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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Brief van Provincie Noord-Brabant over Jaarverslag 2018   ja  ter kennisname 

 b) Verslag van de Participatieraad d.d. 28 februari 2019   ja  ter kennisname 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 8 april 2019    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 8 april 2019   ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 27 mei 2019    ja  vaststellen 

 

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

 a) Bespreeklijst i.v.m. vermarkten pmc’s               ja  ter informatie 

 

TER BESLUITVORMING 
5. Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2020 inclusief ontvangen zienswijzen 

a) Voorstel n.a.v. de ontvangen zienswijzen van de gemeenten   ja  vaststellen 

b) Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2020    ja                 vaststellen 

       

6. Financiële verordeningen 212 en 213  

 a) Voorstel en financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet   ja    vaststellen 

 b) Voorstel en financiële verordening ex artikel 213 Gemeentewet   ja  vaststellen 

 

7. Controleprotocol Baanbrekers 2019 

 a) Voorstel en controleprotocol Baanbrekers 2019    ja  vaststellen 

 

8. Normenkader rechtmatigheid Baanbrekers 2019 

 a) Voorstel en normenkader rechtmatigheid 2019    ja  vaststellen 

 

9. Evaluatie governance GR Baanbrekers 

 a) Voorstel reikwijdte en plan van aanpak governance GR Baanbrekers ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 
 

10. Mededelingen & Rondvraag  

 

11. (Vertrouwelijk) Directiebeoordeling WML facilitair 

a) Directiebeoordeling WML facilitair      ja        ter informatie

          

 

 

AGENDA MAANDAG  27 mei 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



ONTVANGEN

Provincie Noord-Brabant 1 9 APR. 2019

Aan de algemene besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 680 76 80

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route

Onderwerp

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 201 8

Geachte bestuurders,

Op 26 maart 2019 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 201 8 
vast. Hierin beschrijven we in welke mate we bij het Interbestuurlijk Toezicht de 
doelstellingen uit het Uitvoerinqsproqramma Interbestuurlijk Toezicht 201 8 
hebben gehaald.

Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen Interbestuurlijk 
Toezicht uit op gemeenten en waterschappen. Daarmee bevorderen wij dat de 
Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke 
taken correct uitvoeren. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van 
besturen en raden is het uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van 
lokale overheden te versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de 
overheid. Interbestuurlijk Toezicht is een wettelijke taak.

Datum

18 april 2019

Ons kenmerk

C2240276/4509733

Uw kenmerk

Contactpersoon

IJ.H. (Ingmar) Koch

Telefoon

(073) 681 20 78

Email

ikoch@brabant.nl

Bijlage(n)

Resultaten in 2018
Een van onze uitgangspunten is dat we ieder jaar bij iedere organisatie voor 
alle toezichtgebieden zullen vaststellen of ze 'voldoen', 'gedeeltelijk voldoen' of 
'niet voldoen'. Voor 2016, 2017 en 2018 zien de Brabantbrede resultaten voor 
alle organisaties en op alle gebieden er als volgt uit:



Provincie Noord-Brabant

Resultaten IBT 2016, 2017 Ã 2018
10007o

Datum

18 april 2019

Ons kenmerk

C2240276/4509733

■ Voldoet Voldoet gedeeltelijk ■Voldoet niet

Deze resultaten betekenen ook dat we de doelstelling voor 201 8 (maximaal 
200Zo van de organisaties 'voldoet niet') ruim gehaald hebben. In de paragrafen 
3.3 tot en met 3.8 van het verslag worden de resultaten per toezichtgebied 
weergegeven en nader toegelicht.

Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht waar bovenstaande 
grafiek op gebaseerd is, hebben we aanvullend nog op zes thema's activiteiten 
uitgevoerd:
* Archivering bij ketensamenwerking
» Externe veiligheid langs het spoor
* Analyse financiële gegevens Sociaal Domein
* Voorlichting over IBT aan nieuwe gemeenteraden
» Voorbereiding invoering Wet Digitale Overheid
* Hercontroles eerdere onderzoeken

De uitkomsten van deze activiteiten worden in hoofdstuk 4 van het jaarverslag 
beschreven.

U kunt het jaarverslag terugvinden via www.brabant.nl/ibt.

2019 en verder
Eind 201 8 stuurden we u informatie over het Uitvoerinasproaramma 
Interbestuurlijk Toezicht 2019, waarin we beschreven welke activiteiten we dit 
jaar zullen uitvoeren. 2019 zal vooral in het teken staan van de evaluatie van 
het huidige beleidskader en het opstellen van het nieuwe beleidskader voor
2020 en verder.
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Provincie Noord-Brabant

Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het Interbestuurlijk Toezicht 
in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn 
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

Drs. R. Heijmerink,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Datum

18 april 2019

Ons kenmerk

C2240276/4509733
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DEFINITIEF VERSLAG VERGADERING 
PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Agenda:  Donderdag 28 februari 2019  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14, vergaderruimte: 1.60B  
Tijd: 

aanwezig:  
 

afwezig: 

 19.30 uur 
C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, M.Beerens, A. Bakker en C. 
Obbens en namens Baanbrekers M. van Amelsvoort (beleidsadviseur/secretaris)  
F. Nelissen  
 

1   Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat dhr. Nelissen zich heeft afgemeld.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Terugkoppeling rondvraag:  
1. De stand van zaken rondom de gemeentepolis wordt toegelicht. In het verslag van 22-11-2018 

is dit terug te lezen.  
2. De stand van zaken rondom Rofjes wordt toegelicht. In het verslag van 22-11-2018 is dit terug 

te lezen. 
3. Veilig oversteken: de vergadering concludeert dat de bestaande oversteek aan de Bachlaan in 

de huidige vorm niet veilig genoeg is. Tevens wordt geconcludeerd dat de Zanddonkweg met 
de vele vrachtwagens geen veilige toegangsweg is voor fietsers en voetgangers naar  
Baanbrekers. De toegangswegen naar Baanbrekers zouden voor deze bezoekers herzien 
moeten worden. Antwoord Baanbrekers: Baanbrekers neemt contact op met de gemeente 
Waalwijk om de mogelijkheden te bespreken.  

b. Ingekomen stukken: 
1. Het concept verslag RAWP 26062018 wordt ter kennisname aangenomen.  
2. Het verslag Regionale samenwerking d.d. d. 6 juni 2018 wordt ter kennisname aangenomen.  

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 22 november 2018 

Het verslag van de participatieraadvergadering van 22 november 2018 wordt vastgesteld.  

 

4 beleidsregels bijzondere bijstand 



De participatieraad is gevraagd advies uit te brengen aangaande het opstellen van de beleidsregels 
Bijzondere bijstand. De volgende punten zijn tijdens de vergadering opgehaald.   
De participatieraad:  

- concludeert dat ze onvoldoende kennis heeft van het huidige beleid om effectief te kunnen 
adviseren. De aandachtspunten moeten in dat licht gezien worden,  

- onderschrijft het streven naar meer maatwerk, 
- vraagt te verduidelijken wat wél en niet onder bijzondere bijstand valt, zodat de gemiddelde 

kandidaat dit begrijpt vóór ze een aanvraag indienen.  
- Ziet in de huidige aanvraag voor Bijzondere Bijstand dat de kans op toekenning ervan sterk afhangt 

van de mate waarin de kandidaat in staat is goed te verwoorden hij nodig heeft en waarom, terwijl 
het aantal kandidaten dat deze kwaliteiten in mindere mate heeft (door laaggeletterdheid of 
anderstalige achtergrond) relatief gezien groeit. De Participatieraad vraagt dan ook aandacht om 
dit effect te ondervangen. 

- Vraagt het beleid bijzondere bijstand te uniformeren voor de 3 gemeenten zodat het niet meer 
uitmaakt uit welke gemeente je komt als je een aanvraag doet.   

 

5 Dienstverlenend handhaven  

De participatieraad is gevraagd advies uit te brengen aangaande het opstellen van de beleidsregels 
Bijzondere bijstand. De volgende punten zijn tijdens de vergadering opgehaald.   
De participatieraad: 

- vraagt zich af of indicatoren geen percentages moeten zijn  
- vraagt zich af of de informatievoorziening voldoende is afgestemd op de doelgroep die voor ene 

groot deel bestaat uit laaggeletterden, mensen met een lager IQ of een anderstalige achtergrond.  
- Vraagt zich af of het CTO vooraf ter advisering aan de Participatieraad kan worden voorgelegd 
- Concludeert dat de toon van de brieven vaak negatief van insteek is en vraagt zich af waarom 

hierover geen verbetervoorstellen zijn opgenomen.  
- Concludeert dat een goede relatie tussen de inkomensconsulent en kandidaat veel onbedoelde 

fouten kan voorkomen die nu als ‘fraude’ worden bestempeld. Door te investeren in die relatie kan 
veel fraude worden voorkomen.    

 

6 SAR-Hart van Brabant  

Er wordt een mondelinge terugkoppeling gegeven.  

 

7 Data vergadering  

De vastgestelde vergaderagenda voor 2019 blijft gehandhaafd. Indien er, bijvoorbeeld op verzoek van 
Baanbrekers, een vergaderdatum moet worden verzet, staat de vergadering daarvoor open.   

 

8 Rondvraag en sluiting 



Mevr. Bakker geeft aan dat de kans bestaat dat ze haar deelname aan de participatieraad moet opzeggen 
i.v.m. andere verplichtingen. Dit zal op een later tijdstip duidelijk worden. 
 
De Participatieraad merkt op dat het uit de krant heeft moeten lezen dat een medewerker van Baanbrekers 
als ZZP-er een project gaat doen met klanten uit het zogenaamde granieten bestand, terwijl zij de laatste 
jaren meerdere malen extra aandacht voor deze groep heeft gevraagd. In die zin wordt het initiatief van de 
gemeente Waalwijk gewaardeerd. Echter de Participatieraad had liever gezien dat dit project door de drie 
gemeenten gezamenlijk was opgepakt met Baanbrekers als uitvoerder. Daarmee wordt meer recht gedaan 
aan de GR, terwijl nu wellicht spanning op deze regeling komt te staan. Ook zien wij integriteitsrisico’s als 
medewerkers van Baanbrekers (deels) als ZZP-er bij een van de gemeenten gaan werken in het sociale 
domein.  
 
Er wordt gevraagd of de adressenlijst gedeeld kan worden. Deze actie zal door dhr. van Amelsvoort worden 
opgepakt.  
 
Er wordt opgemerkt dat op de website van Baanbrekers een pagina ten behoeve van of verwijzing naar de 
Participatieraad wordt gemist. Daarnaast staan in verschillende nieuwsitems verouderde informatie (oa 
verkeerd mailadres) over de Participatieraad.  Antwoord Baanbrekers: de verouderde informatie is 
inmiddels verwijderd. De mogelijkheden voor structurele vermelding op de website worden bekeken en 
afgestemd met de Participatieraad.  
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 Conceptverslag AB-vergadering d.d. 8 april 2019 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers  

                 

Aanwezig:          De heer R. Bakker, voorzitter AB, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer A. Kansouh, secretaris AB 

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

De heer J. Brekelmans, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

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

Mevrouw D. Odabasi, plv. lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

Mevrouw C. Couwenberg, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

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

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

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, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

M.b.v.v.:  De heer J. van den Hoven, AB-lid, wethouder gemeente Waalwijk 

  Erika van Gessel, AB-lid, raadslid Heusden 

 

De heer Brekelmans schuift wat later aan en de heren Van Steen en Flohr verlaten wat eerder de 

vergadering. 

 

1. Opening  

 

2. Ingekomen stukken 

a) Verslag van de Participatieraad d.d. 22 november 2018 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 28 januari 2019 

Naar aanleiding van: 
De heer Van Tuyl vraagt naar het stappenplan m.b.t. Baanbrekers 2.0. Aangegeven wordt dat dit 
terugkomt op de agenda. 
De heer Flohr vraagt naar het inzicht in de overheadkosten per pmc en of dit inderdaad een afspraak 
is. De heer Kansouh bevestigt dit.  
 
