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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 Geen 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 24 september 2018   ja  vaststellen 

b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 24 sept. 2018   ja  vaststellen 

c) Concept termijnkalender AB van 22 oktober 2018 ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. a) Eerste concept bestuurlijke vergaderplanning                  ja  ter bespreking 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Bijeenkomst met de 3 raden datum 8 oktober jl. 

 a) Bestuursvoorstel bijeenkomst d.d. 8 oktober jl.    ja  vaststellen 

 b) Bijlage bespreekpunten Baanbrekers 2.0     ja  vaststellen 

  

6. Tweede Bestuursrapportage  

 a. Voorstel 2de Berap       ja  vaststellen 

 b. 2de Berap        ja  vaststellen 

  

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers 

 a) Voorstel Controleprotocol 2018 Baanbrekers    ja  vaststellen 

 b) Controleprotocol 2018 Baanbrekers     ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
8. Mededelingen & Rondvraag  

          

RUELONG BV 
9. Uitwerking en uitvoering scenario’s Ruelong B.V. (géén openbaar stuk) 

a) Voorstel uitwerking en uitvoering scenario’s Ruelong B.V. incl. 2 bijlagen ja  kennisnemen 

 

AGENDA MAANDAG 22 OKTOBER 2018                             ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 24 september 2018 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

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

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

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

De heer P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden 

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 

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 A. Hoorn, beleidsadviseur Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Afwezig: Mevrouw E. van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering van het Algemeen Bestuur en heet eenieder welkom. Er zijn geen 

berichten van verhindering ontvangen. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Visie Participatieraad op koersdocument Baanbrekers 2.0 

Hiervan wordt kennisgenomen. Mevrouw Couwenberg merkt op dat er goede punten in het 

document staan. De heer Flohr vraagt of dit stuk, tezamen met de visie van de OR, ook aan de 

raadsleden beschikbaar kan worden gesteld. De heer Kansouh geeft een reactie hierop bij punt 4. 

 

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

Hiervan wordt kennisgenomen. 

 

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

Hiervan wordt kennisgenomen. 

 

3. Besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering g van AB van 9 juli 2018 
Het verslag van de AB-vergadering van 9 juli 2018 wordt vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van d.d. 9 juli 2018 
De heer van Tuyl geeft aan dat op pagina 4 van de besluitenlijst ook moet worden opgenomen dat 

wordt besloten 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 vastgestelde “Meerjarenplan onderhoud gebouwen 

Baanbrekers” zijn. 
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De heer Van Tuyl vraagt of het vervallen van de plannen voor loondispensatie consequenties heeft 

voor Baanbrekers. Besloten wordt om dit punt in de vergadering terug te laten komen wanneer de 

inhoud van de vervangende kabinetsplannen bekend is. 

 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 9 juli 2018 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 24 september 2018 

De heer Van Tuyl vraagt of het mogelijk is de vergaderplanning 2019 voor DB en AB eerder te doen 

toekomen dan in december. De heer Ligtenberg geeft aan dat wordt getracht dit zo snel mogelijk te 

doen, maar dat de vergaderplanning ook moet worden afgestemd op de cycli 2019 van de 

gemeenten. 

 

De termijnkalender wordt vervolgens vastgesteld. 
 

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

De heer Ligtenberg ligt toe dat op deze avond met de drie raden gezamenlijk wordt gekeken naar 

waar we nu staan en naar het vervolg. De heer Kansouh geeft aan dat de reacties van de OR, 

Participatieraad en het bestuur door de stafmedewerkers zijn samengevoegd in één document in de 

voorbereiding voor 8 oktober. Dit verzameldocument met reacties wordt deze week aan de raden 

toegestuurd, zodat iedereen dezelfde basiskennis heeft voor 8 oktober. Ook is met het DB van de OR 

gesproken over hun reactie op Baanbrekers 2.0 en zijn in een open gesprek heen en weer vragen 

gesteld en beantwoord. Aanstaande donderdag spreekt de heer Kansouh ook nog met de 

Participatieraad.  

 

De heer Kansouh geeft aan dat op 8 oktober eerst het historisch perspectief aan de orde zal komen. 

Het tweede deel is het delen van het primaire proces van Baanbrekers, het antwoord op de vraag: 

wat doen we nu al? Daarna is het de bedoeling dat op basis van vooraf geformuleerde stellingen 

overeenkomsten en discussiepunten met elkaar gedeeld worden. Het MT zal de highlights hieruit 

halen, zodat we deze op het einde van de avond kunnen samenvatten om te bekijken hoe het 

vervolg van het proces eruit zal zien. 

 

Het Algemeen Bestuur stemt hiermee in en geeft de volgende aandachtspunten mee: 

- De heer Flohr vraagt of de raden in het besluitvormingsproces worden betrokken, mede 

omdat er sprake kan zijn van gevolgen voor de begroting. De heer Ligtenberg geeft aan dat 

we aan de hand van de reacties van de Participatieraad en de OR hebben gezien dat er veel 

gezamenlijke standpunten en gezamenlijke zorgpunten zijn. Het hangt van de discussie op 8 

oktober af hoe het vervolg wordt ingericht. 

- De heer Van Hamond vult aan dat raadsleden zowel willen meedenken aan het begin van het 

proces, als bij de daadwerkelijke besluitvorming. De heer Ligtenberg geeft aan dat 8 oktober 

daarvoor bedoeld is. We maken dan een nieuwe start, omdat er ook nieuwe raadsleden zijn.  

- Mevrouw Couwenberg geeft aan dat in de GR is afgesproken dat zaken, zoals de 

meerjarenbegroting, voor zienswijze naar de raden gaan, maar dat de vooruitgeschoven 

algemeen bestuursleden daarover kunnen beslissen. Het is uiteraard logisch dat zij in hun 

beslissingen de geluiden van hun raden meenemen. 

- De heer Flohr zegt wat moeite te hebben met het poneren van stellingen, omdat mensen 

daarmee later op hun reactie kunnen worden aangesproken. De heer Ligtenberg geeft aan 

dat de stellingen scherp geformuleerd worden, maar dat in het vervolgproces wel alle 
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nuances worden meegenomen. De heer Kansouh geeft aan dat hierover is nagedacht. Er zal 

een korte toelichting aan het begin van de stellingen worden gegeven. 

 

5. Mandaatregeling Baanbrekers 

De heer Van Tuyl vraagt zich bij punt E20 op pagina 11 af wie zeggenschap heeft over de 

nevenactiviteiten van de directeur. Mevrouw Couwenberg geeft aan dat een regel kan worden 

opgenomen dat de nevenfuncties van de directeur aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 

De heer Ligtenberg geeft aan dat, indien er niets op tegen is deze regel op te nemen, deze wordt 

toegevoegd. 

 

Mevrouw Couwenberg merkt bij de punten C15 en C31 aangaande het nemen van besluiten inzake 

borgstelling vanaf € 10.000 en het buiten invordering stellen van vorderingen vanaf € 1.200 op dat er 

geen sprake is van een maximum bedrag en vraagt of er geen sprake is van een plafond. De heer 

Ligtenberg geeft aan dat deze opmerkingen worden meegenomen en dat, indien er niets op tegen is, 

een plafond wordt opgenomen.  

 

De heer Flohr vraagt of punt B3 aangaande de verkoop en verhuur van onroerende zaken ook in de 

begroting tot uiting komt. De heer Ligtenberg geeft aan dat in het algemeen wanneer beleid in 

ontwikkeling is, de kaders niet meer vastliggen en dat er in zo’n geval altijd bijzondere aandacht 

moet bestaan dat zaken in de begroting tot uiting komen. 

 

Besloten wordt dat de bovengenoemde wijzigingen in het mandaat-, machtiging- en volmachtregister 

van Baanbrekers worden doorgevoerd, alvorens het document wordt vastgesteld. 

 
6. Keuze accountantsdienstverlening  

De heer Flohr en de heer Van Hamond geven aan dat het voorbereidingstraject goed is geweest. De 

heer Grootswagers vraagt of er afspraken zijn gemaakt over de kosten van meerwerk. Mevrouw 

Couwenberg geeft aan dat dit het geval is. 

 

Besloten wordt BDO als accountant dienstverlener voor Baanbrekers aan te wijzen. 

 

7. Mededelingen & Rondvraag 

a) Stand van zaken ontwikkeling goodwill WML Facilitair  

De heer Kansouh geeft aan dat, naar aanleiding van de jaarrekening 2017 en de inschatting voor de 

jaren daarna, de (restant)goodwill van Ruelong B.V. in één keer moest worden afgeschreven. 

 

Besloten wordt kennis te nemen van het later beschikbaar zijn van de door het Algemeen Bestuur 

gevraagde analyse van de ontwikkeling van de goodwill Ruelong B.V. 

 

De heer Van Tuyl geeft aan dat bij de vertrouwelijke benoeming van de directeur de 

plaatsvervangende AB-leden niet aanwezig mochten zijn, terwijl zij er in zijn ogen wel bij horen te 

zijn. De heer Ligtenberg geeft aan dat plaatsvervangende AB-leden inderdaad mogen blijven bij het 

besloten gedeelte van de vergadering.  

 

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

(plaatsvervangend) AB-lid zijn. 
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Niets meer aan de orde zijn wordt de vergadering gesloten. 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 22 oktober 2018 
 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
A.H. Kansouh                                                           W.J.J. Ligtenberg 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d.  24 september  2018 

1 

 

1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Visie P-raad op koersdocument BB 2.0. 
b) Begl. Schrijven, visie, zienswijze OR op BB 2.0. 
c) Brief Provincie N-B toezichtoordeel archiefbeheer 
 

Besloten wordt: 
Hiervan kennis te nemen. 
Hiervan kennis te nemen. 
Hiervan kennis te nemen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 9 juli 2018 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 9 juli 2018 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 24 september 2018 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 9 juli 2018 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 9 juli 2018 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 24 september 2018 vast te stellen. 

4. 
 

Bijeenkomst met de 3 raden d.d. 8 oktober 2018 Dit punt wordt besproken.  

5. 4de wijziging mandaatregeling Baanbrekers Besloten wordt met inachtneming van een aantal kleine aanvullingen/opmerkingen de 
regeling vast te stellen. 

6. Keuze accountantsdienstverlening Besloten wordt BDO als accountant dienstverlener van Baanbrekers aan te wijzen. 
 

7. Mededelingen en rondvraag 
a) St.v.zkn. ontwikkeling goodwill WMLF 

 
Hierover wordt het algemeen bestuur geïnformeerd. 
 

8. Jaarrekening Ruelong B.V. incl. bijlagen Dit punt wordt besproken 

9. Voorstel en bijlage meerjarenbegroting RL B.V. Dit punt wordt besproken 

10. Actualisatie toestemmingsregeling RL B.V. Dit punt wordt besproken 

 
Voor akkoord: 22 oktober 2018 
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A. Kansouh        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris         Voorzitter 



Concept Termijnkalender AB 2018  

Termijnkalender  AB d.d. 22.10.2018 

 

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         

 
 

         



CONCEPT VERGADERPLANNING 2019 DB en AB BAANBREKERS  1e concept t.b.v. DB 12 oktober 2018

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen Commissies / gemeenteraden

1 11-01-2019 zienswijze gemeenteraden *:

18-01-2019 Besluitvorming: - 28 februari / 11 april (??) raad Waalwijk

18-01-2019 - concept geactualiseerde begroting 2019 ?? - 19 februari/ 2 april ?? raad Heusden

28-01-2019 - concept Kadernota 2020 ?? - 14 februari / 28 maart raad Loon op Zand

=> verzoek zienswijze Commissies/Raden => (termijn 6 weken ervoor lukt niet)

2 15-02-2019 of stukken al in december 2018 !!??

22-02-2019

Besluitvorming:

3 22-03-2019 - vaststellen Kadernota 2020 ??

29-03-2019 - concept-jaarstukken 2018

29-03-2019 - ontwerp-begroting 2020 Alle stukken:

4 08-04-2019 moet voor 15 april ! => verzoek zienswijze Commissies/Raden tussen 15-04-2019 en 04-07-2019

(Waalwijk: raad 04-07-2019)

5 10-05-2019 Besluitvorming:

17-05-2019

17-05-2019

27-05-2019 EVT GEEN AB  ??

6 21-06-2019 Besluitvorming:

28-06-2019 - 1e Berap 2019 (na 4 maanden, t/m april)

28-06-2019 - instemmen definitieve jaarstukken 2018 JR < 15-07-2019 naar GS

7 08-07-2019 moet voor 15 juli ! - vaststellen begroting 2020 BEGR < 01-08-2019 naar GS

8

9 06-09-2019 Besluitvorming:

13-09-2019

13-09-2019

23-09-2019 EVT GEEN AB  ??

10 04-10-2019 Besluitvorming:

11-10-2019 - vergaderplanning 2020 DB & AB

11-10-2019 - 2e Berap 2019 (na 8 maanden, t/m augustus)

21-10-2019

11

29-11-2019 Besluitvorming:

12 06-12-2019 - geactualiseerde begroting 2020

06-12-2019 - Kadernota 2021

16-12-2019

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

 Samenvatting bijeenkomst 3 raden op 8 oktober jl. en vervolg besluitvorming BB 
2.0. 

Steller H. Hoorn, M. van Amelsvoort, C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.Kansouh 

Datum bestuur  22 oktober 2018 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd n.a.v. het vervolg van de besluitvorming BB 2.0. in te 
stemmen met het onderstaande:: 
 

 Kennis te nemen van de samenvatting van de bijeenkomst van de 3 
raden op 8 oktober jl. 

 Bestaande documenten en de inmiddels opgehaalde informatie o.a. bij 
raden, bestuur, MT, Beleidsteam, OR en P-raad,  te gaan gebruiken om 
focus aan te brengen op de toekomstige koers van Baanbrekers; 

 Een tussentijds AB te plannen op maandagavond 19 november a.s. van 
19.00-20.30 uur om het concept van deze koers in het AB met elkaar te 
bespreken;  

 Te bepalen wat zij inhoudelijk nog nodig heeft nu en op 19 november 
a.s. om over deze koers in de AB-vergadering van 17 december a.s. een 
besluit te kunnen gaan nemen; 

 Dat de koers (het koersdocument) in de nieuw op te stellen (concept) 
kadernota 2020 zal worden opgenomen die mede als concept in de AB-
vergadering van 19 november a.s. wordt geagendeerd; 

 Dat het koersdocument waarover op 17 december 2018 een besluit 
wordt genomen ruimte  biedt voor verdere uitwerking. Deze verdere 
uitwerking zal  worden voorgelegd en besproken met het AB. 

 De directeur van Baanbrekers indien gewenst hieraan voorafgaand uit te 
nodigen voor de (afzonderlijke) gemeenteraad om hierover in gesprek te 
gaan. 
 

Financiële 
gevolgen 

Afhankelijk van koersdocument 

Formatie 
gevolgen 

Afhankelijk van koersdocument 

Gevolgen MT 
systemen 

Afhankelijk van koersdocument 

Relatie BB 2.0 Afhankelijk van koersdoucment 

Overleg gevoerd met (indien van toepassing): 
 Datum door Naam 

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Raden op 8 
oktober jl. 
 
DB op 12 
oktober jl.  

 
 
 

Bestuur (AB), voorzitter en directeur. 
 
 
Directeur   

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

Nog niet aan de 
orde 

 



> Bestuursvoorstel 
  

2 

 

Besluit van AB  22 oktober 2018 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ 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: 
 

 
Samenvatting opgehaalde standpunten n.a.v. de bijeenkomst d.d. 8 oktober jl.: 
Deze samenvatting betreft een schriftelijke weergave van de meningen die op 8 oktober jl. zijn 
opgehaald, in de bijeenkomst met de drie raden, OR, Participatieraad, medewerkers, 
managementteam en beleidsteam van Baanbrekers.  
 
Baanbrekers richt zich op werk en niet op sociale activering. Aandacht voor de koppeling tussen de 
drie centralisaties (Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg) is van belang en er zal met de gemeenten 
moeten worden bekeken welke koppelingen hiertussen kunnen worden gelegd. De dienstverlening 
aan de burger staat hierbij voorop. 
 
Baanbrekers zal ook zoveel als mogelijk voorbereid moeten zijn op een eventuele toekomstige 
situatie van laagconjunctuur. Daarom is het belangrijk dat er de beschikking is (en blijft) over een 
‘vangnet’ en alternatieven die ‘binnen’ Baanbrekers kunnen worden aangeboden, wanneer werken 
‘buiten’ Baanbrekers niet (meer) mogelijk is. Het leveren van dienstverlening aan nuggers is hierbij 
geen keuze maar een wettelijke verplichting op grond van de Participatiewet. Wel kan Baanbrekers 
keuzes maken over het soort dienstverlening dat zij aan nuggers aanbiedt en over de intensiteit van 
deze dienstverlening. 
 
Regulier werk staat voorop. Dit neemt niet weg dat Baanbrekers altijd aandacht houdt voor het 
welzijn van de mensen. Hiervan maken voldoende ondersteuning en een terugkeergarantie voor 
Sw-medewerkers een belangrijk onderdeel uit. Er dient dus altijd eerst bekeken te worden of 
regulier werk mogelijk is en wanneer dit niet het geval is, wordt naar andere (niet reguliere) 
werkplekken gekeken. Werkgevers zijn steeds meer bereid aangepaste vormen van regulier werk 
aan te bieden. Waar nodig zullen wij ook werkgevers aanspreken op hun (maatschappelijke) 
verantwoordelijkheden. Te allen tijde is het van belang dat er aandacht blijft voor de mens. 
Medewerkers van Baanbrekers zijn in deze plannen meegenomen, zo hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met onder andere de OR en de Participatieraad en zijn hun visies op Baanbrekers 
2.0 besproken. Dergelijke gesprekken zullen na vandaag niet stoppen. 
 
De kwaliteit van dienstverlening van Baanbrekers staat voorop en geld staat op de tweede plaats. 
Wel zit er een grens aan de financiering door gemeenten en moet Baanbrekers opereren binnen de 
financiële grenzen, welke (nog) niet benoemd zijn. Om te beoordelen wat de kwaliteit van 
dienstverlening van Baanbrekers mag kosten, moeten we eerst de vraag beantwoorden wat 
kwaliteit precies is. Is dit een 6 of een 9? Willen we het beste jongetje van de klas zijn, of nemen we 
genoegen met een voldoende? Ook speelt continuïteit een belangrijke rol. 
 
Vervolgproces besluitvorming BB 2.0: 
Het AB wordt gevraagd n.a.v. het vervolg van de besluitvorming BB 2.0. in te stemmen met: 

 Kennis te nemen van de samenvatting van de bijeenkomst van de 3 raden op 8 oktober jl. 
 Bestaande documenten en de inmiddels opgehaalde informatie o.a. bij raden, bestuur, MT, 

Beleidsteam, OR en P-raad,  te gaan gebruiken om focus aan te brengen op de toekomstige 
koers van Baanbrekers; 

 Een tussentijds AB te plannen op maandagavond 19 november a.s. van 19.00-20.30 uur om 
het concept van deze koers in het AB met elkaar te bespreken;  

 Te bepalen wat zij inhoudelijk nog nodig heeft nu en op 19 november a.s. om over deze 
koers in de AB-vergadering van 17 december a.s. een besluit te kunnen gaan nemen; 
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 Dat de koers (het koersdocument) in de nieuw op te stellen (concept) kadernota 2020 zal 
worden opgenomen die mede als concept in de AB-vergadering van 19 november a.s. wordt 
geagendeerd; 

 Dat het koersdocument waarover op 17 december 2018 een besluit wordt genomen ruimte  
biedt voor verdere uitwerking. Deze verdere uitwerking zal  worden voorgelegd en 
besproken met het AB. 

