1.550 0 0 0 
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De gemeentelijke bijdragen 2018 dalen met  € 2.100.000. Voor de effecten hiervan voor de 
gemeenten wordt verwezen naar 1.4. 
 

2.6 Vennootschapsbelasting  
In 2016 heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is 

vastgesteld dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. De Belastingdienst heeft in een brief 

van 24 januari 2017 bevestigd dat Baanbrekers geen winststreven heeft. 

3 Overzicht van lasten en baten met meerjaren perspectief 

 Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 

Lasten     

Inkomensondersteuning 27.841 28.603 29.660 30.336 

Re-integratie en Participatie 4.151 3.646 3.887 4.042 

Leerwerkstructuur 12.012 11.890 11.859 11.677 

Bedrijfsvoering & Overhead 8.647 7.835 7.882 7.664 

Stelpost herpositionering 0 0 0 0 

Totale lasten 52.653 51.974 53.287 53.720 

     

Baten     

Inkomensondersteuning 26.948 28.075 29.335 30.166 

Re-integratie en Participatie 2.438 1.823 1.901 1.923 

Leerwerkstructuur 13.096 12.697 12.256 12.102 

Bedrijfsvoering & Overhead 1.578 1.550 1.496 1.463 

Gemeentelijke bijdragen 7.415 6.022 6.139 6.039 

Totale baten 51.475 50.166 51.127 51.694 

     

Gerealiseerde resultaat N    1.178 N   1.807 N   2.162 N   2.024 

     

Mutaties reserves:     

Onttrekking  res vakantiegeld     

Toevoeging res. pers.voorzien. -10 -10 -10 -10 

Onttrekking res.pers.voorz. 60 0 0 0 

Toevoeging onderh.gebouwen -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderh.gebouwn 366 233 388 250 

Toevoeging aan reserve 
Herpositionering 

0 0 0 0 

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

85 0 0 0 

Totaal mutaties reserves: V     261 N       17 V      138 0 

     

Resultaat na bestemming N     918 N  1.824 N   2.024 N   2.024 

Slimmer opties V     918 V  1.824 V   2.024 V   2.024 

Resultaat na slimmer opties 0 0 0 0 
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4 Paragrafen 

4.1.1 Verbonden partijen  

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

onder Baanbrekers. 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baan- 
brekers. 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 worden (afzonderlijke) 
jaarrekeningen 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 salaris-  

lasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen subsidies / bijdragen 
worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

 
Stichting Fidant 
Leden van het algemeen bestuur van Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. 
Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-
integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 
De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant 
worden (afzonderlijke) jaarrekeningen 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 sala-

rislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen 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 beveili-
ging. Aangezien er begin 2018 146 WSW-medewerkers en 38 overige (voormalige) doelgroepwerk-
zaam zijn bij Ruelong, zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze 
deelneming voor Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong zelf rechtstreeks ook medewerkers in 
dienst. Ruelong BV kent begin 2018 een eigen vermogen van € 562.000. 
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 

worden aan Ruelong een aandeel in de overhead doorberekend. 
- 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 
ontvangen rijkssubsidie WSW wordt door Baanbrekers aan Ruelong doorbetaald. 

  



Geactualiseerde begroting 2018   
 

 38 

 

4.1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Bestemmingsreserve Herpositionering 

Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoerings-
organisatie 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 

voldoende 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. 
Bijzonderheden over deze reserve herpositionering staan in paragraaf 1.3. 
 
Risico-inventarisatie 

Ten aanzien van deze geactualiseerde begroting 2018 zijn de volgende risico’s relevant:  

 Uitkomsten van “Baanbrekers 2.0” 

Besluitvorming over “Baanbrekers 2.0” volgt de komende maanden nog en kan tot wijzigingen in de 

begroting 2018 en verder leiden. 

 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden  
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 

Lokaal kunnen deze afwijken. 

 Ontwikkelingen Loonkostensubsidie Banenafspraken en Beschut werken 
In de geactualiseerde begroting 2018 is rekening gehouden met een stijging van 15% per jaar van het 

aantal Banenafspraken en het geleidelijk toegroeien naar het aantal plaatsen voor Beschut Werken. 

De werkelijke ontwikkeling kan daar van afwijken. Risico is daarnaast dat landelijk beleid inzake 

loondispensatie er toe kan leiden dat er minder kandidaten voor de regeling Banenafspraken komen. 

 Hoogte van rijksuitkering BUIG 
Eind september 2017 is de voorlopige rijksuitkering BUIG bekend geworden; destijds nog gebaseerd 

op een hoger niveau van het aantal uitkeringsgerechtigden. Door de daling van dit aantal is een 

neerwaartse bijstelling van de rijksuitkering meer dan waarschijnlijk; de hoogte daarvan is nu niet in 

te schatten. In deze geactualiseerde begroting is als wel een post voor deze neerwaartse bijstelling 

BUIG opgenomen. Mogelijk begin mei 2018 volgt een bijstelling van het rijk; die kan hoger / lager zijn 

dan de nu gemaakte schatting.  

 Ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie)  
Door de ontschotting van de rijksmiddelen(mogelijk vanaf 2019, is nog niet precies bekend) moeten 

de gemeenten nieuwe afspraken maken over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de 

uitvoering van de taken. Dit zijn nu de rijksmiddelen. Door nieuwe afspraken kunnen 

herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. 
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 Stijging loonkosten WSW en al/niet compensatie via rijksuitkering 
De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de 

rijksbijdrage Wsw. 

 Aanpassing rijksuitkering WSW i.v.m. “slapers” 

Per 1 januari 2018 wordt geen WSW-bijdrage meer verstrekt voor “slapers” (WSW’ers meer dan 2 

jaar ziek). Op grond van het huidige bestand zou dat voor 2018 een neerwaartse bijstelling van de 

WSW-bijdrage van structureel zo’n (structureel) € 400.000 kunnen betekenen. Dit is een risico, 

waarover pas bij de Meicirculaire 2018 duidelijkheid komt. De vraag is daarbij of de uiteindelijke 

korting zo hoog gaat uitvallen, omdat het macro-budget van het rijk gelijk blijft en per SE de uitkering 

toch iets hoger kan worden. Dit zou een eventueel nadeel kunnen compenseren. Het blijft nu niet in 

te schatten hoe dit gaat uitpakken. 

 

 Hoogte van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) 

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. 

 

 Omzet PMC’s Werkbedrijf  
De omzet  in de PMC’s van het Werkbedrijf is in deze geactualiseerde begroting 2018 verhoogd. De 

kans bestaat dat dit resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom 

– doorstroom – uitstroom. Daarnaast kunnen de uitkomsten inzake Baanbrekers 2.0 op termijn 

invloed hebben op de resultaten van het Werkbedrijf. 

 Omzet Werkpool  
Voor de komende jaren is de omzet van de Werkpool gelijk gehouden. De kans bestaat dat dit 

resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – 

uitstroom. 

 Lening van Baanbrekers aan Ruelong 
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 termijnen. 
Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV (de juridische 
verkrijger van het Vebego-belang in de V.O.F. WML-Facilitair). Bij het opstellen van de jaarrekening 
2017 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baanbrekers aan Ruelong BV na 2018 niet 
zeker is, omdat de financiële situatie van Ruelong nog niet helder is. Derhalve is een voorziening voor 
oninbaarheid opgenomen van € 834.000. 
Na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 kan een nader oordeel over de (financiële) toekomst van 
Ruelong BV en over de waarde van de lening worden gevormd. 
 
Kengetallen 

In BBV zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om de vermogenspositie en de financiële 

weerbaarheid van de organisatie uit te drukken. Voor zover van toepassing zijn deze onderstand 

opgenomen. Door het ontbreken van een algemene reserve hebben de kengetallen bij Baanbrekers 

nauwelijks toegevoegde waarde. Het weerstandvermogen ligt bij de gemeenten. 

• Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. 
Daarmee kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers 
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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. Aangezien in de begroting 
de lasten worden afgedekt door de gemeentelijke bijdragen heeft Baanbrekers zelf geen 
ruimte om schulden af te dekken. Eind 2017 was de schuldquote 86,37%. 

• 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. Bij een lager percentage bevindt Baanbrekers 
zich op glad ijs. Eind 2017 was het solvabiliteitsrisico 32,79%. 

 

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. In de begroting van 

Baanbrekers worden de baten gelijk gemaakt aan de lasten door de gemeentelijke bijdragen. 

Baanbrekers heeft geen structurele exploitatie-ruimte. 

 

4.1.3 Salarislasten Wsw-gesubsidieerd personeel en rijksmiddelen Wsw 

Baanbrekers kent een groot aantal Wsw’ers waarvoor vergoeding van het rijk wordt verkregen. De 
vergoeding van het rijk is niet gebaseerd op het aantal fte, maar op het aantal SE. Een SE is in een 
enkele situaties gelijk aan 1,25 fte, meestal is 1 fte = 1 SE.  
In de vergoeding van het rijk is ook een bedrag voor de bij Ruelong BV (WML Facilitair) 
gedetacheerde medewerkers; deze wordt aan Ruelong doorbetaald. Parallel daaraan worden ook de 
salarislasten van deze medewerkers aan Ruelong doorbelast. Daarnaast wordt de stelpost LIV (Lage 
Inkomensvoordeel) op basis van het aantal fte in de begroting 2018 ook verrekend met Ruelong BV; 
dit aandeel betreft € 69.000. 
De salarislasten van het Wsw-gesubsidieerd personeel zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Wijzigingen 

2018 

Actualisering 

2018- 

Inkomensondersteuning 128 110 24 135 
Werkpool 3.492 3.779 -617 3.162 
Werkbedrijf 5.516 5.313 720 6.033 
“Slapers”(boventalligen) 145 79 -53 26 
Bedrijfsvoering & Control 1.241 1.091 -158 934 
Ruelong 4.246 0 4.129 4.129 
Sub-totaal 14.768 10.373 4.046 14.419 
Lage Inkomensvoordeel (LIV) -269 0 -263 -263 
Sub-totaal 14.499 10.373 3.783 14.156 
Doorbelast Ruelong BV -4.246 0 -4.129 -4.129 
Doorbelast LIV Ruelong BV 71 69 0 69 
Totaal  10.324 10.442 -346 10.096 

 
In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is voor het eerst over 2017 verantwoord; daarover is pas midden 
maart 2018 een voorlopige beschikking ontvangen (na afloop van het jaar). Voortaan is deze LIV ook 
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structureel in de begroting opgenomen. Per jaar wordt het bedrag lager, omdat het aantal WSW’ers 
ook daalt. 
In deze actualisering van de begroting wordt het voordeel van € 346.000 veroorzaakt door het nu 
opnemen van de post LIV (€ 263.000). Voor de rest heeft het vooral te maken met het vanuit de 
afdelingen toenemen van het aantal “slapers” (nog in dienst, maar langer dan twee jaar ziek). 
Overigens zijn er verder nogal wat verschuivingen tussen de afdelingen onderling, zo zijn 
bijvoorbeeld de medewerkers van de kantine van Bedrijfsvoering& Control met ingang van 2018 
werkzaam bij het Werkbedrijf. 
 
In fte en SE betekent dit voor 2017 en 2018: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 in fte 

Begroting 

2018 in SE 

Inkomensondersteuning 3,77 3,88 3,88 
Werkpool 115,27 102,97 107,03 
Werkbedrijf 187,82 201,52 209,32 
Boventalligen 1,65 1,00 1,00 
Bedrijfsvoering & Control 35,20 24,09 24,29 
Ruelong 138,52 132,04 134,50 
Totaal  482,23 465,50 480,02 

 
N.B.: “slapers” tellen niet mee in de fte’s en de SE’s. 
 
De rijksuitkering kan als volgt worden toegedeeld: 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Wijziging 

 2018 

Geactualiseerde 

 begr.2018 

Inkomensondersteuning 99 73 22 95 
Werkpool 2.760 2.958 -340 2.618 
Begeleid Werken 533 0 465 465 
Werkbedrijf 5.059 4.249 871 5.120 
Boventalligen 532 0 24 24 
Bedrijfsvoering & Control 869 1.982 -1.388 594 
Ruelong 3.426  3.290 3.290 
Vergoed. buitengemeenten -14 -587 587 0 
Sub-totaal 13.263 8.675 3.532 12.207 
Doorbelast Ruelong BV -3.426 0 -3.290 -3.290 
Totaal 9.837 8.675 242 8.917 

     
Saldo lasten en baten Wsw N     487 N   1.767 V    588 N    1.179 

 

In de ontwerp-begroting 2018 is de rijksuitkering WSW als baten nog opgenomen op basis van het 
begrip “woongemeenten” en daarom is een stelpost voor verrekeningen met andere schappen 
opgenomen van (netto) € 587.000. Na het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 is bij de 
Meicirculaire 2017 het begrip “woongemeenten” omgezet in “betaalgemeenten”. Daarmee komt de 
stelpost vergoeding buitengemeenten uit bovenstaand overzicht in de meerjarenbegroting te 
vervallen. De stijging van de baten wordt vooral veroorzaakt door een toevoeging van 2,031% 
vanwege loon- en prijsbijstelling 2017. 
In de Septembercirculaire 2017 zijn de cijfers voor de jaren 2017 – 2019 ten opzichte van de 
Meicirculaire 2017 ongewijzigd gebleven. Met ingang van 2020 neemt de rijkuitkering toe met  
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€ 96.000 als gevolg van een landelijke technische correctie vanwege een eerdere onjuistheid in de 
extrapolatie van het budget vanaf 2020.  Het meerjarig verloop op grond van de Septembercirculaire 
2017 wordt nu: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meicircircul. 2017 13.277 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 

Septembercirc.’17 13.277 12.207 11.420 10.687 10.376 10.002 

Verschil MJB 0 0 0 V    96 V    96 V    95 

 
Het budget 2017 is definitief, voor andere jaren zijn budgetten indicatief. 
 
N.B.1: Bovenstaande reeks is nog zonder de effecten van het per 1 januari 2018 niet meer 

verstrekken van een WSW-bijdrage voor “slapers” (WSW’ers meer dan 2 jaar ziek). Op grond 
van het huidige bestand zou dat voor 2018 een neerwaartse bijstelling van de WSW-bijdrage 
van structureel zo’n (structureel) € 400.000 kunnen betekenen. Dit is een risico, waarover 
pas bij de Meicirculaire 2018 duidelijkheid komt. De vraag is daarbij of de uiteindelijke 
korting zo hoog gaat uitvallen, omdat het macro-budget van het rijk gelijk blijft en per SE de 
uitkering toch iets hoger kan worden. Dit zou een eventueel nadeel kunnen compenseren. 
Het blijft nu niet in te schatten hoe dit gaat uitpakken. 

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

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

In de Meicirculaire 2017 is aangegeven dat de uitstroom in 2016 hoger is dan het blijfkansen 
onderzoek deed vermoeden en het bedrag is per arbeidsjaar voor het jaar 2017 hoger dan verwacht. 
Op basis van de berekeningen van Cedris komt het bedrag per arbeidsjaar over 2017 uit op € 25.240. 
Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het bedrag per arbeidsjaar zien. Hierin is een eerste 
vergelijking gemaakt met de Meicirculaire 2016.  
 

Toename bedrag per 
arbeidsjaar 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

Toename €             631   €             473   €             343   €             220   €             121  

 
Uit deze tabel is af te leiden dat het bedrag per arbeidsjaar (= SE) op basis van de Meicirculaire 2017 
de komende jaren blijft dalen. De daling voor 2018 is hierin het meest opzienbarend. Uit een eerste 
analyse blijkt dat voor het jaar 2018 het bedrag per arbeidsjaar daalt met € 948 ten opzichte van 
2017.  
De macrobudgetstijging is een positieve ontwikkeling. Belangrijke kanttekening is de ontwikkeling 
van de blijfkansen. Eerste berekeningen laten zien dat de populatie in de Meicirculaire 2017 minder 
hard daalt dan in de Meicirculaire 2016 is aangekondigd. Dit betekent dat de toename van het 
meerjarige macrobudget nodig is om de stijging van de hogere aantallen te bekostigen. Het netto 
effect hiervan valt nog niet te voorzien. De ontwikkeling van de doelgroep in relatie tot de 
Participatiewet en de Meicirculaire 2016 ziet er volgens eerste berekeningen als volgt uit: 
 

Ontwikkelingen populatie in 
arbeidsjaren 2017 2018 2019 2020 2021 

Participatiewet 78.300 73.600 70.400 68.000 65.630 

Meicirculaire 2017 80.152 76.612 73.071 69.562 66.091 

Meicirculaire 2016 80.083 76.057 72.116 68.256 64.480 
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Vanuit Cedris wordt verwacht dat de afname van de aantallen over 2017 minder snel zal gaan dan 
waarmee in de ramingen rekening is gehouden. In de huidige blijfkansen is geen rekening gehouden 
met de verhoging van de pensioenleeftijd. Op ambtelijk niveau hebben SZW, VNG en Cedris overleg 
om te komen tot een eenvoudigere voorspelling van de afname.  
 
