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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Visie Participatieraad op koersdocument Baanbrekers 2.0   ja  ter kennisname 

 b) Begeleid schrijven, visie en zienswijze OR op koersdocument BB2.0  ja  ter kennisname 

 c) Brief Provincie N-B over toezichtoordeel archief- info beheer  ja  ter kennisname 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 9 juli 2018    ja  vaststellen 

b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 9 juli 2018   ja  vaststellen 

c) Concept termijnkalender AB van 24 september 2018 ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Bijeenkomst met de 3 raden datum 8 oktober a.s. 

 a) Hoe invulling te gaan geven aan deze bijeenkomst   nee  ter bespreking 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Mandaatregeling Baanbrekers 

 a) Voorstel 4de wijziging mandaatregeling Baanbrekers   ja  vaststellen 

 b) 4de wijziging mandaatregeling Baanbrekers    ja  vaststellen

  

6. Keuze accountantsdienstverlening 

 a) Voorstel keuze accountantsdienstverlening    ja  vaststellen

 b) Aanbestedingstraject accountantsdienstverlening    ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
7. Mededelingen & Rondvraag  

a) Stand van zaken ontwikkeling goodwill WML facilitair   ja  ter informatie 

 

RUELONG 
8. Jaarrekening Ruelong B.V. (punten 8, 9 en 10 zijn géén openbare stukken) 

a) Voorstel jaarrekening RL B.V.      ja  ter bespreking 

b) Gewaarmerkte jaarstukken 2017 RL B.V.     ja  ter bespreking 

c) Accountantsverslag RL B.V.      ja  ter bespreking 

d) Aanbestedingsbrief controleverklaring RL B.V.    ja  ter bespreking 

e) Controleverklaring RL B.V.      ja  ter bespreking 

 

9. Voorstel en bijlage meerjarenbegroting Ruelong B.V.   ja  ter bespreking 

 

10. Actualisatie toestemmingsregeling Ruelong B.V. 

 a) Voorstel actualisatie toestemmingsregeling Ruelong B.V.   ja  ter bespreking 

 b) (Bijlage) Toestemmingsregeling Ruelong B.V.    ja  ter bespreking 

AGENDA MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018                             ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



Waalwijk, 23 augustus 2018  
 
       
Dagelijks Bestuur Baanbrekers 
Zanddonkweg 14 
5144 NX Waalwijk 
 
 
Betreft: Koersdocument Baanbrekers 2.0 
 
Geachte heren bestuursleden, 
 
Op uw verzoek geven wij graag onze visie met betrekking tot bovengenoemd 
onderwerp. Wij hebben in onze vergadering van 16 augustus jl. bovengenoemd stuk 
behandeld en in hoofdlijnen verwoorden wij onderstaand onze visie. 
 
In het document wordt als koers genoemd dat ernaar gestreefd moet worden dat de 
medewerkers die momenteel  “binnen” Baanbrekers werken zoveel mogelijk moeten 
worden toegeleid naar een werkplek ”buiten” Baanbrekers, meer in het bijzonder 
moeten worden begeleid naar een reguliere werkplek in de maatschappij.  
 
De aanleiding hiervoor was in eerste instantie op grond van economische motieven, 
blijkt uit de inhoud, want er wordt voornamelijk over kostenbesparingen, inkrimping 
en afstoten van activiteiten gesproken. Pas in de begeleidende bestuursbrief krijgt de 
mens/medewerker de aandacht en wordt de mens centraal gesteld.  
 
Ons inziens is er met dit document geen sprake van een nieuwe koers, want het 
uitgangspunt van zowel de Participatiewet als van het beleid van Baanbrekers is, dat 
alle mensen zo regulier mogelijk aan het werk worden geholpen. Zover dus niets 
nieuws onder de zon. 
 
Het valt ons op dat het document voornamelijk ziet op de medewerkers die bij 
Baanbrekers werken terwijl andere groepen als de zogenoemde “baanafspraken” en 
“nieuw beschut werken” buiten beschouwing blijven evenals het zogenaamde 
“granieten” bestand van klanten uit de Participatiewet/bijstandswet. 
Desondanks zijn wij blij dat in de bestuursbrief de mens centraal wordt gesteld en wij 
waarderen het uitgangspunt, dat er geen medewerker van Baanbrekers tegen zijn wil 
“buiten” Baanbrekers aan werk wordt geholpen. 
Verder zijn wij verheugd dat er in de bestuursbrief wordt gesteld dat er te allen tijde 
een vangnet bij Baanbrekers zal zijn en blijven. 
 
Positief vinden wij ook dat in het document nog eens wordt vastgelegd dat 
Baanbrekers de portefeuille van werk uitvoert in het sociaal domein en dat de 
gemeente er is voor zorg en welzijn. Hiermede wordt het werkterrein van 
Baanbrekers nog eens helder vastgesteld. 
 
Waar wij echter minder enthousiast over zijn is het aspect dat de nadruk van de 
dienstverlening aan werkzoekenden nog meer op korte re-ïntegratie-trajecten wordt 
gelegd. Wij vragen ons af wie er dan nog energie/geld gaat steken in het eerder 
genoemde “granieten” bestand van klanten van de Participatiewet/bijstandswet ? 
Heeft Baanbrekers die groep mensen bij de start van de Participatiewet niet 
benaderd/geactiveerd/ opgeroepen te participeren en laten ze die nu weer zitten ? 
Wij zouden graag zien dat er in Baanbrekers 2.0 expliciete kwalitatieve aandacht zou 
zijn voor deze groep in de vorm van een structureel beleid. 
 



Verder hebben wij grote zorgen over de zogenoemde “afbraak van het huis”. 
Hiermede wordt  geen recht gedaan aan de in een recent verleden genoemde functie 
van “mens- en werkontwikkelbedrijf”. Bovendien komt bij deze afbraak de functie van 
vangnet eveneens onder druk te staan en kan in de toekomst blijken dat het vangnet 
er niet meer is. Daarom hechten wij er waarde aan dat aannemelijk wordt gemaakt 
dat het genoemde vangnet geborgd blijft. 
   
Als de specifieke afdeling of PMC er niet meer blijkt te zijn, is de organisatie niet zo 
flexibel, respectievelijk ontbreken er op dat moment de middelen om snel in nieuwe 
mogelijkheden te voorzien. Er zou op ingespeeld kunnen worden door het opbouwen 
en aanhouden van flinke reserves, maar dat is politiek een moeilijk onderwerp, 
omdat een organisatie als Baanbrekers niet over grote reserves dient te beschikken. 
Dit blijft dus een lastig verhaal en hiervoor dient nadrukkelijk aandacht te zijn en te 
blijven.  
 
Met vorenstaande reactie hebben wij ons beperkt tot de hoofdlijnen en wij verzoeken 
u onze visie in uw overwegingen te betrekken. 
 
Graag worden wij regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen/ 
vorderingen van Baanbrekers 2.0. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Participatieraad Baanbrekers 
 
 
 
 
C.J.H. Huibers 
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Van: de Ondernemingsraad (OR) van Baanbrekers 
 
Aan: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling “Uitvoerings- 
organisatie Baanbrekers” 
 
 
Betreft: visie van de (OR) Baanbrekers op de toekomst van  Baanbrekers 
 
Datum: 21 augustus 2018 
 
 
Inleiding 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2018 hebben bestuursleden te 
kennen gegeven prijs te stellen op kennisname van de visie van de OR Baanbrekers op de 
toekomst van Baanbrekers1. 
Verzocht is deze visie toe te zenden aan de leden van het bestuur. 
De OR Baanbrekers wil aan dit verzoek graag voldoen.  
De visie van  de OR is hiernavolgend verwoord.  
 
Uitgangspunten 
Bij de formulering van zijn  visie is de OR uitgegaan van de volgende zaken die (nagenoeg) 
als vaststaand en richtinggevend kunnen worden aangemerkt: 

a. De participatiewet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen; 
b. Het teruglopen van de (SW-) rijkssubsidie; 
c. De (gemeentelijke) verplichtingen ten aanzien van de doelgroep “nieuw beschut”; 
d. De gemeentelijke bijdragen. 

 
Ingevolge de participatiewet rust op de gemeenten de verplichting zoveel mogelijk 
arbeidszoekenden door te leiden naar arbeid in het vrije bedrijf.  
In het kader van de participatiewet vallen daarbij vijf doelgroepen te onderkennen; 

a. Degenen die zelfstandig zonder ondersteuning in staat zijn arbeid te verwerven; 
b. Degenen die met ondersteuning (na enige tijd) in staat geacht mogen worden 

zelfstandig arbeid te verwerven; 
c. De zogenaamd moeilijk bemiddelbare cliënten die niet zelfstandig in staat zijn arbeid 

te verwerven, doch daartoe (blijvend) ondersteuning en begeleiding nodig hebben; 
d. De groep oud-sw (werknemers die nog in het kader van de oude wet sociale 

werkvoorziening in dienst zijn genomen); 
e. Degenen van wie aangenomen mag worden dat zij nimmer in staat zullen zijn zich te 

handhaven in arbeid in het vrije bedrijf (de zogenaamde groep “nieuw beschut”). 
 

Alhoewel Baanbrekers in principe staat opgesteld voor alle onderscheiden groepen richt 
deze notitie zich vooral op de groepen c, d en e.  
 
De participatiewet kent aan het bedrijfsleven (en in mindere mate aan de overheid) in deze 
een belangrijke rol toe. 
De wet gaat er van uit dat de vraag van werklozen naar arbeid in principe door bedrijfsleven 
en overheid in reguliere arbeid wordt opgevangen bij voorkeur door middel van 
indienstneming door de werkgever op basis van een reguliere arbeidsovereenkomst. 
In de praktijk zal dit opgaan voor de onder a. en b. vermelde doelgroepen, waarbij soms een 
beperkte ondersteuning nodig is. 

                                                           
1 Waar wij in deze notitie spreken van “Baanbrekers” bedoelen wij uiteraard de totale Baanbrekers-organisatie 

inclusief WML-facilitair en SBW 
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De realiteit gebiedt echter te stellen dat dit voor de onder c. en d. vermelde doelgroepen 
vrijwel nooit haalbaar zal zijn. 
Voor deze doelgroepen lijkt detachering een zinvolle oplossing. 

 
De  OR van Baanbrekers kan zich dan ook zeker vinden in de stelling “zoveel mogelijk 
mensen naar buiten” in dit geval door middel van detachering, maar niet ten koste van alles. 
De OR wenst dan ook een stevig “mits” aan deze stelling toe te voegen. 
En wel  detacheren ja, mits…. 
 
- dit bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van de medewerker; 
- in zinvolle arbeid; 
- op basis van loonwaarde; 
- dit bijdraagt aan het welzijn van de medewerker; 
- afgestemd op de mogelijkheden en de beperkingen (o.a. mobiliteit) van de medewerker; 
- zorg voor en toezicht op goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn; 
- dit een financiële meerwaarde heeft.  
  Detachering moet niet ten koste van alles worden doorgezet  
  (detacheren om te detacheren).; 
- dit niet ten koste gaat van eigen waardevolle activiteiten in huis van Baanbrekers. 
 
Daarbij kan Baanbrekers een waardevolle rol vervullen in de vorm van  

 Aanleren van werknemersvaardigheden; 

 Wegnemen van belemmeringen; 

 Toeleiding naar werk; 

 Begeleiding in werk; 

 Kennis- en expertisecentrum. 
Belangrijk is dan ook dat Baanbrekers die faciliteiten en activiteiten “in huis” houdt, die 
daaraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 
Te denken valt daarbij onder meer aan test- en trainingsfaciliteiten, maar ook aan het 
handhaven van productieafdelingen, die belast zijn met werkzaamheden die mogelijkheden 
bieden voor doorstroming, na training in huis, naar werk in het vrije bedrijf. 
Behoud van eigen productieafdelingen is daarnaast van wezenlijk belang voor het bieden 
van werk aan diegenen die blijvend zijn aangewezen op beschutte arbeid en als 
terugvalmogelijkheid voor zogenaamde “terugkomers”.  
Niet uitgesloten moet worden geacht dat een belangrijk deel van de groep “terugkomers”, 
door vergrijzing en in samenhang daarmee toenemende fysieke beperkingen, niet meer mee 
zal kunnen in het vrije bedrijf met als gevolg beëindiging van de detachering dan wel 
beëindiging met van de arbeidsovereenkomst met de werkgever in het vrije bedrijf alwaar zij 
in het kader van begeleid werken werkzaam waren, leidend tot een toenemend beroep op de 
arbeidsmogelijkheden van Baanbrekers “in huis”.  
 
Tot slot de groep voor wie een arbeidsplaats op de vrije markt niet is weggelegd. 
We praten hierover de groep personen die op grond van hun beperkingen nimmer in staat 
zullen zijn zich te handhaven in arbeid in het vrije bedrijf. 
Dit zijn de werknemers die nu reeds in het kader van de vroegere sw werkzaam zijn in 
beschutte arbeid, maar ook op de groep cliënten die in het kader van de participatiewet 
aangemerkt wordt als “nieuw beschut”. 
Zij hebben in onze visie ook recht op het verwerven van een inkomen door zinvolle arbeid, 
die bijdraagt aan hun persoonlijke ontplooiing. 
Ten aanzien van deze groep is door de gemeenten nog geen beslissing genomen. Wij 
pleiten er voor dit alsnog en wel zo spoedig mogelijk te doen. 
 
Wat betekent dit voor de organisatie van Baanbrekers?  
Ongetwijfeld zal de organisatie veranderen, zullen activiteiten verdwijnen - bijvoorbeeld 
omdat er geen gekwalificeerd personeel meer voor is of omdat activiteiten geen wezenlijke 
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bijdrage meer leveren in de nieuwe opzet of door outsourcing - en zullen medewerkers 
andere taken en rollen krijgen. 
Belangrijk daarbij is dat niet uit het oog verloren mag worden dat afdelingen en activiteiten 
niet rücksichtslos opgeknipt kunnen worden en groepen werknemers niet straffeloos uit 
elkaar getrokken kunnen worden, omdat er veelal sprake is van onderlinge afhankelijkheid 
en wederzijdse ondersteuning. 
Een en ander zal zeker krimp van de organisatie tot gevolg hebben zowel in productie- als 
ondersteunende afdelingen.. 
Dit zal ook zijn gevolgen hebben voor het personeel. 
De OR onderkent  dat hieraan niet te ontkomen valt, doch wenst deze uitdaging niet uit de 
weg te gaan. 
Wij willen de rol die daarvoor voor ons is weggelegd op basis van de Wet op de 
ondernemingsraden ten volle uitvoeren en waar kunnen maken. 
 
Voorwaarde is wel dat dit zorgvuldig gebeurt met oog voor de belangen van het personeel. 
Wij breken hier dan ook een lans voor het zo spoedig mogelijk starten met de opzet van en 
onderhandelingen over goede sociale plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18OR042 
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Concept Verslag AB-vergadering d.d. 9 juli 2018 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer W. Bak, secretaris AB 

De heer T. Blankers, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

De heer R. Bakker, lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

De heer J. van den Hoven, lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

De heer K. Grootswagers, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand  

Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

                             Mevrouw J. Verhoofstad, plv. AB lid, raadslid gemeente Heusden  

De heer A. van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer H. van Tuyl, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk  

De heer P. Flohr, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

De heer W. Veldkamp, lid AB,  raadslid gemeente Loon op Zand 

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig: De heer P. van Steen en mevrouw E. van Gessel 

 

1. Opening  

De VOORZITTER opent de vergadering van het algemeen bestuur en heet de heer Ahmed Kansouh 

welkom als toekomstig directeur per 1 september a.s. van Baanbrekers. De heer Kansouh stelt zich 

kort voor aan de leden van het algemeen bestuur en geeft aan dat hij er enorm veel zin in heeft om 

te kunnen starten bij Baanbrekers. 

Dhr. Van de Hoven sluit later aan bij deze vergadering.  Uiteindelijk blijken ook de heren Bakker en 

Van Hamond wat later aan te sluiten bij deze vergadering. 

De heer FLOHR merkt op dat hij graag een agendapunt wil toevoegen aan punt 11, namelijk de 

zienswijze van de ondernemingsraad. Dit wordt onder punt 11 meegenomen. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017 Provincie Noord-Brabant 

Besloten wordt hiervan kennis te nemen.  

 

b) Verslag Participatieraad 23 november 2017 

Besloten wordt hiervan kennis te nemen. 

 

c) Verslag Participatieraad 1 februari 2018 

Besloten wordt hiervan kennis te nemen. 

 

d) Concept verslag Participatieraad 24 mei 2018 

Naar aanleiding van: 

De heer VAN TUYL merkt op dat uit het verslag blijkt dat de Participatieraad afziet van het in contact 

treden met de Sociale adviesraad van Waalwijk. Hij vraagt zich af of dit niet wenselijk is daar beide 

raden op hetzelfde werkgebied opereren en dit als een stimulans kan worden opgevat om elkaar 

juist op te zoeken.  

De VOORZITTER geeft aan dat er inderdaad juist naar gestreefd moet gaan worden om een dergelijke 

samenwerking Midden-Langstraat breed te stimuleren. 
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Vervolgens wordt besloten van het concept verslag kennis te nemen. 

 

e) Memo en bijlage Baanbrekers effecten mei circulaire 2018 

De heer FLOHR vraagt of alle bijstellingen uit Den Haag hierin inmiddels zijn verwerkt en vraagt of de 

conclusies wat duidelijker geformuleerd kunnen worden.  

De heer BAK antwoordt dat alles hierin is verwerkt en dit stuk meer als een onderlegger voor de 

eerste Berap in 2018 is bedoeld. 

Besloten wordt hiervan kennis te nemen. 

 

f) Voorstel en programma van eisen aanbesteding accountant 

Besloten wordt: 

Het programma van eisen aanbesteding accountant vast te stellen.  
 

3. Besluitenlijst(en) AB-vergadering (zie ook de punten 11b en 11c) 

a) Verslag van AB van 5 juni 2018 
Naar aanleiding van: 
Mevrouw COUWENBERG vraagt of de organisatie een verordening kan gaan opstellen inzake de 
specifieke taken en bevoegdheden van de nu ingestelde auditcommissie. 
Dit wordt meegenomen en zal worden geagendeerd voor een volgende vergadering. 
De heer VAN TUYL vraagt hoe lang de heer Bak nu nog zal blijven bij Baanbrekers. 
De VOORZITTER antwoordt dat met de heer Bak is afgesproken dat hij de periode tot het aantreden 
van de heer Kansouh zal overbruggen, en dat de hoeveelheid aan uren die hij daarvoor nodig heeft 
nog zal worden bekeken. 
 
