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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Brief financieel toezicht Provincie aan AB d.d. 19.12.2018   ja  ter kennisname 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 17 december 2018   ja  vaststellen 

b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 17 december 2018  ja  vaststellen 

c) Concept termijnkalender AB van 28 januari 2019 ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
4. Stand van zaken (uitwerking) koersdocument ‘kom in beweging’  nee  ter bespreking 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Concept geactualiseerde begroting 2019 

 a) Voorstel AB concept geactualiseerde begroting 2019   ja  vaststellen 

 b) Concept geactualiseerde begroting 2019     ja  vaststellen 

  

6. Toelichting op de slimmer opties  

 a) Voorstel toelichting op de slimmer opties voor het bestuur  ja  vaststellen 

   

7. Aanwijzen van een bestuursvoorzitter 

 a) Aanbeveling door het DB aan het AB m.b.t. een bestuursvoorzitter  nazending vaststellen 

  

 

TER INFORMATIE 
 

8. Mededelingen & Rondvraag  

 

          

 

 

AGENDA MAANDAG 28 januari 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 11 15

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www. bra ba nt. n l/ro ute

Datum

19 december 2018

Ons kenmerk

C2230165/4456625

Uw kenmerk

Contactpersoon

Drs. J.P. (Jan Pieter) Darwinkel QC

Telefoon

(073) 681 23 19

Email

jdarwinkel@brabant.nl

Bijlage(n)

regelingen is dit artikel van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke 
regelingen.

Criteria waaraan wij toetsen
Wij hebben uw begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 beoordeeld 
volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht. 
Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2017 betrokken.

Oordeel
De door u vastgestelde begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming 
2020-2022 hebben wij tijdig ontvangen. Gezien de invloed van recente 
ontwikkelingen baseren wij ons oordeel op de geactualiseerde begroting 2019. 
Wij vertrouwen er op dat u de geactualiseerde begroting in uw vergadering van 
28 januari 2019 vaststelt.

ONTVANGEN 

2 û OEC. 2018

Het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

Onderwerp

Begroting 2019

Geacht bestuur,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 
uitgangspunt.

Financieel Toezicht
In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 
toezicht.

Uw gemeenschappelijke regeling heeft de verantwoordelijkheid om een 
begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. leder jaar 
besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of 
uw regeling voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief 
toezicht valt. Op basis van artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.

Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd



Provincie Noord-Brabant

Wij zijn van oordeel dat de geactualiseerde begroting 2019 structureel en reëel 
in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling is daarom voor het 
begrotingsjaar 2019 het normaal geldend repressief toezicht van kracht. Hierbij 
behoort dat u begrotingswijzigingen 2019 binnen twee weken na vaststelling 
alleen ter kennisname aan ons inzendt.
Wij ontvangen de geactualiseerde begroting graag direct na vaststelling.

Toezichtbevindingen
Uit ons onderzoek blijkt dat uw geactualiseerde begroting 2019 voldoet aan het 
wettelijk criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons 
onderzoek merken wij het volgende op:

(Bestemmingsreserve) onderhoud gebouwen
De voorziening voor planmatig onderhoud van gebouwen is bij de vaststelling 
van de jaarrekening 2016, in opdracht van de accountant, omgezet in een 
reserve voor planmatig onderhoud.
Volgens vigerende wetgeving kunnen de lasten voor groot onderhoud van 
kapitaalgoederen op twee wijzen verwerkt worden in de begroting.
De lasten worden in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie 
gebracht of ze komen ten laste van een vooraf gevormde voorziening (artikel 44 
lid 1 sub c BBV) in het geval de lasten gelijkmatig verdeeld worden over 
verschillende begrotingsjaren.
Het BBV kent dus niet de mogelijkheid, om de onderhoudslasten via een 
bestemmingsreserve te egaliseren. In uw (meerjaren)begroting 2019-2022 is hier 
echter wel rekening mee gehouden middels jaarlijkse onttrekkingen (in 2019 
C 366.000,-, 2020 C 233.000,-, 2021 C 358.000,- en 2022 C 250.000,-). 
Naar ons oordeel worden hiermee structurele lasten incidenteel gedekt.
Wij accepteren echter een redelijke termijn om onze voorgaande opmerkingen 
en die van de accountant te 'repareren'. Wij verwachten dat u uiterlijk bij de 
begroting 2020 een keuze maakt hoe u de lasten groot onderhoud gaat 
verwerken. Wanneer u de lasten van planmatig groot onderhoud blijft 
egaliseren door middel van een reserve, zullen wij de structurele begrotingssaldi 
negatief bijstellen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Notitie Materiële vaste activa 
(december 2017) van de Commissie BBV.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel 
van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens 
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 23 19.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd.

Datum

19 december 2018

Ons kenmerk

C2230165/4456625
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Provincie Noord-Brabant

Datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 19 december 2018

namens deze, Ons kenmerk

C2230165/4456625

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Concept Verslag AB-vergadering d.d. 17 december 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 Loon op Zand 

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

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

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

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

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

 Mevrouw C. Kleijssen, juriste Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.:  Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

 

1. Opening  

De VOORZITTER heet eenieder welkom. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag Participatieraad d.d. 27 september 2018 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  AB-vergadering  

a) Verslag van het AB van 19 november 2018 

Besloten wordt het verslag d.d. 19 november 2018 vast te stellen. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2018 
Besloten wordt de openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2018 vast te stellen. 
 
c) Concept termijnkalender AB d.d. 17 december 2018 

N.a.v. de termijnkalender vraagt de heer VAN TUYL naar de analyse van Ruelong B.V. 
De heer KANSOUH antwoordt dat hiermee een start is gemaakt. Met de analyse wordt vanaf 2de 
week januari verder gegaan. De verwachting is dat deze analyse uiterlijk in februari a.s. gereed is. 
Besloten wordt de termijnkalender AB  d.d. 17 december 2018 vast te stellen. 

 

4. Ter bespreking 

Er zijn geen onderwerpen ter bespreking. 

 

5. Ter besluitvorming 

5. a. Koersdocument  Baanbrekers 2.0. ’kom in beweging’. 

Ter tafel wordt het concept van de raadsinformatiebrief verstrekt. Het is de bedoeling dat deze brief 
wordt verstuurd ter informatie aan de raadsleden van de 3 gemeenten, nadat het koersdocument 
door het AB is vastgesteld.  
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De heer VELDKAMP vraagt hoe de directie en het AB tegenover een actualisatie van de GR staan. 
De heer BLANKERS zegt dat de GR geactualiseerd moet worden. Dit blijkt niet zo expliciet uit de 
raadsinformatiebrief.  
Mevrouw KLEIJSSEN merkt op dat het onderwerp “actualisatie van de GR” in ieder geval is 
opgenomen in de termijnkalenders van de beide besturen voor 2019.  
De VOORZITTER merkt op dat het voorliggende koersdocument geen aanleiding vormt voor het 
aanpassen van de GR. Een actualisatie van de GR moet plaatsvinden om een andere reden namelijk 
omdat er veranderingen zijn in het sociale domein m.b.t. het aanwenden van de middelen. In dat 
kader wordt afgesproken om in een voetnoot van de raadsinformatiebrief, die primair gaat over het 
koersdocument, op te nemen dat de GR om een andere reden in de loop van 2019 zal worden 
geëvalueerd. 
De VOORZITTER vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn n.a.v. het voorliggende koersdocument. 
De heer FLOHR vraagt wat er bedoeld wordt met hetgeen is aangegeven op pagina 6 van het 
document, namelijk ‘wat goed is blijven we doen, en wat beter kan daar gaan we actief mee aan de 
slag’. Wordt hier nog meer de kwaliteit en de duurzaamheid van de trajecten benadrukt?  
De VOORZITTER geeft aan dat dit klopt.  
De heer FLOHR zegt dat op pagina 8 staat aangegeven dat er als gevolg van de antwoorden die 
gegeven zijn tijdens de bijeenkomst van de raden op 8 oktober jl. er sprake is van een aanscherping 
van de koers van Baanbrekers. Wat is deze aanscherping? 
De VOORZITTER antwoordt dat wat met deze aanscherping wordt bedoeld staat aangegeven in het 
document in dezelfde zin van dit punt.  
De heer FLOHR vraagt of op pagina 10 van het document wordt bedoeld met ‘dat we er voor zorgen 
dat de kansen van de kandidaten toenemen, als dat kan en goed voor hen is’, niet paternalistisch is 
bedoeld, maar dat hiermee wordt bedoeld wat juist ook goed voor deze mensen is.  
De heer KANSOUH antwoordt dat dit klopt. 
De heer FLOHR vraagt of bij te nemen besluiten, zoals bijvoorbeeld het verhuizen van een pmc naar 
een externe reguliere werkgever, het AB ook wordt betrokken. 
De heer KANSOUH antwoordt dat nog niet is gezegd op welke wijze het AB wordt betrokken bij de 
verdere uitvoering, maar dat te nemen besluiten die ingrijpend en belangrijk zijn voor de organisatie 
van tevoren gedeeld worden met de besturen van Baanbrekers. Hierover zal dan ook periodiek 
worden teruggekoppeld.  
De heer FLOHR zegt dat hij als AB lid niet verrast wil worden en er vanuit gaat dat als er sprake is van 
bijvoorbeeld privatisering c.q. verkoop van een pmc het AB hierbij wordt betrokken.  
De VOORZITTER geeft aan dat als er sprake is van een belangrijk en een voor de organisatie 
ingrijpend te nemen besluit dit eerst aan de orde dient te komen in de besturen (DB en AB) van 
Baanbrekers.  
De heer FLOHR vraagt wat de gemeenten afzonderlijk of gezamenlijk gaan doen met het granieten 
bestand. 
De VOORZITTER vertelt dat het dan om die mensen gaat die niet of nog niet zijn toe te leiden naar 
werk. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent ook dat er gezamenlijk als 
gemeenten nagedacht kan worden om bepaalde activiteiten c.q. werkzaamheden, die niet vallen 
onder de Participatiewet maar wel onder het sociale domein, voor deze groep te gaan uitbesteden 
aan Baanbrekers met de bijbehorende middelen. 
De heer KANSOUH vult aan dat het erom gaat dat de gemeenten, en Baanbrekers als 
uitvoeringsorganisatie van deze gemeenten, elkaar gaan vinden om hierover met elkaar af te 
stemmen.  
De heer FLOHR zegt dat Baanbrekers de focus gaat verschuiven. De vraag kan worden gesteld of dan 
de bedrijfsmatige activiteiten die goed zijn voor de mensen worden gehandhaafd. 
De heer KANSOUH vertelt dat de ontwikkeling van mensen binnen Baanbrekers centraal staat en dat 
dit ten koste kan gaan van de bedrijfsmatige activiteiten. 
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De VOORZITTER vult aan dat men voorheen geneigd was om de oplossingen voor mensen intern, 
binnen Baanbrekers te zoeken. Nu wordt uitdrukkelijk gesteld, vanwege de conjunctuur, om meer 
mensen dan tot nog toe regulier (extern) te laten werken. Dit geldt niet voor iedereen, maar wel 
voor diegenen die dit kunnen. Vandaar ook het ‘kom in beweging’. En ook dat geldt voor iedereen 
zoals voor werkgevers, maar ook voor de gemeenten. Dit alles met in het achterhoofd dat er een 
vangnet moet zijn voor diegenen die dat niet kunnen. 
De heer VAN TUYL zegt dat dit ook kan betekenen, dat als gevolg van het minder nodig hebben van 
begeleiding en infrastructuur, er een sociaal plan moet komen voor de overhead. Echter, aan de 
andere kant moet er ook, indien de conjunctuur wijzigt, weer gemakkelijk opgeschaald kunnen 
worden. Dit vangnet moet er dan namelijk zijn. 
De heer KANSOUH geeft aan dat dit de zogenaamde spons is. Er moet nog gesproken gaan worden 
hoe groot dit vangnet c.q. deze spons moet zijn. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt in 
ieder geval gesproken met de vakbonden of een sociaal plan nodig is.  
De heer FLOHR zegt dat het kan betekenen dat de organisatie juist meer flexibele krachten nodig 
heeft.  
De VOORZITTER vertelt dat hij er geen voorstander van is dit nu te gaan invullen. Mogelijk is er 
minder infrastructuur nodig, maar bijvoorbeeld begeleiding van mensen is ook op de externe 
werkplekken nodig. M.b.t. het vangnet en ontwikkeling van mensen zal er ook een bepaalde 
diversiteit aan activiteiten aanwezig moeten blijven om de mensen te kunnen opvangen en te 
ontwikkelen richting werk.  
De heer KANSOUH vult aan dat er ook afspraken kunnen worden gemaakt met werkgevers dat zij 
hun infrastructuur ter beschikking stellen voor onze mensen.  
De heer GROOTSWAGERS wil graag wat meer duidelijkheid over het granieten bestand. 
De VOORZITTER antwoordt dat dit bestand er nu al is. Het betreft die mensen die bijna niet aan het 
werk komen en daardoor in de uitkering blijven. Baanbrekers heeft daar niet zo meteen een 
oplossing voor. Daarnaast is het de vraag of Baanbrekers zich met deze mensen moet bezig houden. 
Er is namelijk reeds eerder geconcludeerd dat Baanbrekers van het werk is. Bovendien als 
Baanbrekers hierin iets moet gaan betekenen, zullen hiervoor ook vanuit de gemeenten de financiële 
middelen moeten komen. Tot de Baanbrekers doelgroep behoren diegenen die een kans hebben op 
werk. Daarnaast is er een groep waar werken nog niet aan de orde is. Er kan dan bijvoorbeeld sprake 
zijn zinvolle dagbesteding. Deze activiteit hoort weer bij de WMO. Er dient dan ook nagedacht te 
worden en de vraag door de gemeenten gezamenlijk te worden beantwoord wat van deze 
activiteiten, die horen bij bijvoorbeeld de dagbesteding, door Baanbrekers kunnen worden 
uitgevoerd. 
De heer KANSOUH zegt dat Baanbrekers zeker bereid is hierover, inclusief de hiervoor ter 
beschikking staande middelen, in gesprek te gaan met de gemeenten. 
De heer FLOHR heeft m.b.t. het koersdocument nog een procesvraag en vraagt of de inbreng vanuit 
de OR, Participatieraad, SET etc. bij het AB bekend is en hiermee rekening is gehouden.  
De VOORZITTER zegt dat zij hier wel degelijk een stem in hebben gehad, waarmee is rekening 
gehouden. 
Mevrouw KLEIJSSEN vertelt dat in de vergadering van het AB van 24 september jl. de zienswijzen van 
de OR en de Participatieraad ook zijn gedeeld met het AB.  
 