Het verslag van de AB-vergadering van 28 januari 2019 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 17 december 2018 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 28 januari 2019 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender d.d. 08.04.2019 

De termijnkalender wordt vervolgens vastgesteld. 
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4. Stand van zaken koersdocument ‘kom in beweging’ (fase 1) 

Mevrouw Odabasi geeft aan blij te zijn met een eerste uitwerking van het plan. In het plan wordt 

aangegeven dat dit fase 1 is en zij is hiermee akkoord, maar vraagt of er ook al zicht is op een 

compleet plan. Oftewel hoeveel fases worden doorlopen en hoe worden de mensen hierin 

meegenomen, is er bijvoorbeeld al iets over het proces te vertellen.  

De heer Kansouh antwoordt dat de afspraak is dat het geen spoorboekje is, maar dat we het samen 

gaan doen. Op 10 april a.s. start fase 2 om dan o.a. met het managementteam criteria te gaan 

vaststellen over hoe wij willen omgaan met de pmc’s, welke voorwaarden van belang zijn om met 

partijen te spreken, maar ook hoe wij groepen van medewerkers willen detacheren en de  

desbetreffende medewerkers hierbij willen betrekken. Hoe snel e.e.a. wordt doorlopen en wanneer 

e.e.a. moet zijn gerealiseerd is afhankelijk van het adaptatievermogen van de organisatie en de 

buitenwereld.  

Mevrouw Odabasi vraagt of de heer Kansouh dan ook niet kan aangeven hoeveel fasen er gaan 

komen.  

De heer Kansouh zegt dat hij dacht verder te zijn, maar gebleken is dat de organisatie nog niet zo ver 

is en hij de organisatie deze tijd moet gunnen om aan de situatie te wennen.  

Mevrouw Odabasi zegt dat ze behoefte heeft aan meer concreetheid, oftewel een planning en 

hoeveel fasen er aan de orde zijn.  

De heer Kansouh antwoordt dat deze week met fase 2 gestart wordt en dat het snel kan gaan dat 

met een partij in zee wordt gegaan, maar dit ook nog wat langer kan duren. Oftewel, hij kan niet 

zeggen wanneer deze stappen kunnen worden gemaakt en wanneer Baanbrekers met de pmc’s kan 

gaan bewegen.  

Mevrouw Couwenberg vraagt wat fase 2 dan is. 

De heer Kansouh zegt dat fase 2 onder meer koffie drinken is met specifiek geselecteerde partijen 

die voldoen aan de vastgestelde criteria en wat dit kan gaan betekenen voor de pmc’s. 

De heer Van Tuyl geeft aan dat er meer behoefte is aan concreetheid, dit zal namelijk ook onderdeel 

worden van de zienswijze van de gemeente Waalwijk. E.e.a. heeft namelijk ook effect voor de 

begroting. 

De heer Blankers zegt dat er een stappenplan gevraagd is wat op korte en lange termijn ondernomen 

gaat worden. Het bestuur is namelijk op zoek naar hoe het plaatje van de Baanbrekersorganisatie 

eruit komt te zien en wil hier meer gevoel bij krijgen. 

De heer Kansouh geeft aan dat we elkaar scherp gaan houden en daarbij de mensen centraal stellen 

en de dienstverlening op hoger niveau gaan tillen. Als hetgeen wat het bestuur nu vraagt wordt 

ingevuld lijkt de koers opnieuw op de ‘oude’ visie 2.0 en alleen maar financieel ingegeven te zijn, 

hetgeen wij met z’n allen ook niet willen. 

Mevrouw Couwenberg zegt het prima te vinden als de heer Kansouh hetgeen hij net heeft 

aangegeven al meer concreet maakt en het bestuur hierin blijft meenemen.  

De heer Flohr vraagt naar de cultuur en de cultuurdragers en wat dit is en welke consequenties dit 

kan hebben voor het vervolg. 

De heer Kansouh antwoordt dat dit de hardnekkige beelden zijn dat de mensen naar buiten worden 

geduwd en het bestaande wantrouwen. Wat hem betreft wil hij een cultuur laten ontstaan van 

openheid, transparantie, vertrouwen en de onderlinge verschillen knuffelen.  

Mevrouw Couwenberg vertelt dat er al is gesproken met een aantal partners en vraagt of hierin 

stappen kunnen worden gezet. 

De heer Kansouh zegt dat er inderdaad al gesproken is en Baanbrekers over een aantal partijen 

enthousiast is, maar dat er bij bepaalde partijen ook twijfels zijn, omdat het accent vooral ligt op de 
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financiën. Hij geeft aan dat het bestuur hierover geïnformeerd blijft worden en hierin ook 

meegenomen zal blijven worden.  

 

Besloten wordt om kennis te nemen van fase 1, stand van zaken koersdocument Baanbrekers 2.0. 

‘kom in beweging’ en de stand van zaken fase 2 wordt opnieuw voorgelegd aan het AB. 

 

5. Voorstel en concept jaarstukken Baanbrekers 2018 

Mevrouw Couwenberg vertelt dat er in het verleden nogal eens gemopperd is over de kwaliteit van 
dergelijke stukken, maar dat zij nu blij is met dit stuk, de informatieve waarde hiervan en dat het 
prettig leesbaar is. Zij vraagt naar de tabel op pagina 12 waarom zoveel proceszaken gegrond 
worden verklaard en hoe een dergelijk proces verloopt en of we hiervan leren. 
De heer Kansouh antwoordt dat we hiervan inderdaad gaan leren en iedere casus afzonderlijk wordt 
bekeken. 
Mevrouw Couwenberg zegt dat het mogelijk ook goed is om naar structurele zaken in het proces te 
kijken en deze te gaan aanpassen.  
De heer Kansouh bevestigt dit.  
Mevrouw Odabasi spreekt ook haar complimenten uit voor het voorliggende stuk. Wat zij wel van 
belang vindt is dat conform de aanbeveling van de rekenkamer van de gemeente Waalwijk er een 
aantal lokale sociale resultaten aan de jaarstukken wordt toegevoegd voordat deze richting de raden 
gaan.  
De heer Kansouh zegt dit in een addendum bij de concept jaarstukken 2018 mee te nemen en deze, 
indien akkoord bevonden, in de definitieve versie van de jaarstukken 2018 te gaan opnemen. 
Daarnaast is de afspraak gemaakt, ook in het DB, dit in het vervolg daar waar mogelijk in de stukken 
mee te nemen. 
Mevrouw Verhoofstad vraagt naar wat het totaal is van de post dubieuze debiteuren wat 
Baanbrekers niet meer zal terug ontvangen.  
De heer Kansouh antwoordt dat dit in de afgelopen jaren is opgelopen naar een totaal van 7 miljoen 
euro en dat er van moet worden uitgegaan dat circa 54% niet meer terug zal worden ontvangen 
oftewel circa 3,8 miljoen euro.  
De heer Grootswagers vraagt in hoeverre hierover contact is met de gemeenten juist om hierop 
meer aan de voorkant te schakelen.  
De Voorzitter zegt dat hierover ook is gesproken in het DB en dat de afspraak aldaar is gemaakt om 
hierover met de gemeenten te gaan schakelen, zodat hierop mogelijk eerder ingegrepen kan gaan 
worden.  
De heer Kansouh bevestigt dat er al een afspraak hierover is gepland. 
De heer Flohr vraagt naar de invulling van de reserve herpositionering.  
De heer Kansouh antwoordt dat hierop wordt teruggekomen en dat hiervoor een uitgewerkt memo 
gaat komen, omdat ook de Provincie dit heeft geëist, maar dat de reserve herpositionering in ieder 
geval wordt gebruikt voor o.a. het sociaal plan, de warme overdracht, begeleidingskosten en voor 
IDU. 
De heer Van Hamond zegt dat hij al een jaar geleden gevraagd heeft naar een onderhoudsplan.  
Aangegeven wordt dat dit als p.m. post is meegenomen. 
De heer Grootswagers merkt op dat er nu niet beoordeeld kan worden of deze reserve reëel is. Hij 
vraagt verder waarom de inhuur van externen (pagina 61) is toegenomen.  
De heer Kansouh antwoordt dat dit in de jaarstukken wordt uitgelegd en dit o.a. verband houdt met 
het mooie weer en ziekteverzuim. Overigens is het totaal van de inhuur van externen juist 
afgenomen.  
De heer Grootswagers verwijst verder naar pagina 66 en zegt dat hij het bedrag van 1700 euro niet 
begrijpt en ook niet dat mevrouw M. Mulder tot 5 juni  2018 bij de bestuursleden is opgenomen.  
Hier wordt nog naar gekeken.  
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De heer Van Hamond vraagt naar wat er wordt gedaan in het kader van het terugdringen van het 
verzuim daar dit oploopt.  
De heer Kansouh antwoordt dat voornamelijk wordt ingezet op het verduurzamen van de 
inzetbaarheid van de medewerkers. Hiervoor is een plan uitgewerkt en is er gestart met de aanpak 
van de resultaten van het MTO dat verder uitgerold gaat worden binnen de organisatie. Wat in ieder 
geval in het kader van het oplopen van het verzuim aan de orde is, is dat de doelgroep ouder wordt 
wat gepaard gaat met meer beperkingen.  
 
Besloten wordt: 

 Om de voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 onder voorbehoud van een goedkeurende 
verklaring en rapport van de accountant die nog ontvangen moeten worden vast te stellen.  

 Het DB te vragen de voorlopige jaarstukken 2018 toe te sturen aan de 3 gemeenten ter 
kennisname.  

 Een addendum aan de voorlopige jaarstukken 2018 toe te voegen met daarin opgenomen 
een aantal lokale sociale resultaten.  

 

6. Ontwerpbegroting Baanbrekers 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

De heer Van Hamond vraagt wat een beleidsarme begroting betekent. 

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat hiermee wordt bedoeld dat er is uitgegaan van de gegevens van 

de bestaande (huidige) bedrijfsvoering. Dit omdat we de nieuwe ontwikkelingen nog niet kennen, 

omdat de informatie en de gegevens hierover nog niet bekend zijn. Deze ontwikkelingen kunnen dan 

ook pas bij de begrotingsactualisatie worden meegenomen.   

De heer Flohr vraagt wat het gezamenlijk gaan van de interventieteams in het kader van de multi 

problematiek (pagina 16) betekent.  

De Voorzitter licht toe dat dit hier andere handhaving is bedoeld en dat er is gekozen voor een 

cafetariamodel. De inzet van Baanbrekers in deze HIT en BIT teams is hierbij beperkt tot datgene wat 

Baanbrekers doet oftewel handhaving in relatie tot uitkering/inkomen.  

Mevrouw Odabasi vraagt dat omdat op pagina 65 de reserve herpositionering in de begroting 2020 

per ultimo ongewijzigd is opgenomen zij dit mag koppelen aan de uitwerking van de plannen, 

oftewel kan er iets gezegd worden over de doorontwikkeling.  

De heer Kansouh antwoordt dat dat kan maar dat hij voor de doorontwikkeling van de plannen mede 

afhankelijk is van anderen, bijvoorbeeld bij de realisatie van het sociaal plan.  

De heer Van Tuyl vraagt hoe het bedrag van 921.000 euro genoemd op de pagina’s 11, 30 en 51 zich 

verhoudt tot de algemene reserve waar geen onttrekkingen noch stortingen in zijn voorzien (pagina 

65).  