Besloten wordt vervolgens het verslag van 5 juni 2018 vast te stellen. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 vast te stellen. 
 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 9 juli 2018 

De heer VAN TUYL merkt op dat in verband met het traject Baanbrekers 2.0. het mogelijk nodig is dat 

er een extra AB-vergadering moet worden gepland.  

De VOORZITTER zegt dit ook aan de orde te stellen onder agendapunt 11. 

 

Besloten wordt de termijnkalender AB d.d. 9 juli 2018 vast te stellen 

 

4. Jaarstukken 2017 Baanbrekers (incl. jaarrekening 2017) 

De heer VAN TUYL geeft aan dat de jaarstukken 2017 zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van 

het eerdere bestuur, maar dat inmiddels dit bestuur deels qua samenstelling is gewijzigd, waardoor 

de namen van de bestuursleden zoals opgenomen in deze jaarstukken zouden moeten worden 

aangepast, evenals de datum van 13 april 2018 in dit stuk. Overigens geldt dit ook voor de 

jaarstukken van de beide stichtingen. De heer BAK zegt toe hier naar te laten kijken. 

Aanvulling via dit verslag: 

De aanpassing van deze namen is niet gebruikelijk. Dit omdat de jaarstukken 2017 in huidige vorm 
zijn gewaarmerkt door de accountant. Bovendien staan de namen op pagina 67 ook in verband met 
de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Alleen bestuursleden die in het boekjaar  
zitting in het bestuur hadden, mogen daar vermeld worden. 
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Dat de jaarstukken door een algemeen bestuur in (deels) nieuwe samenstelling zijn vastgesteld, doet 
daar verder niets aan af. Dat blijkt immers uit het openbare verslag  van de desbetreffende 
vergadering, waarin deze vaststelling plaatsvindt. 
 

De data op de ondertekeningsbladen van de jaarstukken, resp. op pagina 69 van de jaarstukken 

Baanbrekers 2017, en de pagina’s 8 van de jaarstukken 2017 van de stichtingen Fidant en SBW staan 

op de datum 9 juli 2018, namelijk de vaststellingsdata door het (algemeen) bestuur. De data 13 april 

2018 moeten gehandhaafd blijven op de desbetreffende stukken, omdat dit de vaststellingsdata zijn 

door de accountant. 

 

Besloten wordt: 

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

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

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

gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
5. De jaarstukken 2017 van Baanbrekers, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, definitief 

vast te stellen. 
 

5. (Zienswijze op) Geactualiseerde begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 en 

ontwerpbegroting 2019 (incl. meerjarenbegroting 2020-2022) 

De heer BLANKERS wijst op de ontvangen zienswijzen van de gemeenten en geeft aan dat het 

belangrijkste verschil zit in de dotatie van € 1.200.000,- aan de algemene reserve waar de gemeente 

Waalwijk het niet mee eens is. 

De heer VAN TUYL antwoordt dat de gemeente Waalwijk dit inderdaad niet nodig vindt en dat zij er 

voorstander van zijn om dit te laten terugvloeien aan de verschillende gemeenten daar er immers 

voldoende afdekking is. 

De heer FLOHR wijst op de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling, waarbij 

Baanbrekers mag beschikken over een reserve van € 1.200.000,-. 

De heer VAN TUYL zegt dat dit mag maar niet hoeft. 

De VOORZITTER schetst de geschiedenis van het ontstaan van deze reserve en dat er gestart is met 

de stelling dat er een reserve moest zijn. Vervolgens is naar de formulering hiervan nog eens goed 

gekeken en is daarbij aangegeven dat het vooral bedoeld is om de golfbeweging te kunnen 

opvangen. Een eerste golfbeweging was een beweging naar beneden, waardoor er toen meteen  

geen reserve meer was. Nu willen de gemeenten Loon op Zand en Heusden de reserve realiseren tot 

een bedrag van € 1.200.000,- om fluctuaties te kunnen opvangen. 

De heer VAN TUYL merkt op dat deze algemene reserve  een rol speelt in de discussie rondom 

Baanbrekers 2.0. en er voor gekozen kan worden om andere taken bij de gemeenten neer te leggen, 

waardoor herverdelingseffecten kunnen optreden. Het meest zuivere is dan ook om het bij de 

gemeenten te laten. 

De VOORZITTER vraagt zich af of dat het meest zuiver is en dat, omdat Baanbrekers 2.0. nog verder 

doorlopen moet gaan worden, de gemeenten zich aan de bestaande afspraken moeten houden. Hij 

vervolgt dat indien taken gaan veranderen er zeker nagedacht moet gaan worden over de 

verdeelsleutel c.q. financieringssystematiek , zeker als er gewerkt gaat worden met basis- en 

pluspakketten. 

De heer FLOHR vult aan dat hij vindt dat er niet vooruit gelopen moet worden op Baanbrekers 2.0. 
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Mevrouw COUWENBERG zegt dat er pragmatisch moet worden ingestoken en dat deze reservering 

kan plaatsvinden om het bedrijf te kunnen runnen, zodat er niet telkens bij de gemeenten 

aangeklopt hoeft te worden. 

De heer BAK wijst op de wijziging van de Rijksfinanciering en dat op dat moment gekeken moet 

worden naar de financieringssystematiek en naar de gemeenschappelijke regeling.  

De afspraak wordt dan ook gemaakt dat in de 2de helft van het jaar, ook als gevolg van de wijziging 

van de  Rijksfinanciering, opnieuw gekeken gaat worden naar de financieringssystematiek en daarbij 

de reserveparagraaf te betrekken. 

De heer VAN TUYL zegt dat door dit af te spreken tegemoet wordt gekomen aan de opmerking in de 

zienswijze van de gemeente Waalwijk dat er tot een stabiele meerjarenbegroting moet worden 

gekomen, namelijk door te gaan nadenken over een financieringssystematiek. 

 

Besloten wordt: 

 

1. 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”. 

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

3. Overigens de zienswijzen van de gemeenten na de ontvangen  raadsbesluiten van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, voor kennisgeving aan te nemen. 

4. De financieringssystematiek medio 2de helft van dit jaar aan de orde te gaan stellen wanneer 
o.a. ook de Rijksfinanciering zal wijzigen. 

5. Met in achtneming van de genoemde punten 1 tot en met 4 de geactualiseerde begroting 

2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 vast te stellen. 
 

6. Eerste Berap 2018  

Mevrouw COUWENBERG vraagt of er redenen zijn aan te geven waarom de  invordering BUIG 

(pagina  13 van de Berap) achterblijft. Dit terwijl de formatie van dit team uitgebreid is.  

De heer BAK antwoordt dat vorig jaar de formatie is uitgebreid en deze uitbreiding wordt 

terugverdiend. De reden waarom dit nu achterblijft is dat deze nog bijgesteld moet worden  

aangezien we nu in een patroon zitten van 4 maanden en de verwachting is dat dit later in het jaar 

zal bijtrekken. Deze bijstelling moet dus nog gaan gebeuren zodat dit wordt terugverdiend.  

De heer VAN TUYL vraagt hoe realistisch het is dat de  ‘slimmer-opties’  (pagina  8 van de Berap) nog 

gerealiseerd worden. 

De heer BAK antwoordt dat er inmiddels € 450.000,- gerealiseerd is aan ‘slimmer-opties’ en dit ligt 

parallel met de geprognotiseerde jaarlijn. Het andere gedeelte  zal in de loop van het jaar gehaald 

moeten worden. Hij vervolgt dat dit soort van maatregelen niet kunnen worden gerealiseerd op 

korte termijn. 

De heer VAN TUYL vraagt hoe het grote verschil bij Heusden (op pagina 12 van de Berap) tussen de 

begroting 2018 en de prognose/gemiddeld moet worden uitgelegd. 

De heer BAK antwoordt dat met de prognose van een gemiddelde  wordt uitgegaan, terwijl 

Baanbrekers niet stuurt op het gemiddelde per gemeente maar juist op het totaal van de 

gemeenten.  

De heer VAN TUYL vraagt naar de uitleg van de passage onderaan pagina 14 van de Berap waarin 

wordt aangegeven dat Baanbrekers ten onrechte niet had afgezien van het opleggen van een 

waarschuwing.  
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De heer BAK antwoordt dat er in deze zaak meer  rekening gehouden had moeten worden met de 

persoonlijke omstandigheden van deze persoon. 

De heer VAN TUYL vraagt of de mate van ‘slapers’ op pagina 29 van de Berap structureel is, oftewel is 

er sprake van het in stand houden van dienstverbanden met ‘slapers’. 

De heer BAK antwoordt dat dit een beleidsmatige bestuurlijke vraag is die vooral in deze sector 

speelt. Er is op dit moment wetgeving hierover in de maak dat zal worden afgewacht. 

De heer VAN TUYL merkt op dat in de tabel op pagina 34 van de Berap abusievelijk ‘fte’ is 

opgenomen terwijl dit ‘SE’ moet zijn. 

Dit is correct. 

De heer VAN TUYL vraagt in welke mate de verzuimcijfers nog haalbaar zijn in relatie tot de 

uitgesproken ambitie. 

De heer BAK licht toe dat Nederland in het begin van het jaar last van griepgolf had, dat ook zijn 

doorwerking had binnen Baanbrekers. Op dit moment zijn de cijfers weer aan het normaliseren 

waarbij een aantal pmc’s nu al op de gewenste ambitie zit. Of dat gemiddeld over het hele jaar 

gehaald zal worden is nog een vraag. 

Mevrouw COUWENBERG vraagt wat nu zorgt voor de precieze nadelen bij WML-facilitair pagina 3 

van de Berap en wat eraan wordt gedaan om het nadeel van WML- facilitair kleiner te maken. 

De heer BAK antwoordt dat hij dit dadelijk onder punt 10b zal toelichten. 

 

Besloten wordt: 

De 1e Bestuursrapportage (Berap) 2018 vast te stellen. 
 

7. Archiefverordening en voortgangsverslag archief- en informatiebeheer 

De heer VAN TUYL vraagt of bij het voortgangsvlag aan het ‘vlaggetje rood/voldoen niet’ wordt 

gewerkt. 

De heer BAK antwoordt dat aan alle KPI’s wordt gewerkt indien nodig en dat er geen ‘vlaggetje 

rood/voldoet niet’ is op dit moment. 

 

Besloten wordt: 

1. om de Archiefverordening  Baanbrekers d.d. 14 februari 2018 vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening Baanbrekers, zoals door uw bestuur is 
vastgesteld d.d. 15 december 2014; 

2. om kennis te nemen van de rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2017 
zonder verdere opmerkingen. 

 

8. Treasurystatuut 

De heer VAN TUYL vraagt een toelichting op het contra argument in het voorstel bij het 

Treasurystatuut waar staat geformuleerd dat ‘het verstrekken van informatie aan het DB en AB als 

de situatie daartoe aanleiding geeft’ een contra argument zou zijn. 

De heer BAK antwoordt dat dit mee terug genomen zal worden en deze zinsnede zal worden 

aangepast of verwijderd.  

 

Besloten wordt: 

Het Treasurystatuut 2018 (vs 2.4.) onder gelijktijdige intrekking van het treasurystatuut van 11 juli 

2016 vast te stellen. 

De laatste zinsnede in het voorstel bij argumenten contra zal worden aangepast of verwijderd.  
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9. Fraude-risico analyse 

De heer VAN TUYL vraagt een toelichting op het laatste punt van de frauderisico analyse zijnde een  

hoog risico (rood aangegeven) bij het punt besluitvorming door bestuur of MT. 

De heer BAK licht toe dat dit wijst op het risico dat door reorganisatie of wisselingen van managers 

besluiten contrair kunnen gaan intern. Dat dit in het algemeen een logisch signaal bij  

managementwisselingen is, maar dat er geen sprake is van concrete signalen bij Baanbrekers 

hierover. 

 

Besloten wordt: 

De fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast te stellen en daardoor 
akkoord te gaan met het aantoonbaar opvolgen van de verbetermaatregelen.  
 

10. Mededelingen & rondvraag 

a) Afdeling beveiliging van WML facilitair/Ruelong BV 

De heer BAK licht ter informatie het volgende toe: 

M.b.t. de afdeling beveiliging van WML facilitair gaat het om de bewaking van parkeervoorzieningen 

oftewel parkeerbeheer en de bewaking van de fietsenstalling in Waalwijk. Wat betreft het 

parkeerbeheer is WML facilitair niet voldoende geëquipeerd daar we daarvoor over een systeem 

moeten beschikken wat we niet hebben. Hierdoor konden we niet mee doen met de aanbesteding. 

Ook wordt de SROI-paragraaf door de geselecteerde aanbieder veel minder ingevuld dan ons werk 

voorheen. Door het verdwijnen van dit werk verdwijnt de afdeling beveiliging. In de praktijk bestaat 

het parkeerbeheer vooral uit uitzendkrachten. Voor de mensen uit de doelgroep wordt ingezet op 

detachering op dezelfde werkplek als nu.  

Mevrouw COUWENBERG vraagt om hoeveel mensen het precies gaat die moeten vertrekken. 

De heer BAK antwoordt dat het om circa 7 uitzendkrachten gaat. 

De heer VAN TUYL vraagt of de heer Bak hiervoor geen advies van de ondernemingsraad moet 

inwinnen. 

De heer BAK zegt dat dit niet hoeft en dat daarmee ook niet het werk en de mensen zullen 

terugkomen. 

 

Besloten wordt kennis te nemen van hetgeen is aangegeven over de afdeling beveiliging van WML 

facilitair/Ruelong B.V. 

 

b) Voorstel continuïteit Ruelong B.V. (en stand van zaken jaarrekening) 

De heer BAK licht toe dat bij ongewijzigd beleid de toekomst van Ruelong B.V. er niet rooskleurig 

uitziet. Inmiddels ligt er nu een concept jaarrekening en begroting en daarmee is alles transparant 

geworden. Omdat dit een niet rooskleuring beeld weergeeft wil de accountant een waarborg 

inbouwen die moet worden afgegeven door het algemeen bestuur van Baanbrekers als enig 

aandeelhouder van Ruelong B.V. Op dit moment zijn er allerlei acties gaande, maar daarmee wordt 

het ‘financiële gat’ niet gedicht. Aan het dagelijks bestuur is een uitgebreide analyse toegezegd na de 

zomer naar aanleiding van het eerder opgestelde businessplan van Ruelong B.V. 

De heer VAN TUYL vraagt of zonder deze waarborg er geen goedkeurende verklaring afgegeven 

wordt door de accountant. 

De heer BAK antwoordt dat hierover discussie is geweest met de accountant maar dit geen reden 

mag zijn om geen accountantsverklaring af te geven. 
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Mevrouw COUWENBERG benadrukt dat zij over de financiële situatie ook de discussie wil laten 

plaatsvinden in het algemeen bestuur, waarbij er een goede analyse moet komen afgezet tegen de 

uitgangspunten en berekeningen die toen zijn gehanteerd.  

De heer BAK zegt dat hij verwacht dat het verschil ten opzichte van de berekening zal zitten in de 

afloop van gesubsidieerde arbeid, echter dat dat geen verklaring is voor het verlies, aangezien we 

marktconforme tarieven vragen zou dat ook met marktconforme salarissen moeten kunnen.   

 

Besloten wordt:  

1. In de grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening van Ruelong B.V. de volgende tekst 
op te nemen: 

 

Algemeen 
Moedermaatschappij Baanbrekers verklaart Ruelong B.V. financieel te ondersteunen vanaf de 
jaren 2017 en daarna en waar nodig het eigen vermogen aan te zuiveren. Omwille daarvan 
zijn de jaarstukken 2017 opgemaakt op basis van een continuïteitsveronderstelling. 
 

2. Hierbij te bevestigen dat de toekomststrategie van Ruelong B.V. nadrukkelijk onderdeel is van 
de koersdiscussie in het AB en dat daarbij het actueel financieel meerjarenperspectief zal 
worden betrokken. 

 

Verder wordt besloten dat: 

- in het vervolg, indien aan de orde, de agenda van de AVA van Ruelong B.V. ter kennisname 

wordt verstrekt aan de AB-leden, zodat zij weten welke onderwerpen in de AVA behandeld 

gaan worden; 

- er een analyse zal gaan komen, waarbij moet worden uitgegaan van de uitgangspunten en 

berekeningen die gehanteerd zijn ten tijde van de overname van Ruelong B.V. en waarover 

een discussie kan worden gevoerd in het algemeen bestuur. 

 

11. Baanbrekers 2.0. 

De VOORZITTER geeft aan dat Baanbrekers 2.0 een intensief traject is waarbij eenieder goed op de 

hoogte moet zijn van de hoed en de rand om uiteindelijk hierover een gedegen besluit te kunnen 

gaan nemen. In januari 2018 is gebleken dat er op dat moment nog onvoldoende informatie 

beschikbaar was om een gedegen besluit te kunnen nemen. Het dagelijks bestuur heeft toen middels 

het opstellen van een bestuursbrief gepoogd of het algemeen bestuur alsnog een besluit zou kunnen 

nemen. Dit besluit is niet genomen. Dit betekent dat we nu met het nieuwe algemeen bestuur en 

met de nieuwe raden opnieuw een traject moeten gaan inzetten. Dit onderwerp is nu geagendeerd 

om de leden van het algemeen bestuur van dezelfde informatie te voorzien, maar ook om de vraag 

aan het algemeen bestuur voor te leggen hoe zij nu verder willen gaan in dit traject. Dit om hierover 

uiteindelijk een besluit te kunnen gaan nemen, maar bijvoorbeeld ook de vraag te beantwoorden 

welke rol het algemeen bestuur ziet voor de raden in dit traject.  

De heer FLOHR zegt dat de notulen van 22 januari jl. een goed beeld geven van de dilemma’s van het 

algemeen bestuur ten aanzien van het concept koersdocument en hij bovendien heeft teruggekeken 

naar de mailwisselingen van de bestuursleden hierover. Hieruit blijkt dat er ook toen behoefte was 

aan de mening van de ondernemingsraad. Er zou namelijk een zienswijze gedeeld zijn over het 

concept koersdocument door de ondernemingsraad van Baanbrekers. Hij vraagt om deze zienswijze 

alsnog met het nieuwe algemeen bestuur te delen. 

De heer BAK antwoordt dat het algemeen bestuur deze zienswijze zal ontvangen. 

De heer VAN TUYL merkt op dat uit de ontvangen stukken blijkt dat er ook een discussie is over wat 

nu de precieze hoofdtaak is van Baanbrekers. Is dit het begeleiden van mensen naar werk of zit er 
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ook een component in van welzijn, zorg, dagbesteding etc. Welke keuzes hierin worden gemaakt 

heeft indirect ook gevolgen voor de gemeentelijke taken en daarom is het van belang dat bij deze 

discussie ook de raden van de gemeenten worden betrokken. Hij geeft aan dat er mogelijk nog een 

extra vergadering moet worden belegd, zodat het geven van een zienswijze door de gemeenteraden 

mogelijk nog dit jaar kan plaatsvinden en daarna in het algemeen bestuur hierover besluitvorming 

kan plaatsvinden dit jaar.  