Ook dit deel met bijzonderheden over de rijksuitkering WSW maakt duidelijk hoe lastig het is om 
voorspellingen te doen over dit budget. De Meicirculaire 2018 is daarvoor het volgende ijkpunt. 
 

4.1.4 Salarislasten niet-gesubsidieerd personeel 

Door de (nieuwe) indeling van de begroting zijn de salarislasten in de diverse deelprogramma’s 

opgenomen, waardoor het totaaloverzicht ontbreekt. Dat is de reden om onderstaand overzicht 

onder 4 Paragrafen op te nemen. 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Wijziging 

2018 

Actualisering 

2018 

Inkomensondersteuning 2.717 2.771 195 2.966 
Re-integratie &Participatie 1.315 563 998 1.561 
Werkpool 660 1.401 -712 689 
Werkbedrijf 1.037 1.063 45 1.108 
Boventalligen 242 0 276 276 
Directie 488 672 -210 462 
Bedrijfsvoering & Control 2.389 2.423 64 2.486 
Sub-totaal 8.848 8.893 655 9.548 
Ruelong 648 0 637 637 
Sub-totaal 9.496 8.893 1.292 10.185 
Doorbelast Ruelong BV -648 0 -637 -637 
Doorbelast intern/extern -77 0 -65 -65 
Totaal 8.771 8.893 590 9.483 

 

Tussen Re-integratie & Participatie is een verschuiving verwerkt, omdat bij het opstellen van de 

ontwerp-begroting 2018 de precies verdeling nog niet bekend was. Daarnaast is bij de Directie de 

post boventalligen  voortaan afzonderlijk opgenomen. 

Toelichtingen per onderdeel zijn opgenomen bij de diverse deelprogramma’s. 

In fte’s betekent dit het volgende: 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. Rekening 

2017 

Begroting 

 2018 in fte 

Inkomensondersteuning 47,69 50,91 
Re-integratie & Participatie 32,09 21,52 
Werkpool bij R&P 12,36 
Werkbedrijf 19,38 20,23 
Boventalligen 2,47 2,25 
Directie 5,58 5,65 
Bedrijfsvoering & Control 37,93 36,87 
Sub-totaal 145,12 149,79 
Ruelong 12,38 11,66 
Doorbereken.intern/extern 0,00 -1,11 
Totaal  157,50 160,33 
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4.1.5 Onderhoud kapitaalgoederen  

Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 
gebouwen en een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen 
en onttrekkingen aan deze reserve worden via resultaatbestemming in de meerjaren begroting 
opgenomen. 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 
Baanbrekers 2.0 zal de planning opnieuw worden bezien en zo mogelijk verder worden aangepast.  
In afwachting daarvan, wordt de hoogte van de bestemmingsreserve nu niet aangepast. 
Van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is het verloop als volgt (bedragen x € 1.000) :  
 

  stand 
per 

Toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

  1 januari  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 
onttrekkingen 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 2020 een negatief effect. 

Mocht het nodig zijn dan zal per jaar een besluit tot bijstelling van bovenstaande toevoegingen en 

onttrekkingen door het bestuur worden genomen. 

 

4.1.6 Investeringskredieten 
In deze geactualiseerde begroting 2018 moet op twee onderdelen het investeringskrediet nog 

worden vastgesteld. Dit betreft: 

a. Document Management Systeem € 100.000 

In 2017 is gestart met het project Document Management Systeem, waarbij verzuimd is om 

formeel een krediet aan te vragen. In 2017 is inmiddels € 20.000 uitgegeven (is ook opgenomen 

onder de materiële vaste activa in de balans).  

Baanbrekers gaat digitaal met het onlangs aangeschafte Document Management Systeem Corsa. 

Via Corsa kunnen op een slimme en snelle manier documenten gemaakt worden, worden 

opgeslagen, geraadpleegd en teruggevonden worden. Het betreft zowel mail, échte (fysieke) post 

als digitale documenten uit programma’s als Word. Alles is terug te vinden in het nieuwe DMS.  



Geactualiseerde begroting 2018   
 

 45 

Daarmee wordt niet alleen slimmer en sneller gewerkt, we voldoen ook nog eens aan de privacy-

regels die steeds strenger worden. 

b. Werkbedrijf € 186.000 

Voor het Werkbedrijf zijn in 2018 de volgende investeringen voorzien : 

- Twiddus: klimaataanpassing en heftruck (€ 67.500) 

- Cleanroom: bouwkundige aanpassing  en telmachine (€ 35.000) 

- Broikes: bouwkundige aanpassingen en auto met koeling (€ 53.500) 

- Algemeen: inrichting werktuin beschut werken (€ 30.000). 

De afschrijvingslasten van bovenstaande investeringen zijn in de meerjarenbegroting opgenomen 

(€ 8.000 in 2018 en € 16.000 per jaar in de jaren daarna). 

 

4.1.7 Financiering 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut, dat op 11 juli 2016 door het 

Algemeen Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de 

bepalingen 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 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 
openbare lichamen te beperken. 
 
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 aanpassingen herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.  

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

over de jaren. 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. 

 

Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is het voor alle lokale overheden verplicht om deel te nemen aan 

schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit 

betekent voor ons dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 372.000 

wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de Rijksschatkist.  
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Onderwerp 
 

Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 

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

Manager W. Bak 

Datum  29 juni 2018 
 

Voorstel: 
 

Het algemeen bestuur besluit: 
1. Met in achtneming van de besluitvorming over de zienswijzen van de 

gemeenten, de concept ontwerp-begroting 2019 en de 
meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen. 

 

Financiële 
gevolgen 
 

Zie samenvatting financieel in paragraaf 1.2 van de ontwerp-begroting 2019. 
 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Adviezen extern 
 

10 april 2018 
SET financieel 
 

Conform 

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 
Op 22 januari 2018 is in de AB-vergadering afgesproken dat het DB de 
ontwerp-begroting 2019 op 13 april voorlopig zou vaststellen en voor 
zienswijze aan de gemeenten zou sturen. 
Inmiddels zijn de zienswijzen van de gemeenten (in concept) bekend en 
rekening houdend met de besluitvorming van het AB over die zienswijze, 
kan nu de ontwerp-begroting 2019 worden vastgesteld. 
 
Argumenten (pro’s) 
Vaststellen van de ontwerp-begroting 2019 van Baanbrekers met, 
voorafgaand aan inzending aan de toezichthouder, de Provincie Noord-
Brabant (inzending moet voor 1 augustus 2018). 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
 
Toelichting  
 
A. Inhoudelijk 
Zoals reeds is aangegeven bij de geactualiseerde begroting 2018, is het 
financieel meerjaren beeld aanzienlijk verbeterd. Dit komt vooral door 
ontwikkelingen in de BUIG en het opnemen van een stelpost slimmer-
opties. Een klein deel daarvan is reeds ingevuld en verwerkt in deze 
actualisering. 
Voor de jaren 2019 – 2022 was in de ontwerp-begroting 2018 nog een 
nader in te vullen stelpost herpositionering opgenomen. Deze post is, 
gelet op het verbeterde financiële beeld, nu komen te vervallen (zie voor 
nadere toelichting paragraaf 1.3). 
De ontwerp-begroting 2019 is financieel inhoudelijk gelijk aan de 
geactualiseerde begroting 2018, met één uitzondering. Conform de bij de 
ontwerp-begroting 2018 en Kadernota 2018 gemaakte afspraken, is de 
gemeentelijke bijdrage verhoogd met indexering (in dit geval van 2% van 
het totaal van salarislasten). 
 
B. Resultaat 
Na resultaatbestemming is de ontwerp-begroting 2019 sluitend. De 
gemeentelijke bijdragen zijn door de positieve financiële ontwikkelingen al 
in de geactualiseerde begroting 2018 meerjarig naar beneden bijgesteld 
(zie ook paragraaf 1.4). Voor 2019 zijn de bijdragen dus verhoogd als 
gevolg van indexering. 
Ook voor de jaren 2020 en verder wordt nu uitgegaan van een sluitende 
begroting, uitgaande van de realisatie van de slimmer-opties. 
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Voorstel:  
1. Met in achtneming van de besluitvorming over de zienswijzen van de 

gemeenten, de concept ontwerp-begroting 2019 en de 
meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen. 

 
 

Communicatie in- en 
extern 

De ontwerp-begroting 2019 wordt voor 1 augustus 2018 ingezonden aan 
de toezichthouder, de Provincie Noord-Brabant. 
 

Bijlage(n)  Ontwerp-begroting 2019 en meerjaren begroting 2020 – 2022 
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Voorwoord 
Voor u ligt de ontwerp-begroting 2019. Deze ontwerp-begroting is simultaan opgesteld met de 
geactualiseerde begroting 2018 en wijkt daar (beleids)inhoudelijk niet van af. Deze ontwerp-
begroting kent dezelfde meerjaren reeks van budgetten (met slechts de autonome ontwikkelingen 
daarin) als die uit de geactualiseerde begroting 2018. Daar is nu alleen een indexering van 2% van de 
lonen aan toegevoegd; de effecten daarvan zijn in hogere gemeentelijke bijdragen verwerkt. Op de 
materiele kosten is geen index toegepast uitgaande van grosso modo per saldo compensatie daarvan 
in de bedrijfsmatige opbrengsten. Aangezien compensatie van loonontwikkeling SW de afgelopen 
jaren door het rijk nadrukkelijk steeds incidenteel is toegekend is een eventuele compensatie ook 
niet opgenomen. Gezien voorgaande zijn de teksten in voorliggende ontwerp-begroting 2019 voor 
het overgrote deel (vrijwel) identiek aan die van de geactualiseerde begroting 2018. 
 
De ontwerp-begroting 2019 is opgesteld nog voor dat meer helderheid over de toekomstige, al dan 
niet gewijzigde, koers van Baanbrekers (2.0) is gegeven. Na een eerste bespreking in het Algemeen 
Bestuur begin dit jaar bleek dit meer vervolggesprek te vragen. Gezien de verkiezingsperiode bleek er 
geen gelegenheid meer om het vervolggesprek in te plannen. Het gesprek kan eerst voortgezet 
worden na herbemensing van het bestuur na de collegevorming en portefeuilleverdeling in onze 3 
gemeenten. Gezien de verwachte timing van mogelijke besluitvorming later dit jaar, kan dit nog 
(grote) budgettaire consequenties voor de koers vanaf 2019 hebben. Bij de begrotingsactualisatie 
2019 zullen de eventuele consequenties worden meegenomen, waarbij dan ook de effecten van de 
Meicirculaire 2018, de Septembercirculaire 2018 en de Berap’s 2018 kunnen worden meegenomen. 
 
Om die reden is de voorliggende ontwerp-begroting 2019 “beleidsarm” en gaat uit van de bestaande 
situatie. Vanzelfsprekend geactualiseerd op externe ontwikkelingen waarvan de arbeidsmarkt en de 
rijksbudgetten de belangrijkste zijn. Budgettair ligt deze begroting geheel in lijn met het financeel 
positief ontwikkelde beeld van de geactualiseerde begroting 2018. Deze financiële effecten hebben 
ook te maken met de in 2017 ingezette verbeteringen in de bedrijfsvoering. Zowel in de operationele 
bedrijfsvoering als in het inzichtelijker en meer in control brengen van de administratieve organisatie 
en interne sturing. De budgettaire effecten liggen in lijn met de bestuursrapportages van 2017 
waarin ze ook zijn toegelicht en als begrotingswijziging vastgesteld, en met de financiële doorkijk in 
de koersnotitie “Baanbrekers 2.0”. 
 
Financieel sluit deze begroting met een operationele resultaatverbetering van € 1,4 miljoen ten 
opzichte van de jaarschijf 2019 uit de ontwerp-begroting 2018, in lijn met het jaarresultaat 2017. 
Daarbovenop is vanuit de in 2017 in het kader van Baanbrekers 2.0 geïnventariseerde “slimmer-
opties” een taakstelling opgenomen van € 1,8 miljoen in 2019 (in de jaren daarna nog € 2,0 miljoen). 
Per saldo dalen de gemeentelijke bijdragen in 2019 ten opzichte van de meerjaren reeks uit de 
ontwerp-begroting 2018 met € 3,2 miljoen en zijn daarmee nog € 1,0 miljoen lager dan voorzien voor 
de jaarschijf 2018 uit de geactualiseerde begroting 2018. 
 
Ondanks dat we allen nog met belangstelling uitkijken naar de vervolggesprekken over de 
toekomstige koers wordt het dagelijkse werk vanzelfsprekend onverkort doorgezet. Als werkgever 
voor zo’n 1.000 mensen bieden we zowel werk aan mensen uit de brede doelgroep van de 
Participatiewet (inclusief voormalig WSW) als helpen we mensen aan werk en verzorgen (tijdelijk) 
een inkomen.  
 
Daarnaast zal in 2018 de regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening in Hart van 
Brabant verder inkleuring krijgen, met mogelijke gevolgen voor de begroting 2019 en verder. 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.  
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1 Inleiding 

Baanbrekers voert namens de gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening uit. 

De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van inkomens-

ondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of verstrekken van werk. Het laatste vanuit 

zowel de Participatiewet als de Wet Sociale Werkvoorziening. 

1.1 Begroting 2019 met deelprogramma’s 

De nu voorliggende ontwerp-begroting 2019 van Baanbrekers kent dezelfde (nieuwe) indeling als de 

op 12 juli 2017 door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vastgestelde ontwerp begroting 2018 en 

de geactualiseerde begroting 2018. Deze indeling is conform de eisen van (het vernieuwde) Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) en wijkt af van de tot en met de jaarrekening 2017 gehanteerde 

indeling van de (financiële) rapportages. Dit heeft soms wel gevolgen voor een goede 

vergelijkbaarheid tussen de begroting 2018 en de cijfers van de (concept-)jaarrekening 2017. 

Overigens zijn niet alle onderdelen van BBV van toepassing op de begroting van Baanbrekers. 

Ten behoeve van de begroting 2019 is geen kadernota opgesteld, omdat de besluitvorming over 

Baanbrekers 2.0 na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 januari 2018 is uitgesteld tot na 

de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 en de daarop volgende nieuwe 

samenstelling van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Baanbekers. Deze ontwerpbegroting 2019 

bouwt voort op de Kadernota 2018, de Beraps 2017 en de geactualiseerde begroting 2018.  

Voor de opstelling van de begroting wordt nog steeds uitgegaan van één programma in de zin van 

BBV . Hierin worden 4 deelprogramma’s opgenomen conform de kadernota 2018: 

 Inkomensondersteuning; 

 Re-integratie en participatie; 

 Leerwerkstructuur; 

 Overhead en Bedrijfsvoering 

De indeling van de programma’s sluit aan bij de indeling van de organisatie. De leerwerkstructuur 

wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en re-integratie. 

Met ingang van de begroting 2018 zijn de vernieuwingen van het BBV voor gemeenschappelijke 

regelingen van toepassing. Een van de wijzigingen is de invoering van het overzicht Overhead. De 

overheadkosten maken niet langer deel uit van het programma en worden samengebracht in een 

afzonderlijk overzicht. Baanbrekers heeft ervoor gekozen om Overhead (en Bedrijfsvoering) als 

afzonderlijk deelprogramma in de financiële stukken te presenteren (zie 2.4). 