Aangegeven wordt dat de begroting 2019 (ná actualisatie) sluit met een positief resultaat van 
921.000 euro. Conform het BBV wordt dit positief resultaat het jaar erop terugbetaald. Dat is 
conform het BBV in de begroting 2020 verwerkt. Op pagina 65 zal dit nog worden aangepast. Het 
betreft dan een vermeerdering in 2019 en een onttrekking in 2020 tot hetzelfde bedrag. Per saldo 
dus neutraal.  
 

Besloten wordt de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voorlopig vast te 

stellen en aan het DB wordt gevraagd de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 

voor een zienswijze aan te bieden aan de raden van de 3 gemeenten.  

 

7. Mededeling en rondvraag 

De heer Kansouh deelt mede dat hij deze week een goed gesprek heeft gehad met een tweetal 

medewerkers van de Provincie die belast zijn met het financieel toezicht. Tevens hebben deze beide 
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medewerkers een rondleiding bij Baanbrekers gekregen. Op deze wijze wil Baanbrekers juist meer 

aan de voorkant komen daar de Provincie onze beste adviseur is.  

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 27 mei 2019 
 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
mr. A.H. Kansouh                                                   R. Bakker 
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Bijlage met vragen die gesteld zijn tijdens de vergadering van 8 april jl. en de antwoorden: 
 

 De heer Flohr vraagt naar het inzicht in de overheadkosten per pmc.  

Hier wordt op dit moment nog druk aan gewerkt, zowel voor de pmc’s van Ruelong als voor 

de pmc’s van Baanbrekers. Voorstel is om deze uitgewerkt in de AB-vergadering van 23 

september 2019 te presenteren. In diezelfde vergadering staat dan ook de uitwerking 

scenario’s van Ruelong B.V. op de agenda. 

 

 Mevrouw Couwenberg vraagt waarom zoveel proceszaken gegrond worden verklaard en 

hoe een dergelijk proces verloopt en of we hiervan leren. 

Met betrekking tot de vraag over (gegrond verklaarde) proceszaken: bij alle 

gegrondverklaringen (en ook gedeeltelijk gegrond en ongegrond verklaringen) wordt aard 

van bezwaar gerubriceerd, waardoor er lering uit kan worden getrokken. Medewerkers 

Bezwaar & Beroep hebben hierin een voortrekkende rol richting degenen die het besluit 

opstellen, namelijk de inkomensconsulenten, en af en toe ook de werkmakelaars. 

 

 De heer Flohr vraagt naar de invulling van de reserve herpositionering 

Een nadere onderbouwing voor de Reserve Herpositionering zal worden gegeven in de 1e 

BERAP, welke in de AB-vergadering van 8 juli 2019 wordt behandeld. 
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1.   Opening 
 

Geen onderwerpen 

2. Ingekomen stukken 
a) Verslag van de Participatieraad d.d. 22-11-2018 

 
Hiervan wordt kennis genomen 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 28 januari 2019 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 28 januari 2019 
c) Termijnkalender AB d.d. 8 april 2019 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 28 januari 2019 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 28 januari 2019 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 8 april 2019 vast te stellen. 

4. Ter bespreking 

Stand van zaken koersdocument (fase 1) 

 
Dit onderwerp wordt besproken en besloten wordt om kennis te nemen van fase 1, stand 

van zaken koersdocument Baanbrekers 2.0. ‘kom in beweging’ en de stand van zaken fase 

wordt opnieuw voorgelegd aan het AB. 

 

5.  Voorstel en concept jaarstukken Baanbrekers 2018 

(exclusief accountantsverslag en goedkeurende 

accountantsverklaring) 

Besloten wordt  
 Om de voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2018 onder voorbehoud van een 

goedkeurende verklaring en rapport van de accountant die nog ontvangen moeten 
worden vast te stellen.  

 Het DB te vragen de voorlopige jaarstukken 2018 toe te sturen aan de 3 gemeenten 
ter kennisname.  

 Een addendum aan de voorlopige jaarstukken 2018 toe te voegen met daarin 
opgenomen een aantal lokale sociale resultaten.  

 

6. 
 

Voorstel en  ontwerpbegroting Baanbrekers 2020 en 

meerjarenraming 2021-2023 

 

Besloten wordt de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voorlopig vast 

te stellen en aan het DB wordt gevraagd de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 

2021-2023 voor een zienswijze aan te bieden aan de raden van de 3 gemeenten.  

 
Voor akkoord d.d. 27 mei 2019:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
mr. A.H. Kansouh       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



 
> IN BEWEGING 
Bespreeklijst 
 
Beste relatie, 

 

Geweldig dat u onze medewerkers de kans wilt bieden om bij en voor u in beweging te komen! Graag 

gaan wij aan de hand van deze bespreeklijst met u in gesprek.  

 
 
 
 

 
 

HOE STAAT DE MENS BIJ U CENTRAAL? 

 Wilt u een duurzame samenwerking met ons aangaan, waarbij de mens centraal staat? 

 Waaruit blijkt dat uw organisatie aantoonbaar mensgericht is?  

 Hoe en hoe vaak meet u de tevredenheid van uw medewerkers? 

 Wat doet u voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? 

 Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers goed in hun vel zitten? 

 Op welke manier investeert u in uw medewerkers (ontwikkeling, opleiding)?  

 Hoe draagt u bij aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij alle talenten zo goed 
mogelijk worden ingezet? 
 

 

 
 

HOE ZORGEN WE VOOR EEN WARME OVERDRACHT? 

 Hoe zorgt u ervoor dat onze medewerkers goed bij u landen?  

 Kunnen uw medewerkers onze medewerkers wegwijs maken en hen welkom laten 
voelen? 

 Wat kan Baanbrekers voor u betekenen op dit gebied?  
 

 
 

 

HOE IS DE VERHOUDING TUSSEN WERK EN MENSEN? 

 Hoe ziet uw orderportefeuille eruit? Is deze goed gevuld en op orde? 

 Hoe en hoe vaak meet u de klantentevredenheid? 

 Waaruit blijkt dat uw organisatie financieel robuust en gezond is?  

 Hoe is uw arbobeleid geregeld? 

 Kunt u zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, werkplekaanpassingen  
en andere Arbo-zaken voor onze medewerkers? 
 

 

 
 

HOE ZORGEN WE VOOR EEN VANGNET? 

 Hoe denkt u over het realiseren van een ‘vangnet’ om ervoor te zorgen dat 
medewerkers werkzaam kunnen blijven, in tijden dat er bij u weinig werk is, of in tijden 
dat de medewerkers niet of even niet kunnen meekomen in het reguliere werkproces 
(aangepast werk)? Kan dat bij uw organisatie? 

 Welke rol kunt u spelen bij zo’n vangnet?  

 Wat kan Baanbrekers voor u betekenen op dit gebied? 
 

 
 
 

 

HOE ZORGEN WE VOOR EEN WIN-WIN VOOR ALLE PARTIJEN? 

 Hoe gaan we voor duurzame plaatsingen zorgen (medewerkers zo langdurig mogelijk 
op de juiste plek met het juiste werk)? 

 Hoe biedt u duurzame werkzaamheden die passen (of passend te maken zijn) bij onze 
medewerkers? 

 Hoe kunnen we elkaar blijvend aanvullen en ondersteunen?  

 Hoe wilt u gebruik maken van onze kennis en expertise met de doelgroep (jobcoaches, 
jobcarvers en dagelijkse begeleiders) en onze kennis en kunde op het gebied van werk 
en subsidies?  
 

 

 
 

HOE HOUDEN WE HET BESTE CONTACT? 

 Hoe vaak hebben we contact met elkaar? 

 Hoe wilt u contact met ons hebben? 

 Stelt u prijs op een vast contactpersoon? 

 Hoe vaak gaan we onze samenwerking evalueren? 

 Hoe voeren we aanpassingen door als er aanleiding toe is? 
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Voorstel inzake 
 

De kaderbrief Baanbrekers 2020 en de reactie op de  ontvangen zienswijzen van 
de 3 gemeenteraden vaststellen. 

Steller C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.H. Kansouh 

Datum bestuur  27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Overwegende: 
 Dat inzake het kader voor de uit te voeren evaluatie van de GR 

Baanbrekers inmiddels een plan van aanpak, inclusief de reikwijdte voor 
deze evaluatie, voorligt bij het bestuur van Baanbrekers. M.b.t. deze 
reikwijdte kan worden geconcludeerd dat de door de raden in de 
zienswijzen aangegeven aspecten aan de orde zullen komen binnen het 
voorgestelde kader voor deze evaluatie. 

 Dat conform de gedane toezegging in de AB-vergadering van 28 januari 
jl. Baanbrekers periodiek aan het bestuur een terugkoppeling zal 
worden gegeven over de stand van zaken t.a.v. de slimmeropties via de 
BERAP’s en dat daarbij telkens onderbouwd wordt wat wel en niet 
realiseerbaar is. Hierdoor laat Baanbrekers aan het bestuur zien dat op 
deze slimmeropties actief gestuurd blijft worden. 

 Dat er inmiddels al onderzoeken zijn uitgevoerd naar de pmc’ s en 
Ruelong B.V. en er daarnaast na de zomer (medio september) 
duidelijkheid verschaft wordt over de gevraagde overheadkosten per 
pmc en de scenario’s t.a.v. Ruelong B.V. Hierdoor ontstaat steeds meer 
duidelijkheid over de resultaten van de pmc’s en de deelnemingen, 
waardoor er voor de toekomst verantwoorde keuzes gemaakt kunnen 
worden. 

 Dat Baanbrekers het granieten bestand inmiddels grotendeels in beeld 
heeft. Daarbij vindt er afstemming plaats met de 3 gemeenten wat er 
aan middelen en inzet benodigd is en wie deze inzet uitvoert binnen de 
afgesproken grenzen en conform de inhoud van deze kaderbrief. 

 
Het AB wordt n.a.v. deze overwegingen voorgesteld: 

1. De zienswijzen van de gemeenteraden m.b.t. de ontwerp kaderbrief 
Baanbrekers 2020 voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Het besluit van het AB n.a.v. de zienswijzen kenbaar te maken aan de 
gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk; 

3. De kaderbrief Baanbrekers 2020 inhoudelijk ongewijzigd te laten; 
4. Na ontvangst van de zienswijzen de ontwerp kaderbrief Baanbrekers 

2020 definitief vast te stellen. 
 

Financiële 
gevolgen 

n.t.b. 

Formatie 
gevolgen 

n.t.b. 

Gevolgen MT-
systemen 

n.t.b. 

Relatie 
koersdocument 

n.t.b. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 
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Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

SET, nov 
2018 en 
gemeente-
raden 
januari 2019 

W. Engelmann 
 
DB Baanbrekers 

SET overleg 
 
Raadsvergaderingen 3 gemeenten i.v.m. 
gevraagde zienswijzen  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

N.v.t.  

Besluit van AB  27 mei 2019 Ingestemd/vastgesteld/afgewezen/ 
aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht t.z.t.  

Website/intranet t.z.t.  

Handboek Baanbrekers t.z.t.  

Opname in het archief t.z.t.  

Anders Datum/NVT  

 
 

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

Het dagelijks bestuur heeft de raden van de 3 gemeenten, n.a.v. de opgestelde kaderbrief 2020 van 
Baanbrekers, in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven in reactie op deze kaderbrief.  
 
Inhoud van de zienswijzen van de raden van de 3 gemeenten 
Onderstaand zijn de onderwerpen uit de zienswijzen van de gemeenteraden weergegeven, met 
daarbij cursief de reactie hierop vanuit Baanbrekers: 
 
Evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 

Zowel de raad van de gemeente Heusden als Loon op Zand verzoeken om bij de evaluatie van de 

gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers rekening te houden met de volgende aspecten die 

daarbij aan de orde moeten komen, namelijk: 

a. De wijze van financiering. 

b. De integrale 3D-gedachte binnen het sociaal domein. 

c. Aandacht voor samenwerking met en tussen verschillende instanties voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inmiddels ligt een plan van aanpak voor bij het bestuur van Baanbrekers hoe deze evaluatie te gaan 

uitvoeren en ook wordt hierbij een voorstel gedaan voor de reikwijdte van de uit te voeren evaluatie 
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van deze gemeenschappelijke regeling (GR). M.b.t. deze reikwijdte kan worden geconcludeerd dat 

bovenstaande aspecten die aan de orde moeten komen binnen dit voorgestelde kader voor de uit te 

voeren evaluatie van de GR ook aan de orde komen. 