 

De VOORZITTER zegt dat het twee kanten op kan gaan of dat eerst het algemeen bestuur de verdere 

richting bepaalt en deze voorlegt voor een zienswijze aan de raden of omgekeerd. 

De heer FLOHR geeft aan dat hij er nadrukkelijk voorstander van is dat de raden van de gemeenten in 

dit traject betrokken worden. Als hij het verslag van 22 januari jl. terug leest heeft hij nieuwe vragen 

bijvoorbeeld zijn er nog nieuwe zaken aan de orde die bijvoorbeeld wel gevolgen hebben voor de 

opdracht van Baanbrekers in de GR. Daarnaast is de 22ste januari in het AB ook geconcludeerd dat 

consequenties, gevolgen, risico’s en hoe e.e.a. uitpakt in de uitvoering onvoldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt. Oftewel, er moeten nog hele stappen worden gezet wat betreft de vertaling van 

Baanbrekers 2.0, maar ook wat e.e.a. betekent voor Baanbrekers en voor de gemeenten. Bovendien 

hetgeen nieuw is aan ontwikkelingen in de afgelopen periode is niet meer meegenomen. 

De VOORZITTER zegt dat hij in zijn toelichting de vraag heeft willen stellen aan het algemeen bestuur 

of Baanbrekers 2.0 wordt begrepen en welke elementen uit Baanbrekers 2.0 verdere uitwerking 

behoeven. In de bestuursbrief d.d. 24 januari 2018, die toen is opgesteld door het dagelijks bestuur, 

heeft dit bestuur juist die elementen willen meenemen die toen in de AB-vergadering van 22 januari 

jl. waren besproken. 

De heer FLOHR geeft aan dat bijvoorbeeld nu de huidig voorgestelde switch van loonkostensubsidie 

naar loondispensatie van invloed kan zijn voor deze discussie. 

De VOORZITTER laat weten dat inderdaad ook de actuele ontwikkelingen daarbij horen en dat 

hierover ook in politieke zin een standpunt moet worden ingenomen.  

 

De VOORZITTER vraagt hoe het algemeen bestuur nu het vervolgproces wil vorm geven. 

De heer BAK vertelt dat het huidige voorstel (passend binnen de bestaande GR)  formeel niet met de 

gemeenteraden hoeft te worden afgestemd. Raadsleden zijn bovendien bij de gehouden sessies 

betrokken geweest. Daaruit is o.a. naar voren gekomen dat zij geen zorg- en welzijnstaken willen 

beleggen bij Baanbrekers. Als deze lijn wordt gevolgd dan hoeft Baanbrekers geen nieuwe opdracht 

op te halen bij de gemeenten en past de opdracht binnen de huidige kaders van de GR.  

De VOORZITTER vult aan dat een heel traject is doorlopen en wat er toen is opgehaald niet helemaal 

overboord gezet hoeft te worden. Hij zegt dat de grote lijn in de discussie met de raden toen was om 

te gaan bepalen waar Baanbrekers wel en waar niet van was. Immers, de begroting van Baanbrekers 

werd overschreden juist omdat Baanbrekers veel meer taken uitvoerde dan waarvoor ze betaald 

kreeg van de gemeenten. Er werd toen geconcludeerd dat er dan zaken bleven liggen die ook 

belangrijk waren als Baanbrekers deze niet uitvoerde. Daarvan is gezegd dat de gemeenten daaraan 

zelf invulling moesten gaan geven. Dit kan ook middels afspraken over een basis- en pluspakket, 

bijvoorbeeld in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. Als Baanbrekers daarvoor een goed 

product kan leveren kan dit bij Baanbrekers belegd worden. 

De heer VAN TUYL is van mening dat of dit wel of niet gewenst is, een onderwerp is dat aan de 

gemeenteraad moet worden voorgelegd. 

De heer FLOHR zegt dat hij het ook van belang vindt om de goede informatie op te halen. Dat er in 

het proces van destijds verschillende sessies zijn geweest met afvaardigingen uit de verschillende 

raden. Dat daarna de directeur het concept koersdocument is gaan schrijven. Echter, dat er nog veel 
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onduidelijk is bijvoorbeeld over de gevolgen, maar ook wat betekent dit voor hoofdstuk 2 e.v. van 

het concept koersdocument. Gaan we inderdaad geen zorg- en welzijnsopdrachten laten uitvoeren 

door Baanbrekers behalve met een plus-pakket etc.  

De VOORZITTER pleit er voor om tenminste het kader te behouden en niet alles overboord te gooien. 

Hij vraagt of het algemeen bestuur nog aanvullende vragen heeft om het concept koersdocument, 

inclusief de bijbehorende bestuursbrief, te kunnen begrijpen.   

De heer VAN TUYL zegt dat hij nadrukkelijk vanuit is gegaan dat er nu géén beslissingen worden 

genomen over Baanbrekers 2.0. en dat hetgeen het algemeen bestuur hieromtrent gaat besluiten 

ook wordt voorgelegd aan de raden. 

De heer BLANKERS geeft aan dat de informatie tot dusver compleet is en dat de stukken die er nu 

liggen een goede basis bieden om verder te gaan. 

Mevrouw COUWENBERG merkt op dat zij daarnaast ook nog graag de zienswijze van de 

ondernemingsraad wil ontvangen zoals is toegezegd.  

 

De VOORZITTER vraagt opnieuw naar aandachtspunten voor het vervolgproces. Hij concludeert dat 

de gemeente Waalwijk het belangrijk vindt dat de raad wordt meegenomen in dit proces. 

Mevrouw COUWENBERG vult aan dat zij ook een bijpraatsessie voor alle drie de raden van de 

gemeenten van belang vindt.  

De VOORZITTER vraagt of dit één integrale sessie moet zijn of dat dit afzonderlijk wordt gedaan met 

de raad. 

Het algemeen bestuur geeft aan dat zij de nadrukkelijke voorkeur geven voor één integrale sessie 

van alle drie de raden van de gemeenten. Zij zijn zich er daarbij van bewust dat dit geen makkelijke 

opgave is om dit te gaan organiseren daar de raadsagenda’s al behoorlijk gevuld zijn. De voorzitter 

vraagt dan ook dat de AB-leden en de wethouders zelf ook de urgentie hiervan kenbaar maken bij de 

desbetreffende griffies.  

De heer FLOHR zegt dat hij de behoefte heeft om ook binnen de gemeente Loon op Zand de 

informatie te gaan ophalen bij de raad hoe deze hierin staat. 

De heer BAK vraagt of er herkenning is bij het algemeen bestuur op de geformuleerde 6 rode draden 

in het concept koersdocument en dat dit kan worden gezien als een basis en of die dan ook als 

zodanig aan de raden kan worden gepresenteerd (anders is het alleen procesinformatie). Het AB 

bevestigt dit. 

De heer FLOHR vertelt dat ook hij het van belang vindt dat ieder raadslid op dezelfde wijze wordt 

geïnformeerd c.q. wordt bijgepraat door één integrale bijeenkomst te gaan organiseren voor alle 3 

de raden.   

 

De VOORZITTER vraagt op welke wijze dan vervolgens de Participatieraad en de ondernemingsraad 

worden meegenomen in dit proces. 

De heer FLOHR zegt dat hij dit zeker belangrijke partners vindt die moeten worden meegenomen.  

De VOORZITTER stelt voor om niet de mening van de Participatieraad en de ondernemingsraad te 

gaan ophalen, maar juist de aandachtspunten. Hij vraagt of in de integrale bijpraatsessie van de 3 

raden ook de 3 raden aandachtspunten moeten kunnen aangeven, of gaat het algemeen bestuur 

eerst zelf  e.e.a. uitwerken.  

Mevrouw COUWENBERG antwoordt dat zij liever eerst de aandachtspunten bij de raden gaat 

ophalen voordat het algemeen bestuur e.e.a. zelf gaat uitwerken. 

De VOORZITTER zegt dat bij de eigen raad de aandachtspunten opgehaald kunnen worden voor het 

vervolgtraject Baanbrekers 2.0., terwijl bij Baanbrekers de verkenning mag doorgaan op Baanbrekers 

2.0., waarbij er niks wordt gedaan en besloten zonder toestemming van het algemeen bestuur.  
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De heer BAK vraagt wat er nog meer moet worden opgehaald bij de raden dan hetgeen wat we nu al 

weten. Hij vraagt zich af of er wel een stap gezet zou kunnen worden waarbij de zorg kan worden 

weggenomen. Deze zorg is alleen weg te nemen met het sluiten van goede contracten en het zoeken 

naar de juiste samenwerkingspartners. Hij spreekt zijn zorg uit dat hij bang is dat men in 

algemeenheden blijft hangen.  

De heer BAKKER geeft aan dat hij niet bang is dat men in algemeenheden blijft hangen en dat hij 

begrijpt dat de raden in de nieuwe samenstellingen hierover iets willen vinden en dat dit ook van 

belang is voor het draagvlak in deze raden.   

 

De VOORZITTER vat samen dat Baanbrekers de verkenning kan continueren, waarbij er niks wordt 

gedaan en niks zal worden besloten zonder toestemming van het algemeen bestuur. Er komt een 

integrale bijpraatsessie over Baanbrekers 2.0. waarbij de raadsleden van de 3 raden worden 

bijgepraat c.q. worden geïnformeerd over Baanbrekers 2.0.en waarbij aandachtspunten zullen 

worden opgehaald. Daarna zullen de AB-leden deze aandachtspunten bespreekbaar gaan maken in 

de afzonderlijk eigen raden. De Participatieraad en de ondernemingsraad zullen tevens worden 

gevraagd om ook hun aandachtspunten in deze te geven. Baanbrekers zal in de organisatie van deze 

integrale sessie het voortouw nemen, maar indien dit niet lijkt te gaan lukken zal er ook druk op de 

eigen organisaties van de gemeenten uitgeoefend moeten gaan worden door AB-leden en 

wethouders.  

De heer VAN HAMOND vindt het van belang dat ook de aandachtspunten van de ondernemingsraad 

en de participatieraad meegenomen kunnen worden. 

De heer FLOHR wil graag meer inzage, helderheid en toelichting hebben op bedrijven zoals 

Baanbrekers, die goed functioneren en wil weten hoe dit allemaal verloopt en hoe zij de zaken dan 

aanpakken.  

De heer BAK antwoordt dat hij desgewenst graag bereid is de heer Flohr hierover bij te praten. 

Verder is het verzoek om de datum voor de integrale bijeenkomst van de 3 raden te plannen op een 

datum dichtbij de data waarop vervolgens de afzonderlijke raden bij elkaar kunnen komen. 

 

Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de inleidende memo bij de documenten Baanbrekers 2.0. 

2. Het verslag van de AB-vergadering d.d. 22 januari 2018 vast te stellen. 

3. De besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 22 januari 2018 vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de (concept)  bestuursbrief d.d. 24-01-2018 n.a.v. (het concept) 

koersdocument Baanbrekers 2.0. 

5. Kennis te nemen van het concept koersdocument Baanbrekers 2.0. d.d. 22-01-2018 

6. Kennis te nemen van de hand-outs van de presentatie in het AB d.d. 5 juni 2018. 

7. Een integrale bijeenkomst van de 3 raden te gaan organiseren als bijpraat-  c.q. 

informatiebijeenkomst over Baanbrekers 2.0., waarbij de 6 rode draden zullen worden 

gepresenteerd, waarin tevens de aandachtspunten van de raden zullen worden opgehaald.  

8. Tevens de aandachtspunten te gaan ophalen bij de Participatieraad en bij de 

ondernemingsraad. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB datum 24 september 2018 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
A.H. Kansouh                                                           W.J.J. Ligtenberg 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017  
b) Verslag Participatieraad d.d. 23.11.2017 
c) Verslag Participatieraad d.d. 01.02.2018 
d) Concept verslag Participatieraad d.d. 24.05.2018 
e) Memo en bijlage BB effecten mei circulaire 2018 
f) Voorstel en programma van eisen aanbesteding 
accountant 

Besloten wordt: 
Hiervan kennis te nemen. 
Hiervan kennis te nemen. 
Hiervan kennis te nemen 
Hiervan kennis te nemen. 
Hiervan kennis te nemen. 
Het programma van eisen van de aanbesteding van de accountant vast te stellen. 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 5 juni 2018 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 9 juli 2018 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 5 juni 2018 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 5 juni 2018 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 9 juli 2018 vast te stellen. 

4. 
 

Jaarstukken 2017 Baanbrekers (incl. jaarrekening 2017) Besloten wordt: 
1. In te stemmen met de resultaatbestemming uit de jaarrekening 2017 (inclusief mutaties 

bestemmingsreserves onderhoud gebouwen en herpositionering). 
2. Het positief resultaat 2017 van € 1.550.000 na het definitief vaststellen van de 

jaarstukken 2017 door het Algemeen Bestuur terug te betalen aan de deelnemende 
gemeenten. 

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

de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 
5. De jaarstukken 2017 van Baanbrekers, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, 

definitief vast te stellen. 
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5. (Zienswijze op) Geactualiseerde begroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2021 en ontwerpbegroting 
2019 (incl. meerjarenbegroting) 

Besloten wordt: 
1. 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”. 

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

3. Overigens de zienswijzen van de gemeenten na de ontvangen  raadsbesluiten van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, voor kennisgeving aan te nemen. 

4. De financieringssystematiek medio 2de helft van dit jaar aan de orde te gaan stellen 
wanneer o.a. ook de Rijksfinanciering zal wijzigen. 

 

6. Eerste Berap 2018 Besloten wordt de 1e Bestuursrapportage (Berap) 2018 vast te stellen. 
 

7. Archiefverordening en voortgangsverslag archief- en 
informatiebeheer 

Besloten wordt: 

1. om de Archiefverordening  Baanbrekers d.d. 14 februari 2018 vast te stellen, onder 
gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening Baanbrekers, zoals door uw 
bestuur is vastgesteld d.d. 15 december 2014; 

2. om kennis te nemen van de rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 
2017 zonder verdere opmerkingen. 

 

8. Treasurystatuut Besloten wordt: 

Het Treasurystatuut 2018 (vs 2.4.) onder gelijktijdige intrekking van het treasurystatuut van 

11 juli 2016 vast te stellen. 

De laatste zinsnede in het voorstel bij argumenten contra zal worden aangepast of 

verwijderd.  

 

9. Fraude-risico analyse Besloten wordt: 

De fraude risico analyse en de daarin opgenomen verbetermaatregelen vast te stellen en 
daardoor akkoord te gaan met het aantoonbaar opvolgen van de verbetermaatregelen.  
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10. Mededelingen & rondvraag 
a) Afdeling beveiliging van WML f/Ruelong B.V. 
 
b) Voorstel continuïteit Ruelong B.V. (en stand van 
zaken jaarrekening) 

Besloten wordt kennis te nemen van hetgeen is aangegeven over de afdeling beveiliging van 

WML facilitair/Ruelong B.V. 

 

Besloten wordt:  

1. In de grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening van Ruelong B.V. de 
voorgestelde tekst op te nemen. 

2. Hierbij te bevestigen dat de toekomststrategie van Ruelong B.V. nadrukkelijk 
onderdeel is van de koersdiscussie in het AB en dat daarbij het actueel financieel 
meerjarenperspectief zal worden betrokken. 

 

Besloten wordt dat in het vervolg indien aan de orde de agenda van de AVA van Ruelong B.V. 

ter kennisname wordt verstrekt aan de AB-leden, zodat zij weten welke onderwerpen in de 

AVA behandeld gaan worden. 

 

Besloten wordt dat er een goede analyse zal gaan komen, waarbij moet worden uitgegaan 

van de uitgangspunten en berekeningen die gehanteerd zijn ten tijde van de overname van 

Ruelong B.V. en waarover een discussie kan worden gevoerd in het algemeen bestuur. 
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11. Baanbrekers 2.0. Besloten wordt: 

1. Kennis te nemen van de inleidende memo bij de documenten Baanbrekers 2.0. 

2. Het verslag van de AB-vergadering d.d. 22 januari 2018 vast te stellen. 

3. De besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 22 januari 2018 vast te stellen. 

4. Kennis te nemen van de (concept)  bestuursbrief d.d. 24-01-2018 n.a.v. (het concept) 

koersdocument Baanbrekers 2.0. 

5. Kennis te nemen van het concept koersdocument Baanbrekers 2.0. d.d. 22-01-2018 

6. Kennis te nemen van de hand-outs van de presentatie in het AB d.d. 5 juni 2018. 

7. Een integrale bijeenkomst van de 3 raden te gaan organiseren als bijpraat- 

informatiebijeenkomst over Baanbrekers 2.0., waarbij de 6 rode draden zullen 

worden gepresenteerd, waarin tevens de aandachtspunten van de raden zullen 

worden opgehaald.  

8. Tevens de aandachtspunten te gaan ophalen bij de Participatieraad en bij de 

ondernemingsraad. 

 

 
Voor akkoord: 24 september 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A.Kansouh        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris         Voorzitter 



Concept Termijnkalender AB  2018  

Termijnkalender  AB d.d. 24.09.2018 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 22 
jan 

9 
april 
(Ver 
Valt) 

28 
Mei 
(Ver 
valt) 

5 juni 
Intro-
ductie 

9 juli 24 
sept 

22 okt 17 dec 

Onderwerp:  1 2 4 5 6 7 8 9 

Onderzoek Baanbrekers 2.0 B-stuk         

Benoeming nieuwe directeur Baanbrekers B-stuk         

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

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Baanbrekers 2017 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2017 Ruelong BV B-stuk   Cpt      

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Ruelong BV 2017 

B-stuk         

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

B-stuk  Cpt 
 

  def    

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

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

  def    

Berap B-stuk     1e 
Berap 

 2de Berap  

Besteding 2018 best. reserve meerjaren onderhoud gebouwen B-stuk         

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

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten  B-stuk         

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Actualisatie Archiefverordening Baanbrekers B-stuk         

Vergaderplanning 2019 DB en AB B-stuk         
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Onderwerp 
 

4de wijziging mandaat-machtiging- en volmachtregister Baanbrekers 

Steller(s) C.Kleijssen 

Manager A.H. Kansouh 

Datum  31 augustus 2018 
 

Voorstel 
 

Het AB wordt voorgesteld de 4de wijziging van het mandaat-, machtiging- en 
volmachtregister van Baanbrekers vast te stellen per 1 oktober a.s. onder 
gelijktijdige intrekking van 3de wijziging van dit register. 
 