Bij de ontwerp-begroting 2018 is de lijn van een sluitende begroting ingezet. Deze lijn wordt ook 

gevolgd in deze ontwerp-begroting 2019. De lasten en baten in de begroting 2019 zijn volledig en 

reëel begroot en het saldo wordt afgedekt door de bijdrage van de gemeenten. 
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1.2 De begroting in een oogopslag 

Onderstaande begroting is exclusief de activiteiten van WML Facilitair die zijn ondergebracht in 

Ruelong BV (zie ook paragraaf 4.1.1 Verbonden partijen). 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten        

Inkomensondersteuning 28.842 27.841 28.664 29.721 30.398 30.856 

Re-integratie en Participatie 3.141 4.151 3.679 3.921 4.075 4.253 

Leerwerkstructuur 11.594 12.012 12.104 12.070 11.883 11.965 

Bedrijfsvoering & Overhead 8.454 8.647 7.914 7.958 7.739 7.739 

Stelpost herpositionering 0 0 0 0 0 0 

Totale lasten 52.031 52.653 52.361 53.670 54.096 54.813 

       

Baten       

Inkomensondersteuning 27.301 26.948 28.075 29.335 30.166 30.802 

Re-integratie en Participatie 2.296 2.438 1.823 1.901 1.923 1.923 

Leerwerkstructuur 13.305 13.096 12.697 12.256 12.102 11.839 

Bedrijfsvoering & Overhead 6.619 1.578 1.550 1.496 1.463 1.455 

Gemeentelijke bijdragen 8.885 7.415 6.409 6.521 6.415 6.770 

Totale baten 58.405 51.475 50.553 51.510 52.070 52.789 

       

Saldo van lasten en baten V   6.375 N  1.178 N 1.807 N 2.162 N 2.024 N 2.024 

       

Mutaties reserves:       

Toevoeging alg.res. resultaat -3.420 0 0 0 0 0 

Onttrekking res. vakantiegeld 21 0 0 0 0 0 

Toevoeging res.personeelsv. -20 -10 -10 -10 -10 -10 

Onttrekking res. personeelsv.  60 0 0 0 0 

Toevoeging onderh.gebouwen -240 -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderh.gebouwn 0 366 233 388 250 250 

Onttrekking aan res Buig 1.319 0 0 0 0 0 

Toevoeging aan reserve 
Herpositionering 

-2.600 0 0 0 0 0 

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

115 85 0 0 0 0 

Totaal N  4.825 V   261 N       17 V   138 0 0 

       

Resultaat na bestemming V  1.550 N   918 N 1.824 N 2.024 N 2.024 N 2.024 

Slimmer opties 0 V   918 V 1.824 V 2.024 V 2.024 V 2.024 

Resultaat na slimmer-opties V  1.550 0 0 0 0 0 

 
Het totaal aan gemeentelijke bijdragen 2019 bedraagt € 6.409.000. De bijdragen 2019 – 2022 zijn 

gelijk aan de meerjaren reeks uit de geactualiseerde  begroting 2018 verhoogd met indexering. 
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Verkorte toelichting op de (grotere) afwijkingen tussen 2019 en 2018 

Ten opzichte van de jaarschijf 2018 is voor 2019 een aantal wijzigingen in deze ontwerp-begroting te 
zien. De budgettair relevante wijzigingen zijn op hoofdlijnen  

- Lasten en baten gesubsidieerd personeel (per saldo nadeel 0,5 miljoen): De lasten zijn per saldo 
€ 0,1 miljoen lager door enerzijds een daling van de loonkosten Wsw’ers door pensionering met  
€ 309.000 en een toename  van € 196.000 in verband met 2% geraamde loonstijging. Mocht 
overigens deze loonstijging t.z.t. worden gecompenseerd vanuit een hogere rijksuitkering, leidt dit 
in 2019 tot een voordeel. 
De rijksuitkering Wsw 2019 daalt (voor Baanbrekers) met zo’n € 0,6 miljoen ten opzichte van 2018 
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de daling van het aantal Wsw’ers (dan ook minder vergoeding 
van het rijk) en door een bezuiniging op de rijksvergoeding (die gaat per SE van € 24.292 naar  
€ 23.838. Zie verder paragraaf 4.1.3 voor totaaloverzicht.  

- Lasten niet gesubsidieerd personeel (nadeel afgerond € 0,2 miljoen): ten opzichte van 2018 
stijgen de salarislasten niet gesubsidieerd personeel met de 2% loonstijging (zijnde € 189.000). 
Daarnaast is een geringe daling van de personele lasten (- € 33.000). Per saldo dus een nadeel van 
€ 156.000. 

- Verlaging deelbudget re-integratie (per saldo voordeel € 0,3 miljoen): de lasten nemen vooral af 
door het in 2018 incidenteel opnemen van € 275.000 voor extra bestandsscreening c.a.. 

- Rijksmiddelen integratie (voordeel 0,1 miljoen): de rijksmiddelen re-integratie nemen op grond 
van de Septembercirculaire 2017 toe van € 1.731.000 naar € 1.818.000. 

- Directe lasten en baten PMC’s Werkbedrijf (voordeel € 0,05 miljoen): De directe lasten van de 
PMC’s Werkbedrijf nemen ten opzichte van 2018 af met € 50.000, doordat in 2018 incidentele 
lasten voor kleine investeringen zijn opgenomen (in 2019 niet meer). 

- Fidant (nadeel € 0,1 miljoen): de lasten nemen met € 219.000 toe en de baten met € 154.000; per 
saldo een nadeel van € 66.000. 

- Overige personele lasten (voordeel afgerond € 0,2 miljoen): in 2019 zijn de incidentele posten 
2018 van opleidingen (€ 81.000), wervingskosten (€ 15.000) en representatie & verteer (€ 60.000) 
lager; in totaal € 156.000. 

- Inhuur derden (voordeel € 0,3 miljoen): ten opzichte van 2018 neemt de inhuur derden bij de 
Directie (van € 177.00 naar € 27.000) en bij de afdeling Bedrijfsvoering & Control (van € 279.000 
naar € 145.000) in totaal met € 284.000 af. 

- Verlaging van gemeentelijke bijdragen (nadeel € 1,0 miljoen): de gemeentelijke bijdragen gaan 
van € 7.415.000 in 2018 naar € 6.409.000 in 2019. Dit komt enerzijds door indexering van de 
lonen met 2% (= + € 387.000) en anderzijds extra voordelen op de begroting (van per saldo 
- € 1.393.000). 

- Slimmer opties (voordeel € 0,9 miljoen): Ter voorbereiding van de (concept-) notitie Baanbrekers 
2.0 zijn alle denkbare (financiële) verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Voor zo 
ver deze  “slimmer-opties”  los staan van eventuele keuzes rond Baanbrekers 2.0” wordt voor 
2019 € 1.824.00 aan voordeel verwacht, zo’n € 0,9 miljoen hoger dan in 2018 (= € 918.000). 

 
Lasten en baten deelprogramma’s 
De lasten en baten van de deelprogramma’s worden toegelicht in paragrafen 2.1 (Inkomens-
ondersteuning), 2.2 (Re-integratie & Participatie), 2.3 (Leerwerkbedrijf) en 2.4 (Bedrijfsvoering & 
Overhead). 
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Mutaties reserves 
In 2019 zijn de volgende toevoegingen / onttrekkingen aan reserves van belang:  
- Begin 2019 bevat de bestemmingsreserve personeelsvoorziening € 46.000 en met de stortingen 

van € 10.000 per jaar zijn eind 2022 voldoende middelen in de bestemmingsreserve aanwezig. 
- De toevoeging onderhoud gebouwen van € 240.000 is conform het meerjarenplan 2017 – 2021, 

zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 december 2016. De onttrekking onderhoud 
gebouwen is voor 2019 begroot op € 233.000 en gekoppeld aan de werkelijke lasten (zie onder 
Lasten meerjaren onderhoud gebouwen). De start van de investeringen is uitgesteld; eerst 
worden de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 afgewacht. Alle voorziene bestedingen schuiven 1 
jaar door. Het voor 2017 voorziene bedrag van € 366.000 wordt nu dus in 2018 opgenomen (per 
saldo budgettair neutraal) en zo verder. In paragraaf 4.1.5 is het onderhoud van de kapitaal-
goederen (gebouwen) nog uitgebreider toegelicht. 

- De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve herpositionering zijn in paragraaf 1.3 
uitgebreider toegelicht; vooralsnog zijn die voor 2019 nu nog niet voorzien. Afhankelijk van 
besluitvorming over “Baanbrekers 2.0” kan dat voor de start van 2019 nog wijzigen. 

 
Slimmer opties 
Ter voorbereiding van de (concept-) notitie Baanbrekers 2.0 zijn alle denkbare (financiële) 
verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Dat heeft een lijst van tientallen potentiële 
mogelijkheden opgeleverd. Van deze in november 2017 gepresenteerde “slimmer-opties” kan 
vanzelfsprekend gesteld worden dat die sowieso moeten worden bezien en, indien realistisch en 
rendabel, doorgevoerd. Deze staan los van eventuele keuzes rond Baanbrekers 2.0”. 
 
Van deze opties en aldus bepaalde bedragen is bezien welk deel nog relevant is. Deze zijn globaal en 
indicatief in de tijd uitgezet. Een deel ervan is bij de actualisering van de begroting 2018 structureel 
verwerkt. Dat leidt tot het volgende beeld: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Jaarschijf Baanbrekers 2.0 1.300 800 200 0 0 

Actualisering -125 +125 0 0 0 

Cumulatief slimmer-opties 1.175 2.100 2.300 2.300 2.300 

      

Nu in begr. 2019 verwerkt      

- directiesecretariaat -38 -38 -38 -38 -38 

- teamleider Werkbedrijf -12 -31 -31 -31 -31 

- result. PMC’s Werkbedr. -207 -207 -207 -207 -207 

Totaal slimmer ingevuld -257 -276 -276 -276 -276 

      

Nog te realiseren slimmer 918 1.824 2.024 2.024 2.024 

 

Het financieel effect van de slimmer opties is opgenomen in de meerjarenbegroting (zie onderaan 

tabel, 2 pagina’s terug). Op het moment dat een slimmer optie is gerealiseerd, wordt het financieel 

effect op de desbetreffende begrotingspost en in mindering gebracht op deze (restant) taakstelling. 
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1.3 Reserve herpositionering / stelpost herpositionering 

Reserve herpositionering 
In de geactualiseerde begroting 2017 is een toevoeging aan de reserve herpositionering opgenomen 
van € 1.865.000 (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017), ter dekking van de tekorten op de 
begrotingen 2017 en 2018. De uitkomst van de 2e Berap 2017 heeft voor € 735.000 invloed op het in 
de geactualiseerde begroting 2017 opgenomen bedrag, omdat die € 735.000 deel uitmaakte van het 
“tekort”, dat in de oorspronkelijke begroting 2017 werd gedekt uit de bestemmingsreserve her-
positionering. Nu voor dit deel deze dekking niet nodig is, wordt ultimo 2017 het saldo van de 
bestemmingsreserve Herpositionering € 2.600.000. Dit is als zodanig ook verwerkt in de concept-
jaarrekening 2017.  
Aan onttrekking reserve herpositionering was inzake voorbereidingskosten Baanbrekers 2.0 in 2017 
een bedrag van € 200.000 voorzien (besluit Algemeen Bestuur op 12 juli 2017). In werkelijkheid is in 
2017 € 115.000 uitgegeven, zodat in 2018 nog € 85.000 resteert (en ook nodig is voor doorlopende 
kosten); voor begin 2019 is de verwachting dat dit bedrag volledig besteed zal zijn. 
In de ontwerp-begroting 2018 was ter dekking van het begrotingstekort in dat jaar een onttrekking 
aan de reserve herpositionering voorzien van € 1.410.000. Het in de 2e Berap 2017 vermelde effect is 
een structurele post en dat betekent dat daarna nog maar € 675.000 nodig is ter dekking van het 
tekort. Inmiddels is de financiële ontwikkeling in deze geactualiseerde begroting 2018 zo gunstig dat 
ook deze dekking niet meer nodig is. 
Door bovengenoemde ontwikkelingen kent de bestemmingsreserve herpositionering  in 2018  
€ 2.400.000 aan restant middelen. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de eventuele effecten van 
koerskeuzen bij Baanbrekers 2.0”; mogelijk leidt dit ook tot mutaties in deze bestemmingsreserve in 
2019. Een en ander zoals ook opgenomen in de koersnotitie “Baanbrekers 2.0”. 
 
Meerjarig verloop taakstelling Baanbrekers 2.0 (vanaf besluit AB op 12 juli 2017) 
In de ontwerp-begroting 2018 is met ingang van 2019 een stelpost herpositionering opgenomen. Met 
deze stelpost is de meerjaren begroting sluitend gemaakt, met daarbij de taakstelling om meerjarig 
tot een structureel sluitende begroting te komen. 
Door het structureel effect van de 2e Berap 2017 is de taakstelling met € 735.000 per jaar verlaagd.  
In deze ontwerp-begroting 2019 is het financieel beeld zodanig verbeterd dat de taakstelling is 
opgelost. 
Meerjarig kan dit als volgt worden samengevat: 
 

 Bedragen 
x € 1.000 

2018 2019 2020 2021 2022 

         

Totaal MJB 2017 – 2021 1.410 1.618 1.965 1.751 1.751 

Aanpassing 2e Berap 2017 -735 -735 -735 -735 -735 

Te dekken bedragen 675 883 1.230 1.015 1.015 

      

      

Niet nodig voor tekort 2018 -675 0 0 0 0 

Verlaging stelpost herpositionering 0 -883 -1.230 -1.015 -1.015 

Totaal 0 0 0 0 0 

 

  



Ontwerp-begroting 2019   
 

10 
 

 

1.4 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” dragen de 

gemeenten bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van inwonerspercentage per 1 januari van 

het betreffende begrotingsjaar. De bijdrage wordt bepaald door het aantal inwoners van de eigen 

gemeente te delen door het totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten. Voor de 

begroting 2019 is gerekend met de verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2018; de feitelijke 

bijdrage wordt bepaald op basis van de inwoneraantal per 1 januari 2019. De bijdrage 2019 is gelijk 

aan die uit de jaarschijf 2019 van de geactualiseerde begroting 2018 met een indexering van 2% van 

de loongevoelige uitgaven. 

 Aantal inwoners 
per gemeente / %-aandeel 

aantal 
2017 

% 
2017 

aantal 
2018 

% 
2018 

aantal 
2019 

% 
2019 

Heusden 43.541 38,18 % 43.773 38,18% 43.773 38,18% 

Loon op Zand 23.093 20,25 % 23.127 20,17% 23.127 20,17% 

Waalwijk 47.418 41,58 % 47.758 41,65% 47.758 41,65% 

Totaal aantal inwoners / % 114.052 100 % 114.658 100 % 114.658 100 % 

 

Op basis van deze percentages wordt de bijdrage per gemeente als volgt, waarbij het percentage 

2019 ook wordt toegepast voor de jaren 2020 – 2022. 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Heusden 3.392 2.830  2.447  2.490  2.449  2.585 

Loon op Zand 1.799 1.496  1.293  1.315  1.294  1.365 

Waalwijk 3.694 3.089  2.669  2.716  2.672  2.820 

Sub-totaal 8.885 7.415  6.409  6.521  6.415  6.770 

Voorstel cpt jaarrekening ‘17 -1.550 0     

Reeks uit actualisering 2018 7.335 7.415 6.022 6.139 6.039 6.395 

Ontwerp-begroting 2019    6.409  6.521  6.415  6.770 

Verschil (= indexering)   + 387 + 382 + 376 + 375 
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2 Programmaplan 

2.1 Deelprogramma: Inkomensondersteuning 

2.1.1 Ambities en ontwikkelingen 

BUIG 

Sinds midden 2017 is het aantal uitkeringsgerechtigden fors afgenomen (zie grafiek). Dit heeft grote 

(financiële) gevolgen voor de meerjaren begroting van Baanbrekers. In paragraaf 2.1.3 worden de 

uitgangspunten en risico’s m.b.t. de BUIG-uitkeringen en de rijksuitkering BUIG verder toegelicht. 