Besloten wordt het koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’ (versie 1.2.- 29 november 

2018) vast te stellen. 

In de raadsinformatiebrief wordt in een voetnoot alsnog de evaluatie van de GR opgenomen. 
Overigens om een andere reden dan het koersdocument.  
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6. Ontwerp kadernota 2020 

De heer VAN TUYL vraagt of op pagina 1 laatste alinea de zinsnede ‘niet zozeer op rendement’,  

anders kan worden verwoord. Dit wekt namelijk de indruk dat het financieel rendement niet 

belangrijk is.  

De heer KANSOUH zegt dat dit juist is bedoeld om de focus aan te scherpen. De aanleiding voor 

Baanbrekers 2.0. is niet enkel financieel. De nu aangebrachte focus c.q. aanscherping kan juist ten 

koste gaan van het rendement.  

De VOORZITTER vult aan dat hier dan ook niet alleen financieel rendement mee wordt bedoeld.  

De heer VAN TUYL zegt dat er maatwerk geleverd kan worden door Baanbrekers, bijvoorbeeld bij de 

interventieteams, en dat er kan worden ingekocht tegen een uurtarief. Wordt er bij de prijsbepaling 

door Baanbrekers voldoende rekening gehouden met de overhead etc. 

De heer KANSOUH zegt dat het altijd zijn insteek is. Een voorbeeld hiervan zijn de recente 

gesprekken met o.a. de wethouders van de gemeenten.  

De VOORZITTER geeft aan dat op basis van een inschatting een offerte wordt gemaakt en dat 

periodiek wordt bekeken of er correct is geoffreerd.   

De heer VAN TUYL vertelt dat hij de kadernota wat algemeen vindt en dat hij wat meer de concrete 

effecten zou willen weten om zo een completer beeld te kunnen verkrijgen.  

De heer VAN DEN HOVEN mist de financiële doorkijk en stelt voor een nieuwe nota op te stellen, 

omdat de raad hier niks voor koopt.  

De heer GROOTSWAGERS sluit zich hierbij aan.  

De VOORZITTER zegt dat tijdens de bijeenkomst op 8 oktober jl. slechts 1 raadslid aangaf dat het geld 

oftewel de financiële middelen voor hem leidend waren.   

De heer FLOHR zegt dat de vraag die hier op tafel ligt is of de financiën of de kwaliteit leidend 

moeten zijn. Dat inderdaad slechts 1 of 2 raadsleden op 8 oktober jl. hebben aangegeven de 

financiën het belangrijkst te vinden. Echter, er zou wat meer duidelijkheid zijn als er wat globale 

financiële kaders worden aangegeven in de nota. Dit komt ook de besluitvorming in de raden ten 

goede.  

De heer VAN HAMOND zegt dat hij geen gehele financiële onderbouwing wenst, maar dat de globale 

financiële kaders wel nodig zijn. 

De heer VAN DEN HOVEN is het eens met een financiële onderbouwing op hoofdlijnen, waarbij het 

geen begroting hoeft te zijn.  

De heer KANSOUH vertelt dat Baanbrekers blijft binnen de reeds aangegeven financiële kaders c.q. 

financiële grenzen en dat e.e.a. in de nog voor te leggen meerjarenbegroting zal worden 

onderbouwd.  

De heer BAKKER vraagt of er met het voorliggende stuk niet te veel een parallel wordt getrokken met 

een kadernota van een gemeente, waarin een gehele financiële begroting is opgenomen. Dit 

voorliggende stuk moet enkel als een inhoudelijke nota worden gezien.  

De heer FLOHR zegt dit een prima format te vinden met de toevoeging dat Baanbrekers inderdaad 

binnen de aangegeven financiële kaders blijft.  

De heer VAN STEEN geeft aan persoonlijk niet direct de voordelen te zien van het aangeven van deze 

financiële kaders, maar mogelijk dat dit kan worden toegelicht. 

De VOORZITTER licht toe dat dat de taken die Baanbrekers uitvoert te maken hebben met het 

uitvoeren van de Participatiewet. Als de directeur aangeeft binnen de aangegeven financiële kaders 

te blijven dan zijn deze kaders de financiële middelen die voorheen ook vanuit de gemeenten 

richting Baanbrekers zijn gegaan voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat wil overigens niet 

zeggen dat de gemeenten niet kunnen gaan kijken naar een andere verdeling van deze middelen. 

Daartoe zal o.a. de GR moeten worden herzien, immers alle middelen worden ontschot. Beperkt 
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Baanbrekers zich tot de uitvoering van de Participatiewet dan horen daar deze financiële middelen 

bij. Gaat Baanbrekers extra taken c.q. activiteiten uitvoeren voor de gemeenten dan zullen hier ook 

extra middelen voor ter beschikking moeten worden gesteld. Dat zijn de financiële kaders. Als 

Baanbrekers nu meer zou gaan kosten dan kan er iets worden gedaan aan het ambitieniveau, 

tenminste als de raden de financiën belangrijker vinden dan deze ambitie.  De voorzitter vervolgt dat 

de vraag is hoe er voldoende comfort wordt ervaren door het bestuur bij deze kadernota. 

Aangegeven is dat de raden niet kunnen besluiten over deze nota, omdat zij de financiële kaders niet 

kennen. Deze kaders zijn helder, namelijk aangegeven moet worden dat de raad het comfort heeft 

dat er binnen de begrotingen van de gemeenten wordt gebleven. Daarnaast zal er een doorkijkje 

worden gegeven in de cijfers van de meerjarenbegroting van Baanbrekers. Het voorliggende stuk 

wordt dan geen kadernota meer genoemd, maar een inhoudelijke kaderbrief. Dit aangevuld met de 

eerder genoemde financiële randvoorwaarden en een kleine doorkijk richting de meerjarenbegroting 

in een bijlage. 

De heer BAKKER vraagt of dit document alsnog voor het proces tussentijds wordt vastgesteld. 

De VOORZITTER antwoordt dat dit document voor een zienswijze aan de raden moet worden 

voorgelegd. Gezien de aanlevertermijnen van de stukken voor de desbetreffende raden wordt 

gevraagd of het mogelijk is dat het AB uiterlijk in de 2de week van januari 2019 reageert (via de mail) 

of zij akkoord kunnen zijn met de inhoudelijke kaderbrief, inclusief de globale financiële bijlage. 

Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van de griffies om dit document alsnog 

tijdig te agenderen voor desbetreffende raden daar dit document, inclusief de gevraagde 

zienswijzen, in de april vergadering van 2019 door het AB moet worden vastgesteld, oftewel dan 

door Baanbrekers deze zienswijzen van de raden moeten zijn ontvangen.  

De VOORZITTER vraagt of er nog vragen zijn t.a.v. dit document. 

De heer VAN HAMOND vraagt of op pagina 4 m.b.t. het gele vlakje, laatste streepje dit niet moet 

worden omgedraaid.  

De VOORZITTER antwoordt dat als dit wordt omgedraaid Baanbrekers dan niet de goede dingen 

doet.  

De heer VAN DEN HOVEN vraagt hoe de doelstellingen op pagina 6 worden bereikt.  

De heer KANSOUH antwoordt dat de doelstellingen worden bereikt door o.a. het centraliseren van 

bepaalde afdelingen, de ketenbenadering etc.  

De heer VAN DEN HOVEN geeft aan om dit dan ook mee te nemen in de tekst. 

De heer KANSOUH antwoordt dat hij juist een korte en compacte kaderbrief wil houden. 

 

Besloten wordt: 

 De ontwerp kadernota 2020 voorlopig aan te houden en vanaf nu niet meer te spreken over 

een kadernota 2020, maar van een inhoudelijke kaderbrief 2020; 

 Aan dit document toe te voegen een bijlage met de globale financiële 

randvoorwaarden/kaders en daarbij een kleine doorkijk te geven richting de 

meerjarenbegroting; 

 De inhoudelijke kaderbrief 2020 2de week januari per mail toe te sturen aan de AB-leden met 

het verzoek of zij z.s.m. reageren of zij het (aangepaste) concept inhoudelijke kaderbrief 

2020, onder voorbehoud van de nog te ontvangen zienswijzen van de raden, voorlopig willen 

vaststellen.  

 Als AB-leden de desbetreffende griffies om flexibiliteit te vragen m.b.t. de 

aanlevering(stermijn) van de inhoudelijke kaderbrief 2020. Tevens de griffies te verzoeken om 

een tijdige behandeling in de raden i.v.m. de gevraagde zienswijzen, zodat een gewenste 

vaststelling van dit document door het AB op 8 april 2019 ook mogelijk is.  
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De inhoudelijke kaderbrief 2020 van Baanbrekers, zoals deze aan het AB op 10 januari 2019 per mail 

is verstuurd, is op 15 januari 2019 onder voorbehoud van de nog te ontvangen zienswijzen van de 

raden, door het AB per mail vastgesteld. 

 

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers 

De heer VAN TUYL merkt n.a.v. het controleprotocol op dat punt 1.3. moet worden aangepast als het 

AB akkoord is met het voorlopig niet instellen van een auditcommissie. 

 

Besloten wordt tot het vaststellen van het controleprotocol 2018 Baanbrekers, met inachtneming van 

de kleine aanpassing onder punt 1.3., en akkoord te gaan met het, als gevolg van de herinrichting, 

uitsluiten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

8. Auditcommissie en auditverordening 

Besloten wordt: 

 Vooralsnog niet over te gaan tot het opzetten en inrichten van een Auditcommissie 

Baanbrekers; 

 Vooralsnog niet over te gaan tot het opstellen van een daarbij behorende verordening n.a.v. 

deze Auditcommissie. 

 

9. Interim controle accountant 

De heer GROOTSWAGERS stelt de vraag of dit eenmalig is.  

De heer KANSOUH antwoordt dat dit correct is.  

 

Besloten wordt akkoord te gaan met het feit dat door de accountant geen verslag wordt uitgebracht 

(eenmalig) n.a.v. de interim controle bij Baanbrekers over 2018. 

 

10. Mededelingen en rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB datum 28 januari 2019. 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   W.J.J. Ligtenberg 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Verslag Participatieraad d.d. 27 september 2018 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 19 november 2018 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2018 
c) Termijnkalender AB d.d. 17 december 2018 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 19 november 2018 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 19 november 2018 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 17 december 2018 vast te stellen. 

4. Ter bespreking Er zijn geen onderwerpen ter bespreking. 

5.  Koersdocument Baanbrekers 2.0, ‘kom in beweging’ Besloten wordt het koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’ (versie 1.2.- 29 
november 2018) vast te stellen. 
 
In de raadsinformatiebrief m.b.t. het koersdocument wordt in een voetnoot alsnog de 
evaluatie van de GR opgenomen. Overigens om een andere reden dan het koersdocument.  
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6. 
 

Kadernota 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudelijke kaderbrief 2020 

Besloten wordt: 
 De ontwerp kadernota 2020 voorlopig aan te houden en vanaf nu niet meer te 

spreken over een kadernota 2020, maar van een inhoudelijke kaderbrief 2020; 

 Aan dit document toe te voegen een bijlage met de globale financiële 

randvoorwaarden/kaders en daarbij een kleine doorkijk te geven richting de 

meerjarenbegroting; 

 De inhoudelijke kaderbrief 2020 2de week januari per mail toe te sturen aan de AB-

leden met het verzoek of zij z.s.m. reageren of zij het (aangepaste) concept 

inhoudelijke kaderbrief 2020, onder voorbehoud van de nog te ontvangen 

zienswijzen van de raden, voorlopig willen vaststellen.  

 Als AB-leden de desbetreffende griffies om flexibiliteit te vragen m.b.t. de 

aanlevering(stermijn) van de inhoudelijke kaderbrief 2020. Tevens de griffies te 

verzoeken om een tijdige behandeling in de raden i.v.m. de gevraagde zienswijzen, 

zodat een gewenste vaststelling van dit document door het AB op 8 april 2019 ook 

mogelijk is.  

 
De inhoudelijke kaderbrief 2020 is op 15 januari 2019 onder voorbehoud van de nog te 
ontvangen zienswijzen van de raden door het AB per mail vastgesteld. 
 

7. Controleprotocol 2018 Baanbrekers Besloten wordt tot het vaststellen van het controleprotocol 2018 Baanbrekers, met 

inachtneming van de kleine aanpassing onder punt 1.3., en akkoord te gaan met het, als 

gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

8. Auditcommissie en auditverordening Besloten wordt: 

 Vooralsnog niet over te gaan tot het opzetten en inrichten van een Auditcommissie 

Baanbrekers; 

 Vooralsnog niet over te gaan tot het opstellen van een daarbij behorende 

verordening n.a.v. deze Auditcommissie. 
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9. Interim controle accountant Besloten wordt akkoord te gaan met het feit dat door de accountant geen verslag wordt 

uitgebracht (eenmalig) n.a.v. de interim controle bij Baanbrekers over 2018. 