Financiële 
gevolgen 

N.v.t. 

Gevolgen voor de 
formatie 

N.v.t. 

Relatie BB 2.0 N.v.t. 

Besluitvorming 

 Datum advies/besluit 

Besluit van het AB 24 
september 
2018 

Conform/afgewezen/afwijkend met opmerkingen 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr. A.H. Kansouh                 W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                             Voorzitter 

 

 

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

Aanleiding 
Periodiek wordt het mandaat-, machtiging- en volmachtregister van 
Baanbrekers geactualiseerd. Dit resulteert in de huidige 4de wijziging van 
het voorliggende register. Dit register kan worden gezien als een 
uitvloeisel van het directiestatuut van Baanbrekers, waarin conform artikel 
27 lid 4 van de GR van Baanbrekers de verantwoordelijkheden en de 
bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd. 
 
De actualisatie c.q. wijzigingen  in het mandaat, machtiging- en 
volmachtregister van Baanbrekers (4de wijziging) betreffen de volgende: 
 

A. Algemene aangelegenheden: 
 A3: dit item is toegevoegd aan het register waardoor besluiten 

n.a.v. de behandeling van klachten c.q. bezwaren door een interne 
klachten- geschilbeslechtings- bezwarencommissie door de 
directeur kunnen worden genomen. 

 A7: voor besluiten m.b.t. het beheer en onderhoud van gebouwen 
eigendommen is een ondermachtiging/-volmacht verleend aan de 
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manager B&C, evenals aan het hoofd technische dienst. E.e.a. 
altijd binnen de kaders van de begroting. 

 A11: In het kader van de specifieke voorwaarden is de advisering 
van de  (nieuwe) CISO officer  en (nieuwe) FG toegevoegd.   

 A15: is een nieuw item en is een ondervolmacht/-machtiging van 
de directeur aan het hoofd bedrijfsveiligheid. Dit m.b.t. het 
ontstaan van calamiteiten, waarbij de fysieke bedrijfsveiligheid in 
gevaar is.  

 A16: is een nieuw item n.a.v. het op 17 november 2017 genomen 
besluit van het DB om in dit soort van zaken een 
mandaat/volmacht te verlenen aan de directeur.  
 

B. Financiële aangelegenheden: 
 B3: zijn de bedragen van € 250.000,- verhoogd naar € 350.000,-. 

Dit vanwege de marktstijging van de waarden van onroerend 
goed. 

 B9 is een ondermachtiging voor de manager B&C  en de 
teamleider FSA toegevoegd daar in de praktijk als zodanig ook 
gehandeld wordt. 

 B13: bij het uitbrengen van de offertes is (binnen de aangegeven 
kaders) is een ondervolmacht verstrekt aan de teamleiders en 
accountmanagers. Dit omdat de praktijk hier ook naar vraagt. 

 
C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens 

rechtsopvolger(s) 
 C1, C2, C3, C4, C5, C7: zijn ondermandaten/-machtigingen 

toegevoegd voor de teamleider (s 
 

E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 E9 en 10: bij het indelen van functies in de desbetreffende 

functiewaarderingssystematiek is onder de voorwaarden het 
advies van de functiewaarderingsspecialist toegevoegd.  

 E25: is een ondermandaat/volmacht toegevoegd voor de 
managers. 

 

Implementatie en 
communicatie 

Dit register wordt intern gecommuniceerd en gepubliceerd in de registers 
van de Kamer van Koophandel. 

Bijlage(n) De 4de wijziging van het mandaat-, machtiging- en volmachtregister van 
Baanbrekers 

 
 



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 
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A. Algemene aangelegenheden 
A1 Besluiten tot het verstrekken van informatie op basis van de Wet 

Openbaarheid van bestuur of diens rechtsopvolger.  
DB mandaat  directeur managers jurist  

A2 Besluiten n.a.v. de klachtafhandeling m.u.v. klachten/bezwaren 
waarop de geschilbeslechtingsregelingen of andere 
verordeningen/klachtregelingen van toepassing zijn. 

DB mandaat directeur managers  
 

evt. na advies jurist 

A3 Besluiten n.a.v. interne bezwaar- en klachtafhandelings-
procedures  waarop de interne geschilbeslechtingsregelingen of 
andere verordeningen/ bezwaren-klachtregelingen van 
toepassing zijn. 

DB mandaat directeur        

A4 Besluiten tot het sluiten en royeren van verzekerings-
overeenkomsten.  

AB volmacht 
 

directeur     manager B& C  na overleg met desbetreffende 
manager en na advies jurist. 
Het sluiten van overeenkomsten 
met inachtneming van het 
inkoop- aanbestedingsbeleid  en 
binnen de kaders van de 
begroting. 
 

A5 Besluiten verband houdende met de zorg, het toezicht op, de 
bewaring en het beheer van de (digitale) archiefbescheiden en 
archiefruimten. 

DB volmacht directeur    managers   conform de kaders in de archief-
verordening en het besluit 
informatiebeheer archief. 
Na advisering 
archiefmedewerker 

A6 Het beslissen omtrent het overbrengen van archiefbescheiden 
naar de archiefbewaarplaats en het opstellen van lijsten tot 
vernietiging van bescheiden en informatie. 

DB volmacht directeur manager B&C  na goedkeuring archivaris en in 
samenspraak met medewerker 
archief 

A7 Besluiten en verrichten van handelingen i.v.m. het beheer en 
onderhoud van gebouwen/eigendommen van Baanbrekers. 
 

AB machtiging 
volmacht 

directeur manager B & C  hoofd technische 
dienst 

binnen de kaders van de 
begroting. 

A8 Besluiten tot het aangaan van re-integratie en activerings-
overeenkomsten, werkzaamheden en projecten, alles in de 
ruimste zin des woords. 

- in relatie tot cliënten 
 

 

AB Volmacht directeur  
 

 
manager R&P 
 
 

 
 
 
 
 
 

binnen de kaders van de 
begroting en evt. 
na advies beleidsteam. 
na evt. advies werkmakelaars 
 



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 
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-      in relatie tot medewerkers 
 

manager B&C binnen de kaders van een 
begroting en/of sociaal 
plan/statuut en na evt. 
advisering P&O, jurist, FSA, 
beleidsteam etc. 

A9 Vaststellen van algemene voorwaarden AB volmacht directeur    

A10 Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst met andere 
rechtspersonen: 

- binnen kaders van het (strategisch)beleidsplan 
- buiten kaders van het (strategisch) beleidsplan 

 
 

DB 
DB 

 
 
volmacht 
nee 

 
 
directeur 

 
 

            

  

A11 Besluiten inzake de wet, regelgeving en intern beleid m.b.t. 
privacy, informatieveiligheid, en het verwerken van 
persoonsgegevens, o.a. melden datalekken, verstrekken van info 
en inzage, sluiten van verwerkersovereenkomsten etc. 

   DB mandaat 
en/of 
machtiging 

directeur managers   binnen de kaders van het beleid 
en na advies, jurist, teamleiders 
IB en I&A, Functionaris 
Gegevens-bescherming (FG); 
CISO. De FG kan ‘onafhankelijk’ 
opereren. 

A12 Op verzoek van de Nationale Ombudsman verstrekken van 
informatie. 

   DB machtiging directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep, jurist, 
beleidsmedewerker  

 

A13  Het vertegenwoordigen van de organisatie in de klachtprocedure 
van de Nationale Ombudsman. 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep, jurist 

 

A14 Het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in alle soorten 
rechtsgedingen en bij arbitrage. 

   DB mandaat directeur managers medewerker bezwaar 
en beroep; jurist en 
nader schriftelijk aan 
te wijzen personen 

 

A15 Het  verrichten van handelingen en het nemen van besluiten als 
gevolg van ontstane calamiteit(en), waarbij de fysieke 
bedrijfsveiligheid in het geding is. 

 DB volmacht 
machtiging 

directeur managers hoofd 
bedrijfsveiligheid 

hoofd bedrijfsveiligheid kan 
‘onafhankelijk’ opereren 

A16 Het vaststellen van interne beleidszaken (o.a. interne 
beleidsnotities, regelingen, reglementen, incl. de huisregels en 
het integriteitsbeleid) m.b.t. de reguliere dagelijkse 
bedrijfsvoering en beheerstaken (normale huishouding) van de 
organisatie. 

DB volmacht 
mandaat 

directeur   binnen de kaders van wet- en 
regelgeving, de 
gemeenschappelijke regeling en 
de rechtspositieregelingen 

 
  



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 
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B. Financiële aangelegenheden 
B1 Besluiten tot het inkopen, (ver)huren, leasen en verkopen van 

i.v.m. het dagelijks functioneren van de organisatie benodigde 
diensten en roerende zaken < € 10.000,-, inclusief BTW, niet 
zijnde investeringen.  

AB volmacht directeur managers   conform budgetteringregeling 
of het budget opgenomen in 

begroting /bedrijfsplan en 
conform het inkoop- 

aanbestedingsbeleid  en 
budgethouderregeling 

B2 
 

Besluiten tot het doen van inkopen zijnde (des-)investeringen, 
(ver)huren en leasen en verkopen  i.v.m. het dagelijks 
functioneren van de organisatie benodigde diensten en roerende 
zaken met een aanschafwaarde van > € 10.000,-, inclusief BTW en 
max drempelbedrag voor levering en diensten bij (Europees) 
aanbesteden. 
 
Besluiten tot het doen van inkoop zijnde investeringen en sluiten 
van overeenkomsten van meer dan het max (Europees) 
drempelbedrag voor levering van zaken en diensten bij Europees 
aanbesteden. 

   AB 
 
 
 
 

     
 
    
 AB 

volmacht 
 
 
 
 

  
 
 
volmacht 

directeur 
 
 
 
 
 
 
 
directeur 

       managers   
 

binnen de kaders van de 
budgethouderregeling, inkoop- 
en aanbestedingsbeleid , 
begroting en evt. bedrijfsplan. 

B3 Besluiten tot het kopen/verkopen/huren/verhuren van 
onroerende zaken en het sluiten van overeenkomsten hiertoe: 

A. tot maximaal € 350.000,-, incl. BTW 
B. vanaf maximaal € 350.000,-, incl. BTW 

 
 

AB 
AB 

 
 

volmacht 
nee 

 
 
directeur 

  binnen de kaders van de 
begroting en/of bedrijfsplan. 

B4 Besluiten tot het treffen van maatregelen ter invordering van 
achterstallige betaling, inclusief het daartoe voeren van 
procedures bij de rechter. Uitgezonderd vorderingen o.b.v. de 
materiewetten zoals genoemd in de GR. 

AB volmacht directeur   na overleg met de betreffende 
manager en de jurist 

B5 Het oninbaar verklaren en of afschrijven van vorderingen tot 
maximaal € 75.000,-, incl. BTW, niet zijnde WWB vorderingen. 
 
Vorderingen van meer dan € 75.000,-, incl. BTW 

AB 
 
 

AB 

machtiging 
 
 

nee 

directeur 
 

manager B&C 
 

teamleider FSA na overleg met de betreffende 
manager 

B6 Het beslissen tot aansprakelijkstelling van derden in 
aangelegenheden Baanbrekers betreffende. 

AB volmacht directeur managers  na advies jurist 



Nr. Omschrijving bevoegdheid machtiging (mandaat, machtiging of volmacht) Bevoegd 
orgaan 

Mandaat, 
Machtiging of 
Volmacht  
 

Directeur 
  

Ondermandaat,  
ondervolmacht en 
ondermachtiging 

Verdere onderman-
datering etc. aan 
overige functionarissen 

Specifieke  voorwaarden/ 
bepalingen/ 
Instructies 
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B7 Het (mede) opstellen van de concept begroting, de concept 
begrotingswijzigingen en de concept jaarrekening en het 
jaarverslag. 

DB machtiging directeur   na overleg met MT, adviseur 
P&C en beleidsteam 

B8 Het (mede) opstellen van het (concept) beleidsplan en/of 
(concept) kaderstelling. 

DB machtiging directeur   na overleg met MT en adviseur 
P&C en beleidsteam 

 

B9 A. Het verzorgen van de definitieve financiële afrekening met 
gemeenten op basis van de begroting (voorschotten)  
en jaarrekening (definitieve afrekening)  
 
B. en het afrekenen van subsidies. 

AB 
 
 
 

DB 

machtiging 
 
 
 

machtiging  

directeur 
 
 
 

directeur 

manager B&C teamleider FSA na overleg met manager B&C en 
adviseur P&C 

B10 Het verzorgen van opgaven en afdrachten sociale verzekeringen, 
ziektekosten en belastingdienst en het verzorgen van 
belastingaangiften. 

DB  machtiging directeur manager B&C teamleider FSA  

B11 Het aanpassen van kredietlimieten DB machtiging directeur managers teamleider FSA na overleg met manager B&C, 
teamleider FSA en adviseur P&C 

B12 Het inwinnen van kredietinformatie. DB machtiging directeur managers teamleider FSA na overleg met manager B&C, 
teamleider FSA en adviseur P&C 

B13 Het uitbrengen van offertes  met een uurtarief > € 8,- < € 40,- met 
een afwijking van 20% m.b.t. het verwerven van 
opdrachten/diensten, leveringen en werken; het (mede) 
uitvoeren van aanbestedingen, exclusief het nemen van besluiten 
tot bezwaar en beroep. 
 
Het uitbrengen van overige offertes m.b.t. het verwerven van 
opdrachten/diensten, leveringen en werken. Het uitvoeren van 
aanbestedingen inclusief het nemen van besluiten tot bezwaar en 
beroep. 

AB 
 
 
 
 

     
    AB 

volmacht 
 
 
 
 

 
volmacht 

directeur 
 
 
 
 

 
directeur 

      managers 
 
 
 
 
  
       
      managers 
 

teamleiders 
accountmanagers 

 
 
 
 
 
 
offertes uitbrengen na  advies 
accountmanagers en evt. 
manager 
 

B14 Het afschrijven van incourante voorraden en het afboeken van 
voorraadverschillen 

    DB 
    
    

machtiging 
 

directeur    manager B&C  
 

na overleg met desbetreffende 
manager en/of advisering van 

het MT, advies teamleider 
bedrijfsbureau 

B15 Het vaststellen van budgetten binnen de kaderstelling AB volmacht directeur managers  na advies  adviseur P&C 

B16 Het aangaan van financieringsovereenkomsten en uitzetten en 
aantrekken van geld tot een bedrag van € 2.500.000,- per jaar. 

AB   volmacht directeur nee  na advisering van de manager 
B& C  
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B17 Het uitbetalen van lonen en salarissen en bijbehorende 
emolumenten etc. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA  

B18 Het verstrekken van inlichtingen en (statistische) gegevens voor 
vervulling en toezicht op de uitvoering van de materiewetten 
zoals genoemd in de GR. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA na advisering van teamleider 
FSA en adviseur P&C 

B19 Het verstrekken van informatie op basis van de Wet Normering 
Topinkomens. 

DB machtiging directeur manager B&C teamleider FSA binnen de kaders van de 
wetgeving 

B20 Het aanvragen van projectsubsidies bij o.a. Rijk, Provincie e.d. DB volmacht directeur   na advisering MT en 
beleidsteam, evt. na 

afstemming in het DB 

 
 

C. Uitvoering PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 
C1 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 

IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 voor zover het doelmatigheid 
betreft, uitgezonderd het verlenen van volledige arbeids- en re-
integratieontheffingen.    

DB mandaat directeur manager R&P teamleider R&P   
werkmakelaar  
kwaliteitsmedewerker 

binnen budgettering-
regeling en 
kwantitatieve 
afspraken 

C2 Het nemen van besluiten met betrekking tot het ontheffen van 
volledige arbeids- en re-integratieverplichtingen. 
 

DB mandaat directeur manager R&P teamleider R&P   waar nodig op basis 
van 
deskundigenadvies 
m.b.t. sociaal 
(medische) 
aangelegenheden. 

C3 Het toepassen van de Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz.  
 

DB mandaat directeur manager R&P 
manager IO 

teamleiders R&P  en IO 
werkmakelaar 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 

 

C4 Betalingsopdrachten geven als gevolg van re-
integratieopdrachten, -activiteiten. 

DB machtiging directeur manager R&P teamleider R&P  
werkmakelaars 

binnen 
budgetteringregeling 

C5 Het nemen van besluiten m.b.t. de uitvoering van de PW, de 
IOAW de IOAZ en het Bbz 2004 met inbegrip van herzien, 
intrekken en terugvorderingen van lopende uitkeringen. 
 

DB mandaat directeur manager R&P 
manager IO 

teamleiders R&P en IO 
werkmakelaar (art. 9, 9A, 10 en 
18 PW) 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 
medewerker terugvordering 

 

C6 Het nemen van besluiten m.b.t. kredietverstrekking Bbz 2004:       
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A. tot € 10.000,- 
B. vanaf € 10.000,- tot € 50.000,- 
C. vanaf € 50.000,- 

DB 
  
    DB 

mandaat 
 
mandaat 

directeur 
 
directeur 

Ja, ad A en ad B, 
manager IO 
 
nee, ad C 

Ja, ad A kwaliteitsmedewerker 

C7 Het verstrekken van buitenwettelijke voorschotten PW, IOAW, 
IOAZ en het Bbz 2004. 

DB  mandaat directeur manager  IO teamleider IO  

C8 Het verstrekken van wettelijke voorschotten PW en het Bbz 2004. DB mandaat directeur manager IO inkomensconsulent 
teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 

 

C9 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van 
bijzondere bijstand op producten die vooraf als zodanig zijn 
geselecteerd. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
(ass) inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C10 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van:  
a. incidentele bijzondere bijstand tot maximaal €1500,- 

(per draagkrachtjaar) 
b. en periodieke bijzondere bijstand tot € 5000,- per 

draagkrachtjaar  

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 

C11 Het nemen van besluiten tot toekenning of voortzetting van: 
a. incidentele bijzondere bijstand voor een bedrag € 1500 tot € 

10.000,- (per draagkrachtjaar). 
b. en periodieke bijzondere bijstand vanaf € 5000,- tot 

€10.000,- 
 

DB mandaat directeur  manager IO teamleider IO op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C12 Het nemen van besluiten tot toekenning van (bijzondere) bijstand  
a. vanaf € 10.000,- 
b. en met een sterk individueel karakter of te verwachten 

precedentwerking.  

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van de 
teamleider IO  

C13 Het nemen van besluiten inzake borgstelling tot maximaal  
€ 5000,-. 

DB mandaat directeur manager IO inkomensconsulent 
teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 

 

C14 Het nemen van besluiten inzake borgstelling voor een bedrag tot  
€ 10.000. 
 