 

Slimmeropties 

a. Periodieke terugkoppeling over de stand van zaken m.b.t. de slimmeropties 

Alle 3 de raden maken hierover in de zienswijzen opmerkingen. Daarbij wordt door de 3 raden 

aangegeven dat zij een periodieke terugkoppeling wensen van het al dan niet kunnen realiseren van 

deze slimmeropties bijvoorbeeld in de BERAP’s van Baanbrekers. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat 

Baanbrekers in de bedrijfsvoering actief blijft sturen op te maken efficiencyslagen die kunnen leiden 

tot besparingen om zo de organisatie toekomstbestendig te maken. 

Conform de hierover gedane toezegging in de AB-vergadering van 28 januari jl. zal Baanbrekers 

periodiek via de BERAP’s aan het bestuur terugkoppelen wat de stand van zaken is t.a.v. de 

slimmeropties en daarbij telkens onderbouwen wat wel en niet realiseerbaar is. Hierdoor laat 

Baanbrekers aan het bestuur zien dat op deze slimmeropties actief gestuurd blijft worden. 

b. De mogelijkheden van de besparingen als taakstelling op te nemen in de financiële paragraaf 

van de kaderbrief. 

De raden van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk willen de slimmeropties als taakstelling 

meegenomen hebben in de financiële paragraaf van de kaderbrief. De gemeente Waalwijk wil dat 

er daarnaast een plan van aanpak wordt opgesteld hoe deze bezuinigingen worden gerealiseerd. 

Baanbrekers zal periodiek terugkoppelen aan haar bestuur over de stand van zaken m.b.t. de 

slimmeropties, waardoor de besturen van Baanbrekers dit kunnen blijven monitoren. Baanbrekers 

heeft in januari jl. haar bestuur voorzien van een toelichting n.a.v. de geformuleerde slimmeropties, 

waardoor ook duidelijk is geworden dat een aantal slimmeropties om onderbouwde redenen niet 

haalbaar is.  

c. Van de verschillende pmc’s, inclusief de deelnemingen, o.a. Ruelong B.V. bekijken wat de 

toegevoegde financiële waarde en/of maatschappelijke meerwaarde is. 

Zowel de gemeenten Heusden als Loon op Zand maken in de zienswijzen opmerkingen over het in 

beeld brengen en indien mogelijk verbeteren van de (meerjaren) financiële resultaten van de 

deelnemingen en van de pmc’s. De gemeente Loon op Zand voegt hieraan toe om ook de 

maatschappelijke waarde van de pmc’s te bezien. 

Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar de pmc’s (door Berenschot) en naar Ruelong 

B.V. (door BDO). Deze onderzoeken zijn gedeeld met de besturen van Baanbrekers. Daarnaast wordt 

er na de zomer (medio september) duidelijkheid verschaft over de gevraagde overheadkosten per 

pmc en is het bovendien de bedoeling dat een aantal scenario’s t.a.v. Ruelong B.V. worden 

gepresenteerd aan de besturen. Er komt hierdoor steeds meer duidelijkheid over de resultaten van 

de pmc’s en de deelnemingen, waardoor er verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden.  

d. Het in beeld brengen van het granieten bestand door Baanbrekers met het aangeven wat voor 

deze doelgroep ingezet kan worden en wie deze inzet verzorgt. 

Deze zienswijze is afkomstig van de raad van de gemeente Loon op Zand.  

Baanbrekers heeft het granieten bestand inmiddels grotendeels in beeld. Daarbij vindt er 
afstemming plaats met de 3 gemeenten wat er aan middelen en inzet benodigd is en wie deze inzet 
uitvoert binnen de afgesproken grenzen en conform de inhoud van deze kaderbrief. 

Implementatie en 
communicatie 

N.v.t. 
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Bijlage(n) Zie onderstaande bijlage met de letterlijke tekst van de 3 zienswijzen van 
de raden van de gemeenten. 
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Bijlage:  de 3 zienswijzen van de raden van de gemeenten: 
 
Zienswijze van de raad van de gemeente Heusden:   
We stellen voor om met de grote lijnen van de kaderbrief in te stemmen, maar het AB van 
Baanbrekers in de vorm van een zienswijze wel een aantal aandachtspunten ter verwerking in de 
definitieve versie van de kaderbrief mee te geven. 
Koersdocument ’Baanbrekers 2.0 Kom in beweging’ 

In het koersdocument wordt gesteld dat de toekomstige werkzaamheden binnen de huidige 

gemeenschappelijke regeling kunnen worden uitgevoerd. In theorie is dit inderdaad mogelijk. In de 

praktijk bestaat er echter behoefte aan een geactualiseerde regeling. In de huidige 

gemeenschappelijke regeling staat ook niet voor niets opgenomen dat er vijf jaar na dato sprake moet 

zijn van een evaluatie van de huidige regeling.  Aspecten die wat ons betreft daarin ook aan de orde 

moeten komen, zijn de volgende: 

 De wijze van financiering. 

De financiële afspraken in de gemeenschappelijke regeling moeten worden herzien om ze in 

lijn te krijgen met de nieuwe methodiek en ingezette koers. Het 1 op 1 doorsluizen van 

rijksmiddelen kan niet meer aan de orde zijn. De rijksmiddelen zijn in onze ogen gemeentelijke 

dekkingsmiddelen en Baanbrekers zal met de drie participerende gemeenten jaarlijks 

afspraken moeten maken over de uit te voeren taken en de daarvoor te ontvangen middelen.  

 Aandacht voor de integrale 3D-gedachte binnen het sociaal domein. 

Nu is de gemeenschappelijke regeling nogal eendimensionaal opgesteld en staan werk en 

inkomen centraal. Dit correspondeert niet meer met de nieuwe koers die door Baanbrekers is 

ingezet. 

 Aandacht voor samenwerking met en tussen verschillende instanties voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Kaderbrief 2020 

Met inachtneming van de hiervoor geformuleerde opmerkingen bij het koersdocument is de focus 

binnen de kaderbrief herkenbaar en bestaat er vertrouwen dat Baanbrekers haar taken ook in 2020 

naar behoren uit zal voeren. In inhoudelijk opzicht geeft de kaderbrief dan ook geen aanleiding tot het 

maken van opmerkingen.  

Het financiële kader zoals dat in de kaderbrief is geschetst, heeft verder geen gevolgen voor de 

gemeentebegroting. Ook in dit opzicht is er feitelijk geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

Niettemin plaatst ons college hierna toch nog twee kanttekeningen.  

Allereerst merken wij op dat Baanbrekers bij de totstandkoming van het koersdocument een aantal 

zogenaamde ’Slimmer opties’ heeft geformuleerd. De invulling van deze Slimmer opties resulteerden 

in een structurele besparing van € 2,3 mln. op jaarbasis. In de kaderbrief staat dat deze besparing bij 

nader inzien niet haalbaar is en wordt dan ook voorgesteld om deze structurele besparing te 

schrappen. Mede omdat een en ander kan worden opgevangen door een structureel voordeel op de 

lasten en baten voor de inkomensvoorziening (BUIG). Dit wordt veroorzaakt door een sneller dan 

landelijk gemiddelde daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij vinden dat Baanbrekers zich 

wat te gemakkelijk van deze aangegane verplichting voor besparingen afmaakt. Het realiseren van 

efficiencyslagen blijft gewenst om de organisatie efficiënter te krijgen zodat deze toekomstbestendig 

is. Wij vinden het daarom belangrijk dat Baanbrekers in het kader van de budgetcyclus periodiek laat 

zien welke besparingen er toch op dit gebied door efficiencyslagen of anderszins zijn gerealiseerd en 

hier dus ook actief op stuurt. Dit is ook in lijn met wat binnen het Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

is afgesproken. 
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Verder laat de doorkijk naar de meerjarenbegroting in de kaderbrief ook een meerjarig negatief 

resultaat op de deelnemingen zien. Baanbrekers bekijkt nog welke mogelijkheden er zijn om dit te 

verbeteren.  

 

Zienswijze van de raad van de gemeente Loon op Zand 

Er is besloten om als extra overweging onderstaande zienswijze op te nemen: 
 de gemeenschappelijke regeling te evalueren en naar aanleiding hiervan opnieuw vast te 

stellen. Hierbij in ieder geval rekening houdend met: 
o de wijze van financiering; 
o een integrale 3D aanpak; 
o aandacht voor samenwerking door Baanbrekers met en tussen verschillende 
instanties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

 bij de verdere doorontwikkeling van Baanbrekers rekening te houden met de (financiële) 
gevolgen van de verschillende scenario’s voor zowel Baanbrekers als gemeenten; 

 het granieten bestand in beeld brengen met daarbij wat vanuit Baanbrekers en de individuele 
gemeenten voor deze doelgroep ingezet kan worden en wie deze inzet verzorgd; 

 voor de verschillende PMC’s in beeld brengen wat de toegevoegde financiële en I of 
maatschappelijke meerwaarde is; 

 de mogelijkheden tot besparing inhoudelijk en financieel (deels) als taakstelling op te nemen 
in de financiële paragraaf van de kaderbrief; 

 over het al dan niet realiseren van de slimmer-opties en andere mogelijkheden tot verbetering 
in de bedrijfsvoering bij de BERAP’s te rapporteren; 

het algemeen bestuur van Baanbrekers van het voorgaande in kennis te stellen. 
 
Zienswijze van de raad van de gemeente Waalwijk 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming: 

1. Geen opmerkingen te maken over het beleidsinhoudelijke deel van de kaderbrief 2020 van 
Baanbrekers. 

2. De volgende zienswijze in te dienen op het schrappen van de slimmer-opties: 
 De bedragen behorende bij de slimmer-opties als taakstelling op te nemen in de 

financiële paragraaf van de kaderbrief. 
 Baanbrekers op te roepen om met voorstellen te komen hoe de taakstelling helemaal 

of voor een groot deel opgebracht gaat worden. 
 Het criterium dat de besparingen geen gevolgen mogen hebben voor de 

organisatiestructuur of de formatie los te laten. 
 Baanbrekers op te roepen tijdens de eerstvolgende DB vergadering een plan van 

aanpak te presenteren hoe de taakstellende bezuiniging gerealiseerd kan worden. Het 
is aan Baanbrekers of ze dat zelf doet of met behulp van externe ondersteuning. 

 De voortgang verantwoordt Baanbrekers periodiek in het DB en de 
bestuursrapportages. 
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Baanbrekers stimuleert beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt 
 
Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van 
de inwoners van deze drie gemeenten. Onze focus ligt hierbij op het zoveel mogelijk aan een reguliere en 
duurzame baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met vakmanschap en trots werken 
we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarbij de mens voorop staat. Dat is ons nadrukkelijke streven. De 
voordelen en (nieuwe) perspectieven van sociale en technologische innovatie zullen wij hierbij optimaal 
benutten. Eventuele schommelingen in de economische conjunctuur zijn we de baas door creatief en 
responsief te anticiperen op vraag en aanbod.  
 
In 2018 is met inbreng van en afstemming met onze stakeholders een geactualiseerde strategie vastgelegd in 
‘Kom in beweging. Koersdocument Baanbrekers 2.0’. De uitgangspunten in 
dit koersdocument zijn: 

 Zo regulier en duurzaam mogelijk werken. 

 Het welzijn van mensen staat voorop. 

 Focus op werk. 