 

Naast dit aantal uitkeringsgerechtigden behoort tot de BUIG-lasten ook de Loonkostensubsidie 

Banenafspraken en de Loonkostensubsidie Beschut Werken. Deze laatste twee posten zijn toegelicht 

bij het deelprogramma Re-integratie & Participatie (zie 2.2.1 en 2.2.3). 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand 
voor. Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 
inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 
breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 
kwestie.  
De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 
regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen voor bijzondere bijstand zijn enkelvoudig en 
gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. De huidige 
beleidsregels zijn reeds in 2015 vastgesteld. Deze zullen in 2018 opnieuw onder de loep worden 
genomen en, indien nodig, worden aangepast, zodat de bijzondere bijstand aansluit bij de wettelijke 
regelgeving en het aanbod vanuit het bredere sociale domein. Dit kan gevolgen hebben voor de 
ramingen 2019 en verder. 
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Bestuurlijk Interventie Team (BIT) 

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is er de 
behoefte om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke interventieteams 
(BIT) van gemeenten. Tot nu toe gebeurde dat ‘om niet’, wat betekent dat voor het leveren van de 
inzet van de handhavers geen extra middelen door Baanbrekers werden ontvangen. Inmiddels zijn 
offertes voor deze specifieke werkzaamheden voorgelegd aan de gemeenten Heusden en Waalwijk / 
Loon op Zand (gecombineerde offerte). Indien deze rol voor alle Langstraatgemeenten eenzelfde 
inhoud heeft, kan dit ook als een reguliere (additionele) taak gezien kan worden. 
De gemeente Heusden is inmiddels akkoord met de gemiddelde inzet vanuit Baanbrekers van 4 uur 
per week voor het Heusden Interventie Team (HIT) tegen een vergoeding van € 50 per uur. Op 
jaarbasis zo’n € 10.000, die afzonderlijk vanaf 2018 in de meerjarenbegroting van Baanbrekers 
budgettair neutraal wordt opgenomen. 
Daarnaast is een gecombineerde offerte voor Waalwijk / Loon op Zand opgesteld. In deze offerte 
wordt uitgegaan van een gemiddelde inzet van 8 uur per week voor Waalwijk en van 4 uur per week 
voor Loon op Zand. Op jaarbasis in totaal zo’n € 31.000. Over deze offerte is nog geen uitsluitsel 
verkregen, waardoor hiervoor nog geen lasten en baten in deze ontwerp-begroting 2019 zijn 
opgenomen. Zo mogelijk worden deze in de structurele doorwerking van de 1e Berap 2018 
opgenomen. 
 
Huisvesting statushouders 

Voor de huisvesting van statushouders in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een 

coördinator uitvoering huisvesting ingezet. De kosten van deze inzet worden door Baanbrekers in 

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

 

2.1.2 Prestatie-indicatoren 

55% van de meldingen aan de poort wordt tegengehouden. Het percentage meldingen dat tot een 

toegekende aanvraag leidt is dus maximaal 45%. 

 

2.1.3 Uitgangspunten en risico’s 

BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 
onderdelen echter zichtbaar. De rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen 
inkomensondersteuning aan gemeenten. Voor de begroting 2018 worden de door de gemeenten van 
het rijk ontvangen BUIG-middelen doorbetaald aan Baanbrekers gaan (conform gemeenschappelijke 
regeling). 
 
Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 van Baanbrekers was vanuit het ministerie van 
SoZaWe nog geen indicatie per gemeente bekend voor de rijksbijdrage BUIG 2018. Uitgaande van de 
ontwikkeling van het totale landelijke budget is in de begroting 2018 van Baanbrekers een stijging 
opgenomen, resulterend in een totale rijksbijdrage BUIG op € 24.218.000 (zie onderstaande tabel). 
 
Eind september 2017 zijn de voorlopige rijksbijdragen 2018 per gemeente bekend geworden. 
Totaal komt de rijksbijdrage voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk uit op € 25.548.000. Dit leidt 
tot een wijziging van de ontwerpbegroting 2018 op deze post van € 1.330.000. Voor 2019 is nog geen 
indicatie van de rijksbijdrage BUIG bekend; deze moet dus geschat worden. 
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Bedragen x € 1.000 Ontwerp-
Begroting 2018 

Voorlopige 
Rijksbijdrage 

BUIG 2018 

Ontwerp- 
Begroting 2019 

Heusden geen 8.677 geen 

Loon op Zand gegevens 3.697 gegevens 

Waalwijk per gemeente 13.174 bekend 

Saldo 24.218 25.548  

Actualisering begroting 2018 + 1.330  

 
Belangrijkste effect is dat met ingang van 2018 een nieuwe verdeelmodel voor de BUIG geldt. Dit 
levert voor de begroting van Baanbrekers, als onderdeel van de € 1.330.000, een positief effect op 
van zo’n € 563.000, omdat het overgangsregime van de BUIG is gestopt (2017 was het laatste jaar). 
Daarnaast wordt de bijstelling van de budgetten door het ministerie van SoZaWe veroorzaakt door 
een saldo van positieve en negatieve mutaties en vindt zijn oorsprong in de doorwerking van de 
realisatiecijfers over 2017, de gemiddeld prijs 2018 van € 14.190, in de werkloosheidscijfers uit de 
Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 en de te verwachten effecten van rijksbeleid. 
 
De grootste effecten van rijksbeleid zijn (laatst bekende gegevens, uit september 2017): 
- Effect van afsluiten van Wajong en WSW door invoering van de Participatiebudget en een 

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

- Effect van vrijlating lijfrenteopbouw voor de vermogenstoets, de AOW-leeftijdsverhoging en de 
in het regeerakkoord Rutte II opgenomen korting van het re-integratiebudget. Landelijk wordt in 
2018 daardoor met 3.000 extra uitkeringen gerekend. 

- Beperkt effect van overige beleidswijzigingen. 
 
Bovenstaande effecten zijn macro (landelijk), per gemeente zijn de bijkomende effecten niet in detail 
te traceren vanuit de informatie van het rijk. Dit komt door onderliggende indicatoren waarmee het 
rijk heeft gerekend en daarover is nu geen informatie bekend. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
ABW-volumeraming uit de SZW-begroting. Deze raming wordt afgestemd met het Centraal 
Planbureau (CPB) en is gebaseerd op: 

 actuele gegevens over de feitelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume op dat moment; 

 de economische vooruitzichten uit de MEV voor het begrotingsjaar; 

 de verwachte effecten van gewijzigd beleid. 
 
In de rijksbegroting van SZW is een meerjaren reeks van de uitgaven macrobudget Participatiewet 

opgenomen (zie tabel hieronder, 1e regel). Voor de Langstraatgemeenten zijn precieze bedragen 

meerjarig nog niet bekend. Indien de voorlopige rijksuitkering BUIG2018 op 100% wordt gesteld, kan 

op grond van de procentuele stijging van de begroting SZW met ingang van 2019 een indicatieve 

reeks budgetten worden opgenomen (zie 3e regel tabel).  

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Landelijke ontwikkeling 5.918.189 6.128.438 6.422.482 6.605.724 6.731.914 

Index-% 100,00% 103,60% 108,50% 111,60% 113,70% 

Midden-Langstraat 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 

 

Bovenstaande stijgingspercentages zullen ook worden gebruikt om indicatief een meerjarenraming 

van de uitgaven op te nemen (zie hierna bij de BUIG-lasten). 
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De rijksbijdrage BUIG 2018 is bepaald op een moment dat het aantal uitkeringsgerechtigden landelijk 

nog aan het stijgen was (halverwege 2017, zie ook eerdere grafiek). Daarna is sprake van een sterke 

daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, voor Baanbrekers nog sterker dan landelijk. Daarom is 

de verwachting dat eind april 2018 een forse (negatieve) bijstelling  van de rijksbijdrage BUIG 2018 

zal plaatsvinden. Bijzonder moeilijk is de hoogte daarvan in te schatten, laat staan die voor 2019. 

In het financieel beeld van de notitie Baanbrekers 2.0 was al rekening gehouden met een voordeel op 

de BUIG van afgerond € 1,1 miljoen (bij een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.630). 

Inmiddels wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal van 1.590 (zie hierna). Daarvoor wordt een 

aanvullend voordeel verwacht van 40 = afgerond € 550.000. 

Aan deze inschattingen van de aanpassing van de rijksuitkering BUIG zitten grote risico’s. Het is niet 

verantwoord om bij de sterke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden te blijven uitgaan van de 

voorlopige rijksuitkering van € 25.548.000. Om die reden hebben we er voor gekozen slechts 

voornoemde voordelen te ramen en het meerdere niet in de begroting te vertalen. Immers los van 

de onzekerheid in de (landelijke) uitvoering is de verwachting dat de rijksbudgetten significant lager 

zullen worden bijgesteld gezien de landelijke bestandsontwikkeling. 

Het financieel beeld zit er nu als volgt uit: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Nieuwe Basisraming 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 

Inschatting bijstelling  -1.694 -1.468 -1.448 -1.409 -1.308 
Geactualiseerd 23.854 25.000 26.272 27.103 27.740 

 

Rekening houdend met deze correctie komt de rijksuitkering 2018 overigens nog net iets hoger uit 

dan die uit de jaarrekening 2017 (€ 23.750.000). 

BUIG lasten 

De BUIG lasten zijn voor 2019 bij de geactualiseerde begroting 2018 van € 25.276.000 naar  

€ 22.605.000; een forse neerwaartse bijstelling als gevolg van de daling van het aantal 

uitkeringsgerechtigden. 

Daaraan ligt ten grondslag: 

• raming gemiddeld volume 2019 wordt 1.647 (2018 was 1.590); 

• Baanbrekers volgt de landelijke trend (in de basis beter dan landelijk), conform meerjaren 

raming ministerie SZW; 

• Gemiddelde uitkeringshoogte is was in 2017 € 13.723. Dit gemiddelde is ook de basis waarmee 

nu is gerekend (+index), dus niet met het gemiddelde bedrag volgens de rijksbegroting. 

Uitgaande van de basisraming 2018 met de stijgingspercentages vanuit de rijksbegroting 

rijksuitkering BUIG, zijn de lasten voor de komende jaren als volgt in de geactualiseerde meerjaren- 

begroting opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Index-% 100,00% 103,60% 108,50% 111,60% 113,70% 

Aantal 1.590 1.647 1.725 1.774 1.808 

Nieuwe reeks € 21.820 € 22.605 € 23.674 € 24.351 € 24.809 

Ontwerp-begroting € 24.691 € 25.276 € 25.612 € 25.862 € 25.862 

Verschil V         2.871 V    2.671 V     1.938 V     1.511 V     1.053 
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Invordering BUIG  

In 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie van het invorderingsproces en in 2016 is dit verder 

uitgebouwd. In 2017 is als pilot voor één jaar de taakstelling aan invordering BUIG verhoogd van  

€ 500.000 naar € 600.000. Daarvoor is voor de duur van één jaar ook tijdelijk personeel ingezet  

(€ 96.000). Op grond van de evaluatie van dit jaar is dit nu structureel in de begroting opgenomen. 

Recapitulatie BUIG  

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

BUIG Uitkeringen 21.820 22.605 23.674 24.351 24.809 

BUIG LKS Banenafspraken 794 897 1.032 1.187 1.365 
BUIG LKS Beschut werken 190 448 517 517 517 

Sub-totaal 22.804 23 .950 25.223 26.054 26.690 

Invordering -600 -600 -600 -€600 -600 

Saldo 22.204 23.350 24.623 25.454 26.090 

      

Nieuwe BasisramingBUIG 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 
Inschatting bijstelling  -1.694 -1.468 -1.448 -1.409 -1.308 

Geactualiseerde BUIG 23.854 25.000 26.272 27.103 27.740 

      

Resultaat op BUIG V   1.650 V  1.650 V   1.650 V   1.650 V   1.650 

 
De meerjarenramingen BUIG kennen grote onzekerheden, maar na doorvoeren van een correctie op 
de rijksuitkering BUIG, blijft nog een behoorlijk structureel voordeel op de BUIG over. 
De lasten van LKS Banenafspraken en Beschut Werken behoren tot deelprogramma Re-integratie & 
Participatie en worden in paragraaf 2.2.3 verder toegelicht. 
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 
Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om 
kleine aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. De regeling kent 
een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet 
worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. Met daarbij 
de aantekening dat bij de baten nog grensbedragen zijn bepaald; alles boven die grens hoeft niet in 
de verrekening met het rijk te worden meegenomen. In 2017 was dit voor het eerst het geval. 
Bij de geactualiseerde begroting 2018 zijn de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden over 
de voorliggende 3 jaarrekeningen (2015 – 2017) en deze worden structureel zo aangehouden: 

- Lasten: (€ 548.000 + € 361.000 + € 687.000) : 3 = € 532.000 (2018 was nog € 434.000). 
- Baten:  (€ 454.000 + € 295.000 + € 707.000) : 3 = € 485.000 (2018 was nog € 354.000); 

 

Bijzondere bijstand  

Voor de begroting 2019 wordt ervan uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de 
deelnemende gemeenten volledig uitvoert.  

De directe lasten voor de uitvoering (lasten van toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling 
worden door de gemeenten gedekt. Op basis van realisatiecijfers 2016 en 2017 (2015 is geen goede 
maatstaf) is de raming voor 2018 en verder bepaald. Bij verder gelijkblijvende regelgeving betekent 
dit per gemeente: 
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Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2016 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Actualisering 
begr. 2018 

Begroting 
2019 

Heusden 502 642 485 572 572 

Loon op Zand 319 359 303 339 339 

Waalwijk 973 1.013 937 993 993 

Totaal lasten 1.794 2.014 1.725 1.904 1.904 

 

Per kwartaal worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende 

gemeenten.  

Lasten en baten gesubsidieerd personeel  

De afdeling Inkomensondersteuning heeft 3,22 fte aan gesubsidieerd personeel in 2019 (met 

indexering op salarislasten van + 2%), waarvoor ook een aandeel van de rijksuitkering onder de baten 

is toegerekend. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in paragraaf 4.1.3. 

Niet gesubsidieerd personeel 

Zowel de formatie als de salarislasten van Inkomensondersteuning zijn gestegen. Een in 2017 

gehouden pilot invordering is gecontinueerd; de extra 2 fte is gefinancierd uit € 100.000 aan extra 

opbrengst invordering. Daarnaast is de in 2017 besloten uitbreiding met 5 fte nu geheel 

geeffectueerd; in 2017 stond daar nog 3,33 fte voor. De extra benodigde € 100.000 is uit verlaging 

van de post inhuur derden gefinancierd. In 2019 blijft de formatie gelijk, wel stijgen de lasten met 2% 

indexering. Voor verdere toelichting op salarissen niet gesubsidieerd personeel zie paragraaf 4.1.4. 

Specifiek ICT 

Vanuit het deelprogramma Bedrijfsvoering & Overhead is bepaald welk deel van de automatiserings-

lasten (onder de post algemene lasten) specifiek aan Inkomensondersteuning zijn toe te rekenen 

conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit is bepaald op  

€ 280.000. 

 

2.1.4 Lasten en baten  

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

Bedragen 
x € 1.000 

Cpt. Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten:       

Uitkeringen BUIG 22.917 21.820 22.605 23.674 24.351 24.809 

Uitkeringen BBZ 687 532 532 532 532 532 

Bijzondere bijstand 2.014 1.904 1.904 1.904 1.904 1.904 

Gesubsidieerd 
personeel 

128 135 113 101 101 101 

Niet gesubsidieerd 
personeel 

2.717 2.966 3.025 3.025 3.025 3.025 

Inhuur derden 379 195 195 195 195 195 

DVO HIT / BIT 0 10 10 10 10 10 

Specifieke ICT 0 280 280 280 280 280 

Totaal lasten 28.842 27.841 28.664 29.721 30.398 30.856 
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Bedragen 
x € 1.000 

Cpt. Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Baten:       

Inkomsten BUIG 23.749 23.854 25.000 26.272 27.104 27.740 

Invordering 732 600 600 600 600 600 

BBZ 707 485 485 485 485 485 

Bijzondere bijstand 2.014 1.904 1.904 1.904 1.904 1.904 

Inkomsten WSW 99 95 75 64 64 63 

 0 10 10 10 10 10 

Subtotaal 27.301 26.948 28.075 29.335 30.166 30.802 

       

Resultaat N   1.541 N     893 N     590 N    386 N    231 N      54 

 

Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

2.1.5 Verdeelsleutel 

De BUIG gelden worden door de gemeenten van het rijk ontvangen en één op één overgemaakt aan 

Baanbrekers voor de uitvoering van de inkomensvoorziening. Voor het resultaat wordt alsnog in de 

begroting 2019 de bestaande verdeelsleutel gehanteerd (= de inwoneraantallen van de gemeenten). 

De gemeenten zijn bezig met een onderzoek naar het bijstellen van de verdeelsleutel, omdat de 

financiering van het sociale domein wordt ontschot. Hierbij is de afrekening per uitkerings-

gerechtigde een alternatief (P x Q). 

 

2.2 Deelprogramma: Re-integratie en Participatie 

2.2.1 Ambities en ontwikkelingen 

Mensen toeleiden naar een betaalde baan. Dat staat voorop bij Re-integratie & Participatie. Mensen 

die werken, kunnen zich ontwikkelen, krijgen zelfvertrouwen, maken actief deel uit van de 

samenleving en dragen hun (financiële) steentje bij aan de maatschappij. Dat is goed voor het 

individu en voor de samenleving. Helaas is dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt 

beoordeeld wat de maximale arbeidspotentie is van een kandidaat, om een juiste match te maken 

tussen werken naar vermogen en de zo regulier mogelijke baan.  