 De directeur van Baanbrekers indien gewenst hieraan voorafgaand uit te nodigen voor de 
(afzonderlijke) gemeenteraad om hierover in gesprek te gaan. 

 

Implementatie en 
communicatie 

Invullen of NVT 

Bijlage(n) Bijlage bespreekpunten Baanbrekers 2.0. zijnde een samenvatting van de 
tot dusver opgehaalde beelden en visies  
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Voor u ligt: 

1. Leeswijzer 

2. Tot dusver opgehaalde beelden en visies 

3. Samenvattende vragen  

4. Mogelijke oplossingsrichtingen  

5. Bijlage: primaire proces van Baanbrekers 

 

 

1. Leeswijzer 

GR  Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. 

R&P  Afdeling Re-integratie & Participatie.  

PMC’s  Product-MarktCombinaties.   

IDU  In- door en uitstroom.  

Nbw  Nieuw beschut werk.  

SW-kandidaat De medewerker die een dienstverband heeft bij Baanbrekers op basis van een 

indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).  

SW-vangnet De garantie aan SW-kandidaten van (het kunnen terugkeren naar) een werkplek bij 

Baanbrekers. 

Regulier werk Werken op basis van een arbeidscontract bij een werkgever, anders dan Baanbrekers.  

Voorziening De voorziening maakt werken op basis van een arbeidscontract mogelijk voor hen die 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kan zijn een job jobcoach, of 

met loonkostensubsidie, maar ook Nieuw beschut werk.  

BAB  Banenafspraakbaan.  
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2. Tot dusver opgehaalde beelden en visies 

Naar aanleiding van het koersdocument Baanbrekers 2.0 (22-01-2018) en de begeleidende 

bestuursbrief (24-01-2018) zijn in de afgelopen maanden de volgende meningen en visies opgehaald:  

 

Reactie DB (d.d. 12-01-2018) 

Kanttekening:  

o Menselijke kant meer belichten  

 

Reacties AB (d.d. 29-12-2017 en d.d. 22-01-2018) 

Kanttekeningen:  

o Missie zoals verwoord in koersdocument  komt niet overeen met de GR; 

o Toekomstbeeld voor de kandidaten die het betreft is onvoldoende onderbouwd en niet 

realistisch; 

o Financiële consequenties (frictiekosten) zijn onvoldoende uitgewerkt; 

o organieke consequenties (paragraaf 2.4) zijn voorbarig. Eerst een door de gemeenten 

bepaalde koers, dat moet resulteren in organieke consequenties; 

o gevolgen voor BB en gemeenten onvoldoende in beeld; 

o mis onderbouwing  van ‘desinvesteringen’ en ‘vervroegde afschrijvingen van 

kapitaalgoederen’;  

o blijft er voldoende infrastructuur en achtervang over; 

o Wat gebeurt er als kandidaten niet worden opgenomen in de reguliere markt of sneller dan 

gedacht terugkomen en de infrastructuur is afgebroken; 

o De fasering is erg strak; 

o Er moet meer aandacht zijn voor mensen met bepaalde rechtsposities (SW); 

o Klopt het dat het ‘huis’ groter blijft als de mensen niet extern geplaatst kunnen worden;   

o Er moet een garantie zijn voor terugkeer naar BB (voor de doelgroep SW); 

 

Participatieraad (zienswijze d.d. 23-08-2018) 

Onderschrijft: 

o ‘mens centraal’,  

o ‘te allen tijde een vangnet’,  

o Baanbrekers is van ‘werk’ en gemeente voor ‘zorg en welzijn’    

Plaatst kanttekening bij:  

o Aandacht voor BAB, NBW en ‘granieten bestand’ (wie richt zich hierop) 

o Wenselijkheid van korte-trajecten (wie doet dan het granieten bestand?) 

o Afbraak van de infrastructuur (kan wat weg is nog terugkomen?)  

Wenst:  

o expliciete kwalitatieve aandacht voor het granieten bestand     

o dat aannemelijk wordt gemaakt dat het vangnet geborgd blijft als het ‘huis’ krimpt.  
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Ondernemingsraad (d.d. 21-08-2018) 

Onderschrijft: 

o Vaststaande en richtinggevende kaders: 

 P-wet en daaruit voortvloeiende verplichtingen 

 Teruglopende (Sw-) Rijkssubsidie 

 Gemeentelijke bijdragen 

o Doelgroepen waarvoor aandacht is: 

 A-categorie 

 B-categorie 

 C-categorie 

 SW-doelgroep 

 Doelgroep Nieuw beschut  

o Krimp van de organisatie door verdwijnende activiteiten die geen wezenlijke bijdrage meer 

leveren in de nieuwe opzet of door outsourcing  

Plaatst kanttekening bij: 

o ‘zoveel mogelijk mensen naar buiten’ (alleen onder de juiste voorwaarden) 

Wenst: 

o Categorie C en SW enkel ‘naar buiten’ op basis van detachering, mits: 

 Dit bijdraagt aan ontwikkeling en ontplooiing kandidaat 

 In zinvolle arbeid 

 Op basis van loonwaarde 

 Dit bijdraagt aan welzijn kandidaat  

 Afgestemd op mogelijkheden en beperkingen kandidaat 

 Goede (geborgde) arbeidsomstandigheden  

 Financiële meerwaarde (niet ten koste van alles of detacheren om detacheren) 

 Niet ten koste van waardevolle activiteiten in huis van Baanbrekers 

o Waardevolle rol voor Baanbrekers: 

 Aanleren van werknemersvaardigheden 

 Wegnemen van belemmeringen 

 Toeleiding naar werk 

 Kennis- en expertisecentrum 

o Handhaving van faciliteiten en productieafdelingen t.b.v.: 

 Test- en trainingsfaciliteiten, IDU, NBW, Vangnet voor ‘terugkomers’ (SW: 

vergrijzing/toenemende fysieke beperkingen).   
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3. Samenvattende vragen 
 

De opgehaalde beelden en visies zijn samengevat in de volgende vragen: 

  

1. Zijn we het eens over het primaire proces van Baanbrekers?  

2. Hoe borg je de kwaliteit van de re-integratie naar zo regulier mogelijk werk, onafhankelijk 

van het aanbod aan kandidaten (kwalitatief en kwantitatief)?  

3. Wat zijn de kwalitatieve voorwaarden om een Sw-kandidaat zo regulier mogelijk extern te 

plaatsen? 

a. Welke voorwaarden zijn nodig om de markt te bewegen Sw-kandidaten op te 

nemen? 

4. Welke infrastructuur hebben we nodig t.b.v. IDU?  

a. Welke randvoorwaarden hebben we nodig t.b.v. IDU? 

5. Welke infrastructuur (grootte) hebben we nodig t.b.v. het vangnet? 

6. Welke vraag is nog onbeantwoord gebleven?   

 

Daarnaast zijn de volgende randvoorwaarden van belang: 

1. De menselijke kant moet worden  benadrukt; 

2. De juiste missie (conform GR) en opdracht moet worden opgenomen; 

3. Het moet voorzien  in een onderbouwing van de inhoudelijke en financiële consequenties op 

de lange en korte termijn voor Baanbrekers en de gemeenten; 

4. Het moet voorzien in een realistisch en haalbaar tijdsbestek, waarbij het proces gedegen en 

zorgvuldig kan worden doorlopen; 

5. Er moet rekening worden gehouden met het absorptievermogen van de reguliere markt 

(conjunctuur arbeidsmarkt);  
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4. Mogelijke oplossingsrichtingen 
 

1. Zijn we het eens over het primaire proces van Baanbrekers?  

a. Het primaire proces van Baanbrekers is het traject IDU: Instroom Doorstroom Uitstroom 

b. Het primair proces in een oogopslag (Zie bijlage 1) 

  

2. Hoe borg je de kwaliteit van de re-integratie naar zo regulier mogelijk werk onafhankelijk van 

het aanbod aan kandidaten (kwalitatief en kwantitatief)?  

a. R&P is verantwoordelijk voor het gehele traject van IDU en de inzet van de juiste activiteiten: 

sturen op een maatwerk traject van max. 15 maanden. 

b. Kwalitatieve aansluiting van dienstverlening voor de doelgroep op het snijvlak re-integratie 

versus zorg & welzijn, oftewel aansluiting Baanbrekers met gemeenten en overige instanties.  
 

3. Wat zijn de kwalitatieve voorwaarden om een SW-kandidaat zo regulier mogelijk extern te 

plaatsen? 

a. Verwachtingsmanagement (continu); 

b. Interne begeleiding gericht op ontwikkeling naar zo regulier mogelijk werk; 

c. (Periodieke) diagnose (‘mensen in beeld”); 

d. Checklist met contractuele voorwaarden t.b.v. de reguliere externe plek; 

e. “Warme overdracht” naar zo regulier mogelijk werk; 

f. Nazorg “zo bondig als mogelijk en zo intensief als nodig” o.a. bij veranderingen op de 

werkplek/werkomgeving etc; 

g. Evaluatie; 

h. Het (Sw-)vangnet: de Sw-kandidaat behoudt zijn SW-indicatie en dus zijn dienstverband bij 

Baanbrekers (garantie tot terugkeer). Voorkeur voor detacheren of begeleid werken. 
 

3a. Welke voorwaarden zijn nodig om de markt te bewegen Sw-kandidaten op te nemen? 

a. Bereidheid van stakeholders om middels inbesteding werkopdrachten te gunnen;  

b. Accountmanagement (werkgeversdienstverlening) gericht op individuele-, groepsdetachering  

en begeleid werken van Sw-kandidaten: 

o Verwachtingsmanagement (continu); 

o Checklist met contractuele voorwaarden t.b.v. de marktpartij;  

o (Periodieke) diagnose (‘mensen in beeld”); 

o “Warme overdracht”; 

o Nazorg “zo bondig als mogelijk en zo intensief als nodig” o.a. bij veranderingen op de 

werkplek/werkomgeving etc; 

o Evaluatie;  

o Terugkeergarantie aan werkgever: de Sw-kandidaat behoudt zijn SW-indicatie en dus zijn 

dienstverband bij Baanbrekers (garantie tot terugkeer).  
 

4. Welke infrastructuur hebben we nodig t.b.v. IDU?  

a. Een leerwerkplek waar de afstand tot de reguliere markt wordt verkleind, passend bij de 

talenten en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat. 
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b. Grootte en opdracht van PMC’s afzetten tegen begrote aantal plaatsen kandidaten:  

o Transferium  

o Interne BAB 

o WEP 

o SW-plekken  

o Nieuw beschut werk 

 

4a. Welke randvoorwaarden hebben we nodig t.b.v. IDU? 

a. KPI’s gericht op uitstroom. 

b. Het zoeken van opdrachten passend bij de doelstelling van IDU 

c. Het zoeken van opdrachten passend bij de kandidaten zowel kwalitatief als kwantitatief. 

d. Leidinggevenden gericht op: 

o Leren (ontwikkeling) 

o Werken (productie) 

 

5. Welke infrastructuur (grootte) hebben we nodig  t.b.v. vangnet ? 

a. Onder vangnet verstaan we: 

o Vangnet Sw: de garantie van (het kunnen terugkeren naar) een  Wsw-werkplek bij  

Baanbrekers; 

o Vangnet PW: als er sprake is van loonwaarde, maar de begeleidingsbehoefte en 

werkplekaanpassingen, die nodig zijn voor de kandidaat, zijn te groot, realiseert 

Baanbrekers deze werkplek intern (Nieuw beschut werk). 

b. Flexibele infrastructuur (‘Spons’) die de (tijdelijke) terugkeer van Sw-kandidaten opvangt. 

Bijvoorbeeld aan de orde bij groepsdetacheringen;  

c. Infrastructuur die kwalitatief past bij begeleidingsbehoefte en werkplekaanpassingen van de 

het PW-vangnet, denk aan eenvoudige werkzaamheden, veelal passend in het segment van 

in- en ompak of waarbij een grote mate van job-carving aan de orde kan zijn. 

 

  



 

> PRIMAIR PROCES 

 

 



 

> LEESWIJZER PRIMAIR PROCES 
 

 

Baanbrekers verstrekt aan hen die er recht op hebben een 

uitkering, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van de 

kandidaat (Paars). Tevens wordt er gewerkt om de inzetbaarheid 

op de arbeidsmarkt toe te laten nemen (blauw). wanneer dat 

resulteert in inkomsten, neemt de uitkering af. Wanneer een 

kandidaat tot diens pensioen gebruik maakt van 

Loonkostensubsidie, blijft er altijd een subsidierelatie ten behoeve 

van de kandidaat lopen (paarse stippellijn).  
 

De kandidaat meldt zich bij Baanbrekers voor een uitkering of hulp 

bij het vinden van werk.  

 

De kandidaat bereikt de AOW/pensioengerechtigde leeftijd.  

 

De baan bij een reguliere werkgever, eventueel als 

Banenafspraakbaan met de voorziening Loonkostenvoorziening.  

 

Het traject dat een werkmakelaar met de kandidaat aflegt om bij 

de ‘zo regulier mogelijke baan’ te komen. Afhankelijk van de 

behoefte van de kandidaat en de inschatting van de werkmakelaar 

staan de gereedschapskist en de interne werkvormen tot de 

beschikking om zo snel mogelijk te komen tot de zo regulier 

mogelijke en uitkeringsonafhankelijk mogelijke baan.  

 

Alle kandidaten worden in de groepsbijeenkomst verteld wat hen 

te wachten staat. Een deel van de kandidaten wordt hierdoor 

gemotiveerd om zelfstandig een baan te vinden en geen aanvraag 

tot uitkering in te dienen. 

 

Tijdens de intake wordt door een inkomensconsulent beoordeeld  

wat het recht op uitkering is en door een werkmakelaar wat de 

afstand tot de arbeidsmarkt is. Er wordt een plan van aanpak 

opgesteld om zo snel mogelijke tot de zo regulier mogelijke en 

uitkeringsonafhankelijk mogelijke baan te komen.  

 

De werkmakelaar kan middels de instrumenten uit de 

gereedschapskist het traject samenstellen dat past bij de 

kandidaat. Denk aan een Werkervaringsplek (WEP) op een van de 

werkafdelingen van Baanbrekers, of een training om letterlijk in 

beweging te komen, of de beoordeling van de inzetbaarheid door 

 

> LEESWIJZER PRIMAIR PROCES 
 

 

een arbeidsdeskundige, maar ook de bemiddeling naar een 

openstaande vacature valt hieronder.   

   

Wanneer door verstandelijke, lichamelijke en/of psychische 

problematiek of beperkingen de inzetbaarheid van de kandidaat 

op de arbeidsmarkt in het geding komt, is enige vorm van 

afstemming met de gemeente noodzakelijk om het traject naar de 

‘zo regulier mogelijke baan’ te duiden. Dit maakt momenteel geen 

onderdeel uit van de dienstverlening door Baanbrekers aanwezig.   

 

De kandidaat die (nog) niet inzetbaar is bij een reguliere werkgever 

kan bij Baanbrekers een contract krijgen om binnen de 

beschermde omgeving die Baanbrekers biedt ervaring op te doen 

in het arbeidsproces:  

• Detachering Fidant 

Middels een tijdelijke baan binnen of buiten Baanbrekers doet 

de kandidaat arbeidsritme en werknemersvaardigheden op, die 

de afstand tot de arbeidsmarkt tot een minimum beperken.  

• Nieuw beschut werk 

De kandidaat die een dermate grote begeleidingsbehoefte 

heeft en waarvoor dermate veel werkplekaanpassingen 

gemaakt moeten worden, die redelijkerwijs niet van een 

reguliere werkgever verlangd kunnen worden, kan aanspraak 

maken op een nieuw beschut werkplek. De kandidaat kan, 

indien er aanleiding toe is, tot diens pensioen aanspraak maken 

op deze voorziening. 

• WSW 

De WSW is afgesloten voor nieuwe instroom. Voor de 

bestaande SW-kandidaten biedt Baanbrekers een werkplek 

binnen of buiten de muren van de organisatie. De kandidaat 

maakt, indien er aanleiding toe is, tot diens pensioen aanspraak 

op deze voorziening. 

 

De kandidaat die geen noemenswaardige loonwaarde heeft, kan 

na beoordeling door de gemeente aangewezen zijn op een 

voorziening zoals arbeidsmatige dagbesteding.  
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Voorstel inzake 
 

Concept 2e Berap 2018 (Bestuursrapportage) 

Steller Frank van Kruisselbergen, adviseur Planning & Control 

Verantwoordelijk 
manager 

Arthur van de Ven, manager Bedrijfsvoering & Control  

Datum bestuur  AB, 22 oktober 2018 

Beslispunten 
 

1. Restant taakstelling slimmer-opties als risico opnemen en op korte 
termijn nader onderzoek doen naar realiteitszin slimmer-opties; 

2. De (concept) 2e Berap 2018 vaststellen. 
 

Financiële gevolgen Zie hoofdstuk 3 Samenvatting 2e Berap 2018 

Formatie gevolgen n.v.t. 

Gevolgen MTsystemen n.v.t. 

Relatie BB 2.0 Financiële uitkomsten spelen een rol bij verder traject Baanbrekers 2.0 

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

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

9-10-
2018 
12-10-
2018 

P&C 
 
DB 

SET met financieel beleidsmedewerkers 

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van het DB of AB  
(maak een keuze) 

AB 
22 oktober 
2018 

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

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht  bij agendering AB 

Website/intranet  bij agendering AB 

Handboek Baanbrekers  n.v.t. 

Opname in het archief  na besluitvorming AB 

Anders  2e Berap 2018 na AB aan Provincie versturen 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

 
Concept 2e Berap 2018 
 
Voor samenvatting: 
zie hoofdstukken 2 (directieverslag) en 3 (financieel verslag) van de concept 2e Berap 2018. 
 
 
 
Beslispunten: 

1. Restant taakstelling slimmer-opties als risico opnemen en op korte termijn nader onderzoek 
doen naar realiteitszin slimmer-opties; 

2. De (concept) 2e Berap 2018 vaststellen. 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n) Concept 2e Berap 2018 (Bestuursrapportage) 
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Bijgestelde begroting uit 1e Berap 2018 als uitgangspunt voor de 2e Berap 2018 
Op 9 juli 2018 is door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers zowel de geactualiseerde begroting 
2018 als de 1e Berap 2018 (op basis van realisatiegegevens tot en met april 2018) vastgesteld. In de 
1e Berap is op de pagina’s 9 en 10 een begrotingswijziging 2018 en verder opgenomen. De effecten 
uit deze begrotingswijziging zijn in deze 2e Berap verwerkt in de kolom actuele begroting 2018. 
 