 Aandacht voor een integrale aanpak. 

 Instroom, Doorstroom en Uitstroom als primair proces (IDU). 

 Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet.  

 Generieke opdrachtverstrekking door de gemeenten, tenzij… 

 Opereren binnen kwalitatieve en financiële kaders. 
 
In ons koersdocument maken we onderscheid tussen de twee doelgroepen 
waarvoor wij verantwoordelijk zijn:  
 

1. personen die onder de Participatiewet of IOAW/IOAZ/Bbz vallen; 
2. SW-medewerkers die bij Baanbrekers werken. 

 
Kandidaten uit de eerste groep doorlopen het primaire proces van Baanbrekers. Door de inzet van 
instrumenten wordt de inzetbaarheid van de kandidaat vergroot, zodat de match met een zo regulier mogelijke 
werkplek kan worden gemaakt (zie ook de illustratie van ons primaire proces op pagina 2). SW-medewerkers 
zijn al aan het werk bij of via Baanbrekers. Voor hen wordt op basis van het ontwikkelperspectief objectief 
beoordeeld welke werkplek het meest regulier is. Bij een eventuele overgang naar een reguliere werkgever is 
het van essentieel belang goede en duidelijke afspraken te maken. Denk hierbij aan een goede begeleiding en 
een warme overdracht. Voor diegenen waarvoor regulier werken niet (meer) aan de orde is, verzorgen wij een 
‘vangnet’.  
 
Voorop blijft staan dat wat we doen goed moet zijn voor de mensen voor wie we dit doen. Onze focus ligt dan 
ook op uitstroom van en perspectief voor mensen en niet zozeer op rendement. Voor onze werkzaamheden 
vragen we een vergoeding aan en voorbeeldfunctie van de gemeenten (denk hierbij aan inbesteding en het in 
dienst nemen en aan de slag helpen van talenten vanuit Baanbrekers bij de gemeenten). 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. 
 
Waalwijk, 9 januari 2019 
 
Ahmed Kansouh 
directeur 
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PRIMAIR PROCES 
 
In de illustratie hieronder is het primaire proces van Baanbrekers schematisch weergegeven. 
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RE-INTEGRATIE & PARTICIPATIE 

> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen  

Beschrijving van het programma 
Samen met het onderwijs, netwerkpartners en werkgevers brengen we mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in beweging. Ondanks dat de Participatiewet 
ervoor moet zorgen dat deze mensen een baan vinden, is dat nog geen 
vanzelfsprekendheid. Werkgevers hebben hier een actieve rol in, maar hebben nog 
extra ondersteuning en begeleiding nodig. Voorwaarde is dan wel dat de 
betreffende kandidaat ook écht betaald kán gaan werken. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 

 We kunnen loonkostensubsidie (LKS) inzetten. Dit gebeurt voor iedereen met 
een loonwaarde lager dan het wettelijk minimumloon. 

 LKS wordt ook ingezet voor niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Doorgaans zijn dit schoolverlaters 
(jongeren) vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs, die zonder hulp langdurig in 
een uitkerings- of WMO-traject of in de Jeugdzorg terechtkomen. 

 Met werkgevers gaan we in gesprek over de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hierbij kunnen we detachering, jobcoaching en jobcarving inzetten. Verder is groepswerk 
met vaste begeleiding soms een goede keuze. 

 Voor de mensen die niet in staat zijn betaald werk te verrichten, dienen wij samen met de gemeenten 
trajecten te initiëren die gericht zijn op het opheffen van belemmeringen en op het versterken van 
competenties om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Dit betreft een 
kwalitatieve ontsluiting met de gemeentelijke toegang tot zorg en welzijn. 

 Onze inzet rondom de jeugdwerkloosheidsvrije regio blijft gehandhaafd. 
 

De loonwaarde en begeleidingsbehoefte bepalen de plaatsingsmogelijkheden van de kandidaat. Ook na de 
plaatsing wordt ingezet op een maximale (door)ontwikkeling van de loonwaarde van de kandidaat. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen de volgende indicatieve categorieën: 

 Loonwaarde 75-100%: plaatsing op een reguliere arbeidsplaats zonder (structurele)subsidie, bij voorkeur 
door directe matching bij de poort maar soms ook via een traject, proefplaatsing of werkervaringsplaats 
(WEP) als opstap. >>> Betaalbaar uit het participatiebudget. 

 Loonwaarde 65-80%: plaatsing op een reguliere baan met een intensief traject en tijdelijke LKS, om deze 
mensen op termijn voldoende loonwaarde te laten opbouwen, en regulier zonder subsidie te kunnen laten 
werken. >>> Betaalbaar uit participatiebudget of BUIG. 

 Loonwaarde 35-70%: via de Wet banenafspraak, plaatsing op basis van loonwaarde bij een reguliere 
werkgever. Het verschil tussen loonwaarde en minimumloon wordt door Baanbrekers betaald. Vaak levert 
Baanbrekers tijdelijk jobcoaching. >>> Dekking via BUIG- en participatiemiddelen. 

 Loonwaarde rond 30%: beschut werk, voor degenen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder 
aangepaste omstandigheden kunnen werken.  

 

Focus op werk 
Kandidaten met een plaatsingsbeperking zijn in de regel (nog) niet arbeidsfit. Bijvoorbeeld omdat zij sollicitatie- 
of werknemersvaardigheden missen. Door het inzetten van aanbodversterkende maatwerkactiviteiten nemen 
we de plaatsingsbeperking waar mogelijk weg. Dit gebeurt in een IDU-traject (Instroom, Doorstroom en 
Uitstroom) dat een samenwerking is tussen Re-integratie & Participatie en de ProductMarktCombinaties 
(PMC’s) van het Leerwerkbedrijf. Via een opstap verrichten mensen werkzaamheden, zodat zij aantrekkelijker 
worden voor reguliere werkgevers. Dankzij de inspanningen van de matchers en accountmanagers is de weg 
vrij om de kandidaten te bemiddelen naar een zo regulier mogelijke werkgever. 
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LEERWERKINFRASTRUCTUUR  
> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 
 
Beschrijving van het programma  
Binnen de leerwerkinfrastructuur krijgen kandidaten uit de doelgroep de 
mogelijkheid om betaalde activiteiten te verrichten op locatie bij Baanbrekers 
binnen de PMC’s, die hiervoor zijn ingericht. Het leeuwendeel van de doelgroep 
bestaat uit SW-medewerkers. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 

 Doelgroep Participatiewet  
Uitstroom realiseren met behulp van de leerwerkinfrastructuur. Hierbij 
werken we volgens het IDU-model. Doelstelling is dat de re-
integratietrajecten zo kort mogelijk worden ingezet. 

 Doelgroep SW-medewerkers die bij Baanbrekers werken  
Beoordelen of de huidige werkplek de meest reguliere is. Blijkt na zorgvuldige beoordeling dat een 
werkplek bij Baanbrekers de meest reguliere, duurzame en zelfstandige werkplek is, dan bieden wij werk 
(vangnet).  
Ook voor SW-medewerkers die gebruik maken van de terugkeergarantie dient Baanbrekers werkplekken 
beschikbaar te hebben. 

 
Onderzoek van samenwerkingsvormen met externe partners 
We brengen in beeld welke reguliere werkgevers bereid en in staat zijn om kandidaten vanuit de 
Participatiewet en/of SW-medewerkers op te nemen. Doelstelling hierbij is zoveel mogelijk matches te maken. 
Uitgangspunt voor deze samenwerkingsvormen is het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de 
bedrijfsprocessen naar de externe partner. 
 
Aanpassen van de infrastructuur rekening houdend met vangnet 
We maken een keuze welke leer- werkactiviteiten nodig zijn voor re-integratieactiviteiten en ons vangnet. Het 
resultaat kan zijn: 

 Afstoten van activiteiten en of PMC’s. 

 Afscheid nemen van opdrachtgevers. 
 
Als gevolg hiervan zal er indien mogelijk een aanpassing plaatsvinden van de infrastructuur. Belangrijke 
bijdrage aan het succes is dat gemeenten als voorbeeld dienen voor het bieden van zo regulier mogelijk werk 
en maximaal werk onderbrengen bij Baanbrekers (inbesteding). 
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INKOMENSONDERSTEUNING  
> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 

 
Beschrijving van het programma 
De Participatiewet en de Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan 
Gemeenten (BUIG) bepalen voor een belangrijk deel de activiteiten van 
Inkomensondersteuning. De soort en hoogte van de uitkering en het aantal 
personen dat hiervan gebruik maakt, zijn variabelen die de workload en financiële 
impact bepalen, net zoals de inzet op handhaving en terugvordering van 
debiteuren. Wij anticiperen hierop door de personele bezetting die noodzakelijk is 
om de doelgroep te bedienen te laten meebewegen. Bij blijvende 
hoogconjunctuur reduceren wij de personele bezetting. 
 
Zo regulier en duurzaam mogelijk werken 
Invordering 
Invordering van ten onrechte betaalde uitkeringen blijft speerpunt. Naast BUIG-gelden wordt ook ingevorderd 
bij onterechte Bijzondere Bijstand en Bbz. De inzet van het Bestuurlijk AfpakTeam bij ondermijning voor 
uitkeringsgerechtigden uit Waalwijk wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid naar andere gemeenten. Het 
debiteurenbestand wordt opgeschoond, rekening houdend met niet (of nauwelijks) inbare vorderingen.  
 
Handhaving 
Handhavers aan de poort én op het portfolio zorgen ervoor dat uitkeringsfraude wordt voorkomen en 
opgespoord.  
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 
De regeling waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van de baten moet worden terugbetaald aan het 
Rijk wordt gecontinueerd. 
 
Bijzondere bijstand 
Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het gebied van bijzondere bijstand voor. 
Uitvoering gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. 
Veel aanvragen zijn enkelvoudig en gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum 
inkomensniveau. Uitvoering zetten we voort volgens de huidige werkafspraken. 
 
Generieke opdrachtverstrekking door de gemeenten, tenzij… 
Bestuurlijk InterventieTeams van gemeenten (BIT) 
Vanwege de toenemende focus vanuit het sociaal domein op handhaving en op rechtmatigheid worden 
handhavers van Baanbrekers ingezet voor de Bestuurlijke InterventieTeams van de gemeenten Waalwijk en 
Loon op Zand en het Heusdens interventieteam (HIT). Voor de inzet ontvangt Baanbrekers een uurvergoeding. 
 
Wijkgericht werken 
We maken per gemeente afspraken over de samenwerking tussen Baanbrekers en de wijkteams.  
 
Huisvesting statushouders 
Voor de huisvesting in de gemeente Waalwijk wordt vanuit Baanbrekers een coördinator uitvoering huisvesting 
ingezet. De kosten worden verrekend. 
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BEDRIJFSVOERING & OVERHEAD  

> Speerpuntactiviteiten en doelstellingen 

Beschrijving van het programma  
Bedrijfsvoering & overhead ondersteunt en faciliteert vanuit een proactieve 
houding. Vaak onzichtbaar op de achtergrond wordt de dienstverlening als 
vanzelfsprekend ervaren. Bedrijfsvoering & overhead vervult de belangrijke rol 
om de (interne) klant te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. De 
(financiële) informatie is juist, tijdig en volledig en de afdeling wordt gezien als de 
hoeder van de beschikbare (financiële)middelen die efficiënt worden ingezet. Er 
is een drive en cultuur van continu verbeteren van processen en 
werkzaamheden. 
 
Bedrijfsvoering & overhead zorgt ervoor dat Baanbrekers aantoonbaar een 
betrouwbare partner is. Dat uit zich in de diverse certificeringen voor onze bedrijfsvoering en hoe we omgaan 
met Informatieveiligheid en privacy. Maar dit geldt ook voor de financiële rapportages en control statements. 
 
Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 
De kwaliteit van de dienstverlening van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de gemeenten staat voorop. 
Het is aan Baanbrekers om binnen deze door de gemeenten aangegeven financiële en kwalitatieve kaders te 
opereren. Jaarlijks stelt Baanbrekers een reële en sluitende begroting op. Deze begroting vormt een directe 
vertaling van de aangegeven kwalitatieve dienstverleningsopdrachten, die worden uitgevoerd en welke 
financiële middelen hiervoor vanuit de gemeenten worden verstrekt. De dienstverleningsovereenkomst van 
Baanbrekers aan Ruelong b.v. (WML Facilitair) wordt gecontinueerd. Eventuele financiële tekorten uit Ruelong 
b.v. worden vanuit de garantstelling bij Baanbrekers zichtbaar in het resultaat op deelneming.  
Voor de uitwerking van het koersdocument kunnen incidentele middelen worden ingezet om de bijdragen van 
de gemeente te beperken. 
 
Het onderbrengen van SW-medewerkers bij reguliere werkgevers heeft voor Bedrijfsvoering & overhead op de 
langere termijn mogelijk een afname van dienstverlening tot gevolg. Denk hierbij aan minder systemen en 
werkplekken, reducering ruimte en mogelijk het afstoten van delen van het gebouw. 
 
Kwaliteit en ontwikkeling mogen geld kosten 
Door leden van het bestuur van Baanbrekers en gemeenteraadsleden is aangegeven dat de focus ligt op de 
inhoud van de dienstverlening van Baanbrekers. Kwaliteit en ontwikkeling mogen geld kosten is hierbij het 
credo. Waarbij moet worden aangetekend dat er uiteraard grenzen aan het geld zitten en daarmee dus ook 

aan de kwaliteit en de ontwikkeling. 
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FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN  
> Doelstellingen 

Voor onze werkzaamheden vragen we aan de deelnemende gemeenten een 
financiële vergoeding. Op basis van de actuele dienstverlening eind 2018 en de 
Rijksvergoedingen volgens de Septembercirculaire 2018 bedraagt deze voor het 
jaar 2020 7,7 miljoen euro.1 Kostenindexaties en mutaties in de 
Rijksvergoedingen, dan wel wijziging in de Gemeenschappelijke 
Regeling/opdracht van Baanbrekers kunnen de hoogte van dit bedrag 
beïnvloeden. De hieraan verbonden kosten zullen additioneel aan de vergoeding 
worden toegevoegd.  
 
Doorkijk naar de meerjarenbegroting 
Belangrijkste financiële uitgangspunten: 

 De geactualiseerde meerjarenbegroting heeft geen financiële consequenties voor de gemeenten. Alle 
wijzigingen passen binnen de gemeentelijke bijdragen die reeds door de gemeenten zijn goedgekeurd.  

 De gemeentelijke bijdrage is verhoogd met 1,2 miljoen euro. Tot 2019 werd dit bedrag vanuit de 
Rijksvergoeding Wwb klassiek rechtstreeks vanuit het Rijk aan Baanbrekers ter beschikking gesteld. 
Vanaf 2019 is deze uitkering onderdeel van de algemene Rijksuitkering van de deelnemende 
gemeenten, maar maakt wel deel uit van het budget van Baanbrekers. 

 Op 17 december 2018 is door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers een besluit genomen over het 
koersdocument Baanbrekers 2.0. De financiële gevolgen hiervan zijn niet in de geactualiseerde 
meerjarenbegroting verwerkt. Voor nu is gekozen om een begroting te presenteren op basis van het 
huidige beleid en de reële lasten en baten die daarbij horen. 

 In de meerjarenbegroting is de begrotingspost ‘slimmer-opties’ geschrapt. Echter, deze lijst is niet 
verdwenen. Daar waar mogelijk, verstandig of noodzakelijk zal hieraan uitvoering worden gegeven. 
Het positieve effect op het financiële resultaat zal worden meegenomen op het moment dat het zich 
daadwerkelijk voordoet. 
 

 

                                                           
1 Dit bedrag is inclusief 1,2 miljoen euro Rijksvergoeding Wwb klassiek, dat sinds 2019 onderdeel is van de Algemene uitkering van het Rijk van de 
deelnemende gemeenten. Het maakt wel deel uit van het budget van Baanbrekers. 

Bedragen                                               

x €1.000

Geactualiseerde 

begroting 2019

2020 2021 2022

Saldo per programma

Inkomensondersteuning 3.159 2.469 2.638 2.758

Re-integratie en Participatie -2.891 -3.027 -3.161 -3.268

Leerwerkstructuur 646 325 338 239

Bedrijfsvoering en Overhead -7.232 -6.693 -6.838 -6.693

Resultaat deelneming -466 -581 -580 -595

Totaal deelprogramma's -6.785 -7.506 -7.604 -7.558

Mutaties reserves 116 -17 138 0

Sub totaal -6.669 -7.523 -7.466 -7.558

Gemeentelijke bijdragen 7.573 7.685 7.579 7.934

Resultaat 904 162 113 376
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers;  
 
gelet op: 
 
 artikel 212 van de Gemeentewet; 
 de Wet gemeenschappelijke regelingen;  
 het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten; 
 de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers.  
 
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2019; 
 
 
b e s l u i t:  
 
vast te stellen de navolgende Financiële Verordening Baanbrekers ex artikel 212 
Gemeentewet: 
 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Baanbrekers: Baanbrekers: De uitvoeringsorganisatie opgericht per 1 

januari 2013 en vanaf die datum voor de aangesloten 
gemeenten actief op het terrein van werk en inkomen. 

b. aangesloten gemeenten: gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk; 
c. afdeling: organisatorische eenheid binnen de organisatie van 

Baanbrekers; 
d. administratie: 

 
het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken 
en verstrekken van informatie ten behoeve van het 
besturen, het functioneren en het beheersen van 
(onderdelen van) de organisatie van Baanbrekers en 
ten behoeve van de verantwoording die daarover 
moet worden afgelegd; 

e. financiële administratie: 
 

het onderdeel van de administratie dat omvat het 
systematisch maken en verwerken van aantekeningen 
betreffende de financiële gegevens van (onderdelen 
van) de organisatie van Baanbrekers, om te komen tot 
een goed inzicht in: 

1. de financieel-economische positie; 
2. het financiële beheer; 
3. de uitvoering van de begroting; 
4. het afwikkelen van vorderingen en schulden; 
5. alsmede tot het afleggen van rekening en 

verantwoording daarover; 
f. administratieve organisatie: 

 
het stelsel van organisatorische maatregelen gericht 
op het tot stand brengen en het in stand houden van 
de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke 
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informatieverzorging ten behoeve van de 
verantwoordelijke leiding; 

g. financieel beheer: 
 

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het 
beheer van middelen en het uitoefenen van rechten 
van Baanbrekers; 

h. rechtmatigheid 
 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en 
regelgeving; 

i. doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo 
beperkt mogelijke inzet van middelen; 

j. doeltreffendheid 
 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten 
van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. 

  
  

ALGEMEEN 
ARTIKEL 2. (VERVALLEN) 
 
TITEL 1. BEGROTING EN VERANTWOORDING 

ARTIKEL 3. PROGRAMMABEGROTING EN JAARSTUKKEN 

1. Het algemeen bestuur stelt de indeling van de begroting vast met inachtneming van 
het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.  

2. Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraden de ontwerpbegroting aan en 
verzoekt de deelnemende gemeenten hierop zienswijzen in te dienen.  

3. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast en zendt de begroting naar de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en naar Provinciale Staten als 
financieel toezichthouder. 

4. Het dagelijks bestuur biedt de gemeenteraden de voorlopige jaarstukken, bestaande 
uit de jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar ter 
kennisname aan. 

5. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarstukken en stelt de definitieve jaarstukken 
vast. 

6. Het dagelijks bestuur zendt de jaarstukken aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten, en aan Provinciale Staten als financieel toezichthouder.  

ARTIKEL 4. KADERS BEGROTING 

Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks vóór 1 april de gemeenteraden een kaderbrief aan 
met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het 
volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Het algemeen bestuur neemt kennis 
van deze kaderbrief.  
 

ARTIKEL 5. AUTORISATIE BEGROTING EN INVESTERINGSKREDIETEN 

1. Het algemeen bestuur geeft met het vaststellen van de begroting opdracht aan het 
dagelijks bestuur om de doelstellingen van de begroting te realiseren en de diensten 
te verlenen. 

2. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en 
de lasten per programma. 
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3. Bij de begrotingsbehandeling geeft het algemeen bestuur aan van welke nieuwe 
investeringen het bestuur op een later tijdstip een afzonderlijk voorstel voor 
autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe 
investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van het in 
de begroting opgenomen investeringsplan geautoriseerd. 

4. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van 
de begroting is geautoriseerd, legt het dagelijks bestuur voorafgaand aan het 
aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel voor aan het algemeen 
bestuur.  

5. De door het algemeen bestuur beschikbaar gestelde investeringskredieten blijven in 
de daaropvolgende jaren beschikbaar totdat het algemeen bestuur anders besluit.  

 

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 

1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur in de daartoe afgesproken 
frequentie door middel van een bestuursrapportage. 

2. De bestuursrapportage gaat in op: 
a. De realisatie van, en de afwijkingen op de begroting;  
b. verwachte afwijkingen op het beleid; 
c. alsmede andere relevante ontwikkelingen. 

3. Indien nodig stelt het algemeen bestuur een begrotingswijzing vast ter actualisatie 
van de begrotingsbudgetten en investeringskredieten.  

 

ARTIKEL 7. BIJDRAGEN VAN EN VERREKENINGEN MET DE GEMEENTEN 

1. De bijdragen van de gemeenten voor diensten en producten, die gezamenlijk zijn 
overeengekomen worden bepaald op basis van een verdeelsleutel die vastgesteld 
wordt in de kaderbrief en de begroting, conform de uitgangspunten zoals vastgelegd 
in de gemeenschappelijke regeling.  

2. De bijdragen worden geraamd in de begroting en indien noodzakelijk bijgesteld in 
de tussentijdse rapportages. 

3. Buiten de gezamenlijke producten en diensten voor de gemeenten die zijn 
overeengekomen, kunnen er extra opdrachten en diensten in opdracht van een of 
meer gemeenten worden uitgevoerd door Baanbrekers. De kosten hiervan worden 
bij de opdrachtgevende gemeente in rekening gebracht. 

4. Baanbrekers heeft geen winststreven. Alle nadelige en voordelige resultaten worden 
met uitzondering van de onttrekkingen en toevoegingen aan de 
bestemmingsreserves ten laste c.q. ten gunste van de gemeenten gebracht. 

ARTIKEL 8. (VERVALLEN) 

 
TITEL 2. FINANCIEEL BELEID 

ARTIKEL 9. INVESTEREN, WAARDEREN & AFSCHRIJVEN VAN VASTE ACTIVA 

Het dagelijks bestuur stelt eens per vier jaar een nota op met de beleidsregels voor 
investeren, waarderen & afschrijven van vaste activa. 
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ARTIKEL 10. RESERVES EN VOORZIENINGEN  

1. In de kaderbrief, begroting en jaarstukken wordt inzicht gegeven in de stand en 
ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. 

2. Reserves worden gevormd en opgeheven door het algemeen bestuur. Het algemeen 
bestuur mag afzien van een algemene reserve. Als de risico’s groter zijn dan het 
weerstandsvermogen, wordt het benodigde weerstandsvermogen geacht aanwezig 
te zijn bij de gemeenten. 

ARTIKEL 11. FINANCIERINGSFUNCTIE  

Het dagelijks bestuur draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor de 
uitvoering van de richtlijnen zoals vastgelegd in het Treasurystatuut. 