 

 
 
Voor akkoord d.d. 28 januari 2019:  
 
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A. Kansouh        W.J.J.  Ligtenberg 
Secretaris         Voorzitter 
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 Status 28 jan 8 april 
 

27 
Mei 
 
 

8 juli 23 
sept 

21 okt 16 dec 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7 

Aanwijzen van een (plv.) voorzitter van de besturen Baanbrekers B-stuk        

Stand van zaken (uitwerking) koersdocument kom in beweging B-stuk        

Jaarrekening/jaarverslag 2018 Baanbrekers, SBW en St. Fidant B-stuk  cpt  Def/zien
swijzen 

   

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening 2018 Baanbrekers, SBW en St. Fidant 

B-stuk        

Jaarrekening/jaarverslag 2018 Ruelong BV B-stuk        

Accountantsverslag + goedkeurende accountantsverklaring 
jaarrekening Ruelong BV 2018 

B-stuk        

Analyse Ruelong B.V. B-stuk        

Scenario’s Ruelong B.V. (naar aanleiding van o.a. de analyse 
Ruelong B.V en de koers van Baanbrekers) 

B-stuk        

(Ontwerp begroting 2020 en) meerjarenbegroting 2021-2023 B-stuk  Cpt 
 

 Def/zien
swijzen 

   

Concept geactualiseerde Begroting 2019  B-stuk         

Toelichting op slimmer opties B-stuk        

Concept inhoudelijke kaderbrief 2020 B-stuk  Def/zien
swijzen 

     

Berap B-stuk    1e Berap  2de Berap  

Interim controle accountant A-stuk        

Geactualiseerde begroting 2020 B-stuk       cpt 

Concept inhoudelijke kaderbrief 2021 B-stuk       cpt 

Normenkader rechtmatigheid B-stuk        

Controleprotocol Baanbrekers 2019 B-stuk        

Frauderisico-analyse (Interne Controle) B-stuk        

Financiële verordeningen 212 en 213 (actualisaties) B-stuk        

Evaluatie GR Baanbrekers  B-stuk        

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen juridische entiteiten  B-stuk        

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk        

Vergaderplanning 2020 DB en AB B-stuk        
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Voorstel inzake 
 

 Geactualiseerde begroting 2019 

Steller Wil Engelmann 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  28 januari 2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt voorgesteld de geactualiseerde begroting 2019 vast te stellen. 

Financiële 
gevolgen 

Zie samenvatting financieel in paragraaf 2.1 tot en met 2.7 van de 
geactualiseerde begroting 2019. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

n.v.t. 

Relatie BB 2.0 n.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

15-01-2019 Wil Engelmann SET 
   

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van AB  28-01-2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief n.t.b. E. Asmann 

Anders z.s.m. na 
vaststelling 

W. Engelmann en A. van de Ven,  
toezending aan de Provincie na vaststelling 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

De geactualiseerde begroting 2019 is datum 15 januari 2019 besproken in het SET. 
Met de voorliggende geactualiseerde begroting heeft het DB datum 18 januari 2019 ingestemd.  
 
Aandachtspunten 
A. Procedureel 
Deze geactualiseerde begroting 2019 wordt aan uw bestuur ter vaststelling voorgelegd.  
 
B. Inhoudelijk 
Het financieel beeld is na actualisatie licht verbeterd, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
ontwikkelingen in de BUIG en een forse bijstelling van de omzet Werkpool. Vooralsnog is gekozen om 
een resultaat te presenteren in plaats van directe verrekening in de gemeentelijke bijdragen.  
 
C. Resultaat 
Na resultaatbestemming is het resultaat in de geactualiseerde begroting 2019 positief. De 
gemeentelijke bijdragen worden door wijzigingen in de financieringssystematiek van het 
Participatiebudget echter naar boven bijgesteld ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit wordt 
echter volledig gecompenseerd doordat de gemeenten vanaf 2019 de rijksuitkering Wwb klassiek 
krijgen vergoed via de algemene bijdrage (zie ook paragraaf 2.6 in de bijlage).  
 
Voorstel:  
De Geactualiseerde begroting 2019 vast te stellen. 
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) Geactualiseerde begroting 2019 
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Baanbrekers 
Planning & Control 
 
Laatst bewerkt op: 18-01-2019 
 
Behandeld in Dagelijks Bestuur: 18-01-2019 
Behandeld in Algemeen Bestuur: 28-01-2019 
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Voorwoord 

Kom in beweging. Dat is het motto van de koers die ons algemeen 
bestuur op 17 december 2018 heeft vastgesteld. Onze koers is vijf 
jaar na de start van Baanbrekers als uitvoeringsorganisatie voor 
sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, aangepast aan de huidige tijd, 
de huidige wensen en de huidige eisen. We hebben keuzes gemaakt 
die goed uitpakken voor de talenten voor wie wij actief zijn. Voor 
deze koers haalden we informatie op en spraken we met veel 
mensen. 
 
De mens staat voorop bij Baanbrekers. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Het ‘wat’ van 
Baanbrekers verandert dan ook niet. We blijven een combinatie van een sociale dienst en een SW-
bedrijf. We blijven ons inzetten voor sociale zaken en werkgelegenheid. We blijven ervoor zorgen dat 
mensen met en zonder een beperking aan het werk gaan. We blijven ons inzetten om mensen zo 
regulier als mogelijk is aan het werk te helpen (dit is ons primaire in-, door- en uitstroomproces). We 
blijven fungeren als een springplank en als een vangnet voor mensen die niet, nog niet of even niet 
zelfstandig aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt (dit is ons werkvangnet). En we blijven – als 
dat nodig is – onze doelgroep voorzien van een tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering (dit is 
ons financiële vangnet). Ons streven is en blijft een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen naar 
vermogen een steentje bijdraagt. 
 
Uit een recent door Divosa gehouden benchmark blijkt dat Baanbrekers in de landelijke kopgroep zit 
als het gaat om onze prestaties op het gebied van werk en inkomen. Hoewel we hier trots op zijn, 
betekent het overigens allerminst dat we achterover kunnen leunen. Want zelfs als je op de goede 
weg bent, zul je overreden worden als je daar gewoon blijft zitten. Om onze koppositie te behouden 
en te verbeteren – en juist vanuit onze diepe overtuiging dat in de ideale wereld ‘iedereen’ meedoet 
– brengen we bij Baanbrekers een accentverschuiving in het ‘hoe’ aan. We willen nog meer 
benadrukken dat iedereen in beweging komt. Medewerkers, werkgevers, gemeenten, instellingen. 
Hierdoor ontstaan nieuwe kansen. En die kansen zijn er – zeker met een economie die flink op stoom 
is – volop. We kunnen onze talenten nieuwe stappen naar en op die arbeidsmarkt laten zetten.  
 
Wat betreft onze SW-medewerkers zorgen we ervoor dat hun mogelijkheden en capaciteiten verder 
worden ontwikkeld. Aan de kandidaten vanuit de Participatiewet en andere wet- en regelgeving 
bieden we trajecten naar werk aan die zo kort mogelijk duren. Het bestuur heeft aangegeven te 
willen gaan voor kwaliteit en voor de inhoud van onze dienstverlening. Baanbrekers wil altijd de 
match maken tussen de vraag van de ondernemers en werkgevers in onze regio en de talenten die 
wij in ons bestand hebben zitten. De keuze kan vaker vallen op werken buiten de bedrijfsmuren van 
Baanbrekers. Dit kan gevolgen hebben voor de bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers.  
 
Ons koersdocument is geen uitgeschreven ‘spoorboekje’. We zien onze koers veel meer als een 
reisdoel, een formule, een richting, of beter nog een manier van reizen. Onze koers zal de komende 
jaren gaandeweg concreet worden ingevuld. In de begroting 2019 die u hierbij aantreft, is hierop op 
onderdelen geanticipeerd om deze reis te kunnen mogelijk maken. Baanbrekers wil met deze koers 
beweging tot stand brengen om zo optimaal invulling te kunnen geven aan onze opdracht: maximale 
participatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. 
 
Ahmed Kansouh 
directeur  
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1 Leeswijzer 

De management summary is beschreven op pagina 2 tot en met 5. Aanvullende informatie is 
beschreven vanaf pagina 6. 

2 Management summary 

2.1 Inleiding 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 
de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in:  

 het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen);  

 het bemiddelen naar of het verstrekken van werk (vanuit de Participatiewet en de Wet 
Sociale Werkvoorziening). 

 

2.2 Opbouw geactualiseerde begroting en relatie met initiële begroting 2019 

De geactualiseerde begroting 2019 kent dezelfde indeling als de op 9 juli 2018 door het AB 
vastgestelde initiële begroting 2019. De indeling is conform de eisen van Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) voor zover van toepassing.  

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

 Inkomensondersteuning; 

 Re-integratie & Participatie; 

 Leerwerkstructuur; 

 Bedrijfsvoering & Overhead 

De indeling van de deelprogramma’s sluit aan bij de organisatorische indeling. De leerwerkstructuur 
wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. 

Na het vaststellen van de begroting 2019 zijn de Meicirculaire 2018 en de Septembercirculaire 2018 
verschenen en zijn in zowel de 1e als de 2e Berap 2018 begrotingswijzigingen opgenomen met impact 
naar de toekomst. Deze factoren zijn de aanleiding om de begroting 2019 te actualiseren. 

Voor de implementatie van het op 17 december 2018 door het AB vastgestelde Koersplan 
Baanbrekers 2.0. worden scenario’s uitgewerkt. Zodra deze gereed zijn zullen deze aan de 
bestuursgremia worden voorgelegd. In de geactualiseerde begroting is met de financiële gevolgen 
van deze scenario’s nog geen rekening gehouden.  

De lasten en baten in de begroting 2019 zijn begroot op basis van een reële inschatting van de 
dienstverlening. Het resterende tekort wordt gedekt door de bijdragen van de gemeenten. Vanwege 
fluctuaties rondom de BUIG is er voor gekozen de gemeentelijke bijdragen te verrekenen tot het 
bedrag van de initiële begroting. Een eventuele afwijking wordt op het einde van het jaar verrekend. 

2.3 Prestatie-indicatoren 

 

De kwaliteit van de dienstverlening is een aanvullende indicator die in 2019 wordt uitgewerkt. 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Bijdrage gemeenten 6.385 6.409 7.590 1.181

Ziekteverzuim 11,5% 11,5% 11,5% 0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0



   

Geactualiseerde begroting 2019  3 

2.4 De begroting in een oogopslag 

De begroting is inclusief het resultaat van de activiteiten van WML Facilitair die zijn ondergebracht in 

Ruelong B.V. Deze worden gepresenteerd in de rubriek Resultaat deelneming. De geactualiseerde 

begroting leidt niet tot gewijzigde bijdragen van de gemeenten ten opzichte van de initiële begroting 

2019. Vanwege een stelselwijziging is de Rijksvergoeding Wwb klassiek vanaf 2019 onderdeel van de 

algemene Rijksuitkering aan de deelnemende gemeenten. Voorheen werd deze rechtstreeks aan 

Baanbrekers ter beschikking gesteld. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 1.181K. 

Deze wijziging is al gerapporteerd in de 2e Berap 2018.  

 
  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 27.214 28.664 26.273 -2.391

Re-integratie en Participatie 3.796 3.679 3.943 264

Leerwerkstructuur 12.210 12.104 12.846 742

Bedrijfsvoering & Overhead 7.881 7.914 8.687 773

Totale lasten 51.101 52.361 51.749 -611

Baten deelprogramma's

Inkomensondersteuning 30.185 28.075 29.431 1.357

Re-integratie en Participatie 2.579 1.823 1.052 -771

Leerwerkstructuur 13.725 12.697 13.492 795

Bedrijfsvoering & Overhead 1.540 1.550 1.454 -96

Totale baten 48.029 44.145 45.430 1.285

Saldo van lasten en baten -3.071 -8.216 -6.319 1.897

Resultaat deelneming -479 0 -466 -466

Gemeentelijke bijdragen 6.385 6.409 7.590 1.181

Resultaat voor bestemming 2.835 -1.807 805 2.612

Mutaties reserves

Toevoeging algemene reserve -1.200 0 0 0

Toevoeging personeelsvoorz. -10 -10 -10 0

Onttrekking personeelsvoorz. 59 0 0 0

Toevoeging onderh. gebouwen 0 -240 -240 0

Onttrekking onderh. gebouwen 0 233 366 133

Onttrekk. res. Herpositionering 20 0 0 0

Totaal -1.131 -17 116 133

Resultaat na bestemming 1.704 -1.824 921 2.745

Slimmer opties 725 1.824 0 -1.824

Resultaat na slimmer-opties 2.429 0 921 921
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2.5 Toelichting materiële afwijkingen ten opzichte van begroting 2019 

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn wijzigingen in de geactualiseerde begroting verwerkt. De 

materiële wijzigingen bestaan uit: 

- BUIG inkomsten / uitgaven (voordeel € 3.538.000): In de Septembercirculaire 2018 is een 
positieve bijstelling van de BUIG bekend gemaakt. Daarnaast is het aantal uitkeringen het laatste 
half jaar sneller gedaald dan verwacht werd, dit levert nog eens een extra besparing op. Wat 
betreft LKS Banenafspraken en LKS Nieuw Beschut geldt echter dat het volume hiervan groter is 
dan eerder begroot was. Dit nadeel op de begroting van Baanbrekers wordt echter deels 
gecompenseerd omdat Baanbrekers (via Stichting Fidant) een van de ontvangers is van de 
loonkostensubsidies. 

- Rijksmiddelen re-integratie (nadeel € 1.181.000): In de Meicirculaire 2018 is bekend gemaakt dat 

het deel Re-integratie klassiek met ingang van 2019 uit de IUSD genomen wordt en aan de 

algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten wordt toegevoegd. Dit is structureel het 

grootste deel van de re-integratie middelen IUSD, voor Baanbekers € 1.181.000 van de in totaal     

€ 1.733.000. Vandaar dat dit deel, vanaf 2019, aan de gemeentelijke bijdragen toegevoegd is.  

- Omzet Werkpool (voordeel € 400.000): Naar aanleiding van de realisatiecijfers 2017 en 2018 en 
de huidige economische omstandigheden, is besloten om de omzet Werkpool structureel te 
verhogen. 