Diagnose: Transferium  

Deze beoordeling, ook wel diagnose, vindt plaats in het transferium. De kandidaten behouden hier 

hun werkritme of bouwen dat opnieuw op. Ondertussen wordt beoordeeld hoe groot de afstand tot 

de arbeidsmarkt is. Waar nodig wordt een Arbo-arts ingezet bij ziekteklachten, een arbeidsdeskundig 

onderzoek bij (gebleken) beperkingen of een lekencontrole gedaan bij verzuim. Dit instrument wordt 

gefinancierd uit het re-integratiebudget, de personele kosten worden uit de bijdragen van 

gemeenten bekostigd.  

Het transferium heeft tevens een niet te onderschatten beperkende invloed op de instroom. Een 

groot aantal kandidaten vindt, nadat zij zich voor een uitkering hebben gemeld, maar nog vóór zij in 

het transferium geplaatst worden, alsnog een reguliere baan of zien af van het indienen van de 

aanvraag. 
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Van de kandidaten in het transferium wordt beoordeeld in welke mate zij een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. Deze kandidaten blijken, door plaatsingsbeperking, loonwaardebeperking of 

een combinatie van beide niet in staat deze afstand zelfstandig te overbruggen.  

Re-integratie activiteiten 

Kandidaten met een plaatsingsbeperking zijn in de regel (nog) niet arbeidsfit. Bijvoorbeeld doordat zij 

sollicitatie- of werknemersvaardigheden missen. Door aanbodversterkende activiteiten in te zetten, 

wordt de plaatsingsbeperking waar mogelijk weggenomen. Dit gebeurt in een IDU-traject (Instroom 

Doorstroom Uitstroom) dat een  samenwerking is tussen Re-integratie & Participatie en de PMC’s 

van het Leerwerkbedrijf. Via een opstap verrichten mensen werkzaamheden, zodat ze veel 

aantrekkelijker worden voor reguliere werkgevers. 

Daardoor is de weg vrij om de kandidaat te bemiddelen naar een zo regulier mogelijke werkgever, 

dankzij de inspanningen van de matchers en accountmanagers. De instrumenten worden 

gefinancierd uit het re-integratiebudget, de personele kosten worden gefinancierd uit de bijdragen 

van gemeenten.  

Loonkostensubsidie en banenafspraakbanen 

Kandidaten met een loonwaardebeperking zijn in principe in staat arbeid te verrichten, echter 

kunnen zij niet de prestatie leveren die verwacht mag worden van een reguliere werknemer binnen 

dezelfde tijdsspanne. Door loonkostensubsidie in te zetten, wordt de drempel weggenomen. De 

banen waarnaar deze kandidaten bemiddeld worden, door de matchers en accountmanagers, zijn de 

banenafspraakbanen.  Daar hoort een passende vorm van begeleiding op de werkvloer bij. De 

loonkostensubsidie wordt gefinancierd uit het BUIG-budget, de begeleiding op de werkvloer uit het 

re-integratiebudget en de personele kosten uit de bijdragen van gemeenten. 

In 2019 zal, bij uitvoering van het huidige regeerakkoord, loonkostensubsidie vervangen worden door  

loondispensatie. Er zijn gemengde signalen vanuit werkgevers, gemeenten en belangorganisaties 

over de inhoud en de consequenties van de regeling. Halverwege 2018 zal duidelijk worden welke 

precieze (financiële) gevolgen dat zal hebben; mogelijk dat de begroting 2019 op dit punt nog wijzigt. 

Beschut werk 

Wanneer er wel arbeidspotentie is, maar de afstand dusdanig groot blijkt dat toeleiding naar een 

reguliere baan niet haalbaar is, kan Baanbrekers nieuw beschut werk organiseren: een beschutte 

werkomgeving onder aangepaste omstandigheden. Gemeenten kunnen, afhankelijk van een 

wachtlijst, sinds 2017 een aantal beschutte werkplekken te creëren. Voor de Langstraatgemeenten 

zijn dat 25 plaatsen in 2018 en 34 plaatsen in 2019. De verwachting is dat er, met het uitvoeren van 

het huidige regeerakkoord, nog extra beschutte werkplekken gerealiseerd dienen te worden met 

ingang van 2019. 

De beschutte werkplek gaat gepaard met intensieve begeleiding op de werkplek, verstrekking van 

loonkostensubsidie en is, in de regel, een structurele financiële verplichting. Dit wordt gefinancierd 

uit het BUIG-budget en uit het re-integratiebudget.  

Wanneer blijkt dat de kandidaat (nog) niet in staat is om betaald werk te verrichten, dan zal de 

kandidaat aangewezen zijn op door de gemeente ontwikkelde instrumenten, gericht op sociale 

activering en maatschappelijke participatie. Baanbrekers gaat pas weer over tot activiteiten gericht 

op re-integratie als de persoon in kwestie daaraan toe is.  
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Regionale werkgeversdienstverlening & Matching 

In 2018 zal de regionale samenwerking in de werkgeversdienstverlening in Hart van Brabant verder 
inkleuring krijgen. 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. Er is tevens gezamenlijk de ambitie uitgesproken om een nader uit te werken vorm 
van bundeling van middelen te onderzoeken, ten behoeve regionale werkgeversdienstverlening & 
matching. De regionale werkgroep bundeling middelen brengt daartoe in 2018 een advies uit dat ter 
besluitvorming aan de Midden-Brabant-gemeenten wordt voorgelegd. In 2018 zijn hier geen 
financiële gevolgen van te verwachten; voor 2019 zou dat wel kunnen. Afhankelijk van de te maken 
keuzen kan het zo zijn dat in 2018 al in meer of mindere mate de zeggenschap over de inzet van de 
capaciteit van het huidige onderdeel Re-integratie & Participatie van Baanbrekers verschuift naar de 
regio. Wanneer een deel van de middelen regionaal belegd wordt, is voor 2019 mogelijk dus een 
verschuiving van budgetten te verwachten. 

2.2.2 Prestatie-indicatoren 

In 2019 streeft Re-integratie & Participatie naar 381 plaatsingen op (regulier) betaald werk, 
waaronder 101 plaatsingen á 25,5 uur aan banenafspraakbanen en 34 plaatsingen Nieuw Beschut.  

2.2.3 Uitgangspunten en risico’s 

Onder de afdeling Re-integratie en Participatie valt de Werkpool (werken op locatie). Dit is onder-

gebracht bij het deelprogramma Leerwerkstructuur.  

Banenafspraken 

Vertrekkend vanuit het aantal Banenafspraken van eind 2017, zijnde 85, is een meerjaren raming van 
het aantal Banenafspraken en de bijbehorende  Loonkostensubsidie opgesteld. De berekening is 
gebaseerd op een gemiddelde Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken van € 8.926 als resultante 
van een werktijd van 25,5 / 36 uur per week op basis van 50% van het minimumloon (= € 25.203). 
Daarnaast is rekening gehouden met een indicatieve jaarlijkse stijging van 15% van het aantal 
Banenafspraken. 

Het blijft zeer moeilijk om dit goed in te schatten, omdat het een open eind regeling is, waarover ook 
weinig ervaringsgegevens zijn. Het kan echter ook lager uitpakken 

Risico is dat landelijk beleid inzake loondispensatie er toe kan leiden dat er minder kandidaten voor 
deze regeling komen. Dat is nog onduidelijk en heeft voor 2019 mogelijk gevolgen. 

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld 89 101 116 133 153 

Begin van het jaar 85 94 108 124 142 

Eind van het jaar 94 108 124 142 164 

Gemiddelde LKS € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 

Totaal Midden-
Langstraat 

€ 794 € 897 € 1.032 € 1.187 € 1.365 
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Beschut Werken 

Vertrekkend vanuit het aantal plaatsen van Beschut Werken van eind 2017, zijnde 3, is een 

meerjaren raming van het aantal plaatsen Beschut Werken en de bijbehorende  Loonkostensubsidie 

opgesteld. Uiterlijk per 31 december 2018 moeten 25 beschutte werkplekken van 31 uur per week 

zijn gerealiseerd en een jaar later 34. Voor 2018 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal 

beschutte werkplekken van 12,5 en voor 2019 van 29,5. 

In de meerjaren begroting is opgenomen: 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld 12,5 29,5 34,0 34,0 34,0 

Begin van het jaar 3 25 34 34 34 

Eind van het jaar 25 34 34 34 34 

Gemiddelde LKS € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 

Totaal Midden-
Langstraat 

€ 190 € 448 € 517 € 517 € 517 

 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken van  

€ 15.192 als resultante van een werktijd van 31 / 36 uur per week op basis van 70% van het 

minimumloon (= 70% van € 25.203 = € 17.642). 

Naast de loonkostensubsidie moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden. Het rijk heeft 

deze kosten op € 8.500 per plek gesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een gelijkmatige groei. In de 

geactualiseerde begroting 2017 is daarvoor in 2017 € 51.000 opgenomen, voor 2018 € 145.000 en in 

de jaren daarna € 187.000 per jaar. Gelet op het lage aantal eind 2017 (en dan nog alleen in 

december) waren de uitvoeringskosten 2017 nihil (ook gemeld in 3e Berap 2017). Voor 2018 en 

verder is nu een herberekening nodig op basis van de gemiddelden uit de eerdere tabel. Voor 2018 

betekent dat € 106.000 (12,5 * € 8.500), voor 2019 is dat € 251.000 (29,5 * € 8.500) en voor de jaren 

daarna is dat € 289.000 (34 * € 8.500). De meerjarenramingen zijn daarmee bijgesteld; De 

uitvoeringslasten zitten als stelpost in de salarislasten niet gesubsidieerd personeel. 

Re-integratie 

In deze ontwerp-begroting 2019 zijn nog niet alle bedragen gespecificeerd. In de kolom wijzigingen is  
€ 80.000 toegevoegd vanuit het voordeel op Fidant extern (zie tabel Fidant extern hierna, per saldo 
budgettair neutraal). De lasten van inburgering worden verrekend met de gemeenten (zie ook            
€ -70.000 verrekening met gemeenten). 
 

Het budget re-integratie kende in 2017 een interne regeling voor een 50% bijdrage in de loonkosten 

van medewerkers, die bij het Werkbedrijf, de Werkpool en bij Ruelong BV (WML Facilitair) waren 

gedetacheerd. ; in de oorspronkelijke begroting 2018 was hiervoor in totaal nog € 660.000 

opgenomen (respectievelijk € 240.000, € 120.000 en € 300.000). In de loop van 2018 is deze regeling 

afgebouwd, om uiteindelijk structureel omgezet te worden in de een regeling waarbij per 

medewerker Fidant vanuit de BUIG Loonkostensubsidie wordt toegekend.  

Daarnaast wordt het budget Fidant extern (in de ontwerp-begroting 2018 nog € 300.000) voortaan 

apart in de begroting opgenomen en in verband gebracht met de baten Fidant. Binnen de post re-

integratie nemen de lasten structureel met € 300.000 af.  

Daarnaast is in 2018 incidenteel een extra inspanning geleverd tot bestandsanalyse van 

uitkeringsgerechtigden en Wsw’-ers ( € 275.000). 
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Het budget re-integratie kent in 2019 de volgende bestedingen: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Re-integratie projecten 540 620 550 

50% bijdr. loonkosten intern 660 34 0 

Fidant extern 300 0 0 

Sub-totaal 1.500 654 550 

Bestandsanalyse 0 200 0 

Aanbod zwaarder bestand 0 75 0 

Sub-totaal  1.500 929 -550 

Doorb gemeenten inburgering  -70 0 

Totaal budget re integratie 1.500 859 550 

 
Fidant extern 

 Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Lasten Fidant extern  300 60 60 

Baten Fidant extern (progr.3) 210*  0 0 

Baten Fidant extern nieuw  50 50 

Saldo 90 10 10 

 

Fidant extern betreft medewerkers die vanuit de stichting Fidant tijdelijk zijn ondergebracht bij 

externe werkgevers. De baten van € 210.000 zijn in de oorspronkelijke begroting 2018 nog 

opgenomen in het deelprogramma Leerwerkbedrijf. Voor een zuivere vergelijking zijn die in 

bovenstaande tabel opgenomen.  

Projectkosten (HOB) 

Zowel in 2017 als in 2018 is het project HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) uitgevoerd voor de 

gemeenten. Lasten bestaan uit inhuur werkmakelaars, 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. Waarschijnlijk loopt het 

project HOB 2018 nog door naar 2019; de omvang daarvan wordt lager in 2018 nog bepaald. 

Vooralsnog is niets in de begroting 2019 opgenomen.). 

Lasten niet gesubsidieerd personeel 

In de ontwerpbegroting 2018 was de precieze verdeling van de lasten niet gesubsidieerd tussen de 

deelprogramma’s 2 Re-integratie & Participatie en deelprogramma 3 (Leerwerkbedrijf / deel 

Werkpool). Vanuit programma 3  is daarom nu € 802.000 overgeheveld. Daarnaast is € 106.000 

beschikbaar voor begeleidingskosten Beschut Werken en leidt de herberekening van de salarislasten 

nog tot een bijstelling van € 64.000 (deels door verschuiving met de werkpool). Voor 2019 is een 

indexering van 2% toegepast. Algehele toelichting op niet gesubsidieerd personeel is opgenomen in 

paragraaf 4.1.4. 
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Rijksmiddelen re-integratie 

In de Septembercirculaire 2017 is de specificatie “integratie-uitkering sociaal domein” door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven, met als onderdeel het 
totaal van WWB klassiek, nieuw Wajong en nieuw begeleiding. Ten opzichte van de Meicirculaire 
2017 blijven de middelen voor de jaren 2017 – 2020 gelijk. Vanaf 2021 worden middelen uitgenomen 
in verband met de no-risk polis, omdat de tijdelijke uitvoering daarvan door het UWV structureel 
wordt gemaakt (op grond van de wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet). Eerder was 
dat op grond van de tijdelijke no riskpolis tot en met 2020 al zo; vanaf 2021 worden de ramingen 
daarom nu dus structureel aangepast. 
Ten opzichte van de Septembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017 betekent dit: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Ontwerpbegr.2018 1.731 1.818 1.896 2.087 2.087 
Meicirculaire 2017 1.686 1.773 1.852 2.042 2.132 
September circ. 2017 1.686 1.773 1.852 1.873 1.943 

Totaal verschil N    45 N    45 N    45 N    214 N    143 

 
Bij de 3e Berap 2017 zijn deze effecten als structureel in de ramingen verwerkt. 
 
N.B.: In bovenstaande reeks is meerjarig nog met deze gegevens gerekend zonder de effecten van 

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

2.2.4 Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten:        

BUIG LKS: Banenafspraken  505 794 897 1.032 1.187 1.365 

BUIG LKS: Beschut Werken 0 190 448 517 517 517 

Re-integratie trajecten 1.153 859 550 550 550 550 

Fidant extern 0 60 60 60 60 60 

Projectkosten (HOB) 245 702 0 0 0 0 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel 

1.315 1.561 1.674 1.712 1.712 1.712 

Waarvan doorbelst intern/ext. -77 -65 0 0 0 0 

Inhuur personeel 0 50 50 50 50 50 

Totaal lasten 3.141 4.151 3.679 3.921 4.075 4.253 

        

Baten:        

Rijksmiddelen re-integratie 1.716 1.686 1.773 1.851 1.873 1.873 

Fidant extern 149 50 50 50 50 50 

Inkomsten uit projecten 245 702 0 0 0 0 

Overige bijdrage derden 186 0 0 0 0 0 

Totaal baten 2.296 2.438 1.823 1.901 1.923 1.923 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

       

Resultaat  N   845 N   1.713 N  1.856 N2.020 N2.152 N2.330 

       

Waarvan dekking uit BUIG V   505 V  984 V  1.345 V1.548 V1.703 V1.881 

Waarvan overig N   340 N  729 N     511 N   471 N   449 N   449 

 

Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

Bedacht moet worden dat de posten LKS Banenafspraken en Beschut Werken uit de BUIG worden 

gedekt. De rijksuitkering BUIG is echter geheel onder deelprogramma 1 Inkomensondersteuning 

Vandaar dat onderaan deze tabel de dekking uit BUIG afzonderlijk is aangegeven, zodat saldo overig 

posten resteert. 

2.2.5 Verdeelsleutel 

De middelen die de gemeenten ontvangen voor re-integratie gaan naar Baanbrekers en het tekort 

wordt op inwoneraantal verdeeld. 