ARTIKEL 12. INFORMATIEPLICHT  

Het dagelijks bestuur informeert vooraf het algemeen bestuur en neemt pas een besluit 
nadat het algemeen bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen 
ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen voor aankopen van goederen, werken en 
diensten voor zover deze buiten de begroting en investeringsprogramma’s vallen.  

TITEL 3. FINANCIËLE ORGANISATIE EN ADMINISTRATIE 

ARTIKEL 13. ADMINISTRATIE 

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor: 
a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de regeling als geheel 

en in de onderdelen daarvan; 
b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste 

activa, voorraden, vorderingen en schulden, contracten; 
c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van 

kostencalculaties; 
d. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, 
de begroting en relevante wet- en regelgeving; 

e. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan 
ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de 
gestelde beleidsdoelen. 

ARTIKEL 14. FINANCIËLE ORGANISATIE 

Om aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording te kunnen voldoen 
draagt het dagelijks bestuur zorg voor: 
a. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; 
b. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 

laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 
c. de te maken afspraken met de organisatieonderdelen over de te leveren prestaties, 

de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de 
voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; 

d. de regels voor de verlening van decharge over het gevoerde beheer van de diensten. 
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ARTIKEL 15. AANBESTEDING EN INKOOP 

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding 
van goederen, werken en diensten met inachtneming van de geldende regels vanuit de 
Europese Unie. 

 
ARTIKEL 16. INTERNE CONTROLE 

1. Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening 
en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse 
interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de 
rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks 
bestuur maatregelen tot herstel. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de interne toetsing van een aantal 
organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke 
informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen.  

 
 
TITEL 4. SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 17. INTREKKEN OUDE VERORDENING EN OVERGANGSRECHT 

De Financiële verordening Baanbrekers en gelieerde entiteiten 2018 ex artikel 212 
Gemeentewet, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur op 18 december 
2017, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar 
voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt. 

ARTIKEL 18. INWERKINGTREDING 

Deze verordening treedt in werking na bekendmaking, met dien verstande dat de 
begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie 
voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van het begrotingsjaar 
2019 voldoen aan de bepalingen van deze verordening. 

ARTIKEL 19. CITEERTITEL 

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële verordening 
Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019, 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
mr. A.H. Kansouh     R. Bakker 
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Voorstel inzake 
 

 Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-
lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Vaststellen van de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Financiële 
gevolgen 

geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

De financiële verordening is een verplichting op grond van artikel 212 
Gemeentewet en raakt direct de inrichting van de administratieve organisatie. 

Relatie BB 2.0 Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

Nvt - - 

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

Nvt - 

Besluit van AB 27 mei 2019 Vaststellen van de Financiële verordening ex 
artikel 212 Gemeentewet 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja, ntb RdJ en/of CK. 

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Gemeenteraden ter 
kennisname 

nee  

 
 

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

Aanleiding 
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet dient het algemeen bestuur (periodiek) een 
financiële verordening vast te stellen. Op 18 december 2017 heeft het algemeen bestuur de 
financiële verordening 2018 vastgesteld. Deze verordening was ook van toepassing verklaard op de 
gelieerde entiteiten. Voor Ruelong BV, stichting Fidant en stichting SBW zijn echter het Burgerlijk 
Wetboek titel 2 van toepassing. Voor Baanbrekers is het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten van toepassing. De interne regelgeving was op dit gebied niet in lijn met 
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de wetgeving. Met het intrekken van de oude verordening en het vaststellen van de nieuwe 
verordening wordt dit gecorrigeerd. 
Ook zijn enkele artikelen op onderdelen aangepast, en is voor de zienswijzeprocedure nu beter 
aangesloten bij de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststellen van de verordening moet deze gepubliceerd worden op overheid.nl en ter 
kennisname aan Gedeputeerde Staten worden gezonden.  
 
Beslispunten 

-Vaststellen van de financiële verordening  Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet, 
conform bijgaand ontwerp. 

 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) (ontwerp) Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 
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Voorstel inzake 
 

Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 

Steller A. Grootswagers 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.  van de Ven 

Datum bestuur  27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Gevraagd wordt om de Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 
gemeentewet 

Financiële 
gevolgen 

Geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen  

Gevolgen MT-
systemen 

De controleverordening is een verplichting gebaseerd op artikel 213 GW en 
raakt direct de inrichting van de administratieve organisatie. 

Relatie BB 2.0 N.v.t.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

25-04-2019 
06-05-2019  

A.Grootswagers Beleidsteam 
MT 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT  

Besluit van AB  27 mei  2019 vastgesteld/afgewezen/aangehouden: 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling De verordening wordt binnen twee weken 
na vaststelling toegezonden aan 
Gedeputeerde Staten 

Website/intranet Z.s.m. na 
vaststelling 

 

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling  

Anders Datum/NVT  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

De gemeentewet artikel 213 legt de verplichting op tot het hebben van een  controleverordening. 

Een controleverordening ex art. 213 staat stil bij de accountantscontrole, de spelregels en de 

reikwijdte ervan. In de vorige verordening is opgenomen dat een auditcommissie zou worden 

ingesteld. Bij besluit van december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten geen auditcommissie 

in het leven te roepen. De hierbij gevoegde controleverordening  Baanbrekers ex artikel 213 

gemeentewet is  hierop aangepast.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling 

Bijlage(n) Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 gemeentewet 
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CONTROLE PROTOCOL RECHTMATIGHEID 
 

Voor de accountantscontrole op de  
jaarrekening 2019 van Baanbrekers  
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 

gelet op 

 Artikelen 186, 197 en 213 van de Gemeentewet;  

 de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

 het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado); 

 het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2019 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen Controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2019.  
 

1. Inleiding 

 
Het bestuur van Baanbrekers moet (evenals gemeenten en provincies) verantwoording afleggen over 
de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De 
rechtmatigheid is voor Baanbrekers expliciet een onderdeel van de accountantscontrole. Object van 
controle is de jaarrekening 2019 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2019 en 
verder zoals uitgeoefend door of namens het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Voor het 
beoordelen van het rechtmatig handelen van Baanbrekers is het normenkader rechtmatigheid de 
kaderstelling van het bestuur. Zij geeft vorm en sturing aan de controle op de rechtmatigheid door 
lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te leggen en door die regels algemener dan wel specifiek te 
maken. De  daadwerkelijke  controle op het rechtmatig handelen vindt gedurende het jaar  plaats 
aan de hand van een uitvoeringsplan: het (interne) controleplan.                                                                                 
De hoofdlijnen ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 
door het bestuur zijn vervolgens geregeld in een controle protocol. De daadwerkelijke  opdracht voor 
de accountantscontrole is gelegen in de controle verordening. 
Dit controle protocol is niet van toepassing op Rue Long, als b.v. wel indirect op SBW en Fidant welke 
qua rechtmatigheid  onderdeel uitmaken van de Baanbrekers controle. 
 
1.1 Doelstelling 
 
Dit controle protocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 
reikwijdte van de accountantscontrole in het jaar waarop het protocol van toepassing is, de daarvoor 
geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 
voor de controle van de jaarrekening  van Baanbrekers. In dit verband is tevens van belang de reeds 
genoemde controle verordening, het normenkader rechtmatigheid en de nadere uitwerking in het 
controleplan.  
 
 
1.2 Wettelijk kader  
 

De Gemeentewet (GW), artikel 213 lid 2, schrijft voor dat het algemeen bestuur één of meer 
accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle 
van de in artikel 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De bevoegdheid van de 
accountant om informatie te vergaren is vastgelegd in de controle verordening.  
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In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het algemeen bestuur nadere 
aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de 
opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader 
van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Hiermee wordt gedoeld 
op het normenkader rechtmatigheid. 
 
Met dit controle protocol stelt Baanbrekers nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn voor het 
controlejaar 2019. 
 

1.3 Procedure 

 
Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt waar nodig 
(afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de manager Bedrijfsvoering & Control  van 
Baanbrekers . Indien gewenst vindt er ook afstemming plaats met de directeur en overige van belang 
zijnde functionarissen van Baanbrekers. 
 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

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

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

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

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

-  De verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 
- Daarnaast wordt een oordeel afgegeven over handelingen die mogelijk financiële gevolgen  
              kunnen hebben voor de organisatie. 
 
Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
gesteld op grond van artikel 213, lid 6 GW alsmede regels afkomstig van Nederlandse 
Beroepsorganisatie van accountants (NBA ) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden ( Bado): dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties 
rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met 
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder interne verordeningen”. 
 
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden 
onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk 
gebruikscriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het 
volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Het algemeen 
bestuur stelt via dit protocol de reikwijdte vast van de accountantscontrole. 
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Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zijn voor een controle 
protocol van belang het begrotingscriterium, het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik en het 
voorwaarden criterium. 
 
Het begrotingscriterium 
Via de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 GW is nader 
uitgewerkt hoe moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving 
van de activiteiten en het bijbehorende bedrag van het programma passen. 
 

Het criterium misbruik & oneigenlijk gebruik 
Onder misbruik wordt verstaan het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van 
gegevens met als doel ten onrechte overheidssubsidies of -uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel 
een te laag bedrag aan heffingen aan de overheid te betalen.  
Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel 
tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de 
bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan. Voor 
bestaande procedures wordt getoetst in hoeverre deugdelijke maatregelen ter voorkoming van 
misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen. Daarbij is de vooronderstelling gerechtvaardigd 
dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter 
waarborging van de getrouwheid van de financiële verantwoording. 
 
Het voorwaardencriterium 
Door het algemeen bestuur zijn in verschillende verordeningen en besluiten voorwaarden 
opgenomen. Voor alle geldstromen (zowel besteding als inning) dient ondubbelzinnig vast te staan 
welke voorwaarden, waarop door de accountant moet worden getoetst, er op van toepassing zijn. 
Uitgangspunt daarbij is dat vooralsnog het huidige informele beleid wordt bekrachtigd en er met 
name jegens derden niet met terugwerkende kracht strengere normen zullen worden toegepast.  
 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is de basis vastgelegd voor de 
bepaling welke posten materieel zijn voor de oordeelsvorming over de getrouwheid en 
rechtmatigheid van de verantwoording.  In het Bado zijn minimumeisen voor de in de controle te 
hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven.  De goedkeuringstoleranties mogen scherper 
maar niet soepeler dan deze minimumeisen worden vastgesteld. Dit moet dan wel worden toegelicht 
in de controleverklaring. Volgens het Bado dient de door de accountant te hanteren 
goedkeuringstolerantie te worden vastgesteld op maximaal 1% van de omvangsbasis. Zoals ook in de 
nota van toelichting op het Bado is genoemd, wordt de omvangsbasis in zijn algemeenheid door de 
accountant gekozen, rekening houdend met de soort huishouding en de activiteiten van de 
organisatie waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd.  
De verdere regelgeving met betrekking tot het jaarlijks opstellen van de begrotings- en 
verantwoordingsstukken vindt zijn weerslag  in het Besluit begroting en verantwoording (BBV). De 
commissie BBV draagt zorgt voor het eenduidig uitvoeren en toepassen 1van het BBV, ondermeer 
door het uitbrengen van een kadernota rechtmatigheid. 

                                                      
1 Voor een verdere  toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten (Staatsblad 2002, 
68), het NIVRA-discussierapporten ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en provincies’, de kadernota 
Rechtmatigheid, de (commissie) BBV en de ledenbrieven van de VNG.  
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De in het Bado vastgelegde minimumeisen zijn: 

 Strekking controleverklaring: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 
rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren 
(professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van 
professional judgement. De accountant richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt 
verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie2. De accountant richt de controle in op het ontdekken van 
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, rechtmatigheden, (financiële) 
procesmatige juistheden, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties. 

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

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

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

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

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

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

De rapporteringstolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend 
uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het 
verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringstolerantie leidt in beginsel niet tot aanvullende 
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. De 
rapporteringstolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, gelijk aan de 
goedkeuringstolerantie (1%) of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals              
€ 100.000. De rapporteringstoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het  
bestuur specifiek nader terug wil zien, zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt.  