- Overige personeelslasten (nadeel € 256.000): Voornamelijk een forse bijstelling van het 
opleidingsbudget van Baanbrekers, omdat de organisatie meer wil inzetten op de ontwikkeling 
van haar medewerkers. Daarnaast zijn er nog wat kleine mutaties door nieuwe inzichten uit 2018. 

- Algemene lasten (nadeel € 172.000): Voornamelijk een forse bijstelling van het 
automatiseringsbudget als gevolg van het Document Management System, de steeds groter 
wordende focus op informatieveiligheid en een aanstaande vernieuwing van het ICT-landschap. 
Daarnaast zijn er nog wat kleine mutaties door nieuwe inzichten uit 2018. 

- Slimmer opties (nadeel € 1.824.000): Na onderzoek over het realiteitsgehalte is besloten om de 
stelpost ‘slimmer opties’ financieel te schrappen, maar als beleidsstuk op de agenda te houden. 
De financiële voordelen zullen genomen worden wanneer deze zich voordoen. Een en ander ook 
na opmerkingen van het Provinciaal toezicht over deze ‘sluitpost’ van de begroting. 

- Resultaat deelneming (nadeel € 466.000): Tot 2018 opereerde Ruelong B.V. zelfstandig en 
kwamen de resultaten die daaruit voortvloeiden niet voor in de begroting van Baanbrekers. Het 
verlies in het boekjaar 2017, het negatieve eigen vermogen wat daaruit voortkwam en uiteindelijk 
de garantstelling door Baanbrekers, heeft ertoe geleid dat vanaf nu het resultaat Ruelong B.V. 
onderdeel uitmaakt van Baanbrekers. 

 

2.6 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers dragen de gemeenten 

bij in de exploitatiekosten van Baanbrekers op basis van het inwonerspercentage per 1 januari van 

het betreffende begrotingsjaar. Voor deze geactualiseerde begroting 2019 is vooralsnog gerekend 

met de verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2018. Zodra de aantallen per 1 januari 2019 

bekend zijn zal de bijdrage per gemeente hierop worden aangepast. Met ingang van 2019 wordt de 

bijdrage per gemeente verhoogd met de rijksvergoeding van het Re-integratie klassiek. 
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Voor de verdeling van de gemeentelijke bijdragen betekent dit het volgende: 

 
 

2.7 Mutaties reserves 

In 2019 zijn de volgende toevoegingen / onttrekkingen aan reserves van toepassing: 
- De jaarlijkse toevoeging reserve personeelsvoorziening van € 20.000 is voor de jaren 2018 - 2022 

verlaagd naar € 10.000 per jaar. Met begin 2019 € 46.000 in de reserve en de jaarlijkse storting 
van € 10.000 is de verwachting dat voldoende middelen aanwezig zijn ter dekking van de kosten 
van een personeelsactiviteit in 2023. 

- De jaarlijkse toevoeging onderhoud gebouwen van € 240.000 is conform het meerjarenplan 2017 
– 2021, zoals vastgesteld door het AB op 18 december 2016. In 2018 heeft geen storting plaats 
gevonden vanwege de uitgestelde besluitvorming over Baanbrekers 2.0. Dit plan wordt in 2019 
geactualiseerd.  
De onttrekking onderhoud van € 366.000 is weer in lijn met het oorspronkelijke onderhoudsplan. 
In de initiële begroting was dit verlaagd naar € 233.000 hangende de besluitvorming rond 
Baanbrekers 2.0. Het bedrag wordt primair besteed om noodzakelijk achterstallig onderhoud uit 
te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met een mogelijke bestemmingswijziging van 
gebouwen die voortvloeit uit de implementatie van Baanbrekers 2.0. In paragraaf 5.1.5 is het 
onderhoud van de kapitaalgoederen nader toegelicht.  

Aantal inwoners                                  

per gemeente / %-aandeel

Aantal 2018 % 2018 Aantal 2019 % 2019

Heusden 43.773                    38,18% 43.773                    38,18%

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

Waalwijk 47.758                    41,65% 47.758                    41,65%

Totaal aantal inwoners 114.658                 100% 114.658                 100%

Gemeente Begroting 2019 Begrotings-

wijziging

Aantal inwoners Wwb klassiek Totaal

Heusden 2.446.765            2.446.765                335.569               2.782.334            335.569               

Loon op Zand 1.292.722            1.292.722                105.524               1.398.246            105.524               

Waalwijk 2.669.513            2.669.513                739.646               3.409.159            739.646               

Totaal bijdragen gemeenten 6.409.000            6.409.000                1.180.739            7.589.739            1.180.739            

Geactualiseerde begroting 2019 

verdeeld o.b.v.
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3 Programmaplannen 

3.1 Deelprogramma Inkomensondersteuning 

3.1.1 Ambities en ontwikkelingen 

BUIG 

Sinds midden 2017 is het aantal uitkeringsgerechtigden fors afgenomen. Dit heeft grote financiële 

effecten op de begroting van Baanbrekers. In paragraaf 3.1.4 worden de uitgangspunten en risico’s 

met betrekking tot de BUIG uitkeringen en de BUIG Rijksbijdrage verder toegelicht. 

Naast dit aantal uitkeringsgerechtigden behoort tot de BUIG-lasten ook de LKS (loonkostensubsidie) 

Banenafspraken en de LKS Beschut Werken. Deze laatste twee posten zijn toegelicht bij het 

deelprogramma Re-integratie & Participatie (zie 3.2.3). 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand 
voor. Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een 
inkomensvoorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een 
breder arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in 
kwestie. 
 
De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 
regelgeving en daarvan afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen voor bijzondere bijstand zijn 
enkelvoudig en gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum 
inkomensniveau. 
 
Bestuurlijk Interventie Team (BIT)/ Heusdens Interventie Team (HIT) 

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is sinds 2018 
de behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de interventieteams 
(HIT en BIT) van de gemeenten. In het verleden werden voor het leveren van de handhavers aan de 
gemeenten geen extra middelen ontvangen door Baanbrekers. Vanaf 1 april 2018 is het zo dat de 
werkelijke inzet op regiebasis gefactureerd wordt tegen het daarvoor geoffreerd tarief. 
 

3.1.2 Prestatie-indicatoren 

 
 

50% van de meldingen aan de poort wordt tegengehouden. Het percentage meldingen dat tot een 

toegekende aanvraag leidt is dus maximaal 50%.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

# Uitkeringen BUIG 1.558 1.647 1.555 -92

Preventiequote 50,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Ziekteverzuim 7,9% 7,9% 7,9% 0,0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0
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3.1.3 Lasten en baten  

Verwerking van de actualiseringsmutaties leidt tot het volgende totaaloverzicht van deelprogramma 

Inkomensondersteuning. 

 

Conform de opzet van de begroting betreft dit het saldo exclusief overheadkosten (zie 
deelprogramma Bedrijfsvoering & Overhead in paragraaf 3.4).  
 
BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 worden de Rijksbijdragen voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de 
onderdelen echter zichtbaar. De Rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van 
uitkeringen inkomensondersteuning aan gemeenten. Conform de gemeenschappelijke regeling 
worden de door de gemeenten van het Rijk ontvangen BUIG-middelen doorbetaald aan Baanbrekers. 
 
Bij het opstellen van de initiële begroting 2019 van Baanbrekers was vanuit het ministerie van 
SoZaWe nog geen indicatie per gemeente bekend van de BUIG Rijksbijdrage 2019. Intussen zijn via de 
Septembercirculaire 2018 de voorlopige Rijksbijdragen 2019 per gemeente bekend geworden. 
Vooralsnog komt het totaal BUIG Rijksbijdrage voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk uit op € 26.170.169. Dit leidt tot een wijziging ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 
op deze post van € 1.170.169. 
 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

Uitkeringen BUIG 21.257 22.605 20.180 -2.425

Uitkeringen BBZ 532 532 532 0

Bijzondere bijstand 2.132 1.904 2.132 228

Gesubsidieerd personeel 118 113 110 -3

Niet gesubsidieerd personeel 2.720 3.025 2.794 -231

Inhuur derden 155 195 195 0

DVO HIT / BIT 20 10 20 10

Specifieke ICT 280 280 310 30

Totaal lasten 27.214 28.664 26.273 -2.391

Baten

Inkomsten BUIG 26.865 25.000 26.170 1.170

Invordering BUIG 600 600 550 -50

BBZ 485 485 485 0

Bijzondere bijstand 2.132 1.904 2.132 228

Inkomsten WSW 83 76 74 -1

DVO HIT / BIT 20 10 20 10

Totaal baten 30.185 28.075 29.431 1.357

Resultaat 2.971 -590 3.159 3.748



   

Geactualiseerde begroting 2019  8 

 
 
BUIG lasten uitkeringen 

Vanwege een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden zijn de lasten uitkeringen BUIG t.o.v. de 

initiële begroting fors neerwaarts bijgesteld. Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is bepaald 

op 1.555 ten opzichte van 1.647 in de initiële begroting 2019. Uit de realisatiecijfers van de laatste 

maanden blijkt dat de daling echter stagneert. Rekening houdend met de trendmatige stijging 

gedurende de eerste maanden van elk jaar is het gemiddeld aantal uitkeringen bepaald op het niveau 

van 2018. Door het voorzichtigheidsprincipe te hanteren wordt voorkomen dat een te optimistisch 

beeld wordt gecreëerd. 

 
Invordering BUIG  
In 2015 is een start gemaakt met de intensivering van het invorderingsproces bij Baanbrekers. De 

afgelopen jaren zijn bedragen ingevorderd van € 700.000 in 2017 en bijna € 600.000 in 2018 . De 

verwachting is dat deze trend doorzet, daarom is nu besloten om structureel € 550.000 als 

doelstelling op te nemen. 

Recapitulatie BUIG 

Samengevat leiden bovengenoemde ontwikkelingen in combinatie met de lasten van LKS 

Banenafspraken en Beschut Werken tot het volgende beeld van de BUIG: 

 
 
De lasten van LKS Banenafspraken en LKS Beschut Werken behoren tot het deelprogramma Re-
integratie & Participatie en worden in paragraaf 3.2.3 toegelicht. 
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten Bbz zijn gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen jaren. Gezien de 
aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om kleine 
aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen.  

Bedragen                                               

x €1.000

Ontwerp-

begroting 2019

Voorlopige 

Rijksbijdrage 

BUIG 2019

Begrotings-

wijziging

Heusden 8.803.699              

Loon op Zand 3.803.642              

Waalwijk 13.562.828           

BUIG Rijksbijdrage 25.000.000           26.170.169           1.170.169              

 geen gegevens 

per gemeente 

bekend 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

BUIG Uitkeringen 21.257 22.605 20.180 -2.425

BUIG LKS Banenafspraken 844 897 995 98

BUIG LKS Beschut Werken 122 448 357 -91

Sub-totaal 22.223 23.950 21.532 -2.418

Invordering -600 -600 -550 50

Saldo 21.623 23.350 20.982 -2.368

0

Inkomsten BUIG 26.865 25.000 26.170 1.170

0

Resultaat op BUIG 5.242 1.650 5.188 3.538
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De regeling kent een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten vergoed wordt en 75% van 
de baten terugbetaald moet worden aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast 
budget. Met daarbij de aantekening dat bij de baten nog grensbedragen zijn bepaald; alles boven die 
grens hoeft niet in de verrekening met het Rijk meegenomen te worden. 
 
In deze geactualiseerde begroting 2019 zijn de lasten en baten Bbz begroot op basis van de 
gemiddelden over de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (2015 – 2017) en deze worden 
structureel zo aangehouden. 
 
Bijzondere bijstand  

Voor de geactualiseerde begroting 2019 wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand 
voor de deelnemende gemeenten volledig uitvoert. 

De directe lasten voor de uitvoering van deze regeling worden door de gemeenten gedekt. Op basis 
van de voorlopige realisatiecijfers 2018 is de raming voor 2019 bepaald. Bij verder gelijkblijvende 
regelgeving betekent dit per gemeente: 

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

gemeenten. 

Lasten en baten gesubsidieerd personeel  

De afdeling Inkomensondersteuning heeft 3,00 fte aan gesubsidieerd personeel in 2019, waarvoor 

ook een aandeel van de Rijksuitkering onder de baten is toegerekend. Een nadere specificatie is 

opgenomen in paragraaf 5.3. 

Niet gesubsidieerd personeel 

Zowel de formatie als salarislasten van Inkomensondersteuning zijn gedaald. Door het gedaalde 

aantal uitkeringsgerechtigden is besloten om 1,5 fte uit de oorspronkelijke formatieruimte te halen. 

De besparing die dit oplevert in de loonkosten wordt echter weer deels teniet gedaan door de 

verwachte cao stijgingen. Een nadere specificatie is opgenomen in paragraaf 5.4. 

Specifiek ICT 

Inkomensondersteuning maakt voor de cliëntbediening gebruik van de applicatie Suite. De verhoging 

van het budget is het gevolg van een nieuwe release en uitbreiding van het aantal benodigde Oracle 

licenties.   

3.1.4 Verrekening resultaat 

De BUIG gelden worden door de gemeenten van het Rijk ontvangen en voor de uitvoering van de 

inkomensvoorziening één op één overgemaakt aan Baanbrekers. Het dan nog resterende resultaat 

wordt via de gemeentelijke bijdrage verrekend op basis van inwoneraantallen.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Heusden 694 572 694 122

Loon op Zand 401 339 401 62

Waalwijk 1.037 993 1.037 44

Totaal lasten 2.132 1.904 2.132 228
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3.2 Deelprogramma Re-integratie & Participatie 

3.2.1 Ambities en ontwikkelingen  

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

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

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

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

aan het begin van het traject beoordeeld wat de maximale arbeidspotentie is van een kandidaat om 

vervolgens vanuit dat punt een optimale match te maken tussen werken naar vermogen en een zo 

regulier mogelijke baan. 

 

Diagnose: Transferium  

De beoordeling, ook wel diagnose, vindt plaats in het Transferium. De kandidaten behouden hier hun 

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

arbeidsmarkt is. Waar nodig wordt een Arboarts ingezet bij ziekteklachten, een arbeidsdeskundig 

onderzoek verricht bij (gebleken) beperkingen of een lekencontrole gedaan bij verzuim.  