DB mandaat directeur     manager IO teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 

op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C15 Het nemen van besluiten inzake borgstelling vanaf € 10.000. 
 

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van 
teamleider IO  
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C16 Het nemen van besluiten over inkoop van producten activering 
en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van het reguliere 
inkoop tot een bedrag van € 1500,- incl. BTW; 
alsmede het inkopen van die producten 

DB 
 
 

DB 

mandaat 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
directeur 

manager R&P 
 
 

manager R&P 

teamleider R&P 
werkmakelaar 

 
teamleider R&P 
werkmakelaar 

 

C17 Het nemen van besluiten over inkoop van producten activering 
en re-integratie die geen onderdeel uitmaken van het reguliere 
inkoop vanaf een bedrag van € 1500,- incl. BTW; 
 
Alsmede het inkopen van die producten 

DB 
 
 
 

DB 

mandaat 
 
 
 

volmacht 

directeur 
 
 
 
directeur 

manager R&P 
 
 
 

   manager R&P 

 op voorstel van 
werkmakelaar 

C18 Het nemen van besluiten, voortvloeiend uit te verwachten 
precedentwerking inclusief onvoorzienbare omstandigheden. 
 

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van 
teamleider IO. 

C19 
Het toelichten van besluitvorming bij bezwaarprocedures 
voortvloeiend uit de uitoefening van de gemandateerde 
bevoegdheden. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur manager R&P  
manager IO 

inkomensconsulent 
teamleiders R&P en IO 
kwaliteitsmedewerker 
werkmakelaar 

 

C20 Op verzoek van rechtbank verstrekken van informatie op 
ingediende beroepschriften (incl. verweerschrift, repliek en 
dupliek) alsmede het op verzoek van de  rechtbank meewerken 
aan mediation tijdens de mondelinge behandeling van het 
beroepschrift. 

DB machtiging directeur manager IO medewerker bezwaar/beroep 
teamleider IO 

 

C21 
Het instellen van hoger beroep inzake PW, IOAW, IOAZ, Bbz 2004. 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager IO medewerker bezwaar en beroep  

C22 
Doen van verzet (art. 8:55 Awb). 

Voor- 
zitter 

mandaat directeur manager IO medewerker bezwaar en beroep  

C23 

Het nemen van besluiten mbt het instellen van verhaal in en 
buiten rechte van bijstand. 

Voor-
zitter 

mandaat directeur manager IO medewerker terugvordering 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider IO 

 

 

C24 
Het verstrekken van informatie aan onderhoudsplichtige ex-
partners van (PW-) bijstandsklanten. 
 

DB machtiging directeur manager IO medewerker terugvordering 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider IO 
inkomensconsulent 

 

C25 Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in gerechtelijke 
verhaalsprocedures. 

Voor- 
zitter 

machtiging directeur     manager IO medewerker terugvordering  
teamleider IO    
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C26 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het herzien, 
intrekken en terugvorderen van uitkeringen van personen zonder 
een periodieke uitkering. 

DB mandaat directeur      manager IO medewerker terugvordering 
teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 
inkomensconsulent 

 

C27 
Het nemen van besluiten met betrekking tot het opleggen van 
een bestuurlijke boete. 

DB mandaat directeur manager IO boeteambtenaar 
kwaliteitsmedewerker 
teamleider inkomen 

 

C28 

a. Het invorderen van ten onrechte verstrekte of betaalde 
uitkering dan wel een bestuurlijke  boete alsmede het treffen van 
betalingsregelingen met betrekking tot deze vorderingen. 
 
 
 
b. Het invorderen van verhaalsvorderingen 
 

DB 
 
 
 
 

 
     
 
DB 

mandaat 
 
 
 
 
 

 
 
mandaat 

directeur 
 
 
 
 
 
 
 
directeur 

manager IO 
 
 
 
 
 
 
 
 

manager IO 

Ad. a. 
medewerker terugvordering 
teamleider IO 
inkomensconsulent 
kwaliteitsmedewerker 

 
 
 

Ad. b.  
medewerker terugvordering  

 
 

C29 Het vertegenwoordigen van de organisatie in alle 
buitengerechtelijke rechtshandelingen uit hoofde van de 
terugvorderingsbepalingen voortvloeiende uit of samenhangend 
met de PW, de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en onverschuldigde 
betalingen. 

DB machtiging directeur manager IO medewerker terugvordering 
teamleider IO 
kwaliteitsmedewerker 

 

C30 Het buiten invordering stellen van vorderingen tot een bedrag 
van maximaal €  1.200. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO 

 
 

C31 Het buiten invordering stellen van vorderingen  vanaf € 1.200.  
 

DB mandaat directeur manager IO  op voorstel van 
teamleider inkomen 

C32 Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, 
voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de PW, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2004, zoals: 

 vestiging krediethypotheek 
 vestiging hypotheek (Bbz) 
 vestiging pandrecht. 

DB volmacht directeur manager IO  op voorstel van de 
inkomensconsulent 

C33 Het doen van aangifte van vermeende steunfraude conform de 
‘Frauderichtlijn’. 

DB mandaat directeur manager IO teamleider IO  

C34 Het verrichten van uitvoeringshandelingen als gevolg van aangifte 
van vermeende steunfraude. 

DB machtiging directeur manager IO fraudepreventie medewerker  
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C35 Het wijzigen van de uitvoeringsrichtlijnen handboek Grip op de 
Participatiewet. 

DB machtiging directeur manager IO beleidsadviseur 
kwaliteitsmedewerker 

 

C36 Het doen uitgaan van aanmaningen in het kader van 
terugvordering en verhaal. 

DB machtiging directeur manager IO teamleider IO 
medewerker terugvordering 
medewerker uitkeringsadm. 

 

C37 Het nemen van besluiten op bezwaar inzake PW, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004 of diens rechtsopvolger(s) 

DB mandaat directeur manager IO 
manager R&P 

 na advies van de 
commissie 
bezwaarschriften 
PW c.s. 

 
D. Uitvoering Wet inburgering  
D1 Uitvoering van de informerende, handhavende en faciliterende 

activiteiten, en het treffen van een betalingsregeling, 
voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomsten Wi. 

      DB mandaat directeur managers R&P en 
IO 

werkmakelaar 
teamleiders R&P en IO 
kwaliteitsmedewerker 

 

D2 Het ondersteunen en adviseren ten aanzien van bezwaarschriften 
zoals overeengekomen bij uitvoeringsovereenkomsten als 
bedoeld in dit hoofdstuk. 

      DB machtiging directeur manager IO medewerker bezwaar 
en beroep 
teamleider IO 

 

 
 
E. Uitvoering personele aangelegenheden 
 
Algemeen 
E1 Besluiten tot het openstellen van een vacature(s) 

 
     DB mandaat  

volmacht 
directeur managers  

 
binnen de kaders van de 
begroting en na advies P&O 
adviseur 

E2 Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen of beëindigen/ 
opzeggen/verlenen van ontslag in relatie tot tijdelijke of vaste 
dienstverbanden overige overeenkomsten, zoals detacherings-, 
stage-overeenkomsten e.d. m.b.t. personeel, behoudens deze 
van de directeur.  

     DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting en  
na advies P&O adviseur 

E3 Besluiten tot het aangaan, verlengen of opzeggen/ 
beëindigen/verlenen van ontslag in relatie tot het dienstverband 
en evt. detacheringsovereenkomst van de directeur. 

   AB nee     
na advies teamleider P&O 
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E4 Besluiten tot het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de 
directeur. 

   DB nee    na advies teamleider P&O 

E5 Besluiten in het kader van de aanpassing of feitelijke vaststelling 
van de arbeidsduur en werktijden. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de wet, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen 
na advies P&O adviseur 

E6 Besluiten tot het toekennen of weigeren van toeslagen/ 
vergoedingen/periodieken op basis van lokaal vastgestelde 
regelingen die op medewerkers van toepassing zijn, zoals 
dienstkilometerregeling, studiefaciliteitenregeling, gratificatie- 
jubileumregeling, beloningsregeling, werktijdenregeling etc. 

   DB mandaat 
 volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de wet, de 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde lokale regelingen;  
na advies P&O adviseur 

E7 Besluiten in het kader van promotie/bevordering of demotie. 
 

    DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde locale 
regelingen; 
na advies P&O adviseur 

E8 Besluiten n.a.v. een formele klacht of bezwaar m.b.t. personele 
aangelegenheden waarop de geschilbeslechtingsregeling 
Baanbrekers of de BezwarenAdviescommissie (BAC) van 
toepassing is. 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur   na advies  van de 
desbetreffende commissie 
waarin de klacht c.q. het 
bezwaar is behandeld. 

E9 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van medewerkers anders dan MT-leden. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur               o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
of procedureregeling; 
na evt. advies FUWA-cie, of 
functiewaarderingsspecialist. 

E10 Vaststellen, indelen of waarderen van functieprofielen en of -
beschrijvingen van directeur en MT-leden. 

   DB nee    o.b.v. vastgestelde 
functiewaarderingssystematiek 
of na advies 
functiewaarderingsspecialist 

E11 Besluiten inzake het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van 
salaris c.q. loon aan de medewerker. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur        managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen;  
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evt. advies jurist 

E12 Besluiten inzake het vaststellen van (voorlopige) beoordeling, 
functionering, ontwikkelplannen (RGA) en opleiding, behoudens 
van de directeur. 

    DB mandaat  directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de vastgestelde lokale 
regelingen 
na advies P&O adviseur 

E13 Besluiten inzake beoordeling, functionering, ontwikkelplannen 
(RGA) en opleiding van de directeur. 
 

    DB nee    binnen de kaders de begroting 
van de rechtspositieregelingen 
en/of de vastgestelde lokale 
regelingen; 
na advies teamleider P&O 

E14 Besluiten m.b.t. toekennen of weigeren van alle vormen van 
verlof (o.a. betaald en onbetaald/ouderschaps- en zorgverlof 
etc.).  
Besluiten m.b.t. afbouw van verlofstuwmeren, m.b.t. het sparen 
van verlof; het omzetten van overwerkuren in verlof of in geld 
etc. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  binnen de kaders van de 
wetgeving, de begroting, de 
rechtspositieregeling en/of de 
vastgestelde lokale regeling; 
na advies P&O adviseur 

E15 Besluiten in het kader van uitwisselen van arbeidsvoorwaarden, 
o.a. individueel keuzebudget (IKB), cao à la carte. 
 

   DB mandaat 
volmacht 

 directeur managers         binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling 
en/of de vastgestelde lokale 
regeling; 
na advies P&O adviseur 

E16 Besluiten in het kader van het opleggen van disciplinaire 
maatregelen, niet zijnde schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag. 

   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en/of 
jurist 

E17 Besluiten in het kader van schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag (m.u.v. de directeur). 

   DB mandaat 
    volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en jurist 

E18 Besluiten in het kader van schorsing, non-actiefstelling en 
disciplinair ontslag van de directeur. 

   AB nee 
 

   na advies jurist en teamleider 
P&O 

E19 Besluiten tot herplaatsing of het tijdelijk belasten met andere 
werkzaamheden of een andere functie van de medewerker en op 
andere tijden en/of plaatsen of bij een andere werkgever/inlener. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de lokale regelingen. 

E20 Besluiten tot het weigeren of verlenen van toestemming om 
nevenactiviteiten uit te voeren. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  na advies P&O adviseur en 
binnen de kaders van de 
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 rechtspositieregelingen en/of 
de lokale regelingen. 
 

E21 Besluiten in het kader van arbeidsongeschiktheid, bij re-integratie 
als gevolg van arbeidsongeschiktheid of gebrek, in het kader van 
het ziekteverzuimbeleid en het ARBO-beleid. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers  
       
 

binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregelin-
gen en/of de lokale regelingen 
na advies P&O adviseur, 
teamleiders of ARBO 

coördinator 

E22 Het aanschaffen van de benodigde personele, instrumentele en 
werkplekvoorzieningen voor de medewerker (o.a. persoonlijke 
beschermingsmiddelen, ergonomische bedrijfsmiddelen etc.). 

 DB volmacht directeur managers           
 

binnen de kaders van de 
begroting, budgetteringregeling, 
na advies P&O adviseur, team- 
en afdelingsleiders en/of ARBO 
coördinator 

E23 Besluiten in het kader van vergoeding of verhaal van de schade 
van de medewerker. 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur managers       
 

na advies van jurist en P&O 
adviseur 

E24 Besluiten in het kader van (pre-)pensioenregelingen. 
 

  DB mandaat 
volmacht 

directeur        managers  binnen de kaders van 
desbetreffende 
pensioenregelingen. 
na advies P&O adviseur 

E25 Besluiten tot het verstrekken van een voorschot op het loon.   DB mandaat 
volmacht 

directeur managers           na advies P&O adviseur 

 
Ambtelijke medewerkers 
E26 Besluiten tot het toekennen of weigeren van 

toeslagen/vergoedingen/periodieken op basis van Hoofdstuk 3 
van de CAR-UWO. 

   DB mandaat directeur managers        binnen de kaders van de 
begroting en de 
rechtspositieregeling  
na advies P&O adviseur 

E27 Besluiten in het kader van de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 
10A). 

    DB mandaat Loyalis    

E28 Besluiten in het kader van “van werk naar werk” aanpak en 
trajecten (hoofdstuk 10d) 

    DB mandaat directeur managers  binnen de kaders van de 
begroting, rechtspositieregeling, 
sociaal plan/statuut, 
na advies P&O adviseur 

E29 Besluiten in het kader van de suppletieregeling o.b.v. de 
rechtspositieregeling (hoofdstuk 11A). 

    DB mandaat UWV    
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E30 Besluiten in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling 
o.b.v. de rechtspositieregeling (hoofdstuk 6A). 

    DB mandaat directeur managers  na advies P&O en binnen de 
kaders van de 
rechtspositieregelingen en/of 
de lokale regelingen 

 
Wsw medewerkers 
E31 Besluiten in het kader van de seniorenregelingen. 

 
    DB volmacht directeur managers  na advies P&O en binnen de 

kaders van de 
rechtspositieregeling 

E32 Besluiten m.b.t. het intrekken (evt. op eigen verzoek) van 
(her)indicaties. 

    DB volmacht directeur nee  binnen de kaders van de wet en 
lokaal vastgestelde regels; 
na advies  P&O adviseur en  
jurist 

E33 Aanvraag in het kader van Sw-herindicaties     DB volmacht directeur manager  in overleg met Wsw-
medewerker, na advies P&O 
adviseur 

E34 Besluiten in het kader van overgang medewerkers naar 
Baanbrekers, woonachtig in werkgebied Baanbrekers, maar 
werkzaam bij een ander (Sw-) bedrijf. 

   DB volmacht directeur manager B&C  binnen de kaders van de 
begroting, 
na advies P&O adviseur 

E35 Besluiten tot het toekennen van een tegemoetkoming in zeer 
bijzondere omstandigheden en werk gerelateerd. 
 

  DB volmacht directeur nee  na advisering van de hiervoor 
ingestelde commissie  

E36 Besluiten tot het vaststellen van het uitvoeringsbeleid inzake het 
verstrekken van subsidies en het vaststellen van subsidies in het 
kader van begeleid werken (Sw), alsmede het besluiten tot het 
aangaan van (dienstverlenings-) overeenkomsten met evt. 
begeleidingsorganisaties.  

  DB mandaat directeur managers R&P en 
werkbedrijf  

 binnen de kaders van de 
begroting 

E37 Besluiten in het kader van de Verordening persoonsgebonden 
budget begeleid werken (Sw) of diens rechtsopvolger. 
 

 DB mandaat directeur managers R&P en 
werkbedrijf  

 conform het mandaatbesluit 
van de colleges van de 
desbetreffende gemeenten en 
de uitvoeringsovereenkomst/ 
verordening. 
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Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 14 september 2018   Aldus vastgesteld door de directeur op 14 september 2018 
Het dagelijks bestuur,  
 
De voorzitter,    de secretaris 
 
 
W.J.J. Ligtenberg   mr A.H.  Kansouh      mr A.H. Kansouh 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 24 september 2018  Aldus vastgesteld door de voorzitter op 24 september 2018 
Het algemeen bestuur, 
 
De voorzitter    de secretaris      
 
 
W.J.J. Ligtenberg   mr A.H. Kansouh                  W.J.J. Ligtenberg  
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Voorstel inzake Advies audit commissie aanbesteding accountant 

Steller Wil Engelmann 

Verantwoordelijk 
manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  24-09-2018 

Beslispunten Vaststellen van BDO als accountant dienstverlener voor Baanbrekers 

Financiële gevolgen Jaarlijkse kostenbesparing van € 30K (25%). Niet begroot. 

Formatie gevolgen - 

Gevolgen 
MTsystemen 

- 

Relatie BB 2.0 - 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Juni/juli 
2018 

Wil 
Engelmann 

Gesproken met een 9-tal aanbieders 

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad 
(maak een keuze) 

datum 
vergadering 
/ nvt 

 

Besluit van het DB of AB  
(maak een keuze) 

24-09-2018 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afgewezen/ 
aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                       W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                   Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt       

Website/intranet Datum Na vaststelling door AB 

Handboek Baanbrekers Datum Na vaststelling door AB 

Opname in het archief Datum Na vaststelling door AB 

Anders nvt       
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 
Aanleiding 
Het contract met de huidige accountant Deloitte is inmiddels vervallen. Baanbrekers heeft een 
aanbestedingstraject doorlopen voor een (nieuwe)accountant. De audit commissie van Baanbrekers 
adviseert het AB BDO te selecteren als accountant voor Baanbrekers en Ruelong B.V. 
 
Argumenten (pro’s) 
Op 28-08-2018 heeft BDO de offerte voor de accountantsdienstverlening in Waalwijk gepresenteerd 
aan Baanbrekers. Namens BDO waren aanwezig de heren D. Meeuwissen (audit partner en 
verantwoordelijk namens BDO), N. van Engelen, S. Aichi en A. Revenboer. Baanbrekers werd naast 
mevrouw C. Couwenberg en de heer A. van Hamond van de audit commissie vertegenwoordigd 
door de heren W. Bak, M. Oudejans en W. Engelmann. BDO heeft haar positionering in de 
Nederlandse accountantsmarkt, haar DNA en referenties toegelicht. Aansluitend werd de relatie 
met het maatschappelijke speelveld van Baanbrekers toegelicht gevolgd door de voorgestane 
controle aanpak. Tijdens de presentatie en aansluitende interactie zijn de volgende elementen 
expliciet bevestigd door BDO. 
 