 

2.3 Deelprogramma: Leerwerkstructuur 

2.3.1 Ambities en ontwikkelingen 

Het leerwerkstructuur is naast een werkbedrijf in het kader van de Wsw een instrument dat wordt 

ingezet voor de re-integratie van kandidaten vanuit de Participatiewet (P-wet). Hiervan is een 

afzonderlijk deelprogramma gemaakt in verband met de financiële en organisatorische omvang. De 

uitvoering van de Wsw is een wettelijke taak. Het werkbedrijf is de productie-omgeving waar 

medewerkers uit de doelgroepen werkzaam zijn. Deze medewerkers zijn in dienst van Baanbrekers. 

Het leerwerkbedrijf en WML Facilitair zijn sinds 1 januari 2016 nauwer met elkaar verbonden, met 

ingang van die datum is WML Facilitair een honderd procent dochteronderneming van Baanbrekers. 

Samen vormen ze de totale leerwerkinfrastructuur van Baanbrekers. De activiteiten van WML 

Facilitair inzake groen, schoonmaak en beveiliging zijn ondergebracht in Ruelong BV en behoren niet 

tot de begroting van Baanbrekers. 

Medewerkers van WML Facilitair kunnen  aan de slag voor het leerwerkbedrijf van Baanbrekers en 

andersom. Daarmee worden o.a. pieken en dalen in de productie opgevangen. Daarnaast kunnen 

meer mensen aan werk worden geholpen, omdat er meer activiteiten c.q. instrumenten kunnen 

worden aangeboden aan deze mensen, en kan de externe klant ook beter worden geholpen. 

De activiteiten van het werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse Product Marktcombinaties (PMC’s). 

Het werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Catering (Broikes en kantine) 

 Cleanroom 

 Kringloop (Twiddus) 

 Transferium 

 Verpakken en assembleren 

 Wasserij 
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Hiermee is er een sluitend vangnet gecreëerd met passende voorzieningen voor kwetsbare groepen 

binnen de P-wet. Dit ligt het wel in de rede omdat de Langstraatgemeenten de eerste verantwoorde-

lijkheid en zorgplicht hebben voor het organiseren van deze sociale infrastructuur. De krimp als 

gevolg van het feit dat de Wsw-doelgroep binnen Baanbrekers afneemt, kan mogelijk (deels) worden 

opgevangen door het bieden van diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals de doelgroepen vanuit de 

Banenafspraak en de P-wet, alsmede het organiseren van de nieuwe voorziening beschut werk. Met 

dit mixed-People concept (Wsw, banenafspraak, nieuw beschut werk) wordt gezorgd dat de 

bestaande infrastructuur, kennis en deskundigheid van Baanbrekers die nodig is voor deze 

kwetsbaarste doelgroep binnen de P-wet zo goed mogelijk geborgd wordt. 

De doelstelling van Baanbrekers is zorgen dat de nieuwe doelgroep aan het werk komt, bij voorkeur 

in een reguliere omgeving. In het bereiken van dit doel speelt de leerwerkstructuur een belangrijke 

rol. Baanbrekers heeft de uitdaging opgepakt om de bestaande Wsw-infrastructuur verder uit te 

breiden naar een leerwerkinfrastructuur voor een deel van de doelgroep vanuit de P-wet. De PMC’s 

georganiseerd binnen WML Facilitair en het werkbedrijf zijn een onmisbaar middel gebleken als 

opstap naar (regulier) werk voor de doelgroep uit de P-wet. Ze vormen dus tevens een adequate 

voorziening voor de doelgroep vanuit de Wsw.  

 

2.3.2 Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicator van de PMC’s is gekoppeld aan In- Door- Uitstroom:   

In het kader van Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) worden de volgende (interne) plaatsingen 

geraamd: Werkpool 20x, Werkbedrijf 10x en Ruelong BV (WML Facilitair) 35x. 

 

2.3.3 Uitgangspunten en risico’s 

WML Facilitair  

WML facilitair is de handelsnaam van Ruelong BV en maakt geen integraal onderdeel uit van (de 

begroting van) Baanbrekers. Voor Ruelong BV wordt een separate begroting voorgelegd aan het 

bestuur van Baanbrekers. In de bedrijfsvoering is WML facilitair gelijk aan de PMC ’s in het 

leerwerkbedrijf van Baanbrekers. Administratief is Ruelong BV geheel onafhankelijk. De kosten van 

bedrijfsvoering die in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong BV worden gemaakt, worden door 

belast aan Ruelong BV. De lasten vanuit Baanbrekers bij Ruelong BV gedetacheerd personeel worden 

doorberekend en het aandeel in de rijksuitkering WSW wordt doorgeschoven. Zie hiervoor het 

deelprogramma Bedrijfsvoering en Overhead. 

Werkbedrijf 

De directe lasten en baten (omzet) van het Werkbedrijf zijn als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Lasten:      

Verpakken en assemblage 21 66 17 10 

Wasserij 6 16 51 36 

Twiddus 3 53 28 20 

Cleanroom 84 70 157 147 

Broikes 35 85 82 82 

Kantine 0 0 50 50 

Sub-totaal 149 290 385 344 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

     

Transferium 1 19 10 0 

Totaal directe lasten PMC's 150 309 395 344 

     

Baten     

Verpakken en assemblage 813 730 840 840 

Wasserij 333 300 350 350 

Twiddus 787 730 800 800 

Cleanroom 1.028 1.050 1.050 1.050 

Broikes 169 200 220 220 

Kantine 0 0 42 42 

Sub-totaal 3.130 3.010 3.302 3.302 

     

Transferium 57 100 100 100 

Totaal baten 3.187 3.110 3.402 3.402 

     

Saldo      

Verpakken en assemblage 792 664 823 830 

Wasserij 327 284 299 314 

Twiddus 784 677 772 780 

Cleanroom 944 980 894 904 

Broikes 134 115 138 138 

Kantine 0 0 -8 -8 

Sub-totaal 2.981 2.720 2.918 2.958 

     

Transferium 56 81 90 100 

Saldo directe lasten / baten  3.037 2.801 3.008 3.058 

 

Voorgaande cijfers betreffen de kosten zonder de personele kosten en de doorberekening van de 

overhead. Vandaar dit ogenschijnlijk positieve saldo. De personele kosten van het Werkbedrijf zijn 

ondergebracht bij Fidant intern, lasten en baten gesubsidieerd personeel en lasten niet-

gesubsidieerd personeel. De overhead is opgenomen onder 2.4. 

 

Op een aantal PMC’s is voor 2018 een aantal kleine investeringen voorzien, in totaal voor € 50.000. 

Deze zijn als incidentele lasten in bovengenoemde cijfers opgenomen; vandaar dat 2019 lager is.. 

Na 2019 zijn lasten en baten constant gehouden. Uitkomsten van de notitie “Baanbrekers 

2.0”kunnen van invloed zijn op deze cijfers; mogelijk moet de begroting 2019 en verder daar dan 

voor worden aangepast. 
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Fidant intern 

Vanuit de stichting Fidant worden medewerkers met Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken en 

Beschut Werken binnen Baanbrekers gedetacheerd. De stichting Fidant ontvangt vanuit de BUIG-

middelen Loonkostensubsidie voor deze medewerkers, gemiddeld 50% voor Banenafspraken en 70% 

voor Beschut Werken. Medewerkers gaan binnen Baanbrekers bij het Werkbedrijf of de Werkpool  

aan de slag. Vanuit de stichting Fidant loopt detachering van medewerkers bij WML Facilitair 

(Ruelong BV) over de begroting van Baanbrekers (zie ook naar Ruelong BV in onderstaande tabel). 

Feitelijk wordt de eerdere(interne) regeling van 50% bijdrage in de loonkosten voor medewerkers 

Fidant bij Werkpool en Werkbedrijf in 2018 afgebouwd en vervangen door een regeling met Loon- 

kostensubsidie uit de BUIG voor Banenafspraken en Beschut Werken.  

De lasten en baten van Fidant intern zijn als volgt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Lasten:      

Fidant intern (50% bijdrage) 629 720 56 0 

- Werkpool 348 240 56 0 

- Werkbedrijf 281 480 0 0 

Fidant Banenafspraken NW 107 0 357 411 

- Werkpool 0 0 303 349 

- Werkbedrijf 107 0 54 62 

Fidant Beschut Werken NW 3 0 163 384 

- Werkpool 0 0 22 51 

- Werkbedrijf 3 0 141 333 

- Ruelong BV (WML FAC) 0 0 109 257 

- naar Ruelong BV 0 0 -109 -257 

Totaal lasten Fidant intern 739 720 576 795 

     

Baten     

Fidant intern (50% bijdrage) 314 360 28 0 

- Werkpool 174 120 28 0 

- Werkbedrijf 140 240 0 0 

Fidant Banenafspraken NW 51 0 179 205 

- Werkpool 0 0 152 175 

- Werkbedrijf 51 0 27 31 

Fidant Beschut Werken NW 0 0 114 269 

- Werkpool 0 0 15 36 

- Werkbedrijf 0 0 99 233 

- Ruelong BV (WML FAC) 0 0 76 180 

- naar Ruelong BV 0 0 -76 -180 

Totaal baten Fidant intern 365 0 320 474 

     

Saldo Fidant intern 374 360 255 321 
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Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

Het gaat hierbij om de kosten van de Wsw-ers. Het werkbedrijf bestaat uit de(PMC’s) Verpakken & 

assemblage, wasserij, Twiddus, Cleanroom, Broikes en Kantine.  

De werkpool is ondergebracht bij de afdeling Re-integratie en Participatie. De personele lasten en 

opbrengsten worden toegerekend aan de leerwerkstructuur.  

De lasten nemen af door het uit dienst gaan van gesubsidieerde medewerkers. In 2019 is een 

indexering van 2% toegepast; is niet direct zichtbaar door uitdiensttredingen. 

Tegenover lasten van het gesubsidieerde personeel staan de inkomsten uit de Rijksbijdrage Wsw. Uit 

onderstaande tabel blijkt de terugloop in de salarislasten gesubsidieerd personeel Wsw, maar de 

naar verhouding nog sterker aflopende bijdragen van het rijk. Dat komt door bezuinigingen 

gedurende vijf opeenvolgden jaren, waarbij de vergoeding per SW’er steeds daalt. Hierop wordt 

verder ingegaan in paragraaf 4.1.3: Gesubsidieerd personeel van uit rijksmiddelen Wsw. 

 Bedragen 

x € 1.000 

Rekening 

2017 

Begroting 

2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten:       

Werkpool 3.492 3.162 3.090 3.063 3.042 2.998 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.516 6.033 5.992 5.864 5.629 5.354 

Totale Lasten 

gesubsidieerd personeel 

9.008 9.195 9.082 8.928 8.671 8.671 

Baten:       

Werkpool 2.760 2.618 2.415 2.265 2.240 2.194 

Werkbedrijf (PMC’s) 5.059 5.120 4.779 4.428 4.255 4.038 

Totale baten 

gesubsidieerd personeel 

7.819 7.738 7.194 6.693 6.495 6.232 

       

Saldo 1.189 1.457 1.888 2.235 2.176 2.439 

 

Lasten niet gesubsidieerd personeel 

In de PMC’s en bij de werkpool worden reguliere medewerkers ingezet om het gesubsidieerde 

personeel te begeleiden en het werk te coördineren.  

 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Werkpool 660 689 703 703 703 703 

Werkbedrijf (PMC’s) 1.037 1.108 1.130 1.130 1.130 1.130 

Totale Lasten 
gesubsidieerd personeel 

1.697 1.797 1.833 1.833 1.833 1.833 

De lasten 2019 zijn ten opzichte van 2018 toegenomen vanwege 2% indexering. 

 

2.3.4 Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten:       

Directe kosten PMC’s 150 395 344 344 344 344 

Fidant 739 576 795 915 986 1.067 

Lasten gesubsidieerd 
personeel 

9.008 9.195 9.082 8.928 8.671 8.671 

Lasten niet gesubsidieerd 
personeel  

1.697 1.797 1.833 1.833 1.833 1.833 

Inhuur personeel 0 50 50 50 50 50 

Totaal lasten 11.594 12.012 12.104 12.070 11.883 11.965 

        

Baten:       

Rijksuitk. Wsw Werkpool 2.760 2.618 2.415 2.265 2.240 2.194 

Rijksuitk. Begeleid Werken 533 465 456 446 454 454 

Vergoeding Begeleid Werken -170 -200 -200 -200 -200 -200 

Rijksuitkering Wsw PMC’s 5.059 5.120 4.779 4.428 4.255 4.038 

Omzet PMC’s werkbedrijf 3.187 3.402 3.402 3.402 3.402 3.402 

Werkpool  1.571 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 

Fidant (intern) 365 320 474 546 581 581 

Totaal baten 13.305 13.096 12.697 12.256 12.102 11.839 

        

Resultaat  V  1.711 V   1.083 V    593 V   187 V   219 N    125 

 

Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 

deelprogramma in 2.4). 

 

2.3.5 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen. 

 

2.4 Deelprogramma: Bedrijfsvoering en overhead 

2.4.1 Ambities en ontwikkelingen 

De afdelingen Directie en Bedrijfsvoering & Control vormen samen het deelprogramma 

Bedrijfsvoering en Overhead. In dit programma zijn ook de kosten van huisvesting en ICT 

opgenomen. De kosten van de afdeling Bedrijfsvoering vervullen primair de rol om (de interne klant) 

gevraagd en ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit 

alles binnen het wettelijke kader en de geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en 

effectiviteit en efficiëntie voorop staan. 
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2.4.2 Uitgangspunten en risico’s 

In de presentatie van de kosten van de bedrijfsvoering in de begroting 2019 wordt rekening 

gehouden met de (aangepaste) verslagleggingsregels in BBV ten aanzien van overhead. Gekozen is 

om de overhead als apart deelprogramma te presenteren. 

Geconstateerd wordt dat er de afgelopen jaren een scheefgroei tussen taken en formatie is ontstaan, 

met een verhoogde druk op de overhead. Deze scheefgroei is een gevolg van: 

• de taakverzwaring die voortvloeit uit (complexere) regelgeving van de Participatiewet; 

• de eisen o.g.v. wet en regelgeving, bijvoorbeeld op terrein van privacy en 

informatiebeheer; 

• de wens om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren (sturingsinformatie);  

• de noodgedwongen vervanging van Wsw-formatie door regulier formatie op staffuncties. 

Hierdoor is er sprake van een spanningsveld waarbij zowel de externe (wettelijke) verplichtingen als 

de interne bedrijfsvoering ertoe leiden dat ingezet zal moeten worden op zowel groei van de 

formatie als verdere professionalisering van de huidige formatie (zowel binnen het primaire proces 

als binnen de ondersteunende processen). Daartegenover staat dat een beweging is ingezet tot 

verdere centralisatie van ondersteunende functies en daarmee zowel een effectievere als een 

efficiëntere invulling (maakt onderdeel uit van de slimmer-opties). 

Daarnaast lopen over de begroting van Baanbrekers nog lasten en baten die te maken hebben met 

verrekening personeelslasten Ruelong BV (WML Facilitair). In de ontwerp-begroting 2018 waren die 

nog buiten beschouwing gelaten, nu zijn deze wel opgenomen. 

Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is voor het eerst over 2017 verantwoord; daarover is pas midden 
maart 2018 een voorlopige beschikking ontvangen (na afloop van het jaar). Voortaan is deze LIV ook 
structureel in de begroting opgenomen. Per jaar wordt het bedrag lager, omdat het aantal WSW’ers 
ook daalt. 
Ten opzichte van 2018 zijn er in 2019 nauwelijks wijzigingen in de salarislasten, behoudens een 
indexering van 2%. De salarislasten van het gesubsidieerd personeel zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Actualisering 

2018- 

Begroting 

2019 

“Slapers”(boventalligen) 145 79 26 27 

Bedrijfsvoering & Control 1.241 1.091 934 952 

Ruelong 4.246 0 4.129 4.145 

Sub-totaal 5.632 1.170 5.089 5.124 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -269 0 -263 -261 

Sub-totaal 5.363 1.170 4.826 4.863 

Doorbelast Ruelong BV -4.246 0 -4.129 -4.064 

Doorbelast LIV Ruelong BV 73 69 71 71 

Totaal  1.190 1.239 768 870 

 
In de ontwerp-begroting 2018 is de rijksuitkering WSW als baten nog opgenomen op basis van het 
begrip “woongemeenten” en daarom is een stelpost voor verrekeningen met andere WSW-bedrijven 
opgenomen van (netto) € 587.000. Na het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 is bij de 



Ontwerp-begroting 2019   
 

30 
 

Meicirculaire 2017 het begrip “woongemeenten” omgezet in “betaalgemeenten”. Daarmee komt de 
stelpost vergoeding buitengemeenten uit bovenstaand overzicht in de meerjarenbegroting te 
vervallen. Omdat in onderstaand overzicht dus ook deelposten staan die op heel Baanbrekers 
betrekking hebben is vergelijking erg lastig. Hetgeen nu inde laatste kolom rechts onderaan staat 
(€ 591.000) is hetgeen echt betrekking heeft op de Directie en Bedrijfsvoering & Control. Dit bedrag 
is lager dan in 2018 door afname personeel en korting door het rijk op het budget. 
 