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

groot aantal kandidaten vindt, nog voor zij in het Transferium geplaatst worden, alsnog een reguliere 

baan of zien zelf af van het indienen van de aanvraag. 

Van de kandidaten in het Transferium wordt beoordeeld in welke mate zij een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. Deze kandidaten blijken door plaatsingsbeperking, loonwaardebeperking of 

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

 

Re-integratie activiteiten 

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

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

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

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

leerwerkstructuur van Baanbrekers. Via een opstap verrichten mensen werkzaamheden, zodat ze 

veel aantrekkelijker worden voor reguliere werkgevers. 

Door toepassing van de verschillende instrumenten in combinatie met de inspanningen van de 

matchers en accountmanagers is de weg vrij om de kandidaat te bemiddelen naar een zo regulier 

mogelijke werkgever. De instrumenten worden gefinancierd uit het Participatiebudget, de personele 

kosten worden uit de bijdragen van gemeenten gefinancierd. 
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Loonkostensubsidie en Banenafspraakbanen 

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

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

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

banen waarnaar deze kandidaten bemiddeld worden, zijn de Banenafspraakbanen. Daar hoort een 

passende vorm van begeleiding op de werkvloer bij. De LKS wordt gefinancierd uit het BUIG-budget, 

de begeleiding op de werkvloer uit het Participatiebudget en de personele kosten uit de bijdragen 

van gemeenten. 

 

Loonkostensubsidie en Beschut werk 

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

reguliere baan niet haalbaar is, kan Baanbrekers Beschut Werk organiseren: een beschutte 

werkomgeving onder aangepaste omstandigheden. Gemeenten moeten, afhankelijk van een 

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

dat 34 plaatsen in 2019. 

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

LKS en is, in de regel, een structurele financiële verplichting. Dit wordt vanuit het BUIG- en 

Participatiebudget gefinancierd. 

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

aangewezen zijn op door de gemeenten ontwikkelde instrumenten gericht op sociale activering en 

maatschappelijke participatie. Baanbrekers gaat pas weer over tot activiteiten gericht op re-

integratie als de persoon in kwestie daaraan toe is. 

 

3.2.2 Prestatie-indicatoren 

 

In 2019 streeft Re-integratie & Participatie naar 360 plaatsingen op (regulier) betaald werk. 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Banenafspraakbanen 95 101 119 18

Nieuw beschut banen 23,5 29,5 34,0 4,5

Overige banen 207 207

Ziekteverzuim 7,9% 7,9% 7,9% 0,0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0
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3.2.3 Lasten en baten 

Verwerking van de actualiseringsmutaties leidt tot het volgende totaaloverzicht van deelprogramma 

Inkomensondersteuning. 

 

Conform de opzet van de begroting betreft dit het saldo exclusief overheadkosten (zie 

deelprogramma Bedrijfsvoering & Overhead paragraaf 3.4).  

NB: De lasten LKS Banenafspraken en LKS Beschut Werken worden gedekt vanuit de BUIG. De 

Rijksuitkering BUIG valt echter onder het deelprogramma Inkomensondersteuning. Vandaar dat 

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

resteert. De inzet van re-integratie leidt tot uitstroom van uitkeringsgerechtigden en daarmee tot 

een besparing op de BUIG. 

De Werkpool is organisatorisch onderdeel van de afdeling Re-integratie & Participatie. Dit 

bedrijfsonderdeel is ondergebracht bij het deelprogramma Leerwerkstructuur. 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 844 897 995 98

BUIG LKS: Beschut Werken 122 448 357 -91

Re-integratie: 0 0 0 0

- Diverse deelbudgetten 571 550 590 40

Lonen Fidant extern 60 60 60 0

Projectkosten (HOB & JWLZ) 702 0 394 394

Niet gesubsidieerd personeel 1.552 1.674 1.669 -5

- Doorbelast naar projecten -116 0 -172 -172

Inhuur derden 0 50 50 0

Totaal lasten 3.796 3.679 3.943 264

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.761 1.773 608 -1.183

Vergoeding Fidant extern 50 50 50 0

Inkomsten uit projecten 702 0 394 394

Inkomsten uit de regio 66 0 0 0

Totaal baten 2.579 1.823 1.052 -771

Resultaat -1.216 -1.856 -2.891 -1.035

Waarvan dekking uit BUIG 966 1.345 1.352 7

Waarvan overig 250 511 1.539 1.028
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BUIG LKS: Banenafspraken 

Omdat de Banenafspraak een open eindregeling betreft waar nog weinig ervaringscijfers over 
bekend zijn, is het moeilijk om het aantal vooraf goed in te schatten. Het gemiddeld aantal 
Banenafspraken in 2018 bleek met 95 structureel hoger dan de 89 die begroot waren. Daarom laten 
we dit effect in de komende jaren als volgt terug komen: 
 

 

 

BUIG: LKS Beschut Werken 

Voor wat betreft Beschut Werken heeft de overheid een target opgelegd aan de gemeenten. Deze 
target dient, ondanks het feit dat die in 2018 niet behaald zal worden, wel als uitgangspunt voor 
2019 en de jaren daarna. In de meerjarenbegroting is het volgende opgenomen: 

 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde loonkostensubsidie per plaatsing van  

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

minimumloon (= 70% van € 25.203 = € 17.642). Door het Rijk is al in de Septembercirculaire 2016 een 

financiële stimulans opgenomen om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. 

Doordat de bonus pas later vrijvalt dan het moment waarop de bonus betrekking heeft, zal deze op 

het moment van vrijvallen geboekt worden onder incidentele baten. Deze wordt dus niet apart 

begroot. 

  

Bedragen                                               

x €1

2019 2020 2021 2022

Begin van het jaar 105                         119                         135                         153                         

Eind van het jaar 119                         135                         153                         175                         

Gemiddeld aantal 112                          127                          144                          164                          

Gemiddelde LKS 8.926                      8.926                      8.926                      8.926                      

Totaal LKS Banenafspraken 995.368                 1.129.945              1.284.708              1.462.687              

Bedragen                                               

x €1

2019 2020 2021 2022

Begin van het jaar 13 34 34 34

Eind van het jaar 34                           34 34 34

Gemiddeld aantal 24                            34                            34                            34                            

Gemiddelde LKS 15.192                    15.192                    15.192                    15.192                    

Totaal LKS Beschut Werken 357.007                 516.521                 516.521                 516.521                 
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Re-integratie deelbudgetten 

Het budget re-integratie kent in 2019 de volgende componenten: 

 
 

Rijksmiddelen re-integratie 

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 was structureel het grootste deel van 

de re-integratie middelen IUSD, voor Baanbekers € 1.164.000 van de in totaal € 1.733.000. 

Het dan nog resterende deel blijft in 2019 nog specifiek via de gemeenten naar Baanbrekers komen, 

maar met ingang 2020 worden ook deze middelen overgeheveld naar de algemene uitkering. 

Verwerking in de meerjarenbegroting van Baanbrekers van deze laatste overheveling volgt op een 

later moment (op zijn vroegst naar aanleiding van de Meicirculaire 2019). Vooralsnog zitten de 

ontvangsten uit het Participatiebudget als volgt in de meerjarenraming: 

 

3.2.4 Verrekening resultaat 

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

het tekort LKS Banenafspraken en LKS Beschut Werken wordt uit de BUIG gefinancierd. De 

Rijksmiddelen voor Wwb klassiek worden met de gemeenten verrekend. Het dan nog resterende 

resultaat wordt via de gemeentelijke bijdrage verrekend op basis van inwoneraantallen.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Stimuleringspremies 65 50 65 15

Inburgering 75 70 75 5

Transferium / SMT 165 150 165 15

Jobcoach / loonwaardemeting 25 100 100 0

Opleiding 25 50 50 0

Stichting Gezel 74 85 0 -85

Overig 25 115 50 -65

Sub-totaal 454 620 505 -115

Bestandsanalyse 172 0 160 160

Sub-totaal 707 620 665 45

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

Totaal budget re-integratie 632 550 590 40

Bedragen                                               

x €1.000

2019 2020 2021 2022

WWB Klassiek -                          -                          -                          -                          

Nieuw Wajong 133                          140                          147                          154                          

Nwe. Begeleiding 475                          547                          560                          624                          

Totaal Participatiebudget 608                          687                          707                          778                          
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3.3 Deelprogramma Leerwerkstructuur 

3.3.1 Ambities en ontwikkelingen  

De leerwerkstructuur is naast een werkbedrijf in het kader van de WSW een instrument dat wordt 

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

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

uitvoering van de WSW is een wettelijke taak. Het werkbedrijf is de productieomgeving waar 

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

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

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

Samen vormen ze de totale leerwerkstructuur van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. De 

activiteiten van WML Facilitair inzake groen, schoonmaak en beveiliging zijn ondergebracht in 

Ruelong B.V. Het resultaat van Ruelong B.V. komt in de begroting van Baanbrekers tot uiting via 

resultaat deelneming. 

 

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

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

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

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

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

werkbedrijf van Baanbrekers kent de volgende PMC’s: 

 Broikes 

 Cleanroom 

 Twiddus 

 Verpakken & Assemblage 

 Wasserij 

 Kantine 

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

binnen de P-wet. De Langstraatgemeenten hebben de primaire verantwoordelijkheid en zorgplicht 

voor het organiseren van deze sociale infrastructuur. De krimp als gevolg van het feit dat de WSW-

doelgroep binnen Baanbrekers afneemt, kan mogelijk (deels) worden opgevangen door het bieden 

van diensten aan nieuwe doelgroepen, zoals de doelgroepen vanuit de Banenafspraak en de P-wet, 

alsmede het organiseren van de nieuwe voorziening Beschut Werk. Met dit mixed-People concept 

(WSW, Banenafspraak, Nieuw Beschut werk) wordt gezorgd dat de bestaande infrastructuur, kennis 

en deskundigheid van Baanbrekers, die nodig is voor de kwetsbaarste doelgroep binnen de 

Participatiewet, zo optimaal mogelijk ingevuld wordt. 

 

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

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

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

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

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

opstap naar (regulier) werk voor de doelgroep uit de P-wet. 
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3.3.2 Prestatie-indicatoren 

 

3.3.3 Lasten en baten 

Verwerking van de actualiseringsmutaties leidt tot het volgende totaaloverzicht van deelprogramma 

Leerwerkstructuur. 

 

Conform de opzet van de begroting betreft dit het saldo exclusief overheadkosten (zie 

deelprogramma Bedrijfsvoering & Overhead paragraaf 3.4).  

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

IDU werkpool 20 20 31 11

IDU werkbedrijf 10 10 24 14

IDU Ruelong B.V. 35 35 23 -12

Ziekteverzuim 13,3% 13,3% 13,3% 0,0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

Directe kosten PMC's 293 344 338 -6

Directe kosten Werkpool 0 0 0 0

Fidant intern 1.014 795 1.433 638

Gesubsidieerd personeel 9.132 9.082 9.051 -31

Niet gesubsidieerd personeel 1.761 1.833 1.974 141

Inhuur derden 10 50 50 0

Totaal lasten 12.210 12.104 12.846 742

Baten

Omzet PMC's 3.255 3.402 3.133 -269

Omzet Werkpool 1.750 1.370 1.770 400

Rijksuitkering WSW Werkpool 2.731 2.415 2.560 145

Rijksuitkering WSW PMC's 5.240 4.779 4.989 210

Rijksuitkering WSW Beg. Werken 482 456 470 14

- Waarvan naar bedrijven -200 -200 -200 0

Fidant intern 467 475 769 295

Totaal baten 13.725 12.697 13.492 795

Resultaat 1.515 593 646 53
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Directe kosten en omzet PMC’s 

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

 

De cijfers betreffen de kosten zonder de personele kosten en de doorberekening van de overhead. 

De personele kosten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht bij Fidant intern, lasten en baten 

gesubsidieerd personeel en lasten niet-gesubsidieerd personeel. De overheadkosten zijn opgenomen 

onder paragraaf 3.4. 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

Verpakken & Assemblage 23 10 42 32

Wasserij 40 36 65 29

Twiddus 20 20 23 3

Cleanroom 80 147 81 -66

Broikes 80 82 85 3

Kantine 50 50 43 -7

Totaal directe lasten PMC's 293 344 338 -6

Baten

Verpakken & Assemblage 940 940 900 -40

Wasserij 360 350 360 10

Twiddus 850 800 790 -10

Cleanroom 885 1.050 868 -182

Broikes 185 220 180 -40

Kantine 35 42 35 -7

Totaal baten PMC's 3.255 3.402 3.133 -269

Saldo

Verpakken & Assemblage 917 930 858 -72

Wasserij 320 314 295 -19

Twiddus 830 780 767 -13

Cleanroom 805 904 787 -117

Broikes 105 138 95 -43

Kantine -15 -8 -8 0

Saldo directe lasten / baten 2.962 3.058 2.795 -263
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Fidant intern 

Vanuit de stichting Fidant worden medewerkers met LKS Banenafspraken en LKS Beschut Werken 

binnen Baanbrekers gedetacheerd. De stichting Fidant ontvangt vanuit de BUIG LKS voor deze 

medewerkers, gemiddeld 50% voor Banenafspraken en 70% voor Beschut Werken. Medewerkers 

gaan binnen Baanbrekers bij het Werkbedrijf of de Werkpool aan de slag.  

Voor de geactualiseerde begroting 2019 is gekeken naar het volume Banenafspraken eind 2018 met 

daarbij de verwachte groei van 15% per jaar van deze doelgroep. Voor wat betreft het aantal Beschut 

Werken geldt de doelstelling vanuit het Rijk als uitgangspunt. Ultimo 2019 zouden daarvoor 34 

plaatsen gerealiseerd moeten zijn. 