• Het inzetten van soft controls is afhankelijk van het antwoord op de vraag wat de organisatie wil 
zijn. Hierbij is het reduceren van controle maatregelen omgekeerd evenredig met de toename van 
risico’s. De organisatie zal derhalve een keuze moeten maken van de risk appetite.  
• BDO zal door de vier-kwartalenaanpak regelmatig contact hebben met het bestuur, directie, audit 
commissie, controller, manager Bedrijfsvoering en de medewerkers van Baanbrekers.  
• Het in het programma van eisen opgenomen tijdschema is realistisch en uitvoerbaar voor BDO. 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal BDO contact opnemen met de teamleider Interne 
Beheersing Baanbrekers. De interim-controle 2018 zal volgens het schema op 25-09-2018 worden 
uitgevoerd. 
• Ondanks dat er stappen zijn gezet bevindt de volwassenheid van Ruelong B.V op het gebied van 
administratieve organisatie zich op een lager niveau dan dat van Baanbrekers. Nu dit expliciet en 
transparant is vermeld heeft dit geen impact op de hoogte van de kosten die BDO voor haar 
dienstverlening in rekening brengt. 
• Het offertebedrag van € 75K exclusief BTW per jaar is een fixed fee.  De werkzaamheden 
omvatten zowel Baanbrekers als Ruelong B.V. inclusief de bijbehorende rapportages. Om de 
arbeidsbelasting voor Baanbrekers en Ruelong B.V. zoveel als mogelijk te beperken worden de 
werkzaamheden door BDO gelijktijdig uitgevoerd. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
Toelichting  
Uit de offerte blijkt dat BDO zich grondig heeft verdiept in de specifieke omgeving van Baanbrekers 
en de uitdagingen waarvoor zij staat. Dit gecombineerd met de snelheid waarop is gereageerd op 
het verzoek tot inschrijving resulteert in het beeld van een professionele en flexibele organisatie. De 
in de presentatie toegelichte pragmatische insteek van de uitvoering van de werkzaamheden sluit 
aan bij de wensen van Baanbrekers.  De prijsstelling van BDO is significant (€ 30K oftewel 25%) lager 
dan de kosten van de huidige accountant. 
 
Op grond van de presentatie en toelichting door BDO heeft de audit commissie vertrouwen in een 
goede samenwerking en adviseert zij het Algemeen Bestuur van Baanbrekers om BDO te selecteren 
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voor de uitvoering van de accountantsdienstverlening aan Baanbrekers en Ruelong B.V. conform de 
condities uit de offerte van BDO. 

Implementatie en 
communicatie 

 

Aanbestedingstraject 
accountantsdienstverlening 

Aanbestedingstraject accountantsdienstverlening. 
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1 Opdrachtformulering 
 

1.1 Aanleiding 
De accountantsdienstverlening binnen Baanbrekers wordt momenteel verzorgd door Deloitte. Dit is 
vastgelegd in een 3 jarig contract (boekjaren 2013 tot en met 2015) met een optie tot verlenging van 
2 jaren (boekjaren 2016 en 2017). De actuele controle verordening1 hanteert een periode van 4 jaren 
met een optie tot verlenging van 2 jaren. Hierdoor is er formeel geen aanleiding tot een 
aanbesteding. De jaarrekeningen 2016 en 2017 van Ruelong B.V. zijn eveneens door Deloitte 
opgesteld. Aangezien de initiële contractperiode verstreken is heeft de directeur van Baanbrekers de 
wens geuit een aanbestedingstraject accountantsdiensten op te starten. 
 

1.2 Europese aanbesteding 
De grens voor het uitvoeren van een Europese aanbesteding bedraagt € 221K exclusief BTW voor de 
gehele duur van de overeenkomst. Deloitte verwacht voor Baanbrekers € 80K en voor Ruelong B.V. € 
30K in rekening te brengen voor de jaarrekeningen 2017. Uitgaande van een 2 jarig contract en de 
huidige tarieven is hiermee een bedrag gemoeid van 2 x € 100K = € 200K. Hierdoor is een  Europese 
aanbesteding geen eis. De periode van 2 jaren is gekozen om flexibel te kunnen anticiperen op de 
mogelijke impact van Baanbrekers 2.0. 

2 Programma van eisen 
 
Het programma van eisen is op 04-07-2018 schriftelijk geaccordeerd door de audit commissie 
Baanbrekers.  De audit commissie bestaat uit mevrouw C. Couwenberg, de heer P. Flohr en de heer 
A. van Hamond. 
 

2.1. Algemene eisen 
De dienstverlening van de accountant heeft zowel betrekking op de gemeenschappelijke regeling 

Baanbrekers als Ruelong B.V. (hierna: Baanbrekers). De accountant moet voldoen aan de 

gedragscode en beroepsregels registeraccountants. Daarnaast moet de accountant werken conform 

vigerende wet- en regelgeving, de gemeentewet, de wet gemeenschappelijke regelingen, de 

commissie BBV (BVV), de geldende gemeentelijke verordeningen en ministeriële controleprotocollen 

in de sectoren Sociale Dienst (SD) en de Wet Sociale Dienstverlening (WSD). Voor Ruelong B.V. geldt 

de BVV niet. De accountant dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden hiermee 

rekening te houden. 

Een expliciete eis is dat de signatuur van de accountant past binnen het ondernemende cultuur en de 

dynamische omgeving waarin Baanbrekers opereert. Baanbrekers zoekt nadrukkelijk een accountant 

die, ondanks de regeldruk in de branche, zich meer richt op waarden- en cultuur gedreven controles 

en minder op uitputtende formaliteiten. De accountant dient tevens een bijdrage te leveren aan het 

bevorderen van een dergelijke organisatie waarbij beheersing gericht is op soft controls met 

minimale belasting van de organisatie. Wanneer de accountant onvoldoende in staat is aan te tonen 

dat aan deze eis wordt voldaan behoudt Baanbrekers zich het recht voor de accountant uit te sluiten 

om in aanmerking  te komen voor invulling van de dienstverlening.  

De door de accountant uit te voeren werkzaamheden zijn geen doel op zich en dienen dienstbaar te 

zijn aan de ambities van Baanbrekers. De aard van de onderzoeken en bezoeken en de frequentie 

                                                           
1 Controleverordening Baanbrekers 2018 ex artikel 213 Gemeentewet artikelen 2.3 en 2.4.vastgesteld in DB 08-12-2017  
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hiervan dienen voorafgaand aan iedere controle activiteit te worden afgestemd met de directie van 

Baanbrekers.  

2.2. Technische bekwaamheid 
 

2.2.1 Beroepskwalificaties 
Het accountantskantoor moet duidelijk inzicht geven in het kwaliteitsniveau en de persoonlijkheid 

van de functionarissen die zij inzetten bij de uitvoering van het controlewerk Baanbrekers. Dit geldt 

met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn voor de 

verschillende organisatieonderdelen van Baanbrekers. Verder moet het accountantskantoor inzicht 

geven in de kwaliteit van het management van het accountantskantoor. Zij moeten in ieder geval 

deel uit maken van de beroepsgroep der accountants als bedoeld in artikel 393, 1e lid van boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek. De aanbieder moet hieromtrent nadere gegevens verstrekken. 

2.2.2 Kwalificaties backoffice 
Naast de specifieke accountantsdeskundigheid is het in relatie tot de accountantscontrole van belang 

dat binnen het accountantskantoor kundigheden aanwezig zijn op het gebied van fiscaliteit, 

diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, bedrijfswaarderingen, EDP-audit, Informatisering & 

Automatisering, treasury, risico analyse, juridische vraagstukken en organisatorische aspecten. 

2.2.3 Ervaring 
Het accountantskantoor moet ervaring hebben met de controle van SD-en en WSD-werkbedrijven en 

moet tevens goed op de hoogte te zijn van de specifieke gemeentelijke kenmerken. Daarnaast moet 

het kantoor kunnen schakelen tussen de eisen die gelden voor een overheidsorganisatie en een B.V. 

Dit moet onder meer blijken uit het feit dat de aanbieder tenminste 6 andere SD-en WSD-en als 

referentie opgeeft. Deze referenties mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. 

2.2.4 Continuïteitswaarborgen personeel 
Het accountantskantoor moet aantonen dat medewerkers van het accountantskantoor tijdens de 

contractperiode langdurig worden ingezet bij de controlewerkzaamheden van Baanbrekers. Het 

aantal personeelswisselingen moet tot een minimum beperkt worden. De medewerkers hebben 

ruime kennis van en ervaring met de uitvoering van de werkzaamheden bij SD-en en WSD-en. 

2.2.5 Goed geïnformeerd 
Het is van belang dat het accountantskantoor goed op de hoogte is van de voor de gemeenten, SD-en 

en WSD-en relevante actuele ontwikkelingen en dat zij Baanbrekers hierin proactief kan 

ondersteunen en adviseren. Het accountantskantoor moet vroegtijdig op de hoogte zijn van 

veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en een dusdanige relatie met de rijksoverheid 

en/of andere instanties onderhouden dat deze informatie daadwerkelijk vroegtijdig bekend is. 

Daarnaast is de accountant op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van 

bedrijfsvoering, automatisering, faciliteiten, et cetera. 

2.2.6 Reactiesnelheid 
Het accountantskantoor moet snel en adequaat kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen binnen 

Baanbrekers. Het accountantskantoor moet duidelijk aangeven of zij dit kan garanderen en hoe zij dit 

organiseert. 

2.2.7 Klachtenprocedure 
Het accountantskantoor moet een procedure voor de afhandeling van klachten hebben en zij moet 

inzicht geven in deze klachtenprocedure. 
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2.3. Controle eisen 

2.3.1. Algemene eisen en begrippen 
De werkzaamheden omvatten de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening 

dan wel de in het vennootschapsrecht BW boek 2 bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door 

het Algemeen Bestuur benoemde accountant van: 

• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte 
en samenstelling van het vermogen; 

• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 
• het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met 

de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels zoals is bedoeld in 
artikel 186 Gemeentewet; 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 
• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken, waarbij de nadere 
regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het 
zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

 

2.3.2. De goedkeuringstoleranties 
De goedkeuringstoleranties voor maximaal aanvaardbare fouten en onzekerheden zijn conform de 
percentages genoemd in het besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) op basis 
van de totale lasten van Baanbrekers.  
 
De accountantscontrole Baanbrekers is toegespitst op de certificerende functie. Het betreft de 
werkzaamheden die beschreven zijn in artikel 213 van de Gemeentewet: 
U voert het onderzoek naar de jaarstukken uit en geeft hierover een oordeel in de vorm van een 
accountantsverklaring, alsmede een verslag van bevindingen.  
U stelt vast in hoeverre de jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de baten en lasten en 
de balansmutaties en in welke mate het BBV en het BAPG zijn nageleefd.  

 U valideert de jaarlijkse en incidentele verantwoordingen waarvoor een accountantscontrole 
in de regelgeving is voorgeschreven. In deze opdracht zijn deze verantwoordingen nader 
gespecificeerd. Omtrent de uitkomsten van het onderzoek geeft u een accountantsverklaring 
af, rekening houdend met de bepalingen van de specifieke regelgeving. 

 U legt via specifiek afzonderlijke bijlagen in de jaarstukken verantwoording af voor een 
aantal benoemde rijksbijdrageregelingen op basis van Single Information Single audit (SiSa). 

 U geeft controleverklaringen af van additioneel opkomende verzoeken waaronder de interim 
controle waarin een oordeel wordt gegeven over de (primaire)processen die worden 
gehanteerd voor de interne beheersing. 

 
U rapporteert in het verslag van bevindingen de bij de controle van de jaarrekening geconstateerde 

en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden aan het Algemeen Bestuur. De bevindingen uit de 

interim controle (managementletter) worden gerapporteerd aan de directeur en de manager 

Bedrijfsvoering & Control. Bij de rapportering neemt u een rapporteringstolerantie in acht die 

bepalend is voor het al dan niet rapporteren van een fout of onzekerheid. De rapporteringstolerantie 

is gelijk aan de hiervoor genoemde goedkeuringstoleranties. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

c.q. de AVA van Ruelong B.V. heeft de bevoegdheid een lagere rapporteringstolerantie voor te 

schrijven dan aangegeven in het BAPG. Dit heeft geen gevolgen op de omvang van de 

controlewerkzaamheden, maar wel voor de door u te rapporteren geconstateerde en niet 

gecorrigeerde fouten. 
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2.3.3. Overige taken  
Naast de certificerende functie hebt u als controlerend accountant ook een natuurlijke adviesfunctie. 

Deze komt tot uiting door ongevraagde en proactieve waarde toevoegende adviezen die tijdens de 

werkzaamheden worden gegeven. Onder andere in de managementletter die u naar aanleiding van 

interim-controle moet uitbrengen worden deze adviezen zichtbaar. Onderwerpen die dan aan de 

orde kunnen komen zijn onder meer : 

 administratieve organisatie 

 ICT-systemen 

 (primaire)processen 

 bedrijfsvoering 

 fiscale aangelegenheden 

 verslaggeving 

 risicoanalyse 
 
Meerwerk wordt alleen gehonoreerd na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. 
 

2.3.4. Vereiste resultaten 
De resultaten van de controlerende werkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie moeten per 
kalenderjaar uitmonden in een managementletter, een verslag van bevindingen en een 
accountantsverklaring, 
 

2.3.5. Uitvoering 
 
A. Tijdschema. 

Voor de uitvoering van de controlewerkzaamheden hanteert Baanbrekers het volgende 
tijdschema. U neemt de genoemde data strikt in acht. 
 

 
 
B. Rapportages.   

U stelt minimaal drie soorten rapportages op: 
1. Managementletter:  

Hierin beschrijft u, naar aanleiding van de interim-controle, de mogelijke risico's, verbeter- 
en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur) en 
overige, in het kader van voor de bedrijfsvoering van belang zijnde onderwerpen. 

2. Verslag van bevindingen:  
U stelt dit verslag op na afronding van de controle op de jaarrekening. Hierin is opgenomen 
een verslag van de resterende dan wel geconstateerde fouten, onzekerheden of mogelijke 
verbeteringen op het gebied van de verslaglegging. Uw opmerkingen zijn van dien aard dat 
ze nimmer afbreuk doen aan de strekking van de accountantsverklaring.  

3. Accountantsverklaring:  
U stelt deze verklaring op na afronding van de controle op de jaarstukken; 

Omschrijving jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Plan van aanpak bij teamleider Interne Beheersing (TIB) 15

Overleg aan te leveren stukken met TIB 15

Afstemming interviews en te controleren dossiers met TIB 2

Controle jaarstukken boekjaar t-1 14

Bespreken verslag van bevindingen t-1 en accountantsverklaring in DB en auditcie 14

Bespreken accountantsrapport AB 14

Interim controle boekjaar t 25

Verslag van bevindingen interim controle boekjaar t in DB en auditcie 31

Bespreken managementletter in AB 15
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C. Controleteam 

Uitgangspunt is dat het team dat bij Baanbrekers de controlerende werkzaamheden uitvoert, 
bestaat uit professionals met ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke overheden in het 
bijzonder SD en WSD en voor deze sector(en) relevante onderwerpen om de doelstellingen van 
deze opdracht te kunnen realiseren. Bij de uitvoering van de controle en advieswerkzaamheden 
wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk digitale hulpmiddelen zowel vanuit de accountant als 
vanuit Baanbrekers. De eindverantwoordelijke heeft minimaal de kwalificatie van 
registeraccountant (RA), hetgeen blijkt uit inschrijving in het daartoe bestemde register. 
 

D. Communicatie 
Voorafgaand aan de interim- en jaarrekeningcontrole vindt er minimaal 1 maand van tevoren, 
overleg plaats over de op te leveren stukken en het tijdsbestek waarin e.e.a. moet worden 
opgeleverd. Minimaal 2 weken voorafgaande aan de controle informeert de accountant de 
teamleider Interne Beheersing Baanbrekers over de interviews die worden gehouden en de 
dossiers die worden gecontroleerd. Dit maakt het mogelijk om over de juiste personen en 
dossiers te kunnen beschikken. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende 
accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de 
auditcommissie en de controller. U dient jaarlijks een plan van aanpak aan te leveren voor het 
komende controlejaar bij de teamleider Interne Beheersing. U voert met ons overleg en wel na 
afronding van de interim-controle en de controle op de jaarrekening. U bespreekt voorafgaand 
aan de behandeling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur het verslag van bevindingen 
in de vergadering van het Dagelijks Bestuur en de auditcommissie. U verstrekt ongevraagd alle 
verslagen of rapporten, anders dan de accountantsverklaring, het rapport van bevindingen en de 
managementletter, die u over Baanbrekers uitbrengt. 
 

2.3.6. Randvoorwaarden 
De accountant moet aantoonbaar voldoen aan de AVG en compliant zijn aan de ISO 27001 norm 
(informatieveiligheid). Het opstellen van een verwerkersovereenkomst kan tot de vereisten behoren. 
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd gedurende een periode van 2 jaren, te weten 
over de boekjaren 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 met een optie tot verlenging van 
tweemaal één jaar. De controles hebben dus betrekking op de jaarrekeningen 2018 en 2019. 
 

2.4 Algemene inkoopvoorwaarden  
In de bijlage zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers opgenomen. Deze zijn  eveneens 
van toepassing op Ruelong B.V.  
 

2.5 Offerte 
 

2.5.1 Opbouw offerte 
In uw offerte geeft u aan welke visie u hebt op het gebied van de certificerende functie, welke 

ervaringen uw organisatie heeft op het gebied van controlewerkzaamheden bij gemeentelijke 

overheden en sociale diensten en u vermeldt zes referentie sociale diensten en/of sociale 

werkbedrijven waarmee u minimaal 3 jaren recente ervaring heeft. Uw offerte is gebaseerd op vaste 

aanneemsommen (excl. BTW). Hier moet u een splitsing aanbrengen in de reguliere 

accountantswerkzaamheden en een bedrag per specifieke vorm van dienstverlening. U neemt reis- 

en verblijfkosten als vaste post op in uw offerte. Deze kunnen nimmer overschreden worden. 