 

1.2 Berichtgeving van het Rijk uit Septembercirculaire en over BUIG-middelen 2018 
Deze 2e Berap is gebaseerd op realisatiecijfers tot en met augustus 2018 en de effecten van de 
Septembercirculaire 2018 van het Rijk en de nadere informatie van het Rijk over de BUIG-middelen 
2018 en 2019; deze worden ook meerjarig toegelicht (met structurele financieel effect). De effecten 
van de Meicirculaire 2018 van het Rijk waren al meegenomen in de 1e Berap. 

 

 

1.3 Verbonden partijen in de Berap 
Baanbrekers kent drie verbonden partijen: stichting SBW, stichting Fidant en Ruelong B.V. 
De stichtingen SBW en Fidant betreffen feitelijk de verloning van salarislasten –en baten naar 
Baanbrekers. Daarmee is het resultaat van SBW en Fidant nihil. Reden waarom deze als stichtingen 
verder niet aan de orde komen in de Berap. 
Ruelong B.V. is een 100% deelneming van Baanbrekers, met als belangrijkste activiteiten groen en 
schoonmaak. Van Ruelong B.V. was bij 1e Berap 2018 nog geen jaarrekening 2017 (accountants-
controle liep op dat moment nog). Anders dan bij Baanbrekers kende Ruelong als B.V. eerder geen 
begroting. 
Op 9 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur het volgende (nogmaals) besloten:  

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. 

Op 24 september 2018 zijn door het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2017 en de (meerjaren) 
begroting  2018 – 2022 van Ruelong B.V. akkoord bevonden en door de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Ruelong B.V. vastgesteld.  De financiële gevolgen daarvan worden in deze Berap 
in de prognose 2018 opgenomen op de post “Resultaat op deelnemingen”. 
Deze post is op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 3.3. (zie hierna). In hoofdstuk 6 van deze Berap is 
van Ruelong BV een vergelijking opgenomen van de financiële cijfers over de eerste 8 maanden van 
2018 in vergelijking met de recent opgestelde begroting 2018. Voortaan worden in de cijfer-
overzichten van Ruelong in de Berap (en straks ook in de jaarrekening) dezelfde kolommen 
opgenomen als bij Baanbrekers. 
 
 

1.4 Inhoud 2e Berap 2018 
In het volgende hoofdstuk is het directieverslag opgenomen en in hoofdstuk 3 worden de financiële 
resultaten van 2e Berap 2018 per deelprogramma op hoofdlijnen weergegeven, met realisatiecijfers, 
begroting, prognose en begrotingswijziging. In hoofdstuk 4 is een uitgebreidere toelichting van de 
cijfers per deelprogramma opgenomen, met daarbij een vergelijking met de door het AB vastgestelde 
actuele begroting na de 1e Berap 2018. Hoofdstuk 5 bevat enkele bijlagen (met name betreffende 
personeel). In hoofdstuk 6 is van Ruelong BV (WML Facilitair) de realisatiecijfers 2018 tot en met 
augustus met prognose 2018 ten opzichte van de recent opgestelde begroting 2018. 
  



Concept 2e Berap 2018 

   

 

4 

2 Directieverslag 
 
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2018.  
 
Deze Berap resulteert in een voordeel van € 2,4 miljoen, dat bestaat uit een reeds bij de 1e Berap 
gemeld voordeel van € 0,6 miljoen en een aanvullend voordeel in de 2e Berap van € 1,8 miljoen. 
Daarbij hoort wel een risico met betrekking tot de slimmer-opties (restant taakstelling in 2018 nog  
€ 0,7 miljoen). Voor wat betreft de (restant-) lijst aan slimmer-opties kunnen vragen worden gesteld 
bij de realiteitszin ervan. Het risico bestaat dat zeker niet alle opties tot (verder) resultaat gaan 
leiden. Daarom wordt op korte termijn de hele lijst (opnieuw) getoetst om meer zekerheid te 
verkrijgen. Al met al een serieus risico, dat nog niet te kwantificeren is. 
 
Bij de jaarrekening 2018 zal een verdere bepaling en verrekening van het jaarresultaat worden 
vastgesteld. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen per deelprogramma geven we hieronder weer. 
 
Inkomensondersteuning 
Ook de tweede 4 maanden hebben een ontwikkeling in het klantenbestand van de Participatiewet 
laten zien, die hoopvol stemt. Opnieuw is het aantal mensen in de bijstand bij Baanbrekers gedaald, 
en opnieuw is die daling sterker dan in bijvoorbeeld Tilburg en ook ten opzichte van de rest van 
Nederland. Net als in de eerste 4 maanden van dit jaar, maar ook zoals in 2017 al het geval was.  
Deze voortdurende sterkere daling dan elders levert een positieve balans op op ons Buig-budget ( we 
houden opnieuw  geld over omdat het Rijk erop rekende dat we meer geld nodig hadden om de 
uitkeringen te betalen). Tevens groeit het besef dat het steeds moeilijker wordt om telkens maar 
weer sterker te dalen dan de rest. Immers, de makkelijkst bemiddelbaren hebben wíj al geplaatst op 
de arbeidsmarkt, meer en meer komen wij uit bij het moeilijker bemiddelbare deel van het bestand. 
 
Eind augustus 2018 waren er 1.540 klanten die een uitkering vanuit de Participatiewet ontvingen, 
aan het begin van het jaar waren dat er nog 1.606, een afname van 4%. Het aantal mensen dat zich in 
de eerste 8 maanden heeft gemeld om een uitkering Participatiewet aan te vragen was 497, het 
aantal toegekende aanvragen 300. Daarmee heeft in circa 40% van de meldingen de melding niet 
geleid tot een toegekende aanvraag. Een zorgvuldige intake aan de poort, door inkomens-
consulenten samen met werkmakelaars, en ondersteund door handhavers, leidt ertoe dat zo goed 
mogelijk wordt bepaald wie recht heeft op de uitkering en wie niet. 
 
Het team van 5 medewerkers handhaving is nu op orde, nieuwe leden zijn geworven en inmiddels 
aan het werk, waarbij tijdelijk gebruik is gemaakt van inhuur vanwege zwangerschap van een van de 
leden. 
 
De afgelopen maanden zijn voor deze medewerkers minder productief geweest dan normaal 
verwacht mag worden, omdat er cursussen en trainingen (internet rechercheren, boa) zijn geweest 
voor allen of voor enkelen van hen. Daarbij komt dat handhavers van Baanbrekers ook worden 
ingezet door gemeenten, in het kader van Bestuurlijk interventieteam (BIT, Waalwijk en Loon op 
Zand) en Heusdens interventieteam (HIT). Sinds april van dit jaar ontvangt Baanbrekers daarvoor een 
vergoeding van de gemeenten. 
 
Er is een start gemaakt met de digitalisering bij Baanbrekers, te beginnen bij de post en het 
zakenarchief. Verdere uitrol van de digitalisering, met als volgende belangrijkste onderdeel het 
digitaliseren van klantendossiers, zal met de nodige zorg worden uitgevoerd, waarbij aansluiting met 
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de bestaande klantregistratiesystemen en borging van privacy-wetgeving mede bepalend zijn voor 
een succesvolle invoering. 
 
In overleg met de accountant worden momenteel de debiteuren nog eens goed doorgelicht, om zo 
exact mogelijk te kunnen bepalen wat de omvang van dubieuze debiteuren is binnen het totaal aan 
debiteuren. 
 
Re-integratie & Participatie (R&P) 
De afname van het bestand sinds begin 2018, heeft zich ook in de laatste 4 maanden doorgezet. 
Begin 2018 stond de teller nog op zo’n 1.600 kandidaten, in mei daalde het bestand tot 1.570 en 
inmiddels staat de teller op 1.540. De verwachting is dat eind van dit jaar de teller op 1.505 staat.  
 
Middels grote projecten bij regionale werkgevers, de successen van HOB, de werkpool en succesvolle 
interne plaatsingen bij het Leerwerkbedrijf en WML-Facilitair, is het gelukt om inmiddels 346 
kandidaten te plaatsen. Het betreft zowel betaalde banen door middel van detachering bij 
Baanbrekers of een externe werkgever, maar ook reguliere plaatsingen bij reguliere werkgevers. De 
verwachting is dat het aantal begrote plaatsingen van 360 aan het eind van het jaar ruimschoots 
wordt overtroffen. De 346 plaatsingen zijn uit te splitsen in 197 fulltime-plaatsingen en 140 parttime-
plaatsingen. Daarnaast zijn er 9 plaatsingen op scholing gerealiseerd.  
 
De toename van de plekken beschut werk is kleiner dan verwacht. Momenteel zijn er 13 plekken 
gerealiseerd. De geplande 25 plekken voor eind 2018 zullen niet worden gehaald. Een uitvraag bij het 
UWV naar potentiële WAJONG-kandidaten leverde geen aanwas voor nieuw beschut werk op. Ook 
landelijk wordt gesignaleerd dat de gestelde targets nieuw beschut werk niet gerealiseerd worden. In 
de tweedekamerbrief van staatsecretaris van Ark van 7 september jl. wordt een extra impuls voor 
Beschut werk voorgesteld, echter de uitwerking ervan en daarmee ook de consequenties voor 
Baanbrekers laat nog op zich wachten.  
 
In dezelfde brief wordt ook benoemd dat het plan om Loondispensatie voor de gemeentelijke 
doelgroep van de Participatiewet beschikbaar te stellen niet verder wordt uitgewerkt. In plaats 
daarvan worden de regels rondom loonkostensubsidie aangepast zodat werken met loonkosten-
subsidie lonend is, ook voor mensen die in deeltijd werken. Daarnaast wordt voorzien in een impuls 
voor de matching tussen werkgevers en werknemers en worden de regels rond banenafspraak en 
quotum eenvoudiger gemaakt. De exacte uitwerking van deze voornemens en de daarmee 
samenhangende consequenties daarvan zijn niet voor 2019 te verwachten. 
 
In augustus is de aangekondigde screening van het bijstandsbestand gestart. De kwalitatieve 
resultaten zijn bij het schrijven van deze Berap nog niet voldoende inzichtelijk. Wel loopt het project 
op schema, waardoor in het eerste kwartaal van 2019 zicht is op welke kandidaten behoren tot de 
moeilijk bemiddelbare doelgroep, waarvoor Baanbrekers actieve re-integratieactiviteiten gaat 
inzetten, en welke kandidaten gebaat zijn bij ondersteuning in het kader van zorg en welzijn via de 
gemeenten.  
 
Regionaal is Baanbrekers succesvol betrokken bij WerkgeversServicepunt (WSP) Werkhart. Onder 
leiding van Baanbrekers is onder andere het regionale project Stoomcursus Logistiek van de grond 
gekomen. Bij deze samenwerking tussen Baanbrekers, de gemeente Tilburg, de omliggende 
gemeenten van Midden Brabant en het UWV, wordt ingezet op een leer-werktraject met 20 tot 30 
kandidaten. Inmiddels is de vierde stoomcursus gestart en staat de teller op 17 van de 45 kandidaten 
die vanuit Baanbrekers deelnemen aan dit project. Het overgrote deel is geslaagd en al dan niet in 
een Banenafspraak uitgestroomd.   
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Leerwerkstructuur 
De exploitatie van de PMC’s is aangepast ten opzichte van de 1e Berap 2018. Het resultaat van de 
PMC’s is met circa € 46.000 naar beneden bijgesteld. Ondanks een positieve bijstelling van een aantal 
PMC’s leidt de lagere orderstroom voor de Cleanroom per saldo tot een slechter resultaat. 
 
 
Ruelong B.V. 

Sinds de 1e Berap 2018 zijn de jaarrekening 2017 en de meerjaren begroting 2018 - 2021 van Ruelong 

B.V. opgeleverd. De hierin gepresenteerde negatieve resultaten van € 269.000 (2017) respectievelijk  

€ 419.000 (2018) vragen om bijsturing, hetgeen heeft geresulteerd in maatregelen.  

 

Er is gestart met het optimaliseren van projecten. Besloten is afscheid te nemen van een aantal 

projecten buiten de regio en projecten met onvoldoende rendement op te zeggen. Tevens zijn de 

regietarieven verhoogd en is de marge op materialen verhoogd. De maatregelen worden 

meegenomen bij het aannemen van nieuwe projecten. Op termijn moet dit zichtbaar worden in de 

resultaatontwikkeling. 

 

Een werkgroep heeft enkele toekomstscenario’s beschreven met maatregelen die tot structurele 

resultaatverbetering leiden. Over de voortgang wordt u geïnformeerd zodra deze zijn voorgelegd aan 

de bestuur gremia. 

 
Vervallen van afschrijvingslasten goodwill en incidentele baten zorgen voor een verwachte 
resultaatverbetering van € -419.000 naar € -210.000 dit jaar. Deze is verwerkt in de prognose 2018 
en de bijdrage vanuit Baanbrekers. 
 
Bedrijfsvoering 

De afgelopen periode is de keuze van een (nieuwe) accountant voorbereid. Op 24 september jl. heeft 

het Algemeen Bestuur de opdracht tot accountantscontrole 2018 en 2019 voor zowel Baanbrekers 

als voor Ruelong B.V. verleend aan BDO. Eind september is BDO gestart met de interim controle met 

een oordeel over de werking van de administratieve organisatie & interne controle (AO/IC). 

 
Momenteel worden verder audits uitgevoerd op de ISO 9001 (Rue Long), op het archief en door 
klanten van de Cleanroom op het naleven van het contract. 

 
In verband met de nieuwe regels op het gebied van gegevensbescherming (AVG) is voor de 
functionaris gegevensbescherming (FG) gekozen voor een tijdelijke situatie door gezamenlijke 
invulling door de teamleider interne beheersing en de jurist van Baanbrekers. Dit tot het moment 
van definitieve invulling van een functionaris FG binnen Baanbrekers. Dit geldt ook voor het invullen 
van de rol van Chief Information Security Officer (CISO), welke tijdelijk wordt ingevuld door de 
teamleider automatisering en interne beheersing met een dwarsverband naar de juriste. Inmiddels is 
voor beide functies de werving opgestart. 
Voor de CISO is het doel om op basis van ISO 27001 komen tot een managementsysteem op het 
gebied van informatiebeveiliging (de alom bekende Baseline informatiebeveiliging Nederlandse 
gemeenten is gebaseerd op de ISO 27001, maar een mager afgeleide ervan.) 
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3 Financieel verslag 
 

3.1 Berap in een oogopslag 
Onderstaande begroting is exclusief de activiteiten van WML Facilitair die zijn ondergebracht in 

Ruelong BV (zie voor die cijfers paragraaf 6). 

 

Lasten en baten deelprogramma’s 
De lasten en baten van de deelprogramma’s worden toegelicht in paragrafen 4.1 (Inkomens-
ondersteuning), 4.2 (Re-integratie & Participatie), 4.3 (Leerwerkbedrijf) en 4.4 (Bedrijfsvoering & 
Overhead). De post “Resultaat op deelnemingen” wordt onder paragraaf 3.3 toegelicht. 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 18.499 18.521 27.601 27.214 -387

Re-integratie en Participatie 2.635 2.064 3.985 3.796 -189

Leerwerkstructuur 8.193 8.101 12.297 12.210 -87

Bedrijfsvoering & Overhead 6.021 5.622 8.511 7.881 -630

Resultaat op deelnemingen 0 0 419 479 60

Totale lasten 35.349 34.308 52.813 51.580 -1.233

Baten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 19.787 19.494 29.414 30.185 771

Re-integratie en Participatie 1.620 1.495 2.502 2.579 78

Leerwerkstructuur 9.028 9.030 13.586 13.725 139

Bedrijfsvoering & Overhead 1.007 1.049 1.613 1.540 -73

Gemeentelijke bijdragen 5.571 5.571 6.385 6.385 0

Totale baten 37.013 36.639 53.500 54.414 914

Saldo van lasten en baten 1.664 2.330 687 2.835 2.148

Mutaties reserves

Toevoeging algemene reserve 0 0 -1.200 -1.200 0

Toevoeging res. vakantiegeld 0 0 0 0 0

Onttrekking res. vakantiegeld 0 0 0 0 0

Toevoeging personeelsvoorz. 0 -10 -10 -10 0

Onttrekking personeelsvoorz. 0 59 59 59 0

Toevoeging onderh. gebouwen 0 0 -240 0 240

Onttrekking onderh. gebouwen 0 0 366 0 -366

Toevoeging res. Herpositionering 0 0 0 0 0

Onttrekk. res. Herpositionering 0 0 85 20 -65

Totaal 0 49 -940 -1.131 -191

Resultaat na bestemming 1.664 2.380 -252 1.704 1.957

Slimmer opties 0 0 839 725 -114

Resultaat na slimmer-opties 1.664 2.380 587 2.429 1.843
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3.2 Verkorte toelichting op de afwijkingen 2018 
Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen (samen voordelig € 1.882.000 van de € 1.843.000): 
(N.B.: onderstaande posten hebben soms betrekking op meerdere programma’s, waardoor deze niet 
geheel aansluiten op totalen op vorig pagina. In hoofdstuk 4 is een overzicht van alle lasten en baten 
per deelprogramma opgenomen, met daarbij verdere specificaties en toelichtingen). 
- Lasten BUIG (voordeel € 158.000):  

De prognose van het gemiddeld aantal uitkeringen 2018 is met 10 neerwaarts bijgesteld (voordeel 
€ 140.000), de lasten Banenafspraken zijn € 50.000 hoger en de lasten Beschut Werken zijn € 
68.000 lager); totaal een voordeel op van € 158.000. 

- Baten BUIG (voordeel € 781.000):  
Uit recente informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat bij 
definitieve vaststelling 2018 de BUIG-uitkering € 781.000 hoger uitvalt. 

- Lasten niet-gesubsidieerd personeel (voordeel € 492.000):  
Door vacaturevoordeel (per eind augustus waren 7 van de 149 formatieplaatsen onbezet)  en  
invulling slimmer-acties enerzijds (€ 14.000) en kleine wijzigingen zijn de personeelslasten niet 
gesubsidieerd personeel per saldo € 303.000 lager. En daarnaast is de prognose aan (onder 
andere) terugontvangen UWV-gelden en detacheringen naar € 189.000 aangepast (= voordeel).  

- Lasten inhuur derden (voordeel € 151.000):  
Bij alle deelprogramma’s is sprake van minder inhuur derden. In totaal daalt deze post van € 
751.000 naar € 600.000, dus een voordeel van € 151.000. 

- Onderbesteding budget re-integratie (voordeel € 113.000):  
Op basis van de werkelijke bestedingen tot en met augustus wordt op het budget re-integratie 
een voordeel van € 113.000 verwacht. 

- Baten rijksuitkering re-integratie en bonus beschut werken (voordeel € 76.000):  
Op grond van de septembercirculaire van het rijk valt de uitkering re-integratie € 58.000 hoger uit. 
Daarnaast wordt nog een bonusuitkering beschut werken ontvangen van € 18.000. 

- Baten werkpool (voordeel € 250.000):  
De prognose van omzet van de werkpool is op grond van realisatiecijfers naar boven bijgesteld 
van € 1.500.000 naar € 1.750.000 (voordeel € 250.000). 