Verwerking van bovenstaande uitgangspunten levert het volgende overzicht op: 

 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

Fidant regulier

- R&P Werkpool 89 0 24 24

- Werkbedrijf PMC's 19 0 24 24

Fidant Banenafspraken

- R&P Werkpool 507 349 684 335

- Werkbedrijf PMC's 272 62 318 256

Fidant Beschut Werken

- R&P Werkpool 20 51 96 45

- Werkbedrijf PMC's 107 333 287 -46

Totaal lasten Fidant intern 1.014 795 1.433 638

Baten

Fidant regulier

- R&P Werkpool 24 0 0 0

- Werkbedrijf PMC's 4 0 0 0

Fidant Banenafspraken

- R&P Werkpool 228 175 342 167

- Werkbedrijf PMC's 122 31 159 128

Fidant Beschut Werken

- R&P Werkpool 14 36 67 32

- Werkbedrijf PMC's 75 233 201 -32

Totaal baten Fidant intern 467 475 769 295

Saldo Fidant intern 546 321 664 343
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Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

Dit onderdeel betreft de kosten van de WSW-ers. De Werkpool is organisatorisch ondergebracht bij 

de afdeling Re-integratie & Participatie. De personele lasten en opbrengsten worden echter 

toegerekend aan het deelprogramma Leerwerkstructuur. Tegenover lasten van het gesubsidieerde 

personeel staan de inkomsten van de WSW Rijksuitkering. Hier wordt in paragraaf 5.3 Formatie en 

salarislasten WSW-gesubsidieerd personeel verder op ingegaan. 

 

 

Lasten niet gesubsidieerd personeel 

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

personeel te begeleiden en het werk te coördineren. De verdeling van de loonkosten over beide 

kostenplaatsen ziet er als volgt uit: 

 

 

3.3.4 Verrekening resultaat 

Het resterende resultaat wordt via de gemeentelijke bijdrage verrekend op basis van 

inwoneraantallen. 

 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

R&P - Werkpool 3.156 3.090 3.072 -18

Werkbedrijf - PMC'S 5.976 5.992 5.979 -13

Totale lasten gesubsidieerd 9.132 9.082 9.051 -31

Baten

R&P - Werkpool 2.731 2.415 2.560 145

Werkbedrijf - PMC'S 5.240 4.779 4.989 210

Totale baten gesubsidieerd 7.971 7.194 7.549 355

Saldo 1.162 1.888 1.502 -386

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

R&P - Werkpool 614 703 668 -35

Werkbedrijf - PMC'S 1.146 1.130 1.306 176

Totaal lasten 1.761 1.833 1.974 141
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3.4 Deelprogramma Bedrijfsvoering & overhead 

3.4.1 Ambities en ontwikkelingen 

De afdelingen Directie en Bedrijfsvoering & Control vormen het deelprogramma Bedrijfsvoering & 

Overhead. In dit programma zijn ook de algemene, niet directe, bedrijfskosten opgenomen. De 

afdeling Bedrijfsvoering vervult primair de rol om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te 

ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Dit alles binnen het wettelijke 

kader en de geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden beperkt en effectiviteit en efficiëntie 

voorop staan. 

3.4.2 Prestatie-indicatoren 

 

3.4.3 Lasten en baten 

Verwerking van de actualiseringsmutaties leidt tot het volgende totaaloverzicht van deelprogramma 

Bedrijfsvoering & Overhead. 

 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Ziekteverzuim 8,7% 8,7% 8,7% 0,0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

Gesubsidieerd personeel 5.068 5.124 4.875 -249

- doorbelast Ruelong BV -4.023 -4.145 -3.839 306

Lage inkomensvoordeel (LIV) -263 -261 -261 0

- doorbelast Ruelong BV 71 71 71 0

Niet gesubsidieerd personeel 3.703 3.870 3.937 67

- doorbelast Ruelong BV -547 -650 -531 119

Overige personeelslasten 528 640 896 256

Inhuur derden 435 172 172 0

Afschrijving 600 628 658 30

Rente 3 25 25 0

Onderhoud 246 226 246 20

Meerjarig onderhoud 0 233 366 133

Algemene lasten 1.863 1.859 2.031 172

Lasten overige omzet 42 22 42 20

Incidentele lasten 135 100 0 -100

Lasten Baanbrekers 2.0 20 0 0 0

Totaal lasten 7.881 7.914 8.687 773

Baten

WSW rijksvergoeding 3.923 3.694 3.659 -35

- doorbelast Ruelong BV -3.264 -3.103 -3.016 87

- vergoeding buitengemeenten 0 0 0 0

DVO Ruelong BV 731 731 731 0

Overige omzet 80 128 80 -48

Incidentele baten 70 100 0 -100

Totaal baten 1.540 1.550 1.454 -96

Resultaat -6.341 -6.363 -7.232 -869
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Door verschillende oorzaken is een spanningsveld ontstaan waarbij zowel externe (wettelijke) 

compliance verplichtingen als de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering leiden tot groei van de 

formatie met als doel verdere professionalisering. Hiertegenover staat de beweging naar 

centralisatie van ondersteunende functies om de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter in te 

vullen. 

Een gedeelte van de lasten en baten van Baanbrekers wordt met Ruelong B.V. (WML Facilitair) 

verrekend waaronder: 

 lonen gesubsidieerd WSW-personeel dat bij WML Facilitair gedetacheerd is inclusief de WSW 

rijksvergoeding 

 lonen niet-gesubsidieerd personeel dat bij WML Facilitair gedetacheerd is 

 lage Inkomensvoordeel voor werknemers die bij WML Facilitair gedetacheerd zijn 

 de dienstverleningsovereenkomst Baanbrekers – WML Facilitair voor de faciliterende 

bedrijfsvoeringskosten 

 

Lasten en baten gesubsidieerd personeel 

 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten

''Slapers'' (boventalligen) 98 27 70 43

Bedrijfsvoering & Control 947 952 966 14

Ruelong 4.023 4.145 3.839 -306

Sub-totaal 5.068 5.124 4.875 -249

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -263 -261 -261 0

Sub-totaal 4.805 4.863 4.614 -249

Doorbelast Ruelong BV -4.023 -4.145 -3.839 306

Doorbelast LIV Ruelong BV 71 71 71 0

Totaal lasten 853 789 846 57

Baten (WSW Rijksuitkering)

Boventalligen 25 23 25 2

Bedrijfsvoering & Control 634 568 619 51

Ruelong 3.264 3.103 3.016 -87

Sub-totaal 3.923 3.694 3.659 -35

Doorbelast Ruelong BV -3.264 -3.103 -3.016 87

Totaal 659 591 643 52

Saldo -194 -198 -203 -5
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Niet gesubsidieerd personeel 

 

 

 

Overige personeelslasten 

 

Het opleidingsbudget wordt verhoogd omdat wordt ingezet op responsief maken van de organisatie 

met bijbehorende gewenste cultuur waarbij vakmanschap centraal staat. Daarnaast wordt een  

ketenbenadering geïntroduceerd met als doelstelling het bevorderen van integraal werken. Hiervoor 

worden verschillende opleidingstrajecten opgestart waar nodig ondersteund door externe partijen. 

De TU-Eindhoven heeft aangeboden een deel van dit traject ‘om niet’ voor ons uit te voeren. Voor 

gedragen en integrale besluitvorming wordt gebruik gemaakt van een aantal specifieke 

gespreksmodellen, tools en technieken volgens de methodiek van Deep Democracy. Om de beoogde 

efficiency-voordelen te verzilveren wordt gebruik gemaakt van LEAN-coaches. 

Inhuur derden 

 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Boventalligen 290 117 84 -33

Directie 421 504 578 74

Bedrijfsvoering & Control 2.445 2.599 2.744 145

Ruelong BV 547 650 531 -119

Sub-totaal 3.703 3.870 3.937 67

Doorbelast Ruelong BV -547 -650 -531 119

Totaal 3.156 3.220 3.406 186

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Gratificaties 12 12 12 0

Bedrijfsgeneeskundige dienst 192 172 192 20

Opleiding 201 120 324 204

Kerstpakket 30 30 30 0

Attenties / pers. bijeenkomsten 27 27 48 21

Pers. beschermingsmiddelen 88 88 98 11

Representatie & verteer 77 34 34 1

Vakantiegeldverplichting 0 0 0 0

Overige personeelskosten 90 158 168 10

Ontvangsten UWV /externe deta. -189 0 -9 -9

Totaal ov. personeelslasten 528 640 896 256

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Directie 125 27 27 0

Bedrijfsvoering & Control 310 145 145 0

Totaal 435 172 172 0
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Afschrijving, onderhoud en rente 

 

De afschrijvingen hebben betrekking op gebouwen en inventaris. De investeringen bestaan uit: 

Afdeling Omschrijving Bedrag 

Werkbedrijf Vervanging 2 bedrijfsauto’s  € 77.500 

Cleanroom Vervanging koelinstallatie en stoombevochtiger € 48.500 

Verpakken & Assemblage Vervanging telmachine  € 22.500 

Verpakken & Assemblage Vervanging machinepark € 147.000 

Bedrijfsvoering Vervanging dak en inrichting werktuin beschut € 80.000 

Bedrijfsvoering Vervanging ICT-netwerk € 320.000 

Totaal  € 695.500 

 
Het budget voor regulier onderhoud is verhoogd op basis van de realisatie 2018. 
 

Algemene lasten 

 

Ten opzichte van de initiële begroting 2019 is er een forse bijstelling van het automatiseringsbudget. 

Dit is het gevolg van de implementatie van digitaal werken (Document Management System), de 

groter wordende focus op informatieveiligheid en een vernieuwing van het ICT-landschap. Daarnaast 

krijgt de ondernemingsraad vanaf 2019 een eigen werkbudget (onderdeel van de bestuurskosten) en 

zijn de verzekeringspremies afgelopen jaar beduidend gestegen. Hiertegenover staat een structurele 

verlaging van de advieskosten. 

  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Afschrijving 600 628 658 30

Rente 3 25 25 0

Onderhoud 246 226 246 20

Totaal 849 879 929 50

Bedragen                                               

x €1.000

Geactualiseerde 

begroting 2018

Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Hulpstoffen / gereedschappen 90 78 90 13

Huur 4 4 4 0

Verzekering / belasting 156 140 159 20

Energiekosten 202 192 202 10

Beveiliging 106 106 106 0

Schoonmaak 165 165 165 0

Algemene kosten 131 115 125 10

Kantoorkosten 249 249 254 6

Automatisering 577 579 723 144

Bestuurskosten 53 53 73 20

Advieskosten 130 180 130 -50

Totaal 1.863 1.859 2.031 172
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Lasten en baten overige omzet 

 

Vanwege een andere boekingswijze zijn kosten en opbrengsten verschoven naar andere onderdelen.  

 

3.4.4 Verrekening resultaat 

Het resterende resultaat wordt via de gemeentelijke bijdrage verrekend op basis van 

inwoneraantallen. 

 

3.4.5 Fiscale aspecten  

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

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

van 24 januari 2017 bevestigd dat Baanbrekers geen winststreven heeft.  

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Lasten overige omzet 42 22 42 20

Baten overige omzet -80 -128 -80 48

Totaal -38 -106 -38 68
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4 Ruelong B.V. (WML Facilitair) 

Ruelong B.V.(RL) biedt onder de handelsnaam WML Facilitair dienstverlening aan op het gebied van 

groen-, schoonmaak- en beveiligingsactiviteiten. RL is voor 100% eigendom van de 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Tekorten bij RL worden conform de garantiestelling 

aangezuiverd vanuit Baanbrekers. Het resultaat van RL maakt onderdeel uit van Baanbrekers en 

wordt gepresenteerd bij resultaat deelneming. 

4.1 Prestatie-indicatoren 

 

4.2 Lasten en baten 

Verwerking van de actualiseringsmutaties leidt tot het volgende totaaloverzicht. 

 

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Ziekteverzuim 8,4% 8,4% 8,4% 0,0%

Medewerker tevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0

Klanttevredenheid 7,5 7,5 7,5 0,0

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Groen 4.939 5.412 5.013 -400 

Schoonmaak 2.158 2.268 2.030 -238 

Beveiliging 384 407 257 -150 

Detacheringen / overig 532 226 532 306

Bruto omzet 8.013 8.313 7.831 -482 

Materiaal 592 706 542 -164 

Uitbesteed werk 657 783 607 -176 

Inkoopwaarde omzet 1.249 1.489 1.149 -340 

Netto omzet 6.764 6.824 6.682 -142 

Personeelskosten 5.462 5.571 5.345 -226 

Afschrijvingen 218 312 314 2

Onderhoud 246 265 246 -19 

Overige bedrijfskosten 499 517 507 -10 

DVO Baanbrekers 731 731 731 0

Operationele kosten 7.156 7.396 7.143 -253 

Bedrijfsresultaat -392 -571 -461 111

Rentebaten en rentelasten -6 -5 -5 0

Overige baten en lasten 149 0 0 0

Bijzondere baten en lasten 142 -5 -5 0

Slimmer opties 40 205 0 -205 

Resultaat -210 -372 -466 -94 
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Omzet en inkoopwaarde omzet 

Gedurende 2018 is afscheid genomen van een aantal minder rendabele projecten. Daarnaast zijn 

projecten opgezegd door opdrachtgevers. Beide factoren leiden tot een daling van de initieel begrote 

bruto omzet. De daling wordt gecompenseerd doordat minder materiaal wordt gebruikt en minder 

werk wordt uitbesteed . Omdat met dit volume minder gebruik wordt gemaakt van dure 

uitzendkrachten verbetert het bedrijfsresultaat per saldo t.o.v. de initiële begroting. 