Aanbesteding accountantsdiensten  6 

2.5.2 Uitbrengen offerte 
U brengt op basis van dit programma van eisen uiterlijk 24-07-2018 voor 10:00 uur een schriftelijke 
offerte uit. Wij nemen geen offertes in behandeling die te laat zijn ontvangen. U richt uw offerte aan: 
 
Dagelijks Bestuur Baanbrekers/Ruelong B.V. 
t.a.v. de heer W. Bak, directeur 
Postbus 15 
5140 AA  WAALWIJK  
 
E-mail: WalterBak@baanbrekers.org 
 
Gelieve de offerte eveneens te mailen aan: WilEngelmann@baanbrekers.org  

3 Long list 
 
Omgevingsschets 
De drie grote accountantskantoren (Deloitte, EY en PwC) die actief zijn op de gemeentelijke 
controlemarkt trekken zich mede als gevolg van capaciteitsproblemen meer en meer terug. Met 
name kleine en middelgrote gemeenten worden hiermee geconfronteerd. Toezicht op kwaliteit, 
kantoorroulaties, risico's en een krappe arbeidsmarkt maken dat kantoren keuzes moeten maken in 
hun klantenportefeuille. Kosten voor  extra werk, als gevolg van de overheveling van zorgtaken en -
gelden naar gemeenten (het ‘sociaal domein’) en controle van de Wnt, zorgen bovendien regelmatig 
tot onenigheid tussen gemeenten en hun accountants. De middelgrote spelers Baker Tilly Berk en 
BDO hebben de afgelopen jaren een flink deel van de markt overgenomen. 

 
Tijdens een inventarisatie onder de deelnemers een BBV-cursus afkomstig uit het gehele land bleek 
dat de accountantsvoorkeur nog steeds uitgaat van de big four: 
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De deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers maken gebruik van 
de volgende accountants: 
 

Gemeente Accountant 

Waalwijk PWC 

Heusden BDO 

Loon op Zand RSM (voorheen Deloitte) 
 
Praktijkervaringen accountantskantoren 
De gebruikerservaringen van de meeste gemeenten uit de BVV-cursus en gemeenschappelijke 
regeling sluiten goed op elkaar aan. Punten van kritiek zijn de regelmatige herhaal- en 
verdiepingsvragen die door de accountant worden gesteld (leidt tot rework) en dat het lang duurt 
voordat de accountant op vragen reageert. Vanuit de kennis van de accountant wordt op een 
bescheiden wijze meegedacht met de klant. De grondhouding van de accountant wordt als minder 
kritisch ervaren en niet al te streng. De accountant neemt meestal niet een duidelijk standpunt in bij 
voorstellen of vragen. Over het algemeen wordt de samenwerking met de accountant als prettig 
ervaren. Op basis van deze generieke signalen mag worden geconcludeerd dat er geen duidelijke 
voorkeur is voor een accountantskantoor en dat de tevredenheid en voorkeur veelal bepaald wordt 
tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierbij is de relatie met de uitvoerende accountant 
een belangrijke en onderscheidende factor. 
 
Long list accountantskantoren 
Op basis van enkele objectieve criteria is onderzocht welke accountantskantoren voor het leveren 
van accountantsdiensten aan Baanbrekers/Ruelong B.V. in aanmerking komen.  
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Deloitte PWC EY BDO

Verdeling accontantskantoren bij gemeenten 
BBV cursus

Omschrijving Deloitte Big 4 accountant Andere accountant Locale accountant

Kennis van de organisatie Baanbrekers +/+ -/+ -/- -/-

Kennis van de organisatie Ruelong B.V. +/+ -/+ -/- -/-

Bekendheid met processen en systemen Baanbrekers +/+ -/+ -/- -/-

Bekendheid met processen en systemen Ruelong B.V. +/+ -/+ -/- -/-

Bekendheid met directie, MT en medewerkers +/+ -/- -/- -/-

Eén accountant voor Baanbrekers en Ruelong B.V. +/+ ? ? ?

Kennis van het sociale domein +/+ +/+ ? ?

Kennis BBV +/+ +/+ ? ?

Onafhankelijksbeoordeling +/+ +/+ ? ?

Kwaliteitsborging +/+ +/+ ? ?

Continuïteitsgarantie +/+ +/+ ? ?
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Specifieke situatie Baanbrekers en Ruelong B.V. 
De organisatie van Baanbrekers laat een hybride structuur zien. Enerzijds moet, als resultante van de 
gemeenschappelijke regeling, worden voldaan aan de overheids governance van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). Anderzijds zijn de regels van het vennootschapsrecht inclusief 
fiscaliteiten van toepassing op Ruelong B.V. Vanwege de continuïteitsgedachte ondersteunt 
Baanbrekers Ruelong B.V. financieel waardoor er een structurele liaison bestaat met Ruelong B.V. De 
accountant dient hiermee in zijn werkzaamheden rekening te houden. 
 
Strategie en organisatie 
Baanbrekers bevindt zich momenteel in een heroriëntatie fase waarbij de toekomst strategie op 
welke wijze vorm wordt gegeven aan de participatiewet opnieuw wordt overwogen. Dit heeft tot 
gevolg dat processen en functies tegen deze achtergrond worden heroverwogen. Een van de 
efficiency voorstellen is administraties zo veel als mogelijk te centraliseren. Dit legt een claim op de 
administratieve functie die momenteel drijft op de kennis en know how van 2 tijdelijke externe 
medewerkers. De positie van een tweetal MT-leden is vacant en de interim directeur beëindigt eind 
augustus zijn werkzaamheden. Begin september start een nieuwe directeur die niet afkomstig is uit 
het gemeentelijke sociale domein.  
 
Advies 
Op grond van genoemde aspecten wordt geadviseerd op dit moment de organisatie zo min mogelijk 
te belasten met de extra werkzaamheden verbonden aan een accountantswissel en de aanbesteding 
pragmatisch te benaderen. 

4 Short list 
Op basis van de long list is besloten bij ‘the next 9’ accountants die in Nederland actief zijn te 
inventariseren of er ervaring is binnen SD en WSW-bedrijven én of er interesse is de 
accountantsdienstverlening voor Baanbrekers/Ruelong B.V. uit te voeren. 
 

 
 
The next 9 groep is bepaald op basis van de omzetgroei van 2016 ten opzichte van 2015. Daarnaast is 
gekeken naar het omzetvolume.  Deze wordt hierbij impliciet als indicator voor kwaliteit en 

Rating accountant Omzet-

 omzet omzet fte’s omzet/fte omzet fte’s omzet/fte groei

14 DRV 40€              354 113€           47€           406           115€           16,3%

5 BDO 232€         1.986        117€           250€         2.207        113€           7,7%

2 PwC 697€         4.110        170€           744€         4.440        168€           6,7%

8 Baker Tilly Berk 85€             628 135€           91€           656           138€           6,7%

9 Mazars 77€             561 137€           82€           600           137€           6,5%

10 Alfa 69€             696 99€             73€           751           97€             5,1%

1 Deloitte 785€         4.795        164€           814€         4.808        163€           3,7%

11 De Jong & Laan 61€             523 117€           63€           532           118€           2,8%

4 KPMG 592€         3.824        155€           608€         3.823        159€           2,7%

3 EY 710€         3.731        190€           727€         4.029        180€           2,4%

12 ABAB 56€             586 96€             57€           610           94€             2,0%

6 Flynth 130€         1.195        109€           129€         1.177        110€           -0,8%

15 Countus 44€              466 94€             44€           447           98€             -0,9%

13 Grant Thornton 49€              371 132€           49€           365           133€           -1,0%

7 Accon avm 100€           978 102€           94€           904           104€           -6,2%

Publieke Sector Accountants

20162015



Aanbesteding accountantsdiensten  9 

continuïteit beschouwd. Aan deze lijst is het accountantskantoor Publieke Sector Accountants (PSA) 
toegevoegd vanwege de specifieke kennis in de publieke sector.   
 
Na telefonisch contact gaven de volgende kantoren aan over SD/WSW ervaring te beschikken én 
geïnteresseerd te zijn: 
 

Kantoor  Contactpersoon Toelichting 

BDO Sabine Maaskant Gaf direct aan oprecht geïnteresseerd te zijn.  

Baker Tilly Berk Rik Opendorp Kent Baanbrekers en is accountant van IBN en soortgelijke. 

KPMG René van der Kruk Nogal rationele benadering. “Gezien de omvang van de 
werkzaamheden moet wel rekening worden gehouden met een 
passende fee”. 

PSA Arjan Sallehart Kleiner kantoor, vennoot afkomstig van Deloitte. Vestgingsplaats 
Rotterdam. Laat een actieve indruk achter en lijkt te mactchen 
met de specifieke kenmerken uit het programma van eisen. 

 
De volgende kantoren gaven aan niet over de vereiste ervaring en of capaciteit te beschikken:  
 

Kantoor  Contactpersoon Toelichting 

PwC 
 

Martine Koedijk Te weinig capaciteit en samenloop met werkzaamheden andere 
gemeenten. 

Mazars Koen Thomassen Geen affiniteit met sociaal domein, wel geïnteresseerd. 

Alfa Esther van Uitert Te weinig specifieke ervaring en kunde en geen capaciteit. 

EY 
 

Marita de Hair Geen capaciteit voor jaarrekening 2018. Accountant van Diamant 
en Ergon. 

ABAB Geert Siefken Geen ervaring binnen sociaal domein. 

 
Op grond van deze inventarisatie zijn BDO, Baker Tilly Berk en PSA  op 16-07-2018 schriftelijk 
benaderd voor de opdracht/inschrijving. Als deadline voor het aanleveren van de offerte bij de 
directeur van Baanbrekers is 27-07-2018 17:00 uur gehanteerd. 
 

Kantoor  Toelichting 

BDO Heeft op 25-07-2018 een offerte aangeleverd. 

Baker Tilly Berk 
 
 

Heeft zich op 19-07-2018 schriftelijk teruggetrokken. Motivatie: onvoldoende tijd om 
aan de deadline van de offerte te voldoen. Daarnaast onvoldoende capaciteit om 
werkzaamheden voor ons te verrichten.  

PSA 
 
 
 
 
 
 

Kan niet aan de offerte deadline voldoen. De offerte kan niet eerder dan 10-08-2018 
worden aangeleverd. PSA geeft aan niet alle expertises van de big 4 in huis te hebben 
maar kan deze desgewenst wel inhuren.  
Aangezien zowel de directeur als de adviseur planning & control op 10 augustus met 
vakantie zijn kan de offerte pas begin september worden beoordeeld. Dit is redelijk laat 
vanwege het consulteren van de audit commissie. Daarnaast komt de gewenste 
uitvoering van de interim controle in Q3/Q4 wellicht in het gedrang. 

 
Gezien bovenstaande adviseert Planning & Control vooralsnog alleen met BDO verder te gaan. De 
audit commissie Baanbrekers heeft deze conclusie tijdens een bijeenkomst op 01-08-2018 
onderschreven.  
 
Accountantskantoor BDO wordt uitgenodigd een presentie te verzorgen waarna de leden van de 

audit commissie en enkele collega’s die vanuit hun rol direct en intensief contact hebben met de 

accountant verdiepingsvragen kunnen stellen. 
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5 Presentatie accountant 
Op 28-08-2018 heeft BDO de offerte voor de accountantsdienstverlening in Waalwijk gepresenteerd 
aan Baanbrekers. Namens BDO waren aanwezig de heren D. Meeuwissen (audit partner en 
verantwoordelijk namens BDO), N. van Engelen, S. Aichi en A. Revenboer. Baanbrekers werd naast 
mevrouw C. Couwenberg en de heer A. van Hamond van de audit commissie vertegenwoordigd door 
de heren W. Bak, M. Oudejans en W. Engelmann. BDO heeft haar positionering in de Nederlandse 
accountantsmarkt, haar DNA en referenties toegelicht. Aansluitend werd de relatie met het 
maatschappelijke speelveld van Baanbrekers toegelicht gevolgd door de voorgestane controle 
aanpak. Tijdens de presentatie en aansluitende interactie zijn de volgende elementen expliciet 
bevestigd door BDO. 
 

 Het inzetten van soft controls is afhankelijk van het antwoord op de vraag wat de organisatie 
wil zijn. Hierbij is het reduceren van controle maatregelen omgekeerd evenredig met de 
toename van risico’s. De organisatie zal derhalve een keuze moeten maken van de risk 
appetite.  

 BDO zal door de vier-kwartalenaanpak regelmatig contact hebben met het bestuur, directie, 
audit commissie, controller, manager Bedrijfsvoering en de medewerkers van Baanbrekers.  

 Het in het programma van eisen opgenomen tijdschema is realistisch en uitvoerbaar voor 
BDO. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal BDO contact opnemen met de teamleider 
Interne Beheersing Baanbrekers. De interim-controle 2018 zal volgens het schema op 25-09-
2018 worden uitgevoerd. 

 Ondanks dat er stappen zijn gezet bevindt de volwassenheid van Ruelong B.V op het gebied 
van administratieve organisatie zich op een lager niveau dan dat van Baanbrekers. Nu dit 
expliciet en transparant is vermeld heeft dit geen impact op de hoogte van de kosten die 
BDO voor haar dienstverlening in rekening brengt. 

 Het offertebedrag van € 75K exclusief BTW per jaar is een fixed fee.  De werkzaamheden 
omvatten zowel Baanbrekers als Ruelong B.V. inclusief de bijbehorende rapportages. Om de 
arbeidsbelasting voor Baanbrekers en Ruelong B.V. zoveel als mogelijk te beperken worden 
de werkzaamheden door BDO gelijktijdig uitgevoerd. 

6 Advies audit commissie 
Uit de offerte blijkt dat BDO zich grondig heeft verdiept in de specifieke omgeving van Baanbrekers 
en de uitdagingen waarvoor zij staat. Dit gecombineerd met de snelheid waarop is gereageerd op het 
verzoek tot inschrijving resulteert in het beeld van een professionele en flexibele organisatie. De in 
de presentatie toegelichte pragmatische insteek van de uitvoering van de werkzaamheden sluit aan 
bij de wensen van Baanbrekers.  De prijsstelling van BDO is significant (€ 30K oftewel 25%) lager dan 
de kosten van de huidige accountant. 
 
Op grond van de presentatie en toelichting door BDO heeft de audit commissie vertrouwen in een 
goede samenwerking en adviseert zij het Algemeen Bestuur van Baanbrekers om BDO te selecteren 
voor de uitvoering van de accountantsdienstverlening aan Baanbrekers en Ruelong B.V. conform de 
condities uit de offerte van BDO.  
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Bijlage 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN BAANBREKERS 
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
TOEPASSELIJKHEID ALGEMEEN  
Artikel A 1.  
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen, op alle Offertes die door 
een Contractant aan Baanbrekers worden gedaan alsmede op elke Overeenkomst en/of juridische 
verbintenis waarbij een Contractant (een) Prestatie(s) levert aan Baanbrekers.  

2. Van deze inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk 
schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.  

3. Indien een bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde (een) nieuwe bepaling (of 
bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden 
genomen.  

4. De algemene (verkoop)voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
DEFINITIES  
Artikel A 2.  
In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder de volgende met hoofdletter geschreven 
woorden:  
> Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan Baanbrekers.  

> Baanbrekers: Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, handelend onder de naam Baanbrekers en 
gevestigd te Waalwijk, aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX.  

> Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Baanbrekers.  

> Dienst(en): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een  
 
specifieke behoefte van Baanbrekers.  
> Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 van het Burgerlijk 
Wetboek.  

> Leverancier: de leverancier van Goederen, Diensten en/of Werken bij wie Baanbrekers een 
Offerteaanvraag heeft gedaan, maar met wie nog geen Overeenkomst is aangegaan.  

> Levering(en): de door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van  
 
Baanbrekers te leveren Goederen.  
> Offerte: een schriftelijk aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

> Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Baanbrekers voor te verrichten 
Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de wet en van toepassing zijnde richtlijnen.  

> Overeenkomst: al hetgeen tussen Baanbrekers en de Contractant is overeengekomen.  

> Partij(en): Baanbrekers en/of de Contractant.  
> Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 
schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.  

> Prestatie(s): de te verrichten Levering(en) en/of Dienst(en) en/of Werken.  
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> Werkdag: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, 
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale 
feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag waarop de verjaardag van het Staatshoofd 
officieel wordt gevierd.  

> Werk(en): Uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van werk, 7:750 BW), niet 
zijnde Levering(en) of Dienst(en).  
 
OFFERTE, OPDRACHT, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST  
Artikel A 3.  
1. Baanbrekers kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is op grond van 
de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. Baanbrekers zal geen 
kosten of schade verschuldigd zijn/vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

2. De Offerte van de Leverancier wordt geacht gedurende negentig dagen na dagtekening bindend te 
zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

3. De Leverancier is na het uitbrengen van een Offerte te allen tijde verplicht om Baanbrekers op de 
hoogte te stellen van (aanstaande) prijswijzigingen, ook voordat een Overeenkomst tot stand is 
gekomen.  

4. De met de Offerte gepaard gaande kosten en die van eventueel noodzakelijke documentatie, 
presentatie en/of monsters voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor 
rekening en risico van de Leverancier.  

5. De in de Offerte vermelde prijs is vast en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op alle kosten 
betrekking te hebben die nodig zijn om de Prestatie(s) te leveren op de door Baanbrekers 
aangewezen plaats en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van 
de Leverancier, met uitzondering van de verschuldigde btw. Onder deze kosten vallen bijvoorbeeld 
lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die verband houden met de productie, het vervoer, de 
levering en de verzekering.  

6. De Overeenkomst komt tot stand doordat de daartoe bevoegde persoon bij Baanbrekers, die 
gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen, een Offerte van een Leverancier door 
middel van een schriftelijke bevestiging aanvaardt.  

7. Indien de Leverancier een Offerte via de elektronische weg doet, komt de Overeenkomst tot stand 
door expliciete aanvaarding van de Offerte door Baanbrekers via de elektronische weg.  

8. Een wijziging (bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend – een prijsaanpassing) van en/of aanvulling  
 
op een Overeenkomst door de Contractant kan alleen worden doorgevoerd indien deze tijdig aan 
Baanbrekers bekend is gemaakt en schriftelijk uitdrukkelijk wordt goedgekeurd door de daartoe 
bevoegde persoon die gerechtigd is Baanbrekers daartoe te vertegenwoordigen. 