- Resultaat PMC’s  Werkbedrijf (nadeel € 46.000):  
Het saldo van lasten en baten van de PMC’s Werkbedrijf is € 46.000 nadelig veroorzaakt door 
tegenvallende resultaten van de PMC’s Broikes en Cleanroom enerzijds en betere resultaten van 
Twiddus en Wasserij anderzijds. 

- Lasten en baten Fidant (nadeel € 159.000): 

De toename van het aantal interne Banenafspraken leidt tot hogere salarislasten Fidant van  

€ 188.000. Dit heeft ook effect op de ontvangen loonkostensubsidie BUIG, die overigens van 45% 

daalt (begroot 50%): in totaal € 29.000 aan hogere baten. Per saldo een nadeel Fidant (€ 159.000). 
- Niet nodig zijn van storting in reserve onderhoud gebouwen (voordelig € 240.000): 

Het eind 2016 vastgestelde onderhoudsplan gebouwen komt ook in 2018 niet tot uitvoering. In 
afwachting van besluitvorming over Baanbrekers 2.0 schuift alles opnieuw een jaar door. De 
storting in de reserve kan daardoor dit jaar achterweg worden gelaten (voordeel van € 240.000). 

- Realisatie slimmer-opties (nadeel € 114.000): 
In totaal is in de afgelopen periode nog voor € 114.000 aan slimmer-opties gerealiseerd. De 
stelpost wordt daarmee verlaagd, de bijbehorende voordelen zitten elders in de Berap. 

- Resultaat op deelneming Ruelong BV (WML Facilitair) (per saldo nadeel € 60.000): 
Ruelong BV is een 100% deelneming van Baanbrekers en dit resultaat werkt door bij Baanbrekers. 
De jaarrekening 2017 resulteert in een nadeel van € 269.000. Daartegenover staat een verbeterde 
prognose van het resultaat 2018 met € 209.000; per saldo een nadeel van € 60.000. 

 
Naast bovenstaande posten zijn er nog kleinere voor- en nadelen in de 2e Berap 2018.  
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3.3 Resultaat op deelnemingen: Ruelong B.V. 
De op 24 september 2018 vastgestelde jaarrekening 2017 van Ruelong B.V. resteert, na dekking uit 
de algemene reserve,  in een tekort van € 269.000. Dit bedrag dient aangezuiverd te worden door 
Baanbrekers, omdat de algemene reserve van Ruelong B.V. is uitgeput. In die jaarrekening is de 
restant-waarde van de goodwill van Ruelong ineens afgeboekt, hetgeen voor de meerjarenbegroting 
nog tot een voordeel van € 74.000 per jaar leidt (dit wordt nu in de 2e Berap 2018 pas verwerkt). 
 
Op hetzelfde moment is ook een meerjaren begroting 2018 – 2022 vastgesteld. In de 1e Berap was 
voor 2018 een (voorlopig) tekort van € 419.000 gemeld. Voor de jaren daarna waren in die Berap nog 
geen gegevens opgenomen. Na het voorstel voor het Algemeen Bestuur is de jaarschijf 2018 nog iets 
gewijzigd, namelijk in een nadeel van € 382.000 en daaraan zijn de cijfers voor 2019 – 2021 
toegevoegd (zie tabel hieronder, startsituatie voor 2e Berap). 
 
Inmiddels zijn voor 2018 meer ervaringsgegevens bekend, zodat voor 2018 een betere prognose kan 
worden gemaakt. Deze komt uit op nadelig € 209.000. Een verbetering ten opzichte van de in mei 
2018 opgestelde begroting. De onderliggende verschillen tussen begroting en prognose 2018 zijn 
verder toegelicht in paragraaf 6. 
Op hoofdlijnen ziet dit er In meerjarig opzicht als volgt uit (N= nadeel / V = voordeel): 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

     

1e Berap 2018 N      419 p.m. p.m. p.m. 

Mutatie voor AB 24-09-2018 V        37 p.m. p.m. p.m. 

MJB 2018 – 2021 (AB 24/9) N      382 N      372 N      409 N      375 

Mutatie na AB 24-09-2018 N        37 N        37 N        37 N        37 

Startsituatie voor 2e Berap N      419 N      409 N      446 N      412 

     

Wijzigingen bij 2e Berap 2018:     

Nadeel op omzet N        97 0 0 0 

Voordeel personeelskosten V      115 0 0 0 

Voordeel uitzendkrachten V      106 0 0 0 

Nadeel/voordeel bedrijfskosten N        34 V       74 V        74 V       74 

Voor bijzondere baten & lasten V      120 0 0 0 

Totaal wijzigingen V      210 V       74 V        74 V       74 

     

MJB Ruelong na 2e Berap 2018 N      209 N     334 N      372 N    338 

 
 In totaal dient Baanbrekers naar aanleiding van de jaarrekening 2017 en de 2e Berap 2018 in de 
prognose 2018 rekening te houden met het aanzuiveren van het tekort van Ruelong voor € 478.000. 
In de jaren 2019 – 2021 zijn dit de onderste bedragen uit bovenstaande  tabel. Voor alle jaren 
worden deze bijdragen van Baanbrekers aan Ruelong in de meerjaren begrotingswijziging 
opgenomen (zie hierna in paragraaf 3.5). 
 
 

3.4 Stand van zaken slimmer opties 
Ter voorbereiding van de (concept-) notitie Baanbrekers 2.0 zijn alle denkbare (financiële) 
verbetermogelijkheden geïnventariseerd en gedeeld. Dat heeft een lijst van tientallen potentiële 
mogelijkheden opgeleverd. Van deze in november 2017 gepresenteerde “slimmer-opties” moet 
worden bezien of deze wel realistisch en rendabel zijn. Pas dan kunnen de voordelen van de slimmer-
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opties  worden verwerkt in de (meerjaren) cijfers. De slimmer-opties staan los van eventuele keuzes 
rond Baanbrekers 2.0. 
 
Zowel bij de geactualiseerde begroting 2018, bij de 1e Berap 2018 als nu bij de 2e Berap is een aantal 
opties omgezet en daarmee is de restant-taakstelling van de slimmer-opties. Dat leidt tot het 
volgende beeld: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

     

Jaarschijf Baanbrekers 2.0 1.300 800 200 0 

Actualisering -125 +125 0 0 

Cumulatief slimmer-opties 1.175 2.100 2.300 2.300 

     

In geact. begr. 2018 verwerkt     

- directiesecretariaat -38 -38 -38 -38 

- teamleider Werkbedrijf -12 -31 -31 -31 

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

Totaal  -257 -276 -276 -276 

     

Na actualisering begroting 2018 918 1.824 2.024 2.024 

     

Ingevuld in 1e Berap 2018:     

Formatie Inkomensondersteuning -52 -52 -52 -52 

Formatie team Financiën -27 -66 -66 -66 

Totaal 1e Berap 2018 -79 -118 -118 -118 

     

Nog te realiseren slimmer opties 839 1.706 1.906 1.906 

     

Ingevuld in 2e Berap 2018:     

Lagere budget advieskosten -60 -60 -60 -60 

Lagere inkoop adviezen BBZ -40 -40 -40 -40 

Formatie inkomensondersteuning -14 -52 -52 -52 

Totaal 2e Berap 2018 -114 -152 -152 -152 

     

Nog te realiseren slimmer opties 725 1.554 1.754 1.754 

 
Het financieel effect van de slimmer opties is als stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting (zie 
onderaan tabel in paragraaf 3.1, de € 114.000 in de laatste kolom ). Op het moment dat een slimmer 
optie is gerealiseerd, wordt het financieel effect op de desbetreffende begrotingspost en in 
mindering gebracht op deze (restant) taakstelling. 
 
Voor wat betreft de (restant-) lijst aan slimmer-opties kunnen vragen worden gesteld bij de 
realiteitszin ervan. Het risico bestaat dat zeker niet alle opties tot (verder) resultaat gaan leiden. 
Daarom wordt op korte termijn de hele lijst (opnieuw) getoetst om zekerheid te verkrijgen. Al met al 
een serieus risico, dat nog niet te kwantificeren is. 
  



Concept 2e Berap 2018 

   

 

11 

3.5 Bijdragen van de gemeenten 
Bij de 1e Berap 2018 was sprake van een voordeel van € 587.000, waarmee de prognose van de 
gemeentelijke bijdragen is bijgesteld van € 6.385.000 naar € 5.798.000. De uitkomsten van deze 2e 
Berap zijn opnieuw voordelig, namelijk € 1.843.000 extra. Indicatief dalen de gemeentelijke bijdragen 
nog verder naar € 3.955.000. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor 2018 dus sprake is voor 
een risico voor wat betreft de (verdere) invulling van de slimmer-opties (zie paragraaf 3.4). 
Het (indicatieve) effect op de gemeentelijke bijdragen 2018 kan als volgt worden weergegeven: 
 

 Geactualis. 

begroting 

2018*) 

Bijstelling 

n.a.v. BUIG 

april 2018 

Na 1e 

berap 2018 

Prognose 

2018 (na 

result.) 

Afwijking 

bij 2e 

Berap  

      

Gemeentelijke bijdragen 7.415 6.385 5.798 3.955 V    1.843 

Waarvan:      

Heusden (38,18 %) 2.830 2.438 2.214 1.510 V       704 

Loon op Zand (20,17 %) 1.496 1.288 1.170 798 V       372 

Waalwijk (41,65 %) 3.089 2.659 2.414 1.647 V       767 

*) geactualiseerde begroting 2018, vastgesteld door AB op 9 juli 2018 
N.B.: verdeling gemeenten o.b.v. inwonertal 1-1-2018 (= basisjaar) 
 
 

3.6 Begrotingswijziging 2018 en verder (structurele doorwerking) 
Op 9 juli 2018 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde begroting 2018 en de daarop volgende 
begrotingswijziging uit de 1e Berap 2018 vastgesteld. 
In deze 2e Berap volgt nu een begrotingswijziging ten opzichte van de 1e Berap 2018  In onderstaande 
tabel is deze wijziging opgenomen per deelprogramma (exclusief reserves en slimmer-opties): 
 

 Bedragen                N = nadeel 

x € 1.000                  V = voordeel 

2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten deelprogramma’s       

Inkomensondersteuning V      387 V   1.329 V    2.076 V     2.087 V    2.057 

Re-integratie en Participatie V      189 N          7 N         98 N          98 N         98 

Leerwerkstructuur V        87 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering & Overhead V      630 V        60 V         60 V          60 V         60 

Resultaat op deelnemingen N        60 N      334 N       372 N       338 N       338 

Totale lasten V   1.233 V   1.048 V    1.205 V    1.711 V    1.681 

       

Baten deelprogramma’s       

Inkomensondersteuning V      771 V      420 N       461 N      483 N       528 

Re-integratie en Participatie V        78 N          1 N           1 N          1 N           1 

Leerwerkstructuur V      139 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering & Overhead N        73 0 0 0 0 

Gemeentelijke bijdragen 0 0 0 0 0 

Totale baten V      914 V      419 N       462 N      484 N       529 

      

Saldo van lasten en baten V   2.148 V   1.467 V    1.204 V   1.227 V    1.152 
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Per post betreft dit de volgende wijzigingen (met mutaties reserves en post slimmer-opties): 
 

 Bedragen                N = nadeel 

x € 1.000                  V = voordeel 

2018 2019 2020 2021 2022 

Lasten uitkeringen BUIG  V      140 V   1.237 V  1.984 V  1.995 V   1.965 

Lasten LKS Banenafspraken N        49 N        98 N       98 N       98 N        98 

Lasten LKS Beschut Werken V        68 V        91 0 0 0 

Inkomsten BUIG V      781 V      420 N     461 N     483 N      528 

Niet gesubsidieerd personeel V      492 V       52 V       52 V       52 V        52 

Inhuur derden V      151 V       40 V       40 V       40 V        40 

Re-integratie deelbudgetten V      113 0 0 0 0 

Rijksuitkering re-integratie V        57 N         1 N        1 N         1 N          1 

Bonus beschut werken V        18 0 0 0 0 

Baten werkpool V      250 0 0 0 0 

Lasten PMC’s V      102 0 0 0 0 

Baten PMC’s N      147 0 0 0 0 

Lasten Fidant intern N      188 0 0 0 0 

Baten Fidant intern V        29 0 0 0 0 

Resultaat op deelnemingen N        60 N    334 N     372 N   338 N    338 

Meerjarn.onderhoud gebouwen V      366 0 0 0 0 

Advieskosten V        60 V      60 V       60 V      60 V       60 

Rente V        20 0 0 0 0 

Afschrijving V        22 0 0 0 0 

Incidentele lasten N        35 0 0 0 0 

Incidentele baten N        30 0 0 0 0 

Lasten overige omzet N        20 0 0 0 0 

Baten overige omzet N        48 0 0 0 0 

Lasten Baanbrekers 2.0 V        65 0 0 0 0 

Overige posten N          9 0 0 0 0 

Saldo van lasten en baten V   2.148 V   1.467 V   1.204 V   1.227 V    1.152 

      

Mutaties reserves N      191 0 0 0 0 

Toevoeging reserve gebouwen V      240 0 0 0 0 

Onttrekking reserve gebouwen N      366 0 0 0 0 

Onttrekking res. herposition. N        65 0 0 0 0 

      

Resultaat na bestemming V   1.957 V   1.467 V   1.204 V    1.227 V    1.152 

Slimmer opties N      114 N      152 N      152 N       152 N       152 

Resultaat 2e Berap 2018 V   1.843 V   1.315 V   1.052 V    1.075 V    1.000 

      

Resultaat 1e Berap 2018 V      587 V      771 V      802 V       816 V       792 

Totaal effect op MJB 2018 e.v. V   2.429   V  2.086   V  1.854   V    1.891    V    1.792 

 
Bij het meerjarig beeld moet wel worden bedacht dat de bij de (restant-) lijst aan slimmer-opties nog 
vragen kunnen worden gesteld bij de realiteitszin ervan. Het risico bestaat dat zeker niet alle opties 
tot (verder) resultaat gaan leiden (zie hiervoor paragraaf 3.4).  



Concept 2e Berap 2018 

   

 

13 

4 Toelichting op de cijfers 
 

4.1 Inkomensondersteuning 
De lasten en baten van Inkomensondersteuning kunnen als volgt worden samengevat: 
 

 
 

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

deelprogramma in paragraaf 4.4). 

 
4.1.1 BUIG Uitkeringen lasten en baten 
De BUIG lasten bestaan uit 3 onderdelen: 

a. BUIG lasten uitkeringen 

b. BUIG loonkostensubsidie Banenafspraken 

c. BUIG loonkostensubsidie Beschut Werken 

De BUIG uitkeringen behoren tot het deelprogramma Inkomensondersteuning, BUIG 

Loonkostensubsidies Banenafspraken en beschut Werken zijn onder 4.1.2 opgenomen in deel-

programma Re-integratie & Participatie. 

 

BUIG Lasten uitkeringen 

Bij de start van 2018 bedroeg het aantal uitkeringen 1.597. In de eerste 4 maanden van dit jaar 

daalde dit aantal naar 1.590 per eind april; gemiddeld over die periode 1.590 (gelijk aan begroting 

voor heel  2018). Het aantal uitkeringen per eind augustus is verder gedaald naar 1.542, waarmee 

het gemiddelde aantal uitkeringen t/m augustus uitkomt op 1.574. 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Uitkeringen BUIG 14.550 14.789 21.397 21.257 -140

Uitkeringen BBZ 355 256 532 532 0

Bijzondere bijstand 1.421 1.439 2.132 2.132 0

Gesubsidieerd personeel 82 83 123 118 -5

Niet gesubsidieerd personeel 1.943 1.841 2.914 2.720 -194

Inhuur derden 130 111 195 155 -40

DVO HIT / BIT 19 2 28 20 -8

Specifieke ICT 0 0 280 280 0

Totaal lasten 18.499 18.521 27.601 27.214 -387

Baten

Inkomsten BUIG 17.389 17.373 26.084 26.865 781

Invordering BUIG 400 370 600 600 0

BBZ 323 259 485 485 0

Bijzondere bijstand 1.599 1.436 2.132 2.132 0

Inkomsten WSW 56 54 85 83 -2

DVO HIT / BIT 19 2 28 20 -8

Totaal baten 19.787 19.494 29.414 30.185 771

Resultaat 1.287 973 1.813 2.971 1.158
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Bij de eerste Berap is aangegeven dat eind 2018 een uitkeringsaantal van 1.536 werd verwacht en 

een gemiddeld aantal over 2018 van 1.568. Op basis daarvan is de begroting 2018 met € 423.000 

neerwaarts bijgesteld (van € 21.820.000 naar € 21.397.000).  

De werkelijke uitgaven tot en met augustus 2018 zijn € 239.000 hoger dan de bij de 1e Berap 

bijgestelde begroting. Maar in het restant van het jaar is het gemiddeld aantal veel lager. In deze 

berap wordt opnieuw een daling van gemiddeld 10 verwacht (een voordeel van afgerond € 140.000). 

De prognose 2018 komt dan uit  op € 21.257.000. In de laatste 4 maanden van het jaar zullen de 

gemiddelde lasten dus veel lager zijn dan over de eerste 8 maanden. 

 

Tot en met eind augustus 2018 ziet de ontwikkeling per gemeente in totaal er als volgt uit: 
 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Begroting 2018 537 257 796 1.590 
Werkelijk aantal begin 2018 539 258 800 1.597 
     
Instroom 1e 4 maanden 2018 48 23 55 126 
Uitstroom 1e  4 maanden 2018 41 27 65 133 

Stand 30 april 2018 546 254 790 1.590 

     
Instroom t/m augustus 2018 33 20 47 100 
Uitstroom t/m augustus 2018 50 28 70 148 

Stand 31 augustus 2018 529 246 767 1.542 

     
Prognose aantal eind 2018 516 240 749 1.505 

Verdere daling aantallen -13 -6 -18 -37 

 

Voor het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigden voor heel 2018 betekent dit: 
 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

1e Berap gemidd. aantal 2018 530 253 785 1.568 
Gemiddeld aantal t/m augustus 535 253 786 1.574 
Gemiddeld aantal prognose 2018 534 248 776 1.558 
Verschil 1e Berap - prognose +4 -5 -9 -10 

 

Lasten op jaarbasis (* € 1.000) Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Budget geactual.begr. 2018 7.232 3.452 10.713 21.397 
O.b.v. nieuw gemiddelde 7.288 3.382 10.587 21.257 

Mutatie in lasten (indicatief) N        56 V        70 V       126 V        140 

 

De effecten in aantallen en budgetten voor de jaren na 2018 worden bepaald aan de hand van de 

recente gegevens over de toename van de rijksuitkering BUIG (zie hierna bij BUIG Rijksbijdrage). 

 

Op de volgende pagina is in een grafiek de ontwikkeling in aantallen aangegeven, met gegevens van 

Baanbrekers, de gemeente Tilburg en landelijk. Hieruit blijkt het volgende: 

Ook in 2018 zien we dat de daling van het aantal Participatiewet-klanten bij Baanbrekers sterker is 

dan elders. Dat was vorig jaar ook al continu het geval. Dat is goed nieuws, want daarmee zullen we 

ook financieel betere prestaties kunnen overleggen dan andere organisaties. De vraag hierbij is wel, 

hoe lang de sterkere daling kan worden volgehouden, want bij een sterkere daling zal sneller het 

moeilijker bemiddelbare deel van de klanten resteren. 
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BUIG Rijksbijdrage 
Op basis van de midden april 2018 bekend geworden nieuwe informatie van het Rijk over de BUIG-
middelen 2018 zijn deze met € 2.230.000 naar boven bijgesteld (van € 23.854.000 naar  
€ 26.084.000). Het effect hiervan is opgenomen in de begrotingswijziging van de 1e Berap 2018. 
 