 

Personeelskosten 

 

De verlaging van de omzet heeft tot gevolg dat minder mensen nodig zijn om de werkzaamheden uit 

te voeren. Het aantal eigen mensen en via Baanbrekers gedetacheerden blijft nagenoeg hetzelfde, 

echter op de kosten van uitzendkrachten wordt aanzienlijk bespaard. Het doel is om zoveel mogelijk 

werk uit te voeren met de combinatie van mensen uit de doelgroep en de reguliere medewerkers die 

reeds in dienst zijn. Hierbij is verondersteld dat de uitstroom van WSW’ers opgevangen kan worden 

met (tijdelijk) instroom van mensen uit de P-wet. De begrote formatie ziet er als volgt uit:  

 

 

Overige bedrijfskosten 

 

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Eigen mensen 3.332 3.250 3.259 9

Gedetacheerden 1.479 1.498 1.585 86

Uitzendkrachten 561 730 410 -320

Overige personeelskosten 91 92 91 -1

Totaal 5.462 5.571 5.345 -226

Aantal in FTE Eigen mensen Gedetacheerden Totaal

Groen 42,85                      84,89                      127,74                    

Schoonmaak 33,59                      30,85                      64,44                      

Beveiling 1,21                        6,90                        8,11                        

Ondersteuning 5,86                        9,60                        15,46                      

Totaal 83,51                      132,24                    215,75                    

Resultatenrekening                 

Bedragen                                                  

x €1.000

Begroting 2018 Begroting 2019 Geactualiseerde 

begroting 2019

Begrotings-

wijziging

Hulpstoffen & gereedschap 285 342 285 -57

Verzekeringen & belastingen 89 72 94 22

Huisvestingskosten 15 18 18 0

Algemene kosten 87 72 91 19

Automatiseringskosten 14 14 14 0

Advieskosten 9 0 6 6

Totaal 499 517 507 -10
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Ten opzichte van de initiële begroting 2019 is het bedrag aan hulpstoffen & gereedschap neerwaarts 

bijgesteld naar het niveau van 2018. Hiertegenover stijgen de verzekeringspremies en nemen de 

algemene kosten toe.  

 

4.3 Verrekening resultaat 

Het resultaat van RL maakt via de post resultaat deelneming onderdeel uit van Baanbrekers.   
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5 Paragrafen 

5.1 Verbonden partijen  

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

onder Baanbrekers. 

Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baan- 
brekers. Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting 
maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van 
Baanbrekers vormt tevens het bestuur van SBW. Van de stichting SBW worden (afzonderlijke) 
jaarrekeningen opgemaakt; het financieel resultaat is “0”. Met betrekking tot de financiële relatie 
tussen Baanbrekers en de stichting SBW is het volgende van belang: 
- tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 
- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De desbetreffende 

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

 
Stichting Fidant 
Leden van het algemeen bestuur van Baanbrekers zijn dezelfde als het stichtingsbestuur van Fidant. 
Fidant is in een aantal gevallen contractant voor de gemeenten, het UWV en derden van re-
integratietrajecten. De feitelijke uitvoering daarvan wordt door Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. 
De stichting maakt geen winst en geen verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant 
worden (afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt; het financieel resultaat is “0”. 
Met betrekking tot de financiële relatie tussen Baanbrekers ende stichting Fidant is het volgende van 
belang: 
- tussen Baanbrekers en Fidant bestaat een rekening courantverhouding. 
- Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De desbetreffende 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en eventueel ontvangen subsidies / 
bijdragen worden door Fidant aan Baanbrekers doorbetaald. 

 
Ruelong B.V. 
Per 1 januari 2016 is de besloten vennootschap Ruelong B.V. voor 100% eigendom van Baanbrekers. 
Ruelong B.V. exploiteert WML-Facilitair, voor de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 
beveiliging. Aangezien er begin 2019 zowel WSW’ers als overige (voormalige) doelgroep werkzaam 
zijn bij Ruelong B.V., zijn daarmee niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze 
deelneming voor Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. zelf ook medewerkers in dienst.  
Met betrekking tot de financiële relatie tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. is het volgende van 
belang: 
- tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening courantverhouding. 
- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend aan Ruelong B.V. (stand 

eind 2018 is € 833.333). 
- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong B.V. afgesloten. Daarin 

wordt aan Ruelong B.V. een aandeel in de overhead doorberekend. 
- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, dat gedetacheerd is 

bij Ruelong B.V. De desbetreffende salarislasten worden doorberekend aan Ruelong B.V. en de 
ontvangen WSW rijksvergoeding wordt door Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 
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5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Weerstandsvermogen 

Ten aanzien van de weerstandscapaciteit is in de Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers opgenomen: 

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

- Baanbrekers ontvangt de volledige WSW rijksvergoeding, de uitkeringskosten, kosten van 

leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving; 

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

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

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

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

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

 
Momenteel beschikt Baanbrekers niet over een weerstandsvermogen. Bij de Kadernota 2018 is door 
het Algemeen Bestuur herbevestigd dat dat (momenteel) niet als noodzakelijk wordt gezien. 
 
 
Risico-inventarisatie 

Ten aanzien van deze geactualiseerde begroting 2019 zijn de volgende risico’s relevant: 

 Uitkomsten van “Baanbrekers 2.0” 

De uitkomst van het besluit rondom Baanbrekers 2.0 heeft op termijn gevolgen voor de 

bedrijfsvoering van Baanbrekers en daarmee de begroting. De mogelijke financiële gevolgen zullen 

echter pas in de begroting verwerkt worden nadat een definitief en realistisch beeld geschetst kan 

worden van de impact. 

 Ontwikkelingen LKS Banenafspraken en Beschut werken 
In de geactualiseerde begroting 2019 is rekening gehouden met een structurele stijging van 15% per 

jaar van het aantal Banenafspraken en het geleidelijk toegroeien naar het aantal plaatsen voor 

Beschut Werken zoals door het Rijk bepaald is. De werkelijke ontwikkeling kan daarvan afwijken. 

 Hoogte van rijksuitkering BUIG 
In de Septembercirculaire 2018 is de voorlopige rijksuitkering BUIG voor 2019 bekend gemaakt; 

gebaseerd op de landelijke ontwikkelingen van dat moment. Mogelijk volgt in de Meicirculaire 2019 

een bijstelling van het Rijk. Deze bijstelling kan zowel positief als negatief afwijken. 

 Ontschotting rijksmiddelen (BUIG, Re-integratie)  
Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 moeten de gemeenten in de toekomst nieuwe 

afspraken maken over de vergoedingen die Baanbrekers ontvangt voor de uitvoering van de taken. 

Dit zijn nu de rijksmiddelen die één op één doorbetaald worden en de gemeentelijke bijdrage 

waarmee het tekort wordt aangevuld. Door nieuwe afspraken kunnen herverdeeleffecten tussen de 

gemeenten ontstaan. 

 Stijging loonkosten WSW en al/niet compensatie via WSW rijksvergoeding 
De stijging van de loonkosten WSW kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de WSW 

rijksvergoeding. 
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 Hoogte van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) 

Op basis van actuele gegevens is de (stel)post LIV opgenomen. Het kan zich voordoen dat de 

definitieve beschikking tot een ander bedrag / verdeling leidt dan nu is opgenomen. 

 

 Lening van Baanbrekers aan Ruelong B.V. 
In 2016 is een lening van € 1.500.000 door Baanbrekers afgesloten ten behoeve van Ruelong B.V. Het 
betreft een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar en een aflossing in 9 halfjaarlijkse termijnen. 
Deze lening is afgesloten ter suppletie op de liquiditeitspositie van Ruelong B.V. (de juridische 
verkrijger van het Vebego-belang in de V.O.F. WML-Facilitair). Bij het opstellen van de jaarrekening 
2017 is geoordeeld dat de terugbetaling van de lening van Baanbrekers aan Ruelong B.V. na 2018 
niet zeker zou zijn. Derhalve is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. Eind 2018 heeft de 
lening nog een waarde van € 833.333, de rest is intussen afgelost. 
 

 Resultaat Ruelong B.V. (garantstelling) 
In de begroting van Baanbrekers is het nadelig begrote resultaat van Ruelong B.V. opgenomen via de 
post ‘Resultaat deelneming’. De garantstelling, die door het Algemeen Bestuur in 2018 is afgegeven, 
heeft tot gevolg dat eventuele nadelige resultaten één op één doorwerken in het financieel resultaat 
van Baanbrekers. 
 
Kengetallen 
In BBV zijn een aantal kengetallen verplicht gesteld om de vermogenspositie en de financiële 

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

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

nauwelijks toegevoegde waarde. Het weerstandvermogen ligt bij de gemeenten. 

• Schuldquote: De schuldquote geeft als kengetal een indicatie van de hoogte van de schuld. 
Daarmee kan een oordeel worden gevormd in hoeverre het inkomen van Baanbrekers 
toereikend is om de schuldverplichtingen te voldoen. Het kengetal drukt het saldo van de 
bruto schulden en geldelijke bezittingen uit in een percentage van het inkomen. Bij een netto 
schuldquote hoger dan 130% van de inkomsten is sprake van een hoge schuld. Goed bekeken 
springt het licht al bij een percentage boven de 100% op oranje. Aangezien in de begroting 
het tekort worden afgedekt door de gemeentelijke bijdragen heeft Baanbrekers zelf geen 
ruimte om schulden af te dekken. Eind 2017 was de schuldquote 86,37%. 

• Solvabiliteitsratio: Het kengetal solvabiliteitsratio geeft weer in hoeverre er geen schulden op 
het bezit rusten. Daarmee kan een oordeel worden gevormd of bij een onmiddellijke 
liquidatie genoeg geld overblijft om alle schulden te vereffenen. Het geeft in een percentage 
aan welk deel van het bezit op de linkerzijde van de balans niet met schuld is belast en in 
fictieve zin vrijkomt als al het bezit vandaag wordt verkocht. Als signaalwaarde voor de 
solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20. Bij een lager percentage bevindt Baanbrekers 
zich op glad ijs. Eind 2017 was het solvabiliteitsratio 32,79%. 

• Structurele exploitatieruimte: Een positief percentage betekent dat de structurele baten 

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

de ontwerpbegroting van Baanbrekers worden de baten gelijk gemaakt aan de lasten door 

de gemeentelijke bijdragen. Eventuele resultaten worden daarnaast terugbetaald aan de 

gemeenten. Baanbrekers heeft dus een structurele exploitatieruimte van 0%. 
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5.3 Formatie en salarislasten WSW-gesubsidieerd personeel 

De salarislasten zijn door de programma indeling in diverse deelprogramma’s opgenomen, waardoor 

het totaaloverzicht ontbreekt. Hieronder een samenvatting van de totale salarislasten met de 

bijbehorende formatie. 

 

 

5.4 Formatie en salarislasten niet-gesubsidieerd personeel 

 

De formatie-uitbreiding bij directie is het gevolg van de indiensttreding van een functionaris 

Gegevensbescherming en uitbreiding van de capaciteit voor communicatie. 

De formatie-uitbreiding bij bedrijfsvoering bestaat uit coördinatie facilitaire zaken (0,5 fte), 

ondersteuning ICT (1,0 fte), OR (0,7 fte) , Interne beheersing (2,0 fte) en P&O (0,5 fte). 

5.5 Onderhoud kapitaalgoederen  

Baanbrekers beschikt sinds eind 2016 over een onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de gebouwen en 
een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De financiële gevolgen van stortingen en 
onttrekkingen aan deze reserve worden via resultaatbestemming in de begroting opgenomen. 
 
In afwachting van de uitkomsten rond Baanbrekers 2.0 is in 2017 en 2018 geen groot onderhoud 
uitgevoerd. In 2019 zal de planning opnieuw worden bezien en zo mogelijk verder worden aangepast 
in het licht van Baanbrekers 2.0. In afwachting daarvan wordt het actuele onderhoudsplan in acht 
genomen waarin alles twee jaar is doorgeschoven. Van de bestemmingsreserve is het verloop en de 
invloed op het resultaat als volgt: 
 

Lasten (€) Aantal (fte) Lasten (€) Aantal (fte) Lasten (€) Aantal (fte)

Inkomensondersteuning 113                        3,22                      110                        3,00                      -3                           -0,22                     

Werkpool 3.090                    99,26                    3.072                    99,40                    -18                        0,14                      

Werkbedrijf 5.992                    196,69                  5.979                    195,44                  -13                        -1,25                     

"Slapers" (boventalligen) 27                          1,00                      70                          1,00                      43                          -                        

Bedrijfsvoering & Control 952                        24,09                    966                        24,65                    14                          0,56                      

Ruelong BV 4.145                    130,30                  3.839                    122,94                  -306                      -7,36                     

Sub-totaal 14.319                  454,56                  14.036                  446,43                  -283                      -8,13                     

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -261                      -261                      -                        -                        

Sub-totaal 14.058                  454,56                  13.775                  446,43                  -283                      -8,13                     

Doorbelast Ruelong BV -4.145                  -130,30                -3.839                  -122,94                306                        7,36                      

Doorbelast LIV Ruelong BV 71                          71                          -                        -                        

Totaal 9.984                    324,26                  10.007                  323,49                  23                          -0,77                     

Bedragen                                               

x €1.000

DeltaBegroting 2019 Geactualiseerde begroting 2019

Lasten (€) Aantal (fte) Lasten (€) Aantal (fte) Lasten (€) Aantal (fte)

Inkomensondersteuning 3.025                    50,91                    2.794                    46,10                    -231                      -4,81                     

Re-integratie & Participatie 1.674                    20,41                    1.669                    23,68                    -5                           3,27                      

Werkpool 703                        12,36                    668                        12,44                    -35                        0,08                      

Werkbedrijf 1.130                    20,23                    1.306                    25,53                    176                        5,30                      

Boventalligen 117                        1,67                      84                          1,89                      -33                        0,22                      

Directie 504                        5,11                      578                        6,58                      74                          1,47                      

Bedrijfsvoering & Control 2.599                    36,59                    2.744                    41,33                    145                        4,74                      

Sub-totaal 9.752                    147,28                  9.843                    157,55                  91                          10,27                    

Ruelong BV 650                        11,66                    531                        9,30                      -119                      -2,36                     

Sub-totaal 10.402                  158,94                  10.374                  166,85                  -28                        7,91                      

Doorbelast Ruelong BV -650                      -11,66                  -531                      -9,30                     119                        2,36                      

Doorbelast naar projecten -                        -                        -172                      -2,80                     -172                      -2,80                     

Totaal 9.752                    147,28                  9.671                    154,75                  -81                        7,47                      

Bedragen                                               

x €1.000

Begroting 2019 Geactualiseerde begroting 2019 Delta
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Mocht het nodig zijn dan zal per jaar een besluit tot bijstelling van bovenstaande toevoegingen en 

onttrekkingen door het bestuur worden genomen. 