 

B. UITVOERING OVEREENKOMST  
 
Artikel B 1. ALGEMENE VERPLICHTINGEN CONTRACTANT  
1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking 
met Baanbrekers nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.  
2. De tussen de Contractant en Baanbrekers overeengekomen (Af)leverdatum geldt als een fatale 
termijn. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn voor de uitvoering van 
de betreffende Prestatie(s), zoals vermeld in de Overeenkomst, is verstreken en de desbetreffende 
Prestatie(s) niet of niet volledig/correct zijn uitgevoerd.  
3. De Prestatie(s) wordt (worden) geacht te zijn (Af)geleverd, op het moment dat  
deze door de Contractant op de door Baanbrekers aangewezen plaats zijn (Af)geleverd en 
Baanbrekers daar vrij over kan beschikken c.q. gebruik van kan maken. In het geval er sprake is van 
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levering van Diensten of Werken dan geldt het moment waarop een opleveringsrapport door beide 
partijen is ondertekend als moment van Levering.  
4. Indien de Contractant ter uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden op terreinen of  
in de gebouwen van Baanbrekers dient te verrichten, dienen de Contractant, en de onder hem 
werkzame personen of door hen ingeschakelde derden, de instructies van Baanbrekers en de ter 
plaatse bij Baanbrekers geldende voorschriften in acht te nemen, alsmede de  
werkzaamheden tijdens de door Baanbrekers opgegeven tijden uit te voeren.  
5. De Contractant zal Baanbrekers op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en 
desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om 
Baanbrekers direct schriftelijk onder vermelding van de reden in te lichten over feiten en 
omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming, feiten en omstandigheden 
waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden, alsmede de maatregelen die Contractant 
zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Deze mededeling  
ontslaat de Contractant niet van diens verplichtingen, bijvoorbeeld die ter zake de fatale termijn. Dit 
laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst en/of 
wettelijke bepalingen.  
6. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring/medewerking van Baanbrekers, kan de 
Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden 
of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. Baanbrekers 
kan aan deze toestemming eenzijdig nadere voorwaarden verbinden.  
7. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of personeel van 
Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 
personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op 
een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 
102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het 
afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.  
8. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te 
informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en Baanbrekers bij de uitvoering van 
de Overeenkomst.  
9. De Contractant vrijwaart Baanbrekers voor strafrechtelijke boetes en eventuele bestuurlijke 
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 
het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of Baanbrekers krijgt opgelegd.  
10. De Contractant zal vooraf of tegelijkertijd met de (Af)levering, alle informatie, documentatie, 
inlichtingen, aanwijzingen en dergelijke die Baanbrekers redelijkerwijs nodig heeft om optimaal 
gebruik te maken van de Prestatie(s) aan Baanbrekers in de Nederlandse taal kosteloos ter 
beschikking stellen. Baanbrekers is vrij in het gebruik hiervan, waaronder begrepen het 
vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.  
11. Slechts voor zover de Contractant daartoe expliciet en schriftelijk is gemachtigd door Baanbrekers 
zal de Contractant optreden als gemachtigde van Baanbrekers. Eventuele negatieve gevolgen van het 
in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin, komen voor rekening en risico van de 
Contractant.  
 
Artikel B 2. ACCEPTATIE, KWALITEIT EN KEURING  
1. De (Af)levering van de Prestatie(s) zoals hiervoor in artikel B.1 beschreven  
geldt niet als aanvaarding door Baanbrekers.  
2. Binnen veertien dagen na (Af)levering zal Baanbrekers de Prestatie(s) inspecteren met betrekking 
tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en vaststellen of de Prestatie(s) voldoet (voldoen) aan 
hetgeen is overeengekomen en aan de geldende Nederlandse of Europese wet- en regelgeving met 
betrekking tot in ieder geval, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.  
3. Baanbrekers zal de Contractant binnen redelijke termijn, welke termijn in ieder geval niet verstrijkt 
binnen veertien dagen na (Af)levering, schriftelijk informeren of de Prestatie(s) is/zijn geaccepteerd. 
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In het geval Baanbrekers de Contractant niet binnen redelijke termijn schriftelijk over de acceptatie 
heeft geïnformeerd, wordt Baanbrekers geacht de Prestatie(s) te hebben geaccepteerd.  
4. In het geval Baanbrekers de Prestatie(s) afkeurt c.q. niet accepteert, zal Baanbrekers de 
Contractant daarvan zo spoedig mogelijk gemotiveerd op de hoogte stellen. Baanbrekers heeft in dat 
geval het recht om:  
a. door het stellen van een redelijke termijn, de Contractant de mogelijkheid te geven voor zijn risico 
en rekening de voorkomende gebreken aan de geleverde Prestatie(s) te (laten) herstellen of de 
geleverde Prestatie(s) te (laten) vervangen/opnieuw te verrichten; of  
b. de geleverde Prestatie(s) te retourneren aan de Contractant.  
De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de Contractant. Indien terugzending 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Baanbrekers de Prestatie(s) voor rekening en risico van de 
Contractant onder zich houden.  
 
Artikel B 3. GARANTIE  
 
1. De Contractant garandeert:  
a. dat de geleverde (installatie/montage van de) Prestaties uitgevoerd zijn zoals overeengekomen en 
derhalve, onder andere, van goede kwaliteit zijn, compleet zijn, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn 
voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;  
b. dat de Prestaties voorts voldoen aan de relevante Nederlandse en/of Europese wet- en 
regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteitsnormen alsmede aan, indien van toepassing, de geldende milieunormen en/of 
gezondheidsnormen en garandeert Baanbrekers het vrije en ongestoorde gebruik ervan, bijgebreke 
waarvan de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim verkeert en dienovereenkomstig 
schadeplichtig is jegens  
Baanbrekers.  
2. De Contractant verleent tenminste bovengenoemde garanties voor de Prestaties gedurende een 
periode van twaalf maanden vanaf het moment dat Baanbrekers de Prestaties heeft geaccepteerd, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de 
Contractant indien en voor zover die op grond van wet- en/of regelgeving verder strekt dan hiervoor 
vermeld.  
3. De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar, of een termijn die 
schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen 
worden geleverd.  
4. De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel 
mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Baanbrekers ter beschikking te 
stellen.  
 
Artikel B 4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO  
1. De te leveren en geleverde Prestaties zijn en blijven voor risico van de Contractant tot het moment 
dat deze namens Baanbrekers door een daartoe bevoegd persoon in ontvangst zijn genomen en 
overeenkomstig het in deze inkoopvoorwaarden bepaalde zijn geaccepteerd.  
2. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, berust het risico voor zaken die door Baanbrekers aan 
de Contractant ter beschikking zijn gesteld voor bijvoorbeeld reparatie, herstel of een andere be- of 
verwerking, bij de Contractant.  
3. Gezien hetgeen hiervoor is bepaald, is de Contractant verplicht de Prestatie(s) en de in het vorige 
lid bedoelde zaken naar behoren en voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden en 
andere maatregelen te treffen om het tenietgaan, verlies van of schade daaraan te voorkomen of 
beperken.  
 
Artikel B 5. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY  
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1. Contractant verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 
waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei 
wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te 
gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking 
noopt.  
2. Contractant zal de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten 
deze geheimhoudingsplicht na te leven.  
3. De geheimhoudingsplicht blijft voor Contractant tijdens en na afloop van een Overeenkomst van 
kracht.  
4. Baanbrekers heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de 
Contractant en/of de voor die Contractant werkzame personen en/of door die Contractant 
ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden 
en de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op de Contractant.  
5. Contractant verplicht zich om de eventuele verwerking van privacy- en persoonsgegevens 
overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en privacywetgeving 
uit te voeren, waarbij Contractant in ieder geval passende technische en organisatorische 
maatregelen treft om de privacy- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige 
vorm van onrechtmatige verwerking.  
 
Artikel B 6. INTELLECTUEEL EIGENDOM  
1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat 
voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Baanbrekers, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om 
niet over aan Baanbrekers. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het 
bewerkstelligen van de overdracht.  
2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de 
(uitvoering van de) Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij 
gebruik maakt van enige bijdrage van Baanbrekers en/of derden.  
3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in 
het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. Een eventueel door 
de Contractant gemaakt eigendomsvoorbehoud is niet van toepassing. Baanbrekers wijst een 
dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De Contractant aanvaardt deze afwijzing 
uitdrukkelijk.  
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.  
5. Baanbrekers behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader 
van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt Werk. De Contractant erkent dit 
voorbehoud.  
6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten 
en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Baanbrekers in de weg zouden kunnen staan, 
zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart Baanbrekers tegen 
alle aanspraken van derden dienaangaande.  
7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg 
met Baanbrekers te bewerkstelligen dat Baanbrekers het ongestoorde gebruik van het geleverde zal 
kunnen voortzetten.  
8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting 
geldt, zal de Contractant alle schade van Baanbrekers vergoeden inclusief proceskosten, waaronder 
tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.  
 
Artikel B 7. WIJZIGING OVEREENKOMST  
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1. Baanbrekers is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na 
overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.  
2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.  
 
Artikel B 8. UITRUSTING EN MATERIALEN  
1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te gebruiken - niet van Baanbrekers afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder 
gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de door haar bij de 
uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, uitrusting en overige zaken en dient deze 
voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
Artikel B 9. AANSPRAKELIJKHEID  
1. Indien de Contractant in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst 
en/of deze algemene inkoopvoorwaarden tekortschiet, is hij zonder nadere ingebrekestelling na 
afloop van de fatale termijn (van rechtswege) in verzuim en gehouden alle door Baanbrekers door 
die tekortkoming geleden en te lijden schade te vergoeden. Onverminderd het recht op 
schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare 
tekortkoming, is Baanbrekers gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% 
per dag vanaf de dag van het verzuim met een maximum van 100% van het door Baanbrekers in 
verband met de Prestatie(s) overeengekomen bedrag.  
2. Indien de Contractant in verzuim is geraakt, is Baanbrekers gerechtigd de Overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden. Dit 
behoudens voor zover ontbinding, gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst en 
de toerekenbaarheid van het verzuim, in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. De 
ontbinding geschiedt d.m.v. een aangetekend schrijven.  
3. De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle aanspraken van derden en/of personeel en/of 
diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de Contractant werkzaam 
zijn, ter zake vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst.  
4. De Contractant vrijwaart Baanbrekers tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in 
enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de uitvoering van 
de Overeenkomst en/of het gebruik of toepassing van de (Af)geleverde Goederen of Diensten van de 
Contractant.  
5. De Contractant, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden wettelijke veiligheids-, 
gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen, ook eventuele bedrijfsvoorschriften en 
reglementen van Baanbrekers, bij gebreke waarvan Baanbrekers niet aansprakelijk is voor de daaruit 
voortvloeiende schade, waarmee Baanbrekers niet erkent dat zij in andere gevallen wel aansprakelijk 
zou zijn.  
 
Artikel B 10. OVERMACHT  
1. De Contractant kan zich jegens Baanbrekers enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant 
Baanbrekers onverwijld, doch in ieder geval binnen vierentwintig uur, nadat de omstandigheid die de 
beweerdelijke overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, onder overlegging van de bewijsstukken, 
schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. De Contractant verplicht zich, voor zover 
mogelijk, iedere oorzaak van de overmacht zo snel als mogelijk op te heffen dan wel te doen 
opheffen.  
2. Nadat de overmacht meer dan tien dagen heeft geduurd, of als bij aanvang van de overmacht al is 
te voorzien dat deze meer dan tien dagen zal duren, is Baanbrekers gerechtigd om de Overeenkomst 
door middel van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden, zonder dat op Baanbrekers enige verplichting tot schadevergoeding rust.  
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3. Onder overmacht wordt niet gerekend het tekortschieten van derden en/of personeel en/of 
diegenen die in opdracht van en/of in dienst van en/of op andere wijze bij de Contractant  
werkzaam zijn in de nakoming van hun verplichtingen jegens de Contractant.  
Artikel B 11. VERZEKERING  
1. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van 
de Overeenkomst. Op verzoek van Baanbrekers zal de Contractant kopieën van polissen, 
betalingsbewijzen en andere door Baanbrekers in dit kader gewenste bescheiden aan Baanbrekers 
overleggen.  
2. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de 
Overeenkomst niet ten nadele van Baanbrekers wijzigen, tenzij Baanbrekers hiervoor haar expliciete 
en schriftelijke toestemming heeft gegeven.  
3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst 
en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de 
periode van de uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval zal de Contractant alle Goederen, 
diensten en/of werken van Baanbrekers, die hij onder zich krijgt bij het uitvoeren van de 
Overeenkomst, op eigen kosten tegen alle schade verzekeren.  
 

C. FINANCIËLE BEPALINGEN  
 
Artikel C 1. PRIJZEN, MEERWERK EN MINDER WERK  
1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 
Euro’s.  
2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst begrepen extra prestaties, zijn slechts meerwerk voor 
zover Baanbrekers expliciet toestemming heeft verleend voor het verrichten van deze extra 
prestaties.  
3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en 
het budget schriftelijk zijn overeengekomen met Baanbrekers.  
4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 
opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  
5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, 
verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme 
tarieven aan te bieden.  
 
Artikel C 2. FACTURERING EN BETALING  
1. Op de factuur, gezonden aan Baanbrekers en op een correcte wijze te naam gesteld, eventueel 
met naam van de bekende contactpersoon, vermeldt de Contractant;  
a. de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, 
bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;  
b. het factuuradres van de Contractant;  
c. het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  
d. gespecificeerd de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken die worden of zijn (Af)geleverd; 
en  
e. eventuele nadere eisen in overleg met Baanbrekers.  
2. Baanbrekers zal de factuur van de Contractant betalen uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst 
van de factuur, tenzij expliciet anders wordt afgesproken. In het geval de factuur is ontvangen 
voordat de Prestaties in hun geheel zijn geleverd, zal Baanbrekers deze uiterlijk op de dertigste dag 
na voltooiing van de levering betalen, tenzij expliciet anders wordt afgesproken.  
3. Betaling van de factuur houdt geen acceptatie overeenkomstig deze  
inkoopvoorwaarden in en doet geen afbreuk aan het recht van Baanbrekers op  
nakoming van een Overeenkomst.  
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4. Het in dit artikel bepaalde laat de eventuele rechten van Baanbrekers tot onder  
andere opschorting, het uitoefenen van retentierecht, ontbinding en/of verrekening onverlet.  
5. In het geval Baanbrekers zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan zal zij  
tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en dit niet eerder  
verschuldigd zijn dan nadat zij door de Contractant een redelijke termijn heeft verkregen om haar 
betalingsverplichtingen alsnog na te komen.  
6. In ieder geval is Baanbrekers gerechtigd de betaling op te schorten indien een  
tekortkoming, van welke aard dan ook, wordt geconstateerd in de (installatie/montage van  
de) geleverde Prestatie(s). Baanbrekers is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende 
schade.  
 

D. LEVERING VAN GOEDEREN  
 
Artikel D 1. LEVERINGEN  
1. De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, 
zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).  
2. Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de (Af)levering 
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van Baanbrekers. De Contractant dient zijn 
vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.  
3. Indien Baanbrekers de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de 
Goederen ophalen of deze door Baanbrekers laten retourneren op kosten van en voor risico van de 
Contractant.  
Artikel D 2. VERPAKKING EN TRANSPORT  
1. De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige 
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering 
bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het 
naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot 
verpakkingen.  
2. De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
 

E. EINDE OVEREENKOMST  
 
Artikel E 1. OPZEGGING  
Baanbrekers is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn 
zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan 
Baanbrekers de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede 
gelet op de duur van de Overeenkomst.  
Artikel E 2. ONTBINDING OF OPSCHORTING  
1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst op ieder gewenst moment zonder rechterlijke 
tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:  
a. artikel B. 1 lid 7 van deze inkoopvoorwaarden wordt geschonden;  
b. de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;  
c. de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van 
de Overeenkomst;  
d. ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet 
voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;  
e. de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;  
f. de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen (artikel 
B.10).  
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2. Elke ontbinding of opschorting als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een 
aangetekend schrijven te geschieden.  
3. Voorts heeft een Partij het recht een Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
indien de andere Partij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijkt aan een op hem/haar rustende 
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.  
4. Ingeval van ontbinding door Baanbrekers als bedoeld in dit artikel is Baanbrekers geen vergoeding 
verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele 
aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan 
Baanbrekers, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.  
 
Artikel E 3. VERNIETIGING  
Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring, dient dit te geschieden middels een aangetekend schrijven 
 

F. SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel F 1. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN DEPONERING  
1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en 
de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.  
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven 
in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de 
Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar Baanbrekers gevestigd is.  
4. Deze inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  
Eindhoven onder nummer 17256566.  
5. Deze inkoopvoorwaarden treden in werking met ingang van de dag, dat zij door de Kamer van 
Koophandel in depot zijn genomen.  
6. Op verzoek van Contractant worden deze algemene inkoopvoorwaarden van Baanbrekers 
toegezonden.  
7. Baanbrekers behoudt zich het recht voor naar eigen believen wijzigingen aan te  
brengen in deze algemene inkoopvoorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het daarvoor 
aangekondigd tijdstip. Baanbrekers zal deze wijzigingen tijdig aan de Contractant overhandigen (met 
ontvangstbevestiging) of toesturen (met ontvangstbevestiging). Als er geen tijdstip is afgesproken 
dan gaan de wijzigingen in op het moment dat deze zijn meegedeeld.  
8. Door ondertekening van de Overeenkomst verklaren Partijen dat zij deze voorwaarden in hun bezit 
hebben, deze kennen en overeenkomstig zullen handelen. 
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Voorstel inzake Ontwikkeling goodwill Ruelong B.V. 

Steller Wil Engelmann 

Verantwoordelijk 
manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  24-09-2018 

Beslispunten 
 

Kennis nemen van het later beschikbaar zijn van de door het algemeen 
bestuur gevraagde analyse van de ontwikkeling van de goodwill Ruelong 
B.V. 

Financiële gevolgen - 

Formatie gevolgen - 

Gevolgen MTsystemen - 

Relatie BB 2.0 - 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

   

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 
Participatieraad 
(maak een keuze) 

datum 
vergadering 
/ nvt 

 

Besluit van het AB  
(maak een keuze) 

24-09-2018 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afgewezen/ 
aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                       W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                   Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt  

Website/intranet nvt  

Handboek Baanbrekers nvt  

Opname in het archief nvt  

Anders nvt  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 
Aanleiding 
Tijdens de vergaderingen van 29 juni en 9 juli jl. heeft het DB respectievelijk het AB om een analyse 
gevraagd van de financiële positie en de betaalde goodwill op het moment van de afsplitsing van 
Vébégo en de resultaatverwachting volgens de meerjaren begroting.    
 
Argumenten (pro’s) 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
Toelichting  
Bij de afsplitsing in 2016 van Ruelong B.V. van VOF Vébégo is goodwill betaald. De meerjaren 
begroting (MJB) tot en met 2021 van Ruelong B.V. laat een negatieve resultaatontwikkeling zien. Zie 
ook de documenten jaarrekening 2017 en meerjaren begroting 2018 – 2021 van Ruelong B.V. 
 
Het DB en AB hebben om een analyse gevraagd tussen de destijds verwachte rendementen en de 
actuele realisatie c.q. prognose-gegevens.  
 
Vanwege personele mutaties en wijzigingen in de interne organisatie laat de analyse wat langer op 
zich wachten, omdat documenten uit de periode 2016 en eerder opnieuw moeten worden bekeken. 
 
Beslispunt 
Kennis nemen van het later beschikbaar zijn van de door het algemeen bestuur gevraagde analyse 
van de ontwikkeling van de goodwill Ruelong B.V. 
 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n) N.v.t. 

 