Begin oktober 2018 is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nieuwe 
informatie ontvangen over het definitieve budget BUIG 2018 en het voorlopig budget BUIG 2019. Ten 
opzichte van de 1e Berap ontstaat nu een voordeel van € 781.000; zie verder onderstaande tabel: 
 

Bedragen x € 1.000 
V = voordeel / 
N = nadeel 

Voorlopige 
Rijksbijdrage 

BUIG 2018 

Nader 
voorlopig 

budget 2018 

Definitief 
budget 2018 

Verschil 
(V = voordeel 
/ N = nadeel) 

Heusden 8.677 8.860 9.125 265 
Loon op Zand 3.697 3.774 3.887 113 
Waalwijk 13.174 13.450 13.853 403 

Saldo 25.548 26.084 26.865 V     781 

 
Belangrijkste oorzaak is dat het rijksbudget naar boven is bijgesteld en naar rato van die bijstelling 
wordt ook de uitkering per gemeente hoger; ook is het verdeelmodel opnieuw gewijzigd. Daarbij 
wordt (meer) rekeningen gehouden met aantallen statushouders, met verkorting van de WW-duur 
en met de gemiddelde uitkering. 
Hoewel het rijk voor de jaren na 2019 geen ramingen afgeeft, kan aan de hand van het macro-budget 
uit de rijksbegroting de meerjarenraming voor onze gemeenten indicatief worden berekend. Daarbij 
wordt dezelfde methode toegepast die al bij eerdere begrotingen is toegepast (zie onder andere ook 
de ontwerp-begroting 2019, pagina 13 en 14, o.b.v. voorlopige rijksbijdrage 2018).  
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Landelijke ontwikkeling 5.918.189 6.128.438 6.422.482 6.605.724 6.731.914 

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

Midden-Langstraat 25.548 26.468 27.720 28.512 29.048 
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In de rijksbegroting 2019 van SZW is een meerjaren reeks van de uitgaven macrobudget 

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

precieze bedragen meerjarig nog niet bekend. Indien de voorlopige rijksuitkering BUIG 2018 op 100% 

wordt gesteld, kan op grond van de procentuele stijging van de begroting SZW met ingang van 2019 

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

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Landelijke ontwikkeling 6.215.974 6.219.663 6.315.419 6.513.296 6.658.210 

Index-% 100,00% 100,05% 101,60% 104,78% 107,11% 

Midden-Langstraat € 26.865 € 26.170 € 26.572 € 27.406 € 28.015 

 

Bovenstaande stijgingspercentages worden nu ook gebruikt om indicatief een meerjarenraming van 

de uitgaven BUIG uitkeringen te bepalen, met daarbij het gemiddelde 2018 uit deze Berap (1.558) en 

in 2019 het te verwachten aantal aan het begin van het jaar (1.505) als gemiddelde 2019: 

 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Index-% p.m. 100,05% 101,60% 104,78% 107,11% 

Aantal 1.558 1.505 1.528 1.576 1.611 

Nieuwe reeks € 21.257 € 20.945 € 21.267 € 21.933 € 22.421 

Ontwerp-begroting € 21.820 € 22.605 € 23.674 € 24.351 € 24.809 

Effect 1e Berap 2018 -€ 423 -€ 423 -€ 423 -€ 423 -€ 423 

Reeks t/m 1e Berap 2018 € 21.397 € 22.182 € 23.251 € 23.928 € 24.386 

Structurele doorwerking V  €       140 V   €   1.237 V  €   1.984 V   €   1.995 V  €   1.965 

 

In bovenstaande tabel zijn de cijfers van Baanbrekers het vertrekpunt ten opzichte van de oude 

meerjaren stijging van de rijksbudgetten; dit geeft dus grote verschillen. Dat betekent ook een risico, 

want als de stijgingspercentages van het rijk op de basis van 2018 (1.558) worden geprojecteerd, 

ontstaat een andere reeks van de aantallen (zie tabel hieronder). Het verschil tussen de aantallen in 

onderstaande en bovenstaande tabel, kan als risico voor een mogelijk te verwachten correctie op de 

rijksuitkering worden beschouwd. Aan de hand van de gemiddelde uitkering 2019 (€ 13.916) kan dit 

worden uitgerekend (afgeronde bedragen). 

 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

Index-% p.m. 100,05% 101,60% 104,78% 107,11% 

Aantal 1.558 1.559 1.583 1.633 1.669 

Bepaling risico (afgerond) 0 € 750 € 762 € 786 € 803 

 
In 2018 is er geen verder risico omdat de rijksuitkering BUIG voor dat jaar al definitief is vastgesteld/ 
Het resultaat van de onderste regel uit deze tabel wordt in mindering gebracht op de eerder hiervoor 
op basis van de rijksbegroting opgenomen indicatieve reeks van de meerjaren baten rijksuitkering 
BUIG voor de jaren 2019 – 2022. 
 
Het meerjaren effect van de rijksuitkering BUIG wordt dan: 
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x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 

      
Heusden 9.125 8.804 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 
Loon op Zand 3.887 3.803 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 
Waalwijk 13.853 13.563 n.n.b. n.n.b. n.n.b. 
Sub-totaal  2018 26.865 26.170 26.572 27.406 28.015 
Inschatting 
bijstelling Rijk 0 -750 -762 -786 -803 
Totaal okt.2018 26.865 25.420 25.811 26.620 27.212 
      
Totaal april  2018 26.084 25.000 26.272 27.103 27.740 
      

Struct. effect V     781 V    420 N     461 N     483 N     528 
 
 

Invordering BUIG 

In de begroting 2018 is een bedrag aan invordering BUIG opgenomen van € 600.000. Tot en met 

augustus 2018 is de realisatie € 30.000 lager. Er is geen reden om de begroting bij te stellen, de 

verwachting is dat de begrote opbrengst wordt gehaald.  

Naast invordering BUIG wordt ook ten gunste van de budgetten BBZ en Bijzondere bijstand 

opbrengst uit invordering gerealiseerd; deze zit verdisconteerd in het totaal van deze posten. De 

opbrengsten bij BBZ en Bijzondere bijstand zijn wat hoger dan begroot vorig jaar op dit moment. 

Naar verwachting wordt in totaal circa € 1 miljoen ontvangen aan invorderingen op Buig, Bbz en 

Bijzondere Bijstand. 

Er wordt continu gezocht naar verdere verbeteringen in het proces, die kunnen leiden tot een hogere 

incasso. Zo wordt op dit moment bekeken hoe de samenwerking met het Inlichtingenbureau verder 

kan worden geoptimaliseerd, en onderzoeken we de mogelijkheden om ondermijning (bij criminele 

bijstandsdebiteuren) beter aan te pakken. 

 

Saldo BUIG na realisatie eerste 8 maanden 2018 (incl. lasten Banenafspraken en Beschut Werken) 
 

Bedragen x € 1.000 Heusden Loon op 
Zand 

Waalwijk Realisatie 
t/m 

augustus 

Prognose 
2018 

BUIG Uitkeringen 5.139 2.350 7.299 14.788 21.257 
BUIG LKS Banenafspraken 189 65 209 463 844 
BUIG LKS Beschut werken 14 0 20 34 122 
Sub-totaal lasten 5.342 2.415 7.528 15.285 22.223 
Invorderingen -166 -60 -144 -370 -600 
Bonus Beschut Werken 0 0 0 0 -18 
Saldo t/m augustus 5.176 2.355 7.384 14.915 21.605 
      
Ontvangen Rijksbijdrage t/m 
augustus 5.901 2.514 8.958 17.373 26.865 

Totaal V     725 V         159 V     1.574 V  2.458 V   5.260 

 
Overschot in percentage 14,0 % 6,8 % 21,3 % 16,5 % 24,3 % 
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De lasten van de BUIG nemen per saldo af met € 158.000, de baten van invordering blijven 

ongewijzigd en van het rijk wordt een forse bijstelling van de BUIG (voordelig € 781.000) en een 

(kleine) bonus beschut werk ontvangen, hetgeen het voordeel op de BUIG nog groter maakt. Het in 

1e Berap 2018 opgenomen voordeel van 19,7% stijgt nu verder naar 24,3 %, een opmerkelijk hoog 

percentage aan voordeel. 

 

Klachten, bezwaar en beroep BUIG  
Zoals in de 1e Berap over 2018 al werd geconstateerd, laat het aantal klachten, bezwaren en 
beroepen dit jaar een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Na jaren van steeds maar (soms heel 
fors) toenemende aantallen zaken, lijkt die trend dit jaar gebroken te worden.  
De oorzaak kan worden gevonden bij verschillende factoren , zoals veranderde beleidsregels, beter 
onderbouwde besluiten en een afnemend aantal klanten. 
Het gevolg is dat de werkvoorraden bij Bezwaar en Beroep beter beheersbaar zijn, en de werkdruk 
meer onder controle is gekomen. Het is nog wel even afwachten of deze trend van wat lagere 
aantallen zich structureel doorzet.  Immers, we zien dat het aantal binnengekomen bezwaren in de 
tweede 4-maanden periode van 2018 alweer (33%) hoger lag dan in de eerste 4 maanden. 

Aantallen  Totaal 
 2017 

in % 8 maanden 
2018 

in % 

klachten binnengekomen 17  9  
 openstaand -  1  
 afgehandeld 17 100 % 9 100 % 
 waarvan uit 2016 / 2017 3 18 % 1 11 % 
 Na mediation 16 94 % 7 78 % 
 commissie 0 0 % 1 11 % 
 gegrond 0 0 % 0 0 % 

bezwaren Binnengekomen 245  135  
 Openstaand -  52  
 Afgehandeld 291 100 % 123 100 % 
 waarvan uit 2016 / 2017 86 30 % 40 33 % 
 gegrond 15 5 % 7 6 % 
 gedeeltelijk gegrond 31 11 % 10 8 % 
 voorlopige 
voorzieningen 

Binnengekomen 18  5  

Openstaand -  0  

Afgehandeld 18 100 % 6 100 % 
 waarvan uit 2016 / 2017 2 11 % 1 17 % 
 toegekend 3 17 % 0 0 % 

(hogere) 
beroepen 

Binnengekomen 57  36  

Openstaand -  36  

waarvan uit 2016 / 2017 -  10  

Afgehandeld 58 100 % 33 100 % 
 waarvan uit 2016 / 2017 27 47 % 23 70 % 
 gegrond 3 5 % 5 15 % 
 gedeeltelijk gegrond 3 5 % 1 3 % 

 
Er waren 3 gegronde beroepen in de periode 1-5-2018 t/m 31-8-2018: 
- 1 inzake bijzondere bijstand (buiten behandeling stelling), hiertegen is door Baanbrekers hoger 

beroep aangetekend; 
- 1 inzake terugvordering, waarbij de rechtsgevolgen in stand zijn gelaten; 
- 1 inzake BBz, hiertegen is door Baanbrekers hoger beroep aangetekend. 
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2 bezwaarschriften zijn gegrond verklaard in de periode 1-5-2018 t/m 31-8-2018: 
- 1 inzake Bbz (was buiten behandeling gesteld en had dus moeten worden afgewezen); 
- 1 inzake het opleggen van een verlaging. 
  
En 3 bezwaarschriften zijn gedeeltelijk gegrond verklaard in de periode 1-5-2018 t/m 31-8-2018: 
- 2 inzake terugvordering; 
- 1 inzake Bbz. 
  
In totaal zijn er in de periode van 1-1-2018 t/m 31-8-2018 17 bezwaarschriften ingetrokken; waarvan 
7 naar aanleiding van het herstellen van een foutief besluit. 

 
4.1.2 BBZ 
 
De begrote lasten en baten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) zijn gebaseerd op de 
gemiddelde lasten en baten van de afgelopen 3 jaren. Gezien de aard van de regeling, kan de 
realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om kleine aantallen klanten gaat met niet te 
voorspellen lasten en baten op leningen (inclusief invordering). De regeling kent een 
vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van baten moet worden 
terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. Daarnaast behoren tot 
de baten de terugbetaalde uitkeringen door klanten. 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Verschil 

prognose – 

begroting 

BBZ Lasten 355 256 532 532 0 

BBZ Baten 323 259 485 485 0 

Saldo N    32 V      3 N    47 N    47 0 

 
Na de eerste 8 maanden is er vooralsnog een voordeel op deze post. Gelet op het grillige verloop van 
deze post gedurende het jaar is er nog geen reden om de begroting aan te passen. 
 
4.1.3 Bijzondere bijstand 
Op grond van door de gemeenten vastgesteld beleid voert Baanbrekers de bijzondere bijstand uit.  
De directe lasten voor de inkomensoverdrachten (= de toegekende bijzondere bijstand) van deze 
regeling worden door de gemeenten gedekt en per kwartaal verrekend (per saldo budgettair 
neutraal); resultaat op invordering wordt daarop in mindering gebracht. 
 

 
 
 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Heusden 463 469 694 694 0

Loon op Zand 267 281 401 401 0

Waalwijk 691 690 1.037 1.037 0

Totaal lasten 1.421 1.439 2.132 2.132 0
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Tegemoetkomingen bijzondere bijstand worden verstrekt aan uitkeringsgerechtigden Participatiewet 
en aan overige minima. Het verloop van de lasten 2018 is in bovenstaande tabellen weergegeven. 
 
De geactualiseerde begroting 2018 was gebaseerd op het gemiddelde over de drie voorafgaande 
jaren en lager dan de realisatie / prognose 2018. Bij  de 1e Berap 2018 zijn op grond van 
realisatiegegevens de lasten van de bijzonder bijstand met € 228.000 naar boven bijgesteld (van € 
1.904.000 naar € 2.132.000) In regionaal verband is voor dit jaar nog een bijstelling van de 
beleidsregels voorzien. Daarom is deze stijging niet structureel verwerkt. 
De realisatiecijfers tot en met augustus 2018 lopen in totaal redelijk in de pas met het bij de 1e Berap 
bijgestelde budget. De prognose wordt nu niet verder aangepast. 
 
 
4.1.4 Personeel Inkomensondersteuning 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begrotings-

wijziging 

Gesubsidieerd      

Lasten 82 83 123 118 -5 

Baten WSW 56 54 85 83 -2 
Saldo N   26 N    29 N   38 N   35 V        3 

      

Niet gesubsidieerd 1.943 1.841 2.914 2.720 -194 
Inhuur derden 130 111 195 155 -40 

Totaal 2.099 1.981 3.147 2.910 V    237 

 

Bijzondere bijstand 2018 t/m augustus naar hoofdkostensoorten

omschrijving aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag aantal 

dossiers 

bedrag

directe levensbehoeften 121 178.018 40 56.190 25 22.901 56 98.927

kosten huishouden 36 4.023 6 308 10 1.590 20 2.124

voorziening voor wonen 75 68.557 24 24.117 15 17.004 36 27.435

voorziening voor opvang 8 9.059 1 2.675 6 6.249 1 135

kosten maatschappelijke zorg 81 47.607 40 22.813 14 8.793 27 16.001

kosten financiele transacties 780 578.999 259 190.592 149 107.355 372 281.052

kosten uitstroombevordering 7 790 4 409 0 0 3 380

kosten medische dienstverlening 35 16.172 10 2.043 7 7.902 18 6.227

kosten overige kostensoorten 10 8.986 2 1.290 4 6.283 4 1.414

individuele inkomenstoeslag 304 131.617 102 44.484 42 18.347 160 68.786

individuele studietoeslag 1 1.200 0 0 0 0 1 1.200

SUB-TOTAAL 1.458 1.045.028 488 344.921 272 196.423 698 503.683

Collectieve ziektekostenpremie 2.443 425.067 766 125.792 471 96.861 1.206 202.414

diverse adm. posten/ontvangsten -30.650 -1.497 -12.605 -16.548

TOTALEN T/M AUGUSTUS 2018 3.901 1.439.445 1.254 469.216 743 280.679 1.904 689.549

TOTALEN T/M AUGUSTUS 2017 3.781 1.408.324 1.219 458.804 738 239.813 1.824 709.707

VERSCHIL 2018 t.o.v. 2017 120 31.121 35 10.412 5 40.866 80 -20.158

TOTAAL HEUSDEN LOON OP ZAND WAALWIJK
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Het vervallen van een leidinggevende functie vanaf 1 september 2018 levert nog een voordeel in 
2018 op van € 14.000, structureel is dat € 52.000. Dit voordeel wordt ter invulling van de slimmer-
opties met de daarvoor opgevoerde stelpost verrekend (zie ook paragraaf 3.4). Daarbij moet worden 
aangetekend dat hieraan nog een risico is verbonden. De daaraan gekoppelde overheveling van 
diverse taken naar de afdeling Bedrijfsvoering & Control zou (beperkt) tot extra lasten kunnen leiden. 
Momenteel wordt die overheveling van taken nader onderzocht. 
Verder kent de afdeling veel lagere salarislasten door vacaturevoordeel c.q. vacatures die niet 
worden ingevuld. 
Nieuwe afspraken over inhuur derden voor werkzaamheden BBZ leiden op die post tot een 
structureel voordeel van € 40.000. Dit bedrag wordt ter invulling van de slimmer-opties met de 
daarvoor opgevoerde stelpost verrekend (zie ook paragraaf 3.4). 
 
 
4.1.5 DVO HIT / BIT 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid vanuit het sociaal domein is er de 

behoefte om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de bestuurlijke interventieteams 

(HIT en BIT) van gemeenten. Tot april 2018 gebeurde dat ‘om niet’, wat betekent dat voor het 

leveren van de inzet van de handhavers geen extra middelen door Baanbrekers werden ontvangen. 

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de 3 gemeenten over inzet van handhavers van Baanbrekers 

voor die gemeenten. 

De ingangsdatum van de DVO voor alle gemeenten is nu 1 april 2018 geworden.  

Voor heel 2018 wordt nu in totaal voor 3 gemeenten een opbrengst van € 20.000 verwacht (op basis 

van urenbesteding). 
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4.2 Re-integratie & Participatie 
 
De lasten en baten van Re-integratie & Participatie kunnen als volgt worden samengevat: 
 

 
 
Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 
deelprogramma in paragraaf 4.4). 
 
 
4.2.1 BUIG Loonkostensubsidie Banenafspraken 
Voor 2018 is op basis van een inschatting een gemiddeld aantal Banenafspraken begroot van 89 met 

bijbehorende lasten van € 794.000 (89 * € 8.926). De lasten zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal 

Banenafspraken vermenigvuldigd met de gemiddelde Loonkostensubsidie. De gemiddelde 

loonkostensubsidie is gebaseerd op de werktijd van 25,5/36 uur per week op basis van 50% van het 

minimumloon (= 50% van € 25.203). 
 