 

5.6 Financiering 

Voor de financiering hanteert Baanbrekers een Treasurystatuut, dat op 11 juli 2016 door het AB is 

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

wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, Regeling Uitzettingen 

en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden). 

Uitgangspunten uit het vastgestelde Treasurystatuut zijn onder andere risicobeheer (art.3), 

renterisicobeheer (art.4) en intern liquiditeitsbeheer (art.7). Aan investeringen worden geen rente 

toegerekend. Baanbrekers beschikt over de volgende kredietfaciliteit: 

 

x € 1.000  

BNG rekening-courantkrediet 3.100 

 
Noch voor de leningen, noch voor de korte kredietfaciliteiten zijn zekerheden door Baanbrekers 
gesteld. Voor zover leningen door Baanbrekers gewaarborgd zijn, is buiten balanstelling het 
totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. 
 
Kasgeldlimiet 

Met de kasgeldlimiet stelt de Wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor 
gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. In de begroting is een bedrag voor 
rente opgenomen van € 10.000. Dit is de som van de verschuldigde rente op de leningen. Rente 
baten worden niet verwacht. 
 
Renterisiconorm 

De Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden geeft aan dat de renterisiconorm voor 

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

van € 2,5 miljoen. 

 
Schatkistbankieren 

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

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

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

overgeboekt naar een aparte rekening bij de Rijksschatkist. 

Bedragen                                               

x €1.000

Stand per 1-1 Toevoeging Resultaat Stand per 31-12

Jaar Onderhoud Verb. + meubel.

2017 313                          240                          -                          -                          -240                        553                          

2018 553 0 0 0 -                          553                          

2019 553 240 256 110 126                          427                          

2020 427 240 173 60 -7                             434                          

2021 434 240 338 50 148                          286                          

2022 286 240 175 75 10                            276                          

2023 276 240 75 0 -165                        441                          

Onttrekking
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Voorstel inzake 
 

 Toelichting op de lijst van slimmer opties voor het bestuur 

Steller Marco Oudejans 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  Datum 28 januari 2019 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld akkoord te gaan met en de toelichting 
inzake de slimmer-opties vast te stellen. 

Financiële 
gevolgen 

 

Formatie 
gevolgen 

 

Gevolgen MT-
systemen 

 

Relatie BB 2.0  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van AB  28 januari 2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief Datum/NVT  

Anders Datum/NVT  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Toelichting op de lijst van slimmer opties voor het bestuur 

Het DB van Baanbrekers heeft op datum 18 januari 2019 kennis genomen en ingestemd met 
onderstaande toelichting m.b.t. de slimmer opties. 
 
Het doel van de opgestelde lijst ‘slimmer opties’ was om mogelijke besparingen in kaart te brengen 
en hierdoor mede de begroting van Baanbrekers sluitend te maken dan wel positief te beïnvloeden. 
 
Omdat inmiddels is gebleken dat deze slimmer-opties niet geheel realistisch zijn begroot, en dit 
inmiddels ook is gedeeld met het bestuur van Baanbrekers, heeft het bestuur de vraag gesteld aan 
de directeur om hierop een nadere toelichting te kunnen ontvangen. In dat kader heeft de directeur 
samen met de afdeling FSA van Baanbrekers de opgestelde lijst ‘slimmer opties’ kritisch 
doorgenomen en beoordeeld. Hierbij is bepaald of de aangegeven besparingsmogelijkheden 
inderdaad bestempeld kunnen worden als realistische slimmer opties.  
 
De afdeling FSA is bij deze beoordeling uitgegaan van een 3-tal uitgangspunten c.q. redenen. Dit zijn 
de redenen waarom een benoemde besparing juist niet als slimmer optie gekenmerkt kan en mag 
worden. Deze redenen zijn de volgende: 
 

1. De realisatie van efficiencyverbeteringen zijn niet te kwantificeren in het financiële resultaat. 
2. De besparingsmogelijkheden moeten passen in de bedrijfsvoering  (going-concern gedachte). 

Met andere woorden: het invullen van een besparingsmogelijkheid mag geen gevolgen 
hebben voor de organisatiestructuur c.q. formatie van Baanbrekers. 

3. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering is te allen tijde een taak die behoort tot de 
verantwoordelijkheden van de directeur/manager/medewerker van Baanbrekers. Oftewel, 
dit is een permanente verantwoordelijkheid van eenieder die binnen de organisatie van 
Baanbrekers functioneert en waar eenieder ook te allen tijde mee bezig is. Immers, het gaat 
nog altijd om belastinggeld. 

 
In de lijst van de genoemde slimmer opties worden termen c.q. acties aangehaald zoals: 
“digitaliseren, effectief/efficiënt werken, actief coachen, productiviteit verhogen, samenwerken en 
standaardiseren”. Dit zijn geen besparingen. De redenen hiervoor zijn op de eerste plaats dat acties 
zoals ‘samenwerken en standaardiseren, actief coachen” e.d. niet kwantificeerbaar en meetbaar zijn.  
Daarnaast gaan dergelijke acties pas daadwerkelijk een definitieve financiële besparing opleveren als 
er minder medewerkers nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Dit in de zin van dat van 
deze medewerkers dan ook afscheid wordt genomen en deze definitief niet terug keren in de 
organisatie van Baanbrekers. Op dat moment ontstaat een daadwerkelijke besparing die uiteindelijk 
tot uiting zal komen in de loonkosten van de organisatie. 
 
Daarnaast zijn er in de lijst termen c.q. acties opgenomen zoals: “meer detacheren, meer plaatsingen 
van uitkeringsgerechtigden, uurtarieven verhogen en afstoten van kleine klanten met een lage 
toegevoegde waarde”. Ook deze acties zijn opnieuw niet aan te merken als slimmer-opties c.q. 
besparingen. Dit zijn namelijk (bedrijfsvoerings-)maatregelen die te allen tijde genomen worden door 
de organisatie. Dit om juist deze bedrijfsvoering te allen tijde te blijven optimaliseren. Dit blijvend 
optimaliseren van de bedrijfsvoering levert een besparing en/of extra opbrengst op die tot uiting 
komt in hogere omzetten en lagere uitkeringslasten van de organisatie. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande leveren de in de lijst opgenomen slimmer opties in veel 
gevallen geen reële financiële besparing op. Bovendien komen dergelijke activiteiten en een 
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eventuele besparingen tot uiting in andere financiële resultaten van de organisatie, zoals omzet en 
loonkosten.  
Het spreekt voor zich dat onze/iedere organisatie voortdurend in beeld moet houden waar er 
mogelijk potentiële verbeterpunten zijn (een blijvende optimalisatie van de bedrijfsvoering). Dit is 
dan ook dé reden waarom op deze slimmer opties wordt teruggekomen en waardoor deze in een 
realistisch perspectief worden geplaatst. Bovendien is het zeker vanuit financieel oogpunt, maar ook 
voor bijvoorbeeld de begrotingen van de deelnemende gemeenten, van belang dat financiële 
voordelen gepresenteerd worden door Baanbrekers op het moment dat voldoende zeker is dat deze 
voordelen ook daadwerkelijk behaald gaan worden. Dit is nu met de gepresenteerde lijst van slimmer 
opties niet het geval geweest. 
 
Inzake de eerder gepresenteerde lijst van slimmer opties is in december jl. intensief contact 
geweest tussen de provincie Noord-Brabant en Baanbrekers. De provincie gaf aan zeer kritisch te 
zijn omtrent de realiteitszin en haalbaarheid t.a.v. de slimmer opties. Dat heeft geresulteerd in de 
mededeling van de provincie op 14 december 2018 dat de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers voor het begrotingsjaar 2019 onder het preventieve toezicht zou komen te vallen. 
Naar aanleiding van deze mededeling heeft Baanbrekers de provincie van een gevraagde directe 
toelichting m.b.t. deze slimmer opties, zoals ook uw bestuur hierbij ontvangt, voorzien. Tevens is 
een geactualiseerde begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 (zonder de bestreden 
slimmer opties) ingediend. Dit heeft in ieder geval geresulteerd in het schrijven van de provincie 
datum 19 december 2018 aan uw bestuur, dat zij hebben geconcludeerd dat met inachtneming van 
de gegeven toelichting, er sprake is van een nu voorliggende geactualiseerde begroting 2019 van 
Baanbrekers die structureel en reëel in evenwicht is.  
 
Conclusie 
M.b.t. de meerjarenbegroting wordt geconcludeerd dat de inmiddels toegewezen bedragen aan 
‘slimmer opties’ niet mogen worden bestempeld als harde financiële besparingen. De begrotingspost 
‘slimmer opties’ dient als zodanig dan ook uit de meerjarenbegroting te gehaald. Op dit moment is 
de financiële impact van het als zodanig niet opnemen van deze ‘slimmer opties’ nog niet volledig in 
kaart te brengen. Dit omdat enkele grote posten, namelijk de geactualiseerde begroting 2019 en de 
voorziening dubieuze debiteuren inkomensondersteuning, nog niet definitief zijn. Zonder de juiste en 
volledige informatie kunnen nog geen getallen worden genoemd. E.e.a. is namelijk op dit moment 
nog onvoldoende te onderbouwen en kan bovendien heel snel achterhaald zijn. Een (denk)richting 
kan wel worden geschetst, waarbij de insteek  is om zo dicht mogelijk bij de realiteit en praktijk 
blijven.  Dit betekent o.a. het uitgaan van de actuele inschatting van het BUIG-budget en de 
bedrijfsresultaten. Uiteindelijk zal middels de geactualiseerde meerjarenbegroting de financiële 
gevolgen inzichtelijk gaan worden.  
 
Tot slot, de gehele lijst van opties met mogelijke maatregelen verdwijnt zeker niet en wordt ook 
niet geschrapt.  Zoals hierbij al eerder aangegeven is een onderdeel van de permanente 
bedrijfsvoering van Baanbrekers dat er altijd naar gestreefd zal worden om verbeteringen te 
implementeren en om daarmee besparingen te kunnen blijven realiseren. Echter, op dit moment 
zijn de opties niet te kwantificeren voor bepaalde jaren. Dergelijke opties zullen worden 
opgenomen als deze daadwerkelijk te kwantificeren zijn en op dat moment dan ook terugkomen in 
een bijvoorbeeld een begroting. 
 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n)  
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Voorstel inzake 
 

Aanbeveling van het DB aan het AB inzake de (plv.) voorzitter van het bestuur 
van Baanbrekers 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ahmed Kansouh 

Datum bestuur  Datum 28 januari 2019 

Beslispunten 
 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de aanbeveling van 
het dagelijks bestuur en een (plv.) voorzitter voor het bestuur van Baanbrekers 
aan te wijzen. 

Financiële 
gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 
gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

n.v.t. 

Relatie BB 2.0 n.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Aanwijzing van het AB  28 januari 2019 Wel of niet akkoord te zijn met de 
aanbeveling inzake aanwijzing inzake een 
(plv.) bestuursvoorzitter van Baanbrekers.  
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    W.J.J. Ligtenberg 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet N.t.b. RdJ bekendmakingen  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief Datum/NVT  

Inschrijving bij de KvK N.t.b. CK inschrijving bij de Kvk 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Geachte bestuursleden, 

Vanwege het vertrek van de heer W. Ligtenberg als wethouder, en daarmee ook als bestuurslid en 
voorzitter van het bestuur van Baanbrekers d.d. 14 februari 2019, zal een nieuwe (plv.) 
bestuursvoorzitter van Baanbrekers moeten worden aangewezen.  

Hierbij worden in het kort de kaders aangegeven, zoals vermeld in de gemeenschappelijke regeling 
(GR) van Baanbrekers m.b.t. het aanwijzen van een nieuwe (plv.) voorzitter voor het bestuur van 
Baanbrekers:  

 Artikel 8 lid 4: Het AB wijst uit zijn midden de voorzitter en plv. voorzitter aan van het 
bestuur van Baanbrekers. I.c. is de heer R. Bakker op dit moment aangewezen als plv. 
voorzitter. 

 Artikel 13 lid 1A: het DB bestaat uit 3 wethouders en 2 externe leden, meer specifiek 
bestaat uit de (1) VOORZITTER en 2 leden elk van de deelnemende gemeenten…en 2 
externe leden. Het voorgaande betekent dat de voorzitter dus lid is van het DB. 

 Artikel 22 lid 2: slechts 1 lid van het college van 1 van de deelnemende gemeenten kan als 
voorzitter worden aangewezen. Het voorgaande betekent dat enkel 1 van de wethouders 
kan worden aangewezen als bestuursvoorzitter. 

 Artikel 23 beschrijft de taken en de bevoegdheden van de voorzitter. Zo is de voorzitter o.a. 
belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur, met het toezicht op de 
uitvoering van de besluiten van het bestuur en het tekenen van deze besluiten.  

Naar aanleiding van de bovenstaande kaders kan worden geconcludeerd dat de aan te wijzen (plv.) 
bestuursvoorzitter een collegelid c.q. wethouder moet zijn die tevens lid is van het DB.  

Het DB heeft over deze aanwijzing intern overleg gehad en doet uw bestuur hierbij de aanbeveling 
om de heer R. Bakker, wethouder van de gemeente Waalwijk, aan te wijzen als voorzitter van het 
bestuur van Baanbrekers, en de heer T.A.H.M. Blankers, wethouder gemeente Heusden, als zijn 
plaatsvervanger. 

Gevraagd wordt aan uw algemeen bestuur of u akkoord bent met deze aanbeveling.  

Implementatie en 
communicatie 

N.t.b. 

Bijlage(n) N.v.t. 

 