De rijksuitkering kan voor deelprogramma 4 als volgt worden toegedeeld: 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Actualisering 

2018 

Begroting 

2019 

Boventalligen 532 0 24 23 

Bedrijfsvoering & Control 869 1.982 594 568 

Ruelong 3.426 0 3.290 3.103 

Vergoed. buitengemeenten -14 -587 0 0 

Sub-totaal 4.813 1.395 3.908 3.694 

Doorbelast Ruelong BV -3.426 0 -3.290 -3.103 

Totaal 1.387 1.395 618 591 

 

Niet gesubsidieerd personeel 

In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Verder zijn de salariskosten van de boventallige medewerkers, van de Directie en van de afdeling 

Bedrijfsvoering & Control opgenomen. 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 
Begroting 

 2018 
Actualisering 

2018 
Begroting 

2019 

Boventalligen 242 0 276 117 

Directie 488 672 469 504 

Bedrijfsvoering & Control 2.389 2.423 2.542 2.599 

Ruelong BV 648 0 637 650 

Sub-totaal 3.767 3.095 3.917 3.870 

Doorbelast Ruelong BV -648 0 -637 -650 

Totaal 3.119 3.095 3.280 3.220 

 
Voorheen waren boventalligen en Directie op een regel onder Directie opgenomen; ter 
verduidelijking is dit nu gesplitst. In 2019 is het aantal boventalligen van 3 naar 2 gedaald. 
Tussen 2018 en 2019 zijn verder weinig wijzigingen, behoudens de 2% indexering. 
 

Overige personeelslasten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Lasten:      

Gratificaties 0 62 12 12 

Bedrijfsgeneeskundige dienst 177 121 172 172 

Opleiding 124 108 201 120 

Kerstpakket 29 24 30 30 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Attenties (jubilea / huwelijk 
etc.) 

22 20 27 
27 

Pers. beschermingsmiddelen 78 65 88 88 

Representatie & verteer 70 27 94 34 

Vakantiegeldverplichting 84 0 0 0 

Overige personeelskosten 155 199 172 158 

Ontvangsten (ziektegeld c.a.) -52 -100 0 0 

Totaal ov. personeelslasten 687 526 796 640 

 
In 2019 zijn de incidentele posten 2018 van opleidingen (€ 81.000), wervingskosten (€ 15.000) en 
representatie & verteer (€ 60.000) lager. 
 

Inhuur derden 

 Bedragen x € 1.000 Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Directie 87 27 177 27 

Bedrijfsvoering & Control 161 95 279 145 

Totaal 248 122 456 172 

 

De kosten van de inhuur Directie zijn in 2018 incidenteel hoger door de komst van een directeur a.i. 

Bij Bedrijfsvoering is in 2018 incidenteel extra inhuur nodig in verband met ziektevervanging bij het 

team Financiën en het tijdelijk invullen van de formatieplaats (totaal € 114.000) en is incidenteel 

extra inhuur in 2018 bij automatisering; in 2019 is deze inhuur niet meer nodig. Daarnaast komt  

€ 50.000 over van directe kosten Werkbedrijf (budgettair neutraal). Daarmee zit de inhuur feitelijk 

weer op het niveau van de oorspronkelijke begroting 2018 (€ 122.000 + € 50.000). 

Afschrijving, onderhoud en rente 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Afschrijving 617 675 620 628 

Rente 4 65 25 25 

Onderhoud 226 235 277 227 

Totaal 847 975 922 879 

 

De post afschrijvingen neemt toe van € 620.000 naar € 628.000, door afschrijvingen op investeringen 

Werkbedrijf (vanaf 2019 € 8.000 per jaar extra)De post onderhoud daalt in 2019 naar het niveau van 

realisatie in 2017. 
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Algemene lasten 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Hulpstoffen/gereedschappen 143 122 78 78 

Huur 13 19 4 4 

Representatiekosten 10 16 0 0 

Verzekering/Belasting 132 136 140 140 

Energiekosten 213 230 192 192 

Beveiliging 107 106 106 106 

Schoonmaak 190 166 165 165 

Algemene kosten 94 113 115 115 

Kantoorkosten 228 240 249 249 

Automatisering 699 635 818 818 

CISO / FG 0 0 65 41 

Bestuurskosten 30 20 53 53 

Advieskosten 227 125 180 180 

OR / Cliëntenraad 28 20 0 0 

Sub-totaal 2.114 1.948 2.164 2.139 

Overige baten en lasten apart 0 -117 0 0 

Aandeel ICT naar IO 0 -280 -280 -280 

Totaal 2.114 1.551 1.884 1.859 

 

Op grond van wettelijke ontwikkelingen is er in 2018 voor CISO / FG een incidenteel werkbudget 

(naast extra personeelslasten en onderhoud) nodig van € 65.000. Vanaf 2019 is daarvoor jaarlijks  

€ 41.000 nodig. 

 

Lasten en baten overige omzet 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Lasten overige omzet 128 0 22 22 

Baten overige omzet -210 0 -128 -128 

Totaal -82 0 -106 -106 

 

Deze lasten en baten waren voorheen voor per saldo € 117.000 voordelig in de begroting 

opgenomen onder de algemene lasten; nu worden ze structureel apart opgenomen. Naast deze 

overheveling is per saldo in 2018 op deze post nog een correctie van per saldo € 11.000 nadelig 

geweest als onderdeel van een aantal budgettair neutrale herschikkingen op diverse budgetten. 

Bijdragen Ruelong BV 

Ruelong BV (WML Facilitair) is juridisch een afzonderlijk bedrijf, maar er lopen wel kosten en 

opbrengsten door naar Baanbrekers. Ruelong BV draagt bij aan de uitvoering van de SW en de P-wet. 

Wat betreft de bijdragen van Ruelong BV moet gedacht worden aan de doorberekening van 

salariskosten van medewerkers van Baanbrekers die gedetacheerd zijn bij Ruelong BV en van overige 

personeelskosten; de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de doorberekening van materiële 
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kosten. Dit zijn belangrijke bijdragen in de financiering van de bedrijfsvoeringskosten van 

Baanbrekers.  

Na onderzoek is geconcludeerd dat het fiscaal en juridisch gezien, maar ook vanwege het behoud van 

het bedrijfsmatige karakter van WML Facilitair niet verstandig is om WML Facilitair op te laten gaan 

in de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  

Met ingang van de jaarrekening 2016 is de berekening van de dienstverlening aan Ruelong BV 

gebaseerd op een inschatting van onderstaande lasten, In 2018 is een lichte aanpassing verwerkt: 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rekening 
2017 

Begroting 
2018 

Geactualis. 
Begr. 2018 

Begroting 
2019 

Personeelslasten (salaris) 374 343 311 311 

Overige personele kosten 141 126 114 114 

Materiële lasten 306 337 305 305 

Totaal 821 807 731 731 

Na afloop van het jaar wordt op basis van eerder vastgestelde verdeelsleutels bij de jaarrekening op 

basis van gerealiseerde cijfers de DVO herberekend. 

 

2.4.3 Lasten en baten 

De onderstaande tabel is het verplichte overzicht van de kosten van bedrijfsvoering en overhead  

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten:        

Lasten gesubsid. personeel 5.632 5.089 5.125 4.962 4.776 4.636 

Waarvan doorbelast Ruelong -4.246 -4.129 -4.145 -4.024 -3.902 -3.770 

Lasten niet gesubs.personeel  3.767 3.917 3.870 3.797 3.773 3.773 

Waarvan doorbela -648 -637 -650 -650 -650 -650 

Overige personeelslasten 607 796 640 640 640 640 

Inhuur 248 456 172 172 172 172 

Afschrijving 617 620 628 628 628 628 

Rente 4 25 25 25 25 25 

Onderhoud 226 246 226 226 226 226 

Meerjarig onderhoud 0 366 233 388 250 250 

Algemene lasten 2.114 1.884 1.859 1.859 1.859 1.859 

Lasten overige omzet 38 22 22 22 22 22 

Incidentele lasten 177 100 100 100 100 100 

Budget Baanbrekers 2.0 0 85 0 0 0 0 

Totaal lasten 8.455 8.647 7.914 7.958 7.739 7.739 
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 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Baten:        

Rijksbijdrage SW 4.678 3.909 3.694 3.389 3.268 3.158 

Waarvan doorbelast Ruelong -3.426 -3.290 -3.103 -2.852 -2.763 -2.662 

Vergoeding buitengemeent. -14 0 0 0 0 0 

Doorbelasting Ruelong 821 731 731 731 731 731 

Overige omzet 120 128 128 128 128 128 

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0 0 0 0 

Incidentele baten 4.440 100 100 100 100 100 

Totaal baten 6.619 1.578 1.550 1.496 1.463 1.455 

        

Resultaat  N 1.836 N  7.070 N  6.364 N6.463 N6.276 N6.284 

 

2.4.4 Verdeelsleutel 

Het resultaat wordt doorbelast aan de gemeenten op basis van inwoneraantallen.  
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2.5 Algemene dekkingsmiddelen 

Baanbrekers ontvangt van de gemeenten de volgende bijdragen om de deelprogramma’s uit te 

voeren. 

 Bedragen                        N = nadeel 
x € 1.000                          V = voordeel 

2019 2020 2021 2022 

Saldo per programma:     

Inkomensondersteuning -590 -386 -231 -54 

Re-integratie en Participatie -1.856 -2.020 -2.152 -2.330 

Leerwerkstructuur 593 187 219 -125 

Bedrijfsvoering  en Overhead -6.364 -6.463 -6.276 -6.284 

Totaal deelprogramma’s N  8.216 N  8.681 N  8.441 N  8.794 

     

Mutatie reserves     

Toevoeging res. personeelsvoorzien. -10 -10 -10 -10 

Toevoeging onderhoud gebouwen -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderhoud gebouwen 233 388 250 250 

Totaal mutaties reserve -17 138 0 0 

     

Sub-totaal N  8.233 N  8.545 N  8.439 N  8.794 

     

Slimmer opties V  1.824 V  2.024 V  2.024 V  2.024 

     

Per saldo nog te dekken N  6.409 N  6.521 N  6.415 N  6.770 

     

Gemeentelijke bijdragen V  6.409 V  6.521 V  6.415 V  6.770 

     

Saldo 0 0 0 0 

 

2.6 Vennootschapsbelasting  

In 2016 heeft een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij is 

vastgesteld dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. De belastingdienst heeft in een brief 

van 24 januari 2017 bevestigd dat Baanbrekers geen winststreven heeft. 
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3 Overzicht van lasten en baten met meerjaren perspectief 

 Bedragen 
x € 1.000 

Cpt.Rek. 
2017 

Begroting 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Lasten        

Inkomensondersteuning 28.842 27.841 28.664 29.721 30.398 30.856 

Re-integratie en Participatie 3.141 4.151 3.679 3.921 4.075 4.253 

Leerwerkstructuur 11.594 12.012 12.104 12.070 11.883 11.965 

Bedrijfsvoering & Overhead 8.454 8.647 7.914 7.958 7.739 7.739 

Stelpost herpositionering 0 0 0 0 0 0 

Totale lasten 52.031 52.653 52.361 53.670 54.096 54.813 

       

Baten       

Inkomensondersteuning 27.301 26.948 28.075 29.335 30.166 30.802 

Re-integratie en Participatie 2.296 2.438 1.823 1.901 1.923 1.923 

Leerwerkstructuur 13.305 13.096 12.697 12.256 12.102 11.839 

Bedrijfsvoering & Overhead 6.619 1.578 1.550 1.496 1.463 1.455 

Gemeentelijke bijdragen 8.885 7.415 6.409 6.521 6.415 6.770 

Totale baten 58.405 51.475 50.553 51.510 52.070 52.789 

       

Gerealiseerde resultaat V   6.375 N 1.178 N  1.807 N 2.162 N 2.024 N 2.024 

       

Mutaties reserves:        

Toevoeging alg. res. resultaat -3.420 0 0 0 0 0 

Onttrekking  res vakantiegeld 21 0 0 0 0 0 

Toevoeging res. pers.voorzien. -20 -10 -10 -10 -10 -10 

Onttrekking res.pers.voorzien.  60 0 0 0 0 

Toevoeging onderh.gebouwen -240 -240 -240 -240 -240 -240 

Onttrekking onderh.gebouwn 0 366 233 388 250 250 

Onttrekking aan res Buig 1.319      

Toevoeging aan reserve 
Herpositionering 

-2.600 0 0 0 0 0 

Onttrekking in aan reserve 
Herpositionering 

115 85 0 0 0 0 

Totaal mutaties reserves: N  4.825 V      261 N       17 V     138 0 0 

       

Resultaat voor slimmer opties V  1.550 N      918 N 1.824 N 2.024 N 2.024 N 2.024 

Slimmer opties 0 V      918 V 1.824 V 2.024 V 2.024 V 2.024 

Resultaat na slimmer opties V  1.550 0 0 0 0 0 

  



Ontwerp-begroting 2019   
 

37 
 

4 Paragrafen 

4.1.1 Verbonden partijen  

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

onder Baanbrekers. 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

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

activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baan- 

brekers. 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 worden (afzonderlijke) 

jaarrekeningen 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 salaris-  

lasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen subsidies / bijdragen 

worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

 

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

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

integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 

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

worden (afzonderlijke) jaarrekeningen 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 sala-

rislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen 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 beveili-

ging. Aangezien er begin 2018 146 WSW-medewerkers en 38 overige (voormalige) doelgroepwerk-

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

deelneming voor Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong zelf rechtstreeks ook medewerkers in 

dienst. Ruelong BV kent begin 2018 een eigen vermogen van € 562.000. 

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 

worden aan Ruelong een aandeel in de overhead doorberekend. 

- 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 

ontvangen rijkssubsidie WSW wordt door Baanbrekers aan Ruelong doorbetaald.  
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4.1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Bestemming reserve Herpositionering 

Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoerings-
organisatie 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 

voldoende 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. 

Bijzonderheden over deze reserve herpositionering staan in paragraaf 1.3. 

 

Risico-inventarisatie 

Ten aanzien van de begroting 2019 zijn de volgende risico’s relevant: 

 Uitkomsten van “Baanbrekers 2.0” 

Besluitvorming over “Baanbrekers 2.0” volgt de komende maanden nog en kan tot wijzigingen in de 

begroting 2019 en verder leiden. 

 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden  
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 

Lokaal kunnen deze afwijken. 

 Ontwikkelingen Loonkostensubsidie Banenafspraken en Beschut werken 
In de meerjaren begroting is rekening gehouden met een stijging van 15% per jaar van het aantal 

Banenafspraken en het geleidelijk toegroeien naar het aantal plaatsen voor Beschut Werken. De 

werkelijke ontwikkeling kan daar van afwijken. Risico is daarnaast dat landelijk beleid inzake 

loondispensatie er toe kan leiden dat er minder kandidaten voor de regeling Banenafspraken komen. 

 Hoogte van rijksuitkering BUIG 
Eind september 2017 is de voorlopige rijksuitkering BUIG bekend geworden; destijds nog gebaseerd 

op een hoger niveau van het aantal uitkeringsgerechtigden. Door de daling van dit aantal is een 

neerwaartse bijstelling van de rijksuitkering meer dan waarschijnlijk; de hoogte daarvan is nu niet in 

te schatten. In de geactualiseerde begroting 2018 is al wel een post voor deze neerwaartse bijstelling 

BUIG opgenomen. Mogelijk begin mei 2018 volgt een bijstelling 2018 van het rijk; die kan hoger / 

lager zijn dan de nu gemaakte schatting. Voor 2019 wordt het voorlopig budget BUIG pas eind 

september 2018 bekend. 
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 Ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie)  
Door de ontschotting van de rijksmiddelen(mogelijk vanaf 2019, is nog niet precies bekend) moeten 

de gemeenten nieuwe afspraken maken over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de 

uitvoering van de taken. Dit zijn nu de rijksmiddelen. Door nieuwe afspraken kunnen 

herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. 

 Stijging loonkosten WSW en al/niet compensatie via rijksuitkering 
De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de 

rijksbijdrage Wsw. 