Eind 2017 waren er gemiddeld 85 Banenafspraken. De volgende tabel laat zien wat de ontwikkeling 
van het gemiddeld aantal Banenafspraken over de eerste acht maanden van 2018 is geweest.  
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 528 463 794 844 50

BUIG LKS: Beschut Werken 102 33 190 122 -68

Re-integratie: 0 0 0 0 0

- Diverse deelbudgetten 468 281 710 571 -139

- 50% bijdrage loonkosten 33 60 34 60 26

Lonen Fidant extern 40 39 60 60 0

Projectkosten (HOB & JWLZ) 468 235 702 702 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.007 1.016 1.510 1.552 42

- Doorbelast naar projecten -43 -64 -65 -116 -51

Inhuur derden 33 0 50 0 -50

Totaal lasten 2.635 2.064 3.985 3.796 -189

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.124 1.146 1.686 1.743 58

Bonus Nieuw Beschut 0 0 0 18 18

Vergoeding Fidant extern 33 34 50 50 0

Inkomsten uit projecten 399 249 702 702 0

Inkomsten uit de regio 64 66 64 66 2

Totaal baten 1.620 1.495 2.502 2.579 78

Resultaat -1.015 -569 -1.483 -1.216 267

Waarvan dekking uit BUIG 630 496 984 966 -18

Waarvan overig 385 73 499 250 -249
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Aantallen Intern BB Extern Totaal Gemiddeld   
31-01-2018 31 68 99 99 
28-02-2018 37 68 104 102 
31-03-2018 34 68 101 102 
30-04-2018 28 59 88 98 

31-05-2018 29 39 68 92 
30-06-2018 43 47 90 92 
31-07-2018 50 53 103 93 
31-08-2018 51 54 105 95 

 
Omdat de banenafspraak een openeindregeling betreft waar nog weinig ervaringscijfers over bekend 
zijn, is het moeilijk om het aantal vooraf goed in te schatten. Het gemiddeld aantal Banenafspraken 
blijkt met 95 structureel hoger dan de 89 die voor 2018 zijn begroot. Daarom laten we dit effect in de 
raming voor de 2e Berap  als volgt terug komen.  
 

LKS Banenafspraken:             

x € 1.000   2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld   95 112 127 144 164 

Begin vh jaar     85 105 119 135 153 

eind vh jaar +15% /jr. 85 105 119 135 153 175 

Gemiddelde LKS in € 50% min.loon * 25,5 / 36 € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 € 8.926 

Totaal Midden-
Langstraat 

*€ 1.000   € 844 € 995 € 1.130 € 1.285 € 1.463 

In begroting 2018:    € 794 € 897 € 1.032 € 1.187 € 1.365 

Mutaties bij 2e Berap:    nadeel € 49 € 98 € 98 € 98 € 98 
 
Inmiddels is bekend dat het plan van het kabinet om Loondispensatie toe te passen voor de 
gemeentelijke doelgroep van de Participatiewet van tafel is. Daarbij is aangekondigd dat de 
bestaande regeling Loonkostensubsidie geoptimaliseerd zal worden. Dat meewegende is het 
aannemelijk dat de verhoogde raming ook voor meer jaren is te verwachten. Vooralsnog wordt 
daarvoor € 98.000 opgenomen. 
 

 
4.2.2 BUIG Loonkostensubsidie Beschut Werken 
In de (geactualiseerde) begroting 2018 is uitgegaan van een inschatting van de ontwikkeling in de 

richting van de landelijk aangegeven aantallen en de bestaande verplichtingen voor Beschut Werken. 

Vertrekkend vanuit het aantal plaatsen van Beschut Werken van eind 2017, zijnde 3, is een 

meerjarenraming van het aantal plaatsen Beschut Werken en de bijbehorende Loonkostensubsidie 

opgesteld. Uiterlijk per 31 december 2018 moeten 25 beschutte werkplekken van 31 uur per week 

zijn gerealiseerd. Voor 2018 werd uitgegaan van een gemiddeld aantal beschutte werkplekken van 

12,5 à  € 15.192 met bijbehorende lasten van € 190.000. 
Per eind augustus 2018 zijn de aantallen m.b.t. beschut werken als volgt: 
 

Aantallen Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal 

Plaatsingen van 31 uur 4 3 6 13 

Doelstelling 31 december 2018 10 4 11 25 

Nog te realiseren plaatsen 2018 6 1 5 12 
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Het aantal adviezen Beschut Werk afgegeven door het UWV blijft nog altijd achter op de beschikbare 
plaatsen. Een 3-tal personen staat wegens in de persoon gelegen omstandigheden (zoals ziekte of 
voorliggende problematiek) op de wachtlijst. Halverwege dit jaar heeft het UWV in hun bestanden 
bekeken of er UWV-kandidaten zijn die naar de beschut werkplekken bemiddeld kunnen worden. Dit 
heeft geen nieuwe aanwas voor de beschut werkplekken opgeleverd.  Hierdoor is de verwachting dat 
de beraamde 25 plaatsen niet gehaald gaan worden. Daarom wordt de prognose 2018 als volgt 
aangepast: 
 

LKS Beschut Werken:             

x € 1.000     2018 2019 2020 2021 2022 

Aantallen gemiddeld   8,0 23,5 34,0 34,0 34,0 

Begin vh jaar     3 13 34 34 34 

eind vh jaar taakstelling 3 13 34 34 34 34 

Gemiddelde LKS in € 70% min.loon * 31 /36 € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 € 15.192 

Totaal Midden-
Langstraat 

*€ 1.000   € 122 € 357 € 517 € 517 € 517 

In begroting 2018:    € 190 € 448 € 517 € 517 € 517 

Mutatie bij 2e Berap:     - € -68 -€ -91 € 0 € 0 € 0 
 
Het door de overheid opgelegde target, is nog altijd het uitgangspunt voor de daaropvolgende jaren, 
waardoor het effect van 2018 niet structureel wordt doorberekend in de meerjarenbegroting.  
 
Bonus Beschut Werken 
Door het rijk is al in de septembercirculaire 2016 een financiële stimulans (“bonus”) opgenomen, om 
het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. In de septembercirculaire 2018 zijn 
bedragen per gemeenten opgenomen voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken 
in 2017. De gegevens over het aantal gerealiseerde en gecontinueerde beschut werkplekken zijn 
afkomstig van het UWV. Een beschut werkplek wordt bepaald door een koppeling van het door UWV 
afgegeven positief advies beschut werk en een dienstverband blijkend uit de polisadministratie van 
het UWV. De continueringsbonus wordt toegekend aan de gemeente die de creatiebonus toegekend 
heeft gekregen. 
Per gemeente zijn de volgende bedragen in de Septembercirculaire 2018 opgenomen (in €): 
 
Gemeente  Creatiebonus  Continuïteitsbonus  Totaalbedrag 2018 
Heusden  6.000  0  6.000 
Loon op Zand  3.000  0  3.000 
Waalwijk  9.000  0  9.000 
Totaal 18.000 0 18.000 
 
Rijksbijdragen gerelateerd aan door Baanbrekers verrichte activiteiten, worden op grond van de 
Gemeenschappelijke Regeling door de gemeenten doorbetaald aan Baanbrekers. In deze Berap 2018 
zijn bovenstaande bedragen onder de baten in totaal apart opgenomen. 

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

het jaar grillig verloopt.  
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Opmerkingen re-integratie: 
- Tot en met eind augustus blijven de lasten (exclusief de posten bestandanalyse en analyse 

zwaarder bestand) € 21.000 achter op de begroting. Voor het geheel van die posten wordt de 
prognose met voordelig € 25.000 bijgesteld (zie tabel, 2e subtotaal) . 

- De gerealiseerde lasten voor stimuleringspremies en Transferium / SMT zijn iets hoger dan 
begroot, reden om deze 2 posten in totaal qua prognose voor € 30.000 naar boven bij te stellen. 

- De lasten van inburgering worden specifiek met de gemeenten verrekend, vandaar is zowel aan 
lasten als baten is inde begroting € 70.000 opgenomen, dat wordt nu met € 5.000 opgehoogd. 

- Het project met de stichting Gezel is inmiddels financieel afgerond en komt qua lasten € 11.000 
lager uit (= voordeel).  

- Gelet op achterblijvende bestedingen op de deelposten jobcoaching / loonwaardemeting, 
opleiding en overig wordt de prognose op de 3 posten naar € 25.000 bijgesteld; in totaal € 75.000 
aan lagere lasten. 

- Voor de bestandsanalyse is op grond van een programma van eisen opdracht verstrekt. De 
verwachting is dat de lasten iets lager uitkomen (voordeel van € 28.000). 

- Op zich zou vanuit het “primair proces” het zwaarder bestand (B-categorie) geanalyseerd kunnen 
worden. Daarbij moeten nog wel enkele  zaken worden bezien, zoals interne implementatie, 
ontwikkeling van het SMT (Sociaal medisch team) en de aansluiting met zorg & welzijn / 
arbeidsmatige dagbesteding. Daarvoor is nu nog € 20.000 opgenomen (voordeel € 55.000). 

 

 
 
 
4.2.4 Fidant extern 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begrotings-

wijziging 

Lasten 40 39 60 60 0 

Baten 33 34 50 50 0 

Saldo 7 5 10 10 0 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Stimuleringspremies 33 45 50 65 15

Inburgering 47 48 70 75 5

Transferium / SMT 100 111 150 165 15

Jobcoach / loonwaardemeting 33 10 50 25 -25

Opleiding 33 16 50 25 -25

Stichting Gezel 85 74 85 74 -11

Overig 33 12 50 25 -25

Sub-totaal 365 317 505 454 -51

50% bijdr. loonkosten intern 33 60 34 60 26

Sub-totaal 398 377 539 514 -25

Bestandsanalyse 100 5 200 172 -28

Aanbod zwaarder bestand 38 0 75 20 -55

Sub-totaal 536 382 814 707 -107

Doorb. gemeenten inburgering -35 -41 -70 -75 -5

Totaal budget re-integratie 501 342 744 632 -112
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Baten Fidant extern bestaan uit door werkgevers aan Baanbrekers betaalde bijdragen in de lasten 
van deze op locatie ingezette werknemers. Prognose is gelijk aan begroting 2018. 

 
4.2.5 HOB (Huis Opleiding Baan) / JeugdWerkloosheidsvrije Zone / ontvangen gelden regio 
HOB 2017 (Huis Opleiding Baan) is gestart als eenjarig (nieuw) project voor 120 kandidaten, waarvan 

60 voor de gemeente Heusden, 30 voor Loon op Zand en 30 voor Waalwijk. Eind 2017 zijn er vanuit 

Waalwijk 34 nog extra trajecten bijgekomen. Gemeenten betalen per kwartaal per daadwerkelijk 

uitgevoerd traject. Het totaal van HOB 2017 is € 459.000, waarvan € 245.000 daadwerkelijk in 2017 

bij de gemeenten in rekening is gebracht (op basis van in 2017 gerealiseerde aantallen).  

Voor € 214.000 loopt het project door naar 2018.  

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

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

€ 633.000. Prognose blijft vooralsnog gelijk aan de begroting (verdeling per gemeente is nu niet aan 

te geven). Een deel van dat budget zal overlopen naar 2019; later wordt bepaald hoeveel. 

 

 
 

Voor het regionale project JeugdWerkloosheidsvrije Zone (JWLZ) wordt in 2018 een vergoeding van 

de regio Hart van Brabant verkregen van € 69.000, ter dekking van de uitvoeringskosten (inhuur 

derden). 
 

 
 
Naast deze posten is vanuit de regio nog incidenteel € 66.000 ontvangen, die niet was begroot en bij 
de 1e Berap qua prognose. Dit betreft € 20.000 voor RMC, € 20.000 voor vluchtelingen en diverse 
kleinere posten. 
 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten 422 193 633 633 0

Heusden 0 -78 0 0 0

Loon op Zand 0 -36 0 0 0

Waalwijk 0 -84 0 0 0

Baten -347 -197 -633 -633 0

Saldo 75 -5 0 0 0

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten 46 42 69 69 0

Baten -52 -52 -69 -69 0

Saldo -6 -10 0 0 0
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4.2.6 Lasten niet gesubsidieerd personeel / inhuur derden 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begrotings-

wijziging 

Lasten 1.007 1.016 1.510 1.552 42 

Af: doorbelast projecten -43 -64 -65 -116 -51 

Inhuur derden 33 0 50 0 -50 

Saldo 997 952 1.495 1.436 V    59 

 
De verwachting is dat, afgezien van projecten (bv. HOB), dit jaar geen beroep op de post inhuur 
derden nodig is. 

 

 
4.2.7 Rijksuitkering re-integratie (W-deel) 
 
In de septembercirculaire 2018 is de specificatie IUSD door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) afgegeven, met als onderdeel het totaal van WWB klassiek, nieuw Wajong 
en Nieuw begeleiding. 
Eerder is in de Meicirculaire 2018 bekend gemaakt dat de middelen Participatie / deel Re-integratie 
klassiek met ingang van 2019 uit de IUSD worden genomen. Dit is structureel het grootste deel van 
de re-integratie middelen IUSD, voor Baanbekers € 1.164.000 van de in totaal € 1.733.000. De 
wijziging hiervan is al in de 1e Berap 2018 van Baanbrekers verwerkt. 
 
Het dan nog resterende deel blijft in 2019 nog specifiek via de gemeenten naar Baanbrekers komen, 
maar met ingang 2020 worden ook deze middelen overgeheveld naar de algemene uitkering. 
Verwerking in de (meerjaren) begroting van Baanbrekers van deze laatste overheveling volgt op een 
later moment (op zijn vroegst naar aanleiding van de Meicirculaire 2019). 
 
De Septembercirculaire 2018 heeft ten opzichte van de Meicirculaire 2018 (= 1e Berap 2018) de 
volgende effecten: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meicircul. 2018       
WWB klassiek 1.158 0 0 0 0 0 
Nieuw Wajong 106 134 141 148 155 162 
Nwe. begeleiding 421 475 547 560 624 688 
Totaal MEI 2018 1.686 609 688 708 779 850 
       
Totaal SEPT. 2018 1.743 608 687 707 778 849 
       

Totaal verschil V     57 N      1 N     1 N     1 N      1 N       1 
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4.3 Leerwerkstructuur 
De lasten en baten van de Leerwerkstructuur kunnen als volgt worden samengevat: 
 

 
 
Conform de opzet van de begroting betreft het saldo het saldo exclusief overhead (zie apart 
deelprogramma in paragraaf 4.4). 
 
 
4.3.1 Lasten en baten PMC’s Werkbedrijf 
 

De realisatie over de eerste 8 maanden 2018 verloopt als volgt: 

 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Directe kosten PMC's 263 184 395 293 -102

Kosten Werkpool 0 0 0 0 0

Fidant intern 547 599 826 1.014 188

Gesubsidieerd personeel 6.089 6.141 9.133 9.132 -1

Niet gesubsidieerd personeel 1.262 1.176 1.893 1.761 -132

Inhuur derden 33 3 50 10 -40

Totaal lasten 8.193 8.101 12.297 12.210 -87

Baten

Omzet PMC's werkbedrijf 2.268 2.148 3.402 3.255 -147

Omzet Werkpool 1.000 1.220 1.500 1.750 250

Rijksuitkering WSW Werkpool 1.804 1.800 2.738 2.731 -7

Rijksuitkering WSW PMC's 3.449 3.454 5.229 5.240 11

Rijksuitkering WSW Beg. Werken 315 317 479 482 3

- Waarvan naar bedrijven -100 -88 -200 -200 0

Fidant intern 291 178 438 467 29

Totaal baten 9.028 9.030 13.586 13.725 139

Resultaat 835 928 1.289 1.515 225

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Verpakken & Assemblage 18 17 27 23 -4

Wasserij 34 26 51 40 -11

Twiddus 19 13 28 20 -8

Cleanroom 104 43 157 80 -77

Broikes 54 52 82 80 -2

Kantine 34 33 50 50 0

Totaal directe lasten PMC's 263 184 395 293 -102
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Per PMC zijn de volgende zaken op te merken: 
- Bovenstaand overzicht omvat alleen de directe lasten en baten, exclusief personele lasten en 

doorberekening overhead. Deze lasten zitten elders in deze Berap. 
- De lasten en baten van de PMC’s verlopen gedurende het jaar niet helemaal gelijkmatig.  
- M.b.t. omzet: 

- Verpakken en assemblage: de prognose blijft € 940.000, omdat het geringe verschil tot en 
met augustus (€ 4.000) wordt ingelopen gedurende de rest van 2018. Verder wordt 
opgemerkt dat in deze PMC tevens de omzet van verpakkingsactiviteiten binnen 
Transferium zijn opgenomen. 

- Wasserij: de realisatie tot en met augustus is € 10.000 hoger. De prognose wordt daardoor 
bijgesteld van € 350.000 naar € 360.000.  

- Twiddus: de omzet tot en met augustus komt € 44.000 hoger uit. . Dit positieve verschil 
wordt met name veroorzaakt door de grotere hoeveelheid kleding die wordt ingezameld. 
De prognose wordt nu bijgesteld van € 800.000 naar € 850.000. 

- Cleanroom: De omzet blijft tot en met augustus € 133.000 achter ten opzichte van de 
begroting. Dit wordt veroorzaakt wordt door enerzijds achterblijvende orders spuiten (door 
te hoge voorraadpositie bij de klant) en achterblijvende omzet bij een klant die toetreed tot 
de Amerikaanse markt.  Een laatste forecast spuiten laat zien dat een achterstand in 
spuiten ter grootte van € 35.000 nog voor eind 2018 wordt ingelopen. De  omzet die op 
basis van extrapolatie zou moeten worden bijgesteld naar €  850.000 wordt met in acht 
name van de inhaalactie bijgesteld tot  € 885.000. Resteert een negatieve  bijstelling van de 
omzet met € 165.000 

- Broikes: omzet blijft € 30.000 achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt voor € 17.000 
veroorzaakt doordat er sinds begin 2018 niet meer wordt gefactureerd voor de diensten die 
Broikes voor Baanbrekers uitvoert (interne leveringen). Daartegenover staat een voordeel 
op overige personeelslasten / representatie & verteer (zie ook paragraaf 4.4.3). De 
prognose omzet Broikes 2018 is naar beneden bijgesteld met € 35.000 tot € 185.000 

Voor het totale Werkbedrijf resulteert de omzetbijstelling in negatief € 147.000.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Baten

Verpakken & Assemblage 627 623 940 940 0

Wasserij 233 243 350 360 10

Twiddus 533 576 800 850 50

Cleanroom 700 567 1.050 885 -165

Broikes 147 117 220 185 -35

Kantine 28 23 42 35 -7

Totaal baten PMC's 2.268 2.148 3.402 3.255 -147

Saldo

Verpakken & Assemblage 609 606 913 917 4

Wasserij 199 216 299 320 21

Twiddus 515 563 772 830 58

Cleanroom 596 524 894 805 -89

Broikes 93 65 138 105 -33

Kantine -6 -9 -8 -15 -7

Saldo directe lasten / baten 2.005 1.965 3.008 2.962 -46
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-  M.b.t. lasten: 
De prognose 2018 van de totale lasten van alle PMC’s  is mede als gevolg van de bijgestelde 
omzetprognoses naar beneden bijgesteld met  € 102.000 . Het aandeel van de Cleanroom hierin 
bedraag € 77.000; per saldo is het resultaat Cleanroom (rekening houdende met de omzet) 
nadelig € 89.000.  

- M.b.t. saldo lasten - baten: 
Voor het totale werkbedrijf resulteert de bijstelling in omzet en lasten in een saldo van negatief  
€ 46.000. 

 
 
4.3.2 Lasten en baten PMC’s Fidant intern 
 

De lasten en baten van Fidant intern zijn als volgt: 

 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Fidant regulier / 50% regeling

- Werkpool 71 71 71 89 18

- Werkbedrijf 6 11 9 19 10

Fidant Banenafspraken

- Werkpool 202 257 303 507 204

- Werkbedrijf 160 180 280 272 -8

Fidant Beschut Werken

- Werkpool 14 10 22 20 -3

- Werkbedrijf 94 70 141 107 -34

Fidant - Ruelong via BB

- Ruelong B.V. 202 219 303 433 130

- naar Ruelong B.V. -202 -219 -303 -433 -130

Totaal lasten Fidant intern 547 599 826 1.014 188

Baten

Fidant 50%-regeling

- Werkpool 28 24 28 24 -4

- Werkbedrijf 4 4 4 4 0

Fidant Banenafspraken

- Werkpool 101 88 152 228 76

- Werkbedrijf 82 37 140 122 -18

Fidant Beschut Werken

- Werkpool 10 2 15 14 -1

- Werkbedrijf 66 23 99 75 -24

Fidant - Ruelong via BB

- Ruelong B.V. 71 43 141 189 48

- naar Ruelong B.V. -71 -43 -141 -189 -48

Totaal baten Fidant intern 291 178 438 467 29

Saldo Fidant intern 256 420 388 546 158
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Vanuit de stichting Fidant worden medewerkers met Loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken en 

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

middelen Loonkostensubsidie voor deze medewerkers, vooraf geraamd op gemiddeld 50% voor 

Banenafspraken en 70% voor Beschut Werken. Medewerkers gaan binnen Baanbrekers bij het 

Werkbedrijf of de Werkpool  aan de slag. Daarnaast loopt vanuit de stichting Fidant de detachering 

van medewerkers bij WML Facilitair (Ruelong BV) over de begroting van Baanbrekers (zie ook bij 

Ruelong BV in onderstaande tabel, voor Baanbrekers budgettair neutraal). 

De eerdere (interne) regeling van 50% bijdrage in de loonkosten voor medewerkers Fidant bij 

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

kostensubsidie uit de BUIG voor Banenafspraken en Beschut Werken.  

 
De categorie Fidant intern / regulier is per saldo met € 24.000 toegenomen, doordat twee 

medewerkers voortaan tot deze regeling behoren. 

Bij de Werkpool is een toename van het aantal Banenafspraken ten opzichte van de begroting, per 

saldo € 128.000 extra. Bij het Werkbedrijf was bij de 1e Berap de raming al behoorlijk naar boven 

bijgesteld, nu wordt de prognose iets bijgesteld (per saldo € 10.000 nadeel). 

Het aantal van Beschut Werken blijft iets achter op de eerdere prognose, hetgeen (per saldo) een 

voordeel van € 12.000 tot gevolg heeft. 

Qua realisatiecijfers tot en met augustus 2018 blijven de baten van de loonkostensubsidie 

Banenafspraken en beschut Werk achter, maar dat komt omdat er een time lag zit tussen de 

plaatsing en de formele afwikkeling van de Loonkostensubsidie vanuit de BUIG (afkomstig van de 

afdeling Inkomensondersteuning). Voor de uitvoering van deze relatief nieuwe regelingen wordt 

momenteel door een interne projectgroep gekeken naar verdere verbetering van de processen, 

waardoor ook de doorlooptijd kan worden bekort. 

 

 

4.3.3 Lasten en baten gesubsidieerd personeel en begeleid werken 
 

 
 
De lasten van het gesubsidieerd personeel zijn ongeveer gelijk gebleven, met een kleine verschuiving 
tussen de afdelingen (zowel in lasten als baten). Verdere toelichting op de baten inzake de 
rijksuitkering is opgenomen bij deelprogramma 4 Bedrijfsvoering & Overhead. 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Werkpool (R&P) 2.089 2.124 3.133 3.156 23

Werkbedrijf (PMC'S) 4.000 4.016 6.000 5.976 -24

Totale lasten gesubsidieerd 6.089 6.141 9.133 9.132 -1

Baten

Werkpool (R&P) 1.804 1.800 2.738 2.731 -7

Werkbedrijf (PMC'S) 3.449 3.454 5.229 5.240 11

Totale baten gesubsidieerd 5.253 5.254 7.967 7.971 3

Saldo 835 887 1.166 1.162 -4
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Begeleid werken 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begroting- 

Wijziging 

Rijk WSW begeleid werken 315 317 479 482 3 

Doorbetaling bedrijven -100 -88 -200 -200 0 

Saldo 215 229 279 282 N     3 

 
Slechts een geringe afwijking door afronding van bedragen. 
 
 
4.3.4 Lasten en baten niet-gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
 

 
 

Bij de werkpool is de prognose op basis van gerealiseerde salarislasten en de verwachting voor de 

komende maanden € 75.000 voordelig, door tijdelijk (deels) niet bezet zijn van formatieplaatsen. 

Bij het Werkbedrijf is in bezetting ook iets lager dan eerder verwacht (voordeel van € 58.000). 

 

 
4.3.5 Omzet werkpool 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begrotings-

wijziging 

Totaal omzet werkpool 1.000 1.220 1.500 1.750 V   250 

 

Bij de 1e Berap was de omzet werkpool al naar boven bijgesteld van € 1.370.000 naar € 1.500.000. Op 

basis van de realisatie over de eerste 8 maanden (voordeel van € 220.000) wordt de prognose van de 

omzet 2018 nu op € 1.750.000 gesteld (een voordeel van € 250.000). Het structurele effect daarvan 

kan nog niet worden aangegeven. 
 
 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Werkpool (R&P) 459 399 689 614 -75

Werkbedrijf (PMC'S) 803 777 1.204 1.146 -58

Totaal lasten 1.262 1.176 1.893 1.761 -132
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4.4 Bedrijfsvoering en overhead 
 
De lasten en baten van Bedrijfsvoering en Overhead kunnen als volgt worden samengevat: 
 

 
 
 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

Gesubsidieerd personeel 3.430 3.385 5.145 5.068 -77

- doorbelast Ruelong BV -2.724 -2.693 -4.086 -4.023 63

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

- doorbelast Ruelong BV 0 0 71 71 0

Niet gesubsidieerd personeel 2.439 2.481 3.659 3.703 44

- doorbelast Ruelong BV -357 -365 -535 -547 -12

Overige personeelslasten 497 254 716 528 -188

Inhuur derden 333 337 456 435 -21

Afschrijving 413 402 620 600 -20

Rente 4 0 25 3 -22

Onderhoud 164 164 246 246 0

Meerjarig onderhoud 275 0 366 0 -366

Algemene lasten 1.476 1.486 1.884 1.863 -21

Lasten overige omzet 15 29 22 42 20

Incidentele lasten 0 125 100 135 35

Lasten Baanbrekers 2.0 57 17 85 20 -65

Totaal lasten 6.021 5.622 8.511 7.881 -630

Baten

WSW rijksvergoeding 2.597 2.597 3.928 3.923 -5

- doorbelast Ruelong BV -2.166 -2.164 -3.274 -3.264 10

- vergoeding buitengemeenten 0 0 0 0 0

DVO Ruelong BV 491 491 731 731 0

Overige omzet 85 64 128 80 -48

Incidentele baten 0 61 100 70 -30

Totaal baten 1.007 1.049 1.613 1.540 -73

Resultaat -5.014 -4.574 -6.898 -6.341 557
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4.4.1 Lasten en baten gesubsidieerd personeel 
 

 
 

Op lasten en baten gesubsidieerd personeel van dit 4e deelprogramma is (per saldo) een klein 

voordeel van € 19.000, dat vooral komt door een voordeel op de lasten van boventalligen. 
 
 

Algemeen rijksbijdrage WSW voor heel Baanbrekers 
De meerjarencijfers van de WSW-middelen zijn ten opzichte van de Meicirculaire 2018 ongewijzigd 
gebleven. Duidelijk is geworden dat de WSW-middelen vanwege het specifieke karakter (gekoppeld 
aan blijfkansen medewerkers per gemeente) niet aan de algemene uitkering worden toegevoegd. 
Het meerjarig verloop op grond van de Septembercirculaire 2018: 
 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Meicircircul. 2018 12.459 11.753 11.013 10.731 10.331 9.879 
Septembercirc.’18 12.459 11.753 11.013 10.731 10.331 9.879 

Verschil sept’18 0 0 0 0 0 0 
 
Het budget 2018 is definitief, voor andere jaren zijn budgetten indicatief. Verder wijzigingen over die 
jaren volgen in de Meicirculaire 2019 en latere circulaires. 

 

 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten

''Slapers'' (boventalligen) 76 61 114 98 -16

Bedrijfsvoering & Control 630 632 945 947 2

Ruelong 2.724 2.693 4.086 4.023 -63

Sub-totaal 3.430 3.385 5.145 5.068 -77

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

Sub-totaal 3.430 3.385 4.882 4.805 -77

Doorbelast Ruelong BV -2.724 -2.693 -4.086 -4.023 63

Doorbelast LIV Ruelong BV 0 0 71 71 0

Totaal lasten 706 693 867 853 -14

Baten

Boventalligen 17 17 25 25 0

Bedrijfsvoering & Control 414 417 629 634 5

Ruelong 2.166 2.164 3.274 3.264 -10

Vergoed. buitengemeenten 0 0 0 0 0

Sub-totaal 2.597 2.597 3.928 3.923 -5

Doorbelast Ruelong BV -2.166 -2.164 -3.274 -3.264 10

Totaal 431 433 654 659 5

Saldo -275 -260 -213 -194 19
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4.4.2 Lasten niet gesubsidieerd personeel 
Per afdeling ontstaat over eerste 8 maanden van 2018 het volgende beeld: 

 

 
 
Op de lasten van niet gesubsidieerd personeel is een klein nadeel van € 32.000, dat voor € 12.000 
wordt veroorzaakt door iets hogere lasten boventalligen. Verder is er bij Directie een voordeel van  
€ 36.000 door vacaturevoordeel en een nadeel van € 56.000 door noodzakelijke tijdelijke vervanging  
c.q. urenuitbreiding in verband met ziekte. 
 
 
4.4.3 Overige personeelslasten 
 

 
 

De overige personeelslasten verlopen niet gelijkmatig over het jaar.  

De lasten van de bedrijfsgeneeskundige dienst bestaan uit een grote diversiteit aan posten, 

waaronder bedrijfsarts en re-integratie trajecten medewerkers. Op grond van ervaringsgegevens 

wordt de prognose met € 20.000 naar boven bijgesteld. 

In het najaar volgen nog een aantal opleidingen, waardoor de verwachting is dat de begroting van de 

post opleiding gehaald gaat worden (prognose nu ongewijzigd). 

De post representatie & verteer is € 17.000 lager, omdat intern vanuit Broikes niet meer wordt 

gefactureerd. Bij De PMC Broikes staat daar eenzelfde nadeel tegenover (zie paragraaf 4.3.1).  

Op de post ontvangsten UWV / externe detacheringen van kantoorpersoneel worden de 

terugontvangsten voor heel Baanbrekers verwerkt. Op grond van huidige inzichten wordt nu de 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Boventalligen 185 249 278 290 12

Directie 305 263 457 421 -36

Bedrijfsvoering & Control 1.593 1.605 2.389 2.445 56

Ruelong BV 357 365 535 547 12

Sub-totaal 2.439 2.481 3.659 3.703 44

Doorbelast Ruelong BV -357 -365 -535 -547 -12

Totaal 2.083 2.117 3.124 3.156 32

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Gratificaties 9 0 12 12 0

Bedrijfsgeneeskundige dienst 116 132 172 192 20

Opleiding 134 76 201 201 0

Kerstpakket 0 0 30 30 0

Attenties (jubilea / huwelijk) 16 12 27 27 0

Pers. beschermingsmiddelen 59 53 88 88 0

Representatie & verteer 94 73 94 77 -17

Vakantiegeldverplichting 0 0 0 0 0

Overige personeelskosten 69 65 92 90 -2

Ontvangsten UWV /externe deta. 0 -157 0 -189 -189

Totaal ov. personeelslasten 497 254 716 528 -188
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prognose 2018 op € 189.000 gesteld. Deze post wordt niet begroot, omdat daar meestal gedurende 

het jaar ook herbezetting (al / niet via inhuur derden) tegen over staat. 

 

 
4.4.4 Inhuur derden 
 
Gespecificeerd naar afdeling ontstaat na de eerste 8 maanden van 2018 het volgende beeld: 

 

 
 

Inhuur derden betreft onder andere inhuur interim-directeur en inhuur bij het team Financiën. 

Inhuur Directie is per 1 september gestopt. Inhuur bij het team Financiën stopt niet in oktober, maar 

loopt nog tot eind 2018 door. Per saldo op deze post een voordeel van € 21.000. 

 

 
4.4.5 Afschrijving, onderhoud en rente 
 
De lasten van afschrijvingen, onderhoud en rente zijn als volgt: 

 

 
 
De afschrijvingen vallen lager uit, door iets achterblijven van geplande investeringen in 2018.  
De rente is veel lager doordat de lasten van de lening aan Ruelong B.V. direct op deze post worden 
doorbelast (eerder zat dat onder incidentele baten).  
 
 
4.4.6 Meerjarig onderhoud gebouwen 
 

In afwachting van de uitkomsten rond Baanbrekers 2.0 is in 2017 de geplande uitvoering onderhoud 

gebouwen 1 jaar doorgeschoven in de tijd; in de geactualiseerde begroting 2018 is dit ook zo 

verwerkt. In de 1e Berap 2018 is gerapporteerd dat na besluitvorming over Baanbrekers 2.0 de 

plannen opnieuw worden bezien en zo mogelijk verder worden aangepast. Dit is op zijn vroegst in de 

laatste maanden van 2018 aan de orde, reden waarom in 2018 geen lasten meer worden verwacht 

(begroot was oorspronkelijk € 366.000). Daaraan gekoppeld is eenzelfde onttrekking aan de 

bestemmingsreserve niet nodig en wordt de storting van € 240.000 in 2018 ook achterwege gelaten. 

 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Directie 147 125 177 125 -52

Bedrijfsvoering & Control 186 212 279 310 31

Totaal 333 337 456 435 -21

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Afschrijving 413 402 620 600 -20

Rente 4 0 25 3 -22

Onderhoud 164 164 246 246 0

Totaal 581 566 891 849 -42



Concept 2e Berap 2018 

   

 

37 

4.4.7 Algemene lasten 
 

 
 

De algemene lasten zijn niet gelijkmatig over het jaar verspreid. Per saldo levert de prognose een 

voordeel op van € 21.000. Dit wordt veroorzaakt door: 

- Een nadeel van € 13.000 door hogere lasten hulpstoffen / gereedschappen op basis van 

ervaringsgegevens; 

- Een nadeel van € 16.000 door hogere lasten verzekering / belasting , met name veroorzaakt door 

een premiestijging op een post van € 10.000; 

- Lagere advieskosten van € 60.000, door het wegvallen van advieskosten bij Bedrijfsvoering & 

Control. Deze advieskosten zijn structureel lager en worden benut als invulling van de slimmer-

opties (zie paragraaf 3.3). 

 

 
4.4.8 Lasten en baten overige omzet 
 

 
 

In 2018 is gestart met een andere wijze van boeken van de lasten en baten, waarbij zo veel mogelijk 

zaken direct zijn verantwoord op de lastenen baten van Bedrijfsvoering en van de PMC’s van het 

Werkbedrijf. 
 
 
4.4.9 Lasten Baanbrekers 2.0 
 

Het project Baanbrekers 2.0 wordt uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden. Daartoe heeft het 

Algemeen Bestuur op 12 juli 2017 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 200.000;  

uitgaande van een looptijd tot 1 januari 2018 inclusief bestuurlijke behandeling tot die datum. 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Hulpstoffen / gereedschappen 52 62 78 90 13

Huur 4 3 4 4 0

Verzekering / belasting 127 144 140 156 16

Energiekosten 128 145 192 202 10

Beveiliging 71 67 106 106 0

Schoonmaak 110 112 165 165 0

Algemene kosten 81 79 131 131 1

Kantoorkosten 167 176 249 249 0

Automatisering 571 557 577 577 0

Bestuurskosten 30 32 53 53 0

Advieskosten 135 108 190 130 -60

Totaal 1.476 1.486 1.884 1.863 -21

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Actuele 

begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Lasten overige omzet 15 29 22 42 20

Baten overige omzet -85 -64 -128 -80 48

Totaal -71 -35 -106 -38 68
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Inmiddels loopt de bestuurlijke behandeling door naar 2018. In 2017 is € 115.000 besteed, zodat in 

2018 nog € 85.000 beschikbaar is, met name voor verbeteren administratie. Tot en met augustus 

2018 is € 17.000 besteed, de verwachting is dat eind 2018 op € 20.000 uitkomt. 

Aangezien deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve herpositionering (, zal ook de 

onttrekking 2018 aan deze reserve € 65.000 lager zijn. 
 

 
4.4.10 Incidentele lasten en baten 
 

Bedragen 
x € 1.000 

Begroting 

t/m aug. 

2018 

Realisatie 

t/m aug. 

2018 

Actuele 

begroting 

2018 

Prognose 

2018 

Begrotings- 

wijziging 

Incidentele lasten 0 125 100 135 N      35 

Incidentele baten 0 61 100 70 N      30 

Saldo 0 64 0 65 N      65 

 
Voor zowel de incidentele lasten als de incidentele baten is in de (meerjaren-) begroting een raming 
van € 100.000 opgenomen. In de praktijk ontstaan altijd afwijkingen, door het onvoorspelbare 
karakter van deze posten. 
De incidentele lasten zijn tot en met augustus al € 125.000 en de prognose 2018 is nu op € 135.000 
gezet. De grootste post incidentele lasten In 2018 zijn verrekeningen over 2017 inzake (loonkosten-) 
subsidie met Ruelong B.V. voor € 62.000. Andere posten betreffen onder andere loonkostensubsidie 
Banenafspraken (€ 19.000), al in eerdere jaren verbruikte voorraad Werkbedrijf (€ 14.000) en 
nacalculatie kerstpakketten (€ 11.000). 
De gerealiseerde incidentele baten zijn nu € 61.000, de prognose wordt op € 70.000 gesteld. 
Belangrijkste posten betreft nagekomen afrekening BBZ (€ 33.000) en hoger ontvangen 
loonkostensubsidie Banenafspraken (€ 15.000). 
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5 Bijlagen Bedrijfsvoering 
 

5.1 Formatie begroting en prognose 2018 
 
In onderstaande tabellen is de formatie uit de begroting 2018 en de prognose 2018 opgenomen op 
basis van de gegevens tot en met augustus 2018. Feitelijk vormen deze gegevens ook de basis voor 
de budgetten gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel, zoals opgenomen in de diverse tabellen 
bij de deelprogramma’s uit hoofdstuk 4 van deze 2e Berap 2018. 
 