 Aanpassing rijksuitkering WSW i.v.m. “slapers” 

Per 1 januari 2018 wordt geen WSW-bijdrage meer verstrekt voor “slapers” (WSW’ers meer dan 2 

jaar ziek). Op grond van het huidige bestand zou dat voor 2018 een neerwaartse (structurele) 

bijstelling van de WSW-bijdrage van structureel zo’n (structureel) € 400.000 kunnen betekenen. Dit is 

een risico, waarover pas bij de Meicirculaire 2018 duidelijkheid komt. De vraag is daarbij of de 

uiteindelijke korting zo hoog gaat uitvallen, omdat het macro-budget van het rijk gelijk blijft en per SE 

de uitkering toch iets hoger kan worden. Dit zou een eventueel nadeel kunnen compenseren. Het 

blijft nu niet in te schatten hoe dit gaat uitpakken. 

 

 Hoogte van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) 

Op basis van actuele gegevens is de (stel)post LIV structureel opgenomen op basis van een 

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

de in de jaarrekening 2017 opgenomen post. 

 

 Omzet PMC’s Werkbedrijf  
Voor de omzet in de PMC’s van het Werkbedrijf bestaat de kans dat dit resultaat niet gehaald kan 

worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – uitstroom. Daarnaast kunnen 

de uitkomsten inzake Baanbrekers 2.0 op termijn invloed hebben op de resultaten van het 

Werkbedrijf. 

 Omzet Werkpool  
Voor de komende jaren is de omzet van de Werkpool gelijk gehouden. De kans bestaat dat dit 

resultaat niet gehaald kan worden vanwege de doelstellingen omtrent instroom – doorstroom – 

uitstroom. 

 Lening van Baanbrekers aan Ruelong 
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 termijnen. 
Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong BV (de juridische 
verkrijger van het Vebego-belang in de V.O.F. WML-Facilitair). Bij het opstellen van de jaarrekening 
2017 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baanbrekers aan Ruelong BV na 2018 niet 
zeker is, omdat de financiële situatie van Ruelong nog niet helder is. Derhalve is een voorziening voor 
oninbaarheid opgenomen van € 834.000 (gelijk aan het restant van de lening begin 2019). 
Na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 kan een nader oordeel over de (financiële) toekomst van 
Ruelong BV en over de waarde van de lening worden gevormd. 
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Kengetallen 

In BBV zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om de vermogenspositie en de financiële 

weerbaarheid van de organisatie uit te drukken. Voor zover van toepassing zijn deze onderstand 

opgenomen. Door het ontbreken van een algemene reserve hebben de kengetallen bij Baanbrekers 

nauwelijks toegevoegde waarde. Het weerstandvermogen ligt bij de gemeenten. 

• Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. 
Daarmee 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. Aangezien in de begroting de lasten worden afgedekt door 
de gemeentelijke bijdragen heeft Baanbrekers zelf geen ruimte om schulden af te dekken. Eind 
2017 was de schuldquote 86,37%. 

• 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. Bij een lager percentage bevindt Baanbrekers zich op glad ijs. Eind 2017 was 
het solvabiliteitsrisico 32,79%. 

 

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. In de begroting van 

Baanbrekers worden de baten gelijk gemaakt aan de lasten door de gemeentelijke bijdragen. 

Baanbrekers heeft geen structurele exploitatie-ruimte. 

 

4.1.3 Salarislasten gesubsidieerd personeel en rijksmiddelen Wsw 

Baanbrekers kent een groot aantal Wsw’ers waarvoor vergoeding van het rijk wordt verkregen. De 
vergoeding van het rijk is niet gebaseerd op het aantal fte, maar op het aantal SE. Een SE is in een 
enkele situaties gelijk aan 1,25 fte, meestal is 1 fte = 1 SE.  
In de vergoeding van het rijk is ook een bedrag voor de bij Ruelong BV (WML Facilitair) 
gedetacheerde medewerkers; deze wordt aan Ruelong doorbetaald. Parallel daaraan worden ook de 
salarislasten van deze medewerkers aan Ruelong doorbelast. Daarnaast wordt de stelpost LIV (Lage 
Inkomensvoordeel) op basis van het aantal fte in de begroting 2019 ook verrekend met Ruelong BV; 
dit aandeel betreft € 71.000. 
De salarislasten van het gesubsidieerd personeel zijn als volgt: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Actualisering 

2018- 

Begroting 

2019 

Inkomensondersteuning 128 110 135 113 
Werkpool 3.492 3.779 3.162 3.090 
Werkbedrijf 5.516 5.313 6.033 5.992 
“Slapers”(boventalligen) 145 79 26 27 
Bedrijfsvoering & Control 1.241 1.091 934 952 
Ruelong 4.246 0 4.129 4.145 
Sub-totaal 14.768 10.373 14.419 14.319 



Ontwerp-begroting 2019   
 

41 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Actualisering 

2018- 

Begroting 

2019 

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -269 0 -263 -261 
Sub-totaal 14.499 10.373 14.156 14.059 
Doorbelast Ruelong BV -4.246 0 -4.129 -4.145 
Doorbelast LIV Ruelong BV 71 69 69 71 
Totaal  10.324 10.442 10.096 9.984 

 
In de ontwerp-begroting 2018 waren de salarislasten en de doorbelasting Ruelong BV buiten de 
begroting van Baanbrekers gelaten; nu zijn ze (opnieuw, budgettair neutraal) opgenomen. 
Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) is voor het eerst over 2017 verantwoord; daarover is pas midden 
maart 2018 een voorlopige beschikking 2018 ontvangen (na afloop van het jaar). Voortaan is deze LIV 
ook structureel in de begroting opgenomen. Per jaar wordt het bedrag lager, omdat het aantal 
WSW’ers ook daalt. 
Ten opzichte van de begroting 2018 is het aantal WSW’ers in verband met pensionering verder 
gedaald (daardoor € 309.000 aan lagere salarislasten) en is 2% indexering opgenomen (daardoor  
€ 196.000 hogere salarislasten ); beide wijzigingen zonder Ruelong BV. Indien in rijksuitkering 2019 
Wsw alsnog compensatie voor loonstijgingen wordt opgenomen, leidt dit tot een voordeel. 
 
In fte en SE betekent dit voor 2017, 2018 en 2019: 
 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 in fte 

Begroting 

 2019 in fte 

Begroting 

2019 in SE 

Inkomensondersteuning 3,77 3,88 3,22  3,22  
Werkpool 115,27 102,97 99,26  103,33  
Werkbedrijf 187,82 201,52 196,69  204,48  
Boventalligen 1,65 1,00 1,00  1,00  
Bedrijfsvoering & Control 35,20 24,09 24,09  24,29  
Ruelong 138,52 132,04 130,30  132,77  
Totaal  482,23 465,50 454,57 469,10 

 
N.B.: “slapers” tellen niet mee in de fte’s en de SE’s. 
 
De rijksuitkering kan als volgt worden toegedeeld: 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Geactualiseerde 

Begr.2018 

Begroting 

 2019 

Inkomensondersteuning 99 73 95 75 
Werkpool 2.760 2.958 2.618 2.415 
Begeleid Werken 533 0 465 456 
Werkbedrijf 5.059 4.249 5.120 4.779 
Boventalligen 532 0 24 23 
Bedrijfsvoering & Control 869 1.982 594 568 
Ruelong 3.426  3.290 3.103 
Vergoed. buitengemeenten -14 -587 0 0 
Sub-totaal 13.263 8.675 12.207 11.420 
Doorbelast Ruelong BV -3.426 0 -3.290 -3.103 
Totaal 9.837 8.675 8.917 8.317 

     
Saldo N    487 N   1.767 N   1.179 N   1.667 
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Bovenstaand saldo verloopt grillig door wijzigingen in de rijksuitkering (ieder jaar verdere verlaging 
van bedrag per SE) en afhankelijk van wie er met pensioen gaan. 
In de ontwerp-begroting 2018 is de rijksuitkering WSW als baten nog opgenomen op basis van het 
begrip “woongemeenten” en daarom is een stelpost voor verrekeningen met andere schappen 
opgenomen van (netto) € 587.000. Na het opstellen van de ontwerp-begroting 2018 is bij de 
Meicirculaire 2017 het begrip “woongemeenten” omgezet in “betaalgemeenten”. Daarmee komt de 
stelpost vergoeding buitengemeenten uit bovenstaand overzicht in de meerjarenbegroting te 
vervallen. De stijging van de baten wordt vooral veroorzaakt door een toevoeging van 2,031% 
vanwege loon- en prijsbijstelling 2017. 
In de Septembercirculaire 2017 zijn de cijfers voor de jaren 2017 – 2019 ten opzichte van de 
Meicirculaire 2017 ongewijzigd gebleven. Met ingang van 2020 neemt de rijkuitkering toe met € 
96.000 als gevolg van een landelijke technische correctie vanwege een eerdere onjuistheid in de 
extrapolatie van het budget vanaf 2020.  Het meerjarig verloop op grond van de Septembercirculaire 
2017 wordt nu: 
 

x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meicircircul. 2017 13.277 12.207 11.420 10.591 10.280 9.907 

Septembercirc.’17 13.277 12.207 11.420 10.687 10.376 10.002 
Verschil MJB 0 0 0 V    96 V    96 V    95 

 
Het budget 2017 is definitief, voor andere jaren zijn budgetten indicatief. 
 
N.B.1: Bovenstaande reeks is nog zonder de effecten van het per 1 januari 2018 niet meer 

verstrekken van een WSW-bijdrage voor “slapers” (WSW’ers meer dan 2 jaar ziek). Op grond 
van het huidige bestand zou dat voor 2018 een neerwaartse bijstelling van de WSW-bijdrage 
van structureel zo’n (structureel) € 400.000 kunnen betekenen. Dit is een risico, waarover 
pas bij de Meicirculaire 2018 duidelijkheid komt. De vraag is daarbij of de uiteindelijke 
korting zo hoog gaat uitvallen, omdat het macro-budget van het rijk gelijk blijft en per SE de 
uitkering toch iets hoger kan worden. Dit zou een eventueel nadeel kunnen compenseren. 
Het blijft nu niet in te schatten hoe dit gaat uitpakken. 

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

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

In de Meicirculaire 2017 is aangegeven dat de uitstroom in 2016 hoger is dan het blijfkansen 
onderzoek deed vermoeden en het bedrag is per arbeidsjaar voor het jaar 2017 hoger dan verwacht. 
Op basis van de berekeningen van Cedris komt het bedrag per arbeidsjaar over 2017 uit op € 25.240. 
Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het bedrag per arbeidsjaar zien. Hierin is een eerste 
vergelijking gemaakt met de Meicirculaire 2016.  
 

Toename bedrag per 
arbeidsjaar 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

Toename €             631   €             473   €             343   €             220   €             121  

 
Uit deze tabel is af te leiden dat het bedrag per arbeidsjaar (= SE) op basis van de Meicirculaire 2017 
de komende jaren blijft dalen. De daling voor 2018 is hierin het meest opzienbarend. Uit een eerste 
analyse blijkt dat voor het jaar 2018 het bedrag per arbeidsjaar daalt met € 948 ten opzichte van 
2017. Bij de Meicirculaire 2018 volgt een nieuwe meerjaren reeks (2019 en verder). 
De macrobudgetstijging is een positieve ontwikkeling. Belangrijke kanttekening is de ontwikkeling 
van de blijfkansen. Eerste berekeningen laten zien dat de populatie in de Meicirculaire 2017 minder 
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hard daalt dan in de Meicirculaire 2016 is aangekondigd. Dit betekent dat de toename van het 
meerjarige macrobudget nodig is om de stijging van de hogere aantallen te bekostigen. Het netto 
effect hiervan valt nog niet te voorzien. De ontwikkeling van de doelgroep in relatie tot de 
Participatiewet en de Meicirculaire 2016 ziet er volgens eerste berekeningen als volgt uit: 
 
 

Ontwikkelingen populatie in 
arbeidsjaren 2017 2018 2019 2020 2021 

Participatiewet 78.300 73.600 70.400 68.000 65.630 

Meicirculaire 2017 80.152 76.612 73.071 69.562 66.091 

Meicirculaire 2016 80.083 76.057 72.116 68.256 64.480 

 
Vanuit Cedris wordt verwacht dat de afname van de aantallen over 2017 minder snel zal gaan dan 
waarmee in de ramingen rekening is gehouden. In de huidige blijfkansen is geen rekening gehouden 
met de verhoging van de pensioenleeftijd. Op ambtelijk niveau hebben SZW, VNG en Cedris overleg 
om te komen tot een eenvoudigere voorspelling van de afname.  
 
Ook dit deel met bijzonderheden over de rijksuitkering WSW maakt duidelijk hoe lastig het is om 
voorspellingen te doen over dit budget. De Meicirculaire 2018 is daarvoor het volgende ijkpunt. 
 
 

4.1.4 Salarislasten niet-gesubsidieerd personeel 

Door de (nieuwe) indeling van de begroting zijn de salarislasten in de diverse deelprogramma’s 

opgenomen, waardoor het totaaloverzicht ontbreekt. Dat is de reden om onderstaand overzicht 

onder 4 Paragrafen op te nemen. 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. rekening 

2017 

Begroting 

 2018 

Actualisering 

2018 

Begroting 

2019 

Inkomensondersteuning 2.717 2.771 2.966 3.025 
Re-integratie &Participatie 1.315 563 1.561 1.674 
Werkpool 660 1.401 689 703 
Werkbedrijf 1.037 1.063 1.108 1.130 
Boventalligen 242 0 276 117 
Directie 488 672 462 504 
Bedrijfsvoering & Control 2.389 2.423 2.486 2.486 
Sub-totaal 8.848 8.893 9.548 9.639 
Ruelong 648 0 637 650 
Sub-totaal 9.496 8.893 10.185 10.288 
Doorbelast Ruelong BV -648 0 -637 -650 
Doorbelast intern/extern -77 0 -65 0 
Totaal 8.771 8.893 9.483 9.639 

 

Tussen Re-integratie & Participatie is een verschuiving verwerkt, omdat bij het opstellen van de 

ontwerp-begroting 2018 de precies verdeling nog niet bekend was. Daarnaast is bij de Directie de 

post boventalligen  voortaan afzonderlijk opgenomen. 

In de begroting 2019 is uitgegaan van een indexering van de salarisasten van 2% (zijnde € 189.000). 

Toelichtingen per onderdeel zijn opgenomen bij de diverse deelprogramma’s. 
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In fte’s betekent dit het volgende: 

Bedragen x € 1.000 
Cpt. Rekening 

2017 

Geact.Begroting 

 2018 in fte 

Begroting 

 2019 in fte 

Inkomensondersteuning 47,69 50,91 50,91 

Re-integratie & Participatie 32,09 21,52 20,41 

Werkpool bij R&P 12,36 12,36 

Werkbedrijf 19,38 20,23 20,23 

Boventalligen 2,47 2,25 1,67 

Directie 5,58 5,65  5,151 5,11 

Bedrijfsvoering & Control 37,93 36,87 36,59 

Sub-totaal 145,12 149,79 147,28 

Ruelong 12,38 11,66 11,66 

Doorbereken.intern/extern 0,00 -1,11 0,00 

Totaal  157,50 160,33 158,94 

 

4.1.5 Onderhoud kapitaalgoederen  

Baanbrekers beschikt over een eind 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 
gebouwen en een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen 
en onttrekkingen aan deze reserve worden via resultaatbestemming in de meerjaren begroting 
opgenomen. 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 
Baanbrekers 2.0 zal de planning opnieuw worden bezien en zo mogelijk verder worden aangepast.  
In afwachting daarvan, wordt de hoogte van de bestemmingsreserve nu niet aangepast. 
Van de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is het verloop als volgt (bedragen x € 1.000) :  
 

  stand 
per 

Toevoegingen Onttrekkingen stand 31   

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

jaren 2019 en 2020 een negatief effect. 

Mocht het nodig zijn dan zal per jaar een besluit tot bijstelling van bovenstaande toevoegingen en 

onttrekkingen door het bestuur worden genomen. 

4.1.6 Financiering 

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

Algemeen Bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de 

bepalingen 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 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 
openbare lichamen te beperken. 
 
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 aanpassingen herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.  

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

over de jaren. 

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. 

Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is het voor alle lokale overheden verplicht om deel te nemen aan 

schatkistbankieren. Overtollige banktegoeden moeten gestationeerd worden bij het Rijk. Dit 

betekent voor ons dat iedere dag het positieve tegoed boven het drempelbedrag van € 372.000 

wordt overgeboekt naar een aparte rekening bij de Rijksschatkist.  