Naast de categorieën gesubsidieerd en niet gesubsidieerd personeel zijn ook nog andere 
personeelsleden werkzaam bij Baanbrekers, onder andere vanuit detachering Fidant. Deze zijn 
toegelicht in paragraaf 4.3.2. 
 
Gesubsidieerd personeel 
Het gesubsidieerd personeel in fte en SE (= standaard eenheid, is de maatstaf voor de rijksvergoeding 
WSW) voor 2018: 
 

Bedragen x € 1.000 
Begroting 

 2018 in fte 
Begroting 
2018 in SE 

Prognose 
2018 in fte 

Prognose  
2018 in SE 

Inkomensondersteuning 3,88 3,88 3,04 3,04 
Werkpool 102,97 107,03 103,19 107,91 
Werkbedrijf 201,52 209,32 199,37 206,87 
Boventalligen 1,00 1,00 1,00 1,00 
Bedrijfsvoering & Control 24,09 24,29 24,65 24,98 
Ruelong 132,04 134,50 126,32 128,79 
Totaal  465,50 480,02 457,57 472,59 
Verschil   -7,93 -7,43 

 
 
Niet-gesubsidieerd personeel 
Het niet-gesubsidieerd personeel in fte voor 2018: 

 

Bedragen x € 1.000 
Begroting 

 2018 in fte 
Bezetting ult. 

augustus 2018 
Prognose 

2018 in fte 

Inkomensondersteuning 50,91 46,99 47,46 
Re-integratie & Participatie 33,88 34,13 34,15 
Werkbedrijf 20,23 20,53 22,22 
Boventalligen 2,25 1,67 2,40 
Directie 5,65 4,58 5,33 
Bedrijfsvoering & Control 36,87 34,89 35,68 
Subtotaal 149,79 142,79 147,24 
Ruelong 11,66 9,30 9,66 
Doorberekend aan projecten -1,11 -1,67 -1,53 
Totaal  160,33 150,42 155,37 
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5.2 Verzuimcijfers arbeidsongeschiktheid 
Baanbrekers besteedt sinds halverwege 2016 extra aandacht aan het terugdringen van verzuim. De 

ambitie 2018 is een 10% lager verzuim dan de realisatie van het verzuim korter dan 365 dagen in 

2017. Het arbeids-ongeschiktheidsbeleid is gemoderniseerd. De uitrol van dit beleid is in het 2e 

kwartaal gestart met workshops voor leidinggevenden om bewustzijn te creëren wat het verschil is 

tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid en om de juiste vragen te stellen als leidinggevende als de 

medewerker zich arbeidsongeschikt meldt. Ook is gestart om de focus te verleggen naar preventie 

door middel van frequent-verzuim-gesprekken en de start van het project BRAVO (bewegen / roken / 

alcohol / voeding / ontspanning). Er is een dalende lijn te zien wat betreft het percentage verzuim. 

Het vervolg van de implementatie is de start van workshops voor medewerkers om meer bewustzijn 

te creëren zodat de medewerker zelf ook verantwoordelijk is voor het eigen verzuim. De verwachting 

is niet dat de ambitie van een gemiddeld verzuim van 7,7% wordt bereikt, maar wel dat de dalende 

lijn zich voortzet. De verwachting is dat de score van december 2018 niet lager dan 10% is. 

 
1% verzuim betekent een productiviteitsdaling van € 250.000. Het gemiddeld verzuim is 12,6% en 
daarmee 5% hoger dan de streefwaarde van 7,7%. De relevante benchmark is overigens 13,4%. 
Onze meldingsfrequentie is 2,01, de benchmark geeft 1,53 aan. 

 

 
Bijzonderheden: 
- In het begin 2018 is er een griepgolf (epidemie) geweest, die heftiger was en langer duurde 

dan gemiddeld. Dat leidt tot een hoger verzuim. 
- De extra aandacht aan frequent verzuim gesprekken levert nog onvoldoende op. Dit vraagt 

blijvend extra aandacht. 
- Bij het Werkbedrijf en WML Facilitair werken met name gesubsidieerde medewerkers, die op 

grond van hun fysieke en/of psychische beperkingen kwetsbaarder zijn.  
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6 Exploitatie Ruelong BV (WML Facilitair) 
na 8 maanden, met begroting / prognose 2018 

 

6.1 Financieel overzicht 
De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. Onder de handelsnaam WML-
Facilitair worden de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging geëxploiteerd. 
Baanbrekers is voor 100% eigendom van Ruelong B.V. Tekorten bij Ruelong B.V. worden conform de 
garantiestelling aangezuiverd vanuit Baanbrekers.  

 

 
 
Toelichting 
Vervallen afschrijvingslasten goodwill en incidentele baten zorgen voor een verwachte 
resultaatverbetering van € 209.000. Deze worden zichtbaar in de prognose aanpassing. 
  

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Groen 3.333 3.095 5.634 4.939 -695 

Schoonmaak 1.434 1.616 2.273 2.158 -114 

Beveiliging 138 301 407 384 -23 

Detacheringen / overig 0 395 0 532 532

Bruto omzet 4.905 5.407 8.313 8.013 -300 

Materiaal 462 311 694 592 -101 

Uitbesteed werk 505 354 758 657 -101 

Inkoopwaarde omzet 968 665 1.452 1.249 -203 

Netto omzet 3.937 4.742 6.862 6.764 -97 

Personeelskosten 3.740 3.784 5.577 5.462 -115 

Afschrijvingen 216 141 325 218 -106 

Onderhoud 164 150 246 246 0

Overige bedrijfskosten 312 363 465 499 34

DVO Baanbrekers 491 491 731 731 0

Operationele kosten 4.924 4.929 7.343 7.156 -187 

Bedrijfsresultaat -987 -187 -482 -392 90

Rentebaten en rentelasten -4 -1 -6 -6 0

Overige baten en lasten 35 149 29 149 120

Bijzondere baten en lasten 31 147 23 142 120

Slimmer opties 0 0 40 40 0

Resultaat 2018 -956 -40 -419 -210 209
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6.2 Toelichting op financieel overzicht 
 
Omzet 
De verwachte omzet uit Detacheringen/overig van € 532.000 is abusievelijk onder Groen begroot. Dit 
is in de prognose gecorrigeerd. Daarnaast daalt de prognose van omzet groen omdat de Inkoop-
waarde omzet € 203.000 lager wordt verwacht dan begroot. Het niet verlengen van contracten 
verklaart de prognose aanpassingen bij Schoonmaak en Beveiliging. 
 
Inkoopwaarde omzet 
Vanwege het optimaliseren van het resultaat is besloten afscheid te nemen van een aantal projecten 
buiten de regio en projecten met onvoldoende rendement op te zeggen. Dit wordt zichtbaar in de 
prognose verlaging van materiaal en uitbesteed werk met € 203.000. 
 

Personeelskosten 

 
 
De prognose aanpassing Gedetacheerden is rechtstreeks afgeleid van de prognose aanpassing 
Baanbrekers. Omdat de weersomstandigheden afgelopen zomer voor de groen uitermate gunstig 
waren zijn er minder uitzendkrachten ingezet. Hierdoor is de prognose verlaagd met € 155.000. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten blijven € 74.000 achter vanwege de impairment van de goodwill. Omdat 
investeringen later in het jaar zijn uitgevoerd dan begroot bleven de kosten € 32.000 achter. 
Hierdoor is de prognose verlaagd met € 106.000. 
 

Overige bedrijfskosten 

 
 
Vanwege hogere publiciteitskosten en investeringen kleiner dan € 10.000 is de prognose bij 
Algemene kosten verhoogd met € 22.000. 
  

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Eigen mensen 2.218 2.271 3.330 3.332 1

Gedetacheerden 1.006 1.067 1.438 1.479 41

Uitzendkrachten 463 392 716 561 -155

Overige personeelskosten 53 53 92 91 -2

Totaal 3.740 3.784 5.577 5.462 -115

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 

t/m aug. 

2018

Realisatie 

t/m aug. 

2018

Begroting 

2018

Prognose 

2018

Begrotings-

wijziging

Hulpstoffen & gereedschap 193 184 290 285 -5

Verzekeringen & belastingen 54 75 82 89 7

Huisvestingskosten 8 15 8 15 7

Algemene kosten 44 71 66 87 22

Automatiseringskosten 9 11 14 14 0

Advieskosten 4 7 6 9 3

Totaal 312 363 465 499 34
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Bijzondere baten en lasten 
Na het afronden van de jaarrekening zijn nog posten geboekt die betrekking hebben op 2017 (omzet 
factuur € 75.000 en LKS-bijdrage € 48.000). Deze zijn verwerkt in de prognose aanpassing van  
€ 120.000. 
 
 

6.3 Vastgestelde jaarrekening 2017 en meerjaren begroting 2018 - 2022 
De op 24 september 2018 vastgestelde jaarrekening 2017 van Ruelong B.V. resteert, na dekking uit 
de algemene reserve, in een tekort van € 269.000. Dit bedrag dient aangezuiverd te worden door 
Baanbrekers, omdat de algemene reserve van Ruelong B.V. is uitgeput. In die jaarrekening is de 
restant-waarde van de goodwill van Ruelong volledig afgeboekt, hetgeen voor de 
meerjarenbegroting nog tot een voordeel van € 74.000 per jaar leidt (dit wordt nu in de 2e Berap 
2018 pas verwerkt). 
 
Op hetzelfde moment is ook een meerjaren begroting 2018 -2022 vastgesteld. In de 1e Berap was 
voor 2018 een (voorlopig) tekort van € 419.000 gemeld. Voor de jaren daarna waren in die Berap nog 
geen gegevens opgenomen. Na het voorstel voor het Algemeen Bestuur is de jaarschijf 2018 nog iets 
gewijzigd, namelijk in een nadeel van € 382.000 en daaraan zijn de cijfers voor 2019 - 2021 
toegevoegd. De effecten hiervan zijn weergegeven in paragraaf 3.3 van deze Berap (“Resultaat op 
deelnemingen: Ruelong B.V.”), met daaraan toegevoegd het effect van de nieuwe prognose 2018 (zie 
paragraaf 6.1 en 6.2). 
 
 

6.4 Aflossing lening Ruelong B.V. 
Van de door Baanbrekers bij de BNG aangetrokken geldlening van € 1,5 miljoen zijn inmiddels 
conform afspraak 4 van de oorspronkelijke 9 termijnen afgelost: 2 termijnen in 2017 en 2 termijnen 
in 2018 (per 1 april en per 1 oktober); in totaal voor € 666.667). Het restbedrag is nu nog € 833.333 
miljoen. De volgende aflossing van € 166.667 is op 1 april 2019. 
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Voorstel inzake 
 

Controleprotocol 2018  

Steller A. Grootswagers 

Verantwoordelijk 
manager 

A. van de Ven, per 1 oktober a.s 

Datum bestuur  ter vaststelling: 22 oktober 2018 AB 
 

Beslispunten 
 

1. vast te stellen het controleprotocol  2018. 
2. vast te stellen het , als gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het 
inkoop-en aanbestedingenbeleid Baanbrekers. 

Financiële gevolgen  Geen 

Formatie gevolgen Geen 

Gevolgen 
MTsystemen 

Ja, direct gevolgen voor de interimcontrole 2018 alsmede de controle op de 
jaarrekening over 2018. Het controleprotocol moet aanwezig zijn. De wijze 
waarop de administratieve organisatie is ingericht en wordt gecontroleerd, 
kan/moet worden beschouwd als een managementsysteem. 

Relatie BB 2.0 Nee 

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

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

20 
september 
2018 

A. Groot-
swagers 

Teamleider Financiële administratie alsmede 
beleidsteam waarvan adviseurs Planning & 
Control deel uitmaken. 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

 nvt Advies 

Besluit van AB  22 oktober 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       na vaststelling door AB 

Opname in het archief       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) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

Jaarlijks moet er een controleprotocol worden vastgesteld. De interim controle 2018 is namelijk 
gebaseerd op enerzijds de verordening art. 213 Gemeentewet en anderzijds de reikwijdte zoals 
deze is vastgelegd in het controleprotocol.  
De herinrichting  van het inkoop- en aanbestedingenbeleid is nog niet voltooid. Reden om deze uit 
te sluiten van de accountantscontrole en dit als zodanig ook op te nemen in het protocol. Dit neemt 
echter niet weg dat de accountant een zogenaamde spendanalyse uitvoert: een controle op het 
totaal aan ingekochte diensten (€) ten opzichte van de spelregels rondom aanbesteding. 
 
 
Argumenten (pro’s) 
- Het opstellen van een controleprotocol is noodzakelijk om de reikwijdte van de controle aan te 
geven. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Het niet opstellen van een dergelijk protocol, met in dit geval een specifieke passage rondom 
uitsluiting, leidt erin 2018 toe dat er op-aanmerkingen komen ten aanzien van het inkoop-en 
aanbestedingenbeleid alsmede waarop deze in de praktijk wordt uitgevoerd. De discrepantie tussen 
beleid en uitvoering is echter bekend; reden waarom er sedert enkele maanden wordt gewerkt aan 
herinrichting van het beleid. 
 
Voorstel 
 
1.Vaststellen van het controleprotocol  2018. 
2. Vaststellen het , als gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het inkoop-en 
aanbestedingenbeleid Baanbrekers.  
 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Het door het AB in deze genomen besluit wordt door steller overhandigd 
aan het accountantskantoor BDO. 

Bijlage(n) Controleprotocol 2018 
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CONTROLEPROTOCOL RECHTMATIGHEID 
 

Voor de accountantscontrole op de  
jaarrekening 2018 van Baanbrekers en 
de aan haar gelieerde entiteiten 
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1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers (lees: en de aan haar gelieerde entiteiten) moet (evenals gemeenten en 
provincies) verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen 
van de eigen organisatie. De rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de 
accountantscontrole. Object van controle is de jaarrekening 2018 en daarmede tevens het financieel 
beheer over het jaar 2018 en verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers. Voor het beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader 
rechtmatigheid de kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de 
rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener 
dan wel specifiek te maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt 
gedurende het jaar  plaats aan de hand van een uitvoeringsplan: het controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controleprotocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controleverordening.  
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole in het jaar waarop het protocol van toepassing is, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
voor de controle van de jaarrekening  van Baanbrekers. In dit verband is tevens van belang de 
Controleverordening, het normenkader rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het Controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controleprotocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2018. 
 

1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de directeur, de manager Bedrijfsvoering & 
Control van Baanbrekers en eventueel (een vertegenwoordiging uit) het bestuur (de 
auditcommissie). 
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 
Zoals in art 213 GW is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 GW bedoelde 
jaarrekening, die wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant, 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over: 
- de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de  
 activa en passiva; 
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 
waaronder interne verordeningen; 

-  de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

-  het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 GW (Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

-  de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 
- Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen  
               kunnen hebben voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6  Gemeentewet (GW) alsmede regels afkomstig van 
Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants ( NBA als opvolger van de Richtlijnen voor de 
Accountantscontrole (NIVRA)), bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden ( Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Voor een 
controleprotocol zijn van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk 
gebruik en het voorwaarden criterium. 
Het algemeen bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole. 
 

Het begrotingscriterium 
Via de door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet 
is nader uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. Hier kan beleid 
vastgelegd zijn ten aanzien van: 

• het tijdig melden van verwachte budgetoverschrijdingen, 
• hoe om te gaan met overschrijdingen op programmaniveau, 
• het mogen schuiven binnen de budgetten (voor producten) van een programma, 
• het nadrukkelijk koppelen van de voorwaarden welke gelden voor het verkrijgen van 
• (subsidie)baten aan de bijbehorende lasten en 
• het aanwenden van de post onvoorzien (al dan niet per programma), enzovoorts. 
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Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik 
Voor bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van 
misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd 
dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 
waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het Algemeen Bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidstoets door de accountant 
in dit controleprotocol wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is 
dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met name jegens derden niet 
met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast. 
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materiaal zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording.  In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven.  De goedkeuringstoleranties mogen scherper 
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren 
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals ook in de 
nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid door de 
accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en de activiteiten van de 
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd. De omvangsbasis voor gemeenten en 
provincies is in het Bado gedefinieerd als de totale lasten van de provincie onderscheidenlijk de 
gemeente. (De definitie van de omvangsbasis in het Bado stamt nog uit het Besluit 
Accountantscontrole Gemeenten (2001) en de tijd dat de comptabiliteitsvoorschriften (CV’95) van 
toepassing waren). De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de 
begrotings- en verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en 
verantwoording (BBV). De commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen 
1van het BBV, ondermeer door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid. 

De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

                                                      
1 Voor een verdere  toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota 
Rechtmatigheid, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van 
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) 
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

Voor tekortkomingen in de uitvoering van het participatiebudget afkomstig van het Rijk, geldt een 
verantwoordingsplicht naar het Ministerie van SZW bij geconstateerde onrechtmatigheid binnen de 
norm van 1%. 

Er wordt geen goedkeurende verklaring afgegeven als het financiële beslag van de fouten tezamen 
meer dan 1% van de totale lasten in de jaarrekening bedraagt of als onzekerheden worden 
aangetroffen van meer dan 3% van de totale lasten. 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden 
in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden 
beïnvloed. 

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring.  

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als volgt 
worden gedefinieerd: 

De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 80%, van de 
goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals  € 100.000. 
De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  bestuur specifiek 
nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

De rapporteringtolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 5% van de totale lasten 
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringtolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.               
Interne Controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag volledige inzage  in de in 
een begrotingsjaar geconstateerde  fouten en onzekerheden om vervolgens vast te stellen of de 
goedkeurende strekking van de controleverklaring niet wordt aangetast. 

 

                                                      
2 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke  transacties  worden gecontroleerd. Met een 
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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4. Accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 2018  

 

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid  worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien er bij de accountantscontrole materiële financiële 
onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage betrokken mits en 
voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen, vastgestelde (financiële) regels of door 
hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
Het inkoop – en aanbestedingsbeleid wordt uitgesloten van accountantscontrole voor contracten die 
zijn aangegaan  in en vóór begrotingsjaar 2018, waarmee toekomstige kosten die voortvloeien uit 
deze reeds aangegane contracten, voor de resterende looptijd van dit contract niet meewegen in het 
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Uitsluiting van (fouten en onzekerheden van) Europese 
aanbestedingen is wettelijk niet mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp van onderzoek.”  
 
5. Rapportering accountant 

 

Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort  

weergegeven als volgt: 

 
Interim-controles 
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een interim-controle 
uitgevoerd (indien van toepassing). Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt 
een verslag uitgebracht. Bestuurlijk relevante zaken worden — op grond van de overeengekomen 
rapportage wensen - ook aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 
 
Verslag van bevindingen 
Overeenkomstig de gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen 
uitgebracht aan het algemeen bestuur.  
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële 
beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 
verantwoording daarover waarborgen. 
 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controleprotocol overschrijden, worden gerapporteerd in het accountantsverslag van 
bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele uitkomsten  met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de Baanbrekers  gehanteerde geautomatiseerde 
informatieverzorging. 

 
Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  

 

 
 