                                                      
2 Door de toepassing van een risicoanalyse wordt bepaald of en welke  transacties  worden gecontroleerd. Met een 
cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt.  
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De rapporteringstolerantie wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op 1 % van de totale lasten 
van de jaarrekening. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringstolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit 
bedrag overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.               
Interne controle verstrekt Baanbrekers en haar bestuur via het jaarverslag interne controle volledige 
inzage  in de in een begrotingsjaar geconstateerde  fouten en onzekerheden om vervolgens vast te 
stellen of de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet wordt aangetast. 

4. Accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing 2019  

 

Aan de hand van het normenkader rechtmatigheid  worden verbijzonderde interne 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien er bij de accountantscontrole materiële financiële 
onrechtmatige handelingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage betrokken mits en 
voor zover het door het algemeen bestuur in verordeningen, vastgestelde (financiële) regels of door 
hogere overheden vastgestelde (financiële) regels betreft.  
 
Uitsluiting accountantscontrole 
Het inkoop – en aanbestedingsbeleid wordt uitgesloten van accountantscontrole voor contracten die 
zijn aangegaan in en vóór begrotingsjaar 2019, waarmee toekomstige kosten die voortvloeien uit 
deze reeds aangegane contracten, voor de resterende looptijd van dit contract niet meewegen in het 
rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Uitsluiting van (fouten en onzekerheden van) Europese 
aanbestedingen is wettelijk niet mogelijk. Deze zijn altijd onderwerp van onderzoek.”  
 
5. Rapportering accountant 

 

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

weergegeven als volgt: 

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

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 
Gesignaleerde fouten en onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
dit controle protocol overschrijden, worden gerapporteerd in het accountantsverslag. De accountant 
rapporteert ook over eventuele uitkomsten  met betrekking tot de betrouwbaarheid en de 
continuïteit van de door de Baanbrekers gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging. 
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Controleverklaring 
In de controleverklaring wordt, zoals wettelijk voorgeschreven, op een gestandaardiseerde wijze de 
uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor het algemeen bestuur zodat deze de 
opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019. 
 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris      de voorzitter, 
 
 
 
mr A. H. Kansouh     R. Bakker  
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Voorstel inzake 
 

 Het controleprotocol  rechtmatigheid 2019 

Steller A.Grootswagers 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.van de Ven 

Datum bestuur  27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Vaststellen van het controleprotocol  rechtmatigheid Baanbrekers 2019 
Instemmen  met het , als gevolg van de herinrichting, uitsluiten van het inkoop-
en aanbestedingenbeleid. 

Financiële 
gevolgen 

Geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen  

Gevolgen MT-
systemen 

Ja, direct gevolgen voor de interimcontrole 2019. Er moet een controleprotocol 
aanwezig zij 

Relatie BB 2.0 N.v.t.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

25-04-2019 
06-05-2019  

A.Grootswagers Beleidsteam 
MT 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT  

Besluit van AB  27 mei 2019 Afgewezen/ aangehouden/vaststellen: 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                     R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling  

Anders Datum/NVT  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

 
Jaarlijks moet er een controleprotocol worden vastgesteld. De interim controle 2019 is namelijk 
gebaseerd op enerzijds de verordening art. 213 Gemeentewet en anderzijds de reikwijdte zoals 
deze is vastgelegd in het controleprotocol.  
De herinrichting  van het inkoop- en aanbestedingenbeleid is nog niet voltooid. Reden om deze uit 
te sluiten van de accountantscontrole en dit als zodanig ook op te nemen in het protocol. Dit neemt 
echter niet weg dat de accountant een zogenaamde spendanalyse uitvoert: een controle op het 
totaal aan ingekochte diensten (€) ten opzichte van de spelregels rondom aanbesteding. 
 
Argumenten (pro’s) 
- Het opstellen van een controleprotocol is noodzakelijk om de reikwijdte van de controle aan te 
geven. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Het niet opstellen van een dergelijk protocol, met in dit geval een specifieke passage rondom 
uitsluiting, leidt erin 2019 toe dat er op-aanmerkingen komen ten aanzien van het inkoop-en 
aanbestedingenbeleid alsmede waarop deze in de praktijk wordt uitgevoerd. De discrepantie tussen 
beleid en uitvoering is echter bekend; reden waarom er sedert wordt gewerkt aan herinrichting van 
het beleid. 

  

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling 

Bijlage(n) controleprotocol   rechtmatigheid 2019 

 



 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

Normenkader Rechtmatigheid 2019 
Baanbrekers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Normenkader rechtmatigheid 2019 Baanbrekers   -2- 
 

Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 
gelet op 

 artikel 213 van de Gemeentewet;  

 de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

 het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 17 mei 2019 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen Normenkader rechtmatigheid 2019 Baanbrekers . 
 
 
 
Aanleiding 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling  verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De kaders 
van de bijbehorende rechtmatigheidscontroles zijn terug te vinden in het normenkader 
rechtmatigheid: een inventarisatie van de relevante regelgeving van hogere overheden en 
van de organisatie zelf. 
Dit normenkader is niet van toepassing op Rue Long, als b.v. wel indirect op SBW en Fidant 
welke qua rechtmatigheid onderdeel uitmaken van de Baanbrekers controle. 
 
Het vaststellen van het normenkader gebeurt door het algemeen bestuur. Zij geeft vorm en 
sturing aan de controle op de rechtmatigheid door lokale beleidsvoorkeuren in regels vast te 
leggen en door die regels  algemener dan wel specifieker te maken. Zij heeft zo een 
bepalende rol in het vaststellen van wat het beleid is en aan welke rechtmatige voorwaarden 
moet worden voldaan om het beleid uit te voeren. 
Het normenkader wordt gewijzigd als nieuwe wet- en regelgeving gevolgen heeft voor het 
financiële beheer, zie onderstaande uitwerking.  
 
Nuancering definitie rechtmatigheid als wettelijke toetsingsnorm 
De kadernota rechtmatigheid (opgesteld door de commissie BBV) bepaalt de reikwijdte en 
de inhoud van het verplicht op te stellen normenkader rechtmatigheid. De commissie BBV 
geeft in haar kadernota zwaarwegende adviezen waarvan niet mag worden afgeweken tenzij 
er doorslaggevende en goed gedocumenteerde argumenten zijn. 
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt onderscheid gemaakt 
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de 
accountantscontrole. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er 
een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, 
lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Met andere woorden: het gaat 
om de financiële beheershandelingen. 
Daarbij wordt de volgende nuance aangebracht:Handelingen en beslissingen van niet 
financiële aard moeten wel in algemene zin worden betrokken in het normenkader; inclusief 
inschatting van algemeen risicobeleid- en beheer. Immers niet-financiële handelingen 
kunnen wel leiden tot financiële risico's. 
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Kader 
Dit kader moet als volgt worden gelezen: in de eerste twee kolommen wordt een algemene 
omschrijving gegeven die overeenkomt met een mogelijke algemene aanduiding van 
programma’s en/ of producten. In de derde kolom wordt een en ander nader uitgewerkt 
naar specifieke activiteiten welke onder zo’n programma/ product kunnen vallen. In de 
vierde kolom wordt  aangegeven of de te toetsen algemene wet- en regelgeving  direct een 
relatie heeft met de (financiële) organisatie. Daarnaast wordt er aangegeven welke wetten 
en regels een directe relatie hebben met het Information Security Management System 
(ISMS). 
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Programma’s   producten Omschrijving Financieel 
risico 

Relatie 
ISMS 

Opmerking 

  Wetten    

Algemeen Regelgeving 
extern 

Algemene verordening 
gegevensbescherming 

Ja Ja Betreft Europese regelgeving, van toepassing 
vanaf 25 mei 2018. 

 Regelgeving 
extern 

Grondwet Ja Ja Hierin staat onder andere hoe de provincies en 
gemeenten moeten functioneren. 

 Regelgeving 
extern 
 

Burgerlijk Wetboek 
 

Ja Ja In verband met de privaatrechtelijke 
arbeidsovereenkomsten. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Ja Nee  

 Regelgeving 
extern 

EU aanbestedingswet Ja Ja Relatie met het inkoopbeleid. 

 Regelgeving 
extern 
 

Gemeentewet Ja Nee Voor wat betreft het algemeen financieel 
middelenbeheer. 

 Regelgeving 
extern 
 

Algemene wet bestuursrecht Ja Ja Definities, termijnen, beginselen van behoorlijk 
bestuur. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet financiering decentrale 
overheden (fido). 

Ja Nee  

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Vennootschapsbelasting (VPB) 
voor overheidsactiviteiten 

ja Nee  

 Regelgeving 
extern 
 

Fiscale wetgeving Ja Ja Personele regelingen, BTW compensatiefonds, 
ophoging van de fiscale pensioenleeftijd, de 
invoering van het Lage Inkomens Voordeel 
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alsmede de loonkostenvoordelen in de plaats 
van premiekortingen. Er is sprake van de 
volgende LKV’s: ouderen, 
arbeidsgehandicapten, doelgroep baanafspraak 
en herplaatsing. 

 Regelgeving 
extern 
 

Sociale Verzekeringswetten Ja Nee Afdrachten premies ten aanzien van diverse 
werknemersverzekeringen. 
Per april 2018 kan de particulier die werkt maar, 
vanwege lage inkomen, een beroep doet op 
aanvullende WW, deze WW aanspraken stop 
zetten. Daarmee vervalt ook de vanuit de WW 
opgelegde sollicitatieplicht. Hier ligt een relatie 
met de Participatiewet: het beoordelen of er 
nog openstaande WW rechten zijn.  

 Regelgeving 
extern 

Wet Aanpak Schijnconstructies Ja Nee  

Werk en Inkomen (RIJK) Regelgeving 
extern 
 

IOAW Ja Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

IOAZ Ja Ja Met de daarbij behorende besluiten en 
uitvoeringsregels. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Sociale werkvoorziening Ja Ja  

 Regelgeving 
extern 
 

Participatiewet  Ja Ja Met de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten. 
Financieel risico voor zover budget wordt 
overschreden dan wel onjuist wordt ingezet. 

 Regelgeving 
extern 
 

Wet Normering Topinkomens Ja Ja Per 1 januari 2019 zijn er aanpassingen zoals 
onder meer het bezoldigingsmaximum. 
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 Regelgeving 
extern 

Wet dwangsom Ja Ja Bij niet tijdige besluitvorming. 

 Regelgeving 
extern 

Wet Werk en Zekerheid Ja Ja Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans’  (heeft 
o.a. te maken met Transitievergoeding bij 
ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid 
(langer dan 2 jaren). Dit i.v.m. de slapende 
dienstverbanden Wsw.  
De inwerkingtreding van deze 
compensatieregeling vindt plaats op 1 april 
2020 echter met terugwerkende kracht. Dit 
betekent dat vanaf dat moment compensatie 
kan worden aangevraagd door de werkgever 
(alle werkgevers) voor de dienstverbanden die 
zijn geëindigd op of na 1 juli 2015 als gevolg van 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Speelt 
daadwerkelijk vanaf 2020. 

 Regelgeving 
extern 

Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren 
 

Ja Ja I.v.m. omzetting aanstellingen naar 
arbeidsovereenkomsten, herinrichting 
correspondentie/brieven met medewerkers etc. 

  Algemene maatregel van bestuur    

Fiscale / sociale wet- en 
regelgeving 

Regelgeving 
extern 
 

Besluit begroting en verantwoording Ja Nee Indien richtlijnen niet goed worden uitgevoerd 
kan het tot een afwijzing van de boeking leiden. 
Dit leidt veelal tot herstelboekingen met 
eventuele gevolgen voor de stand van reserves 
en de exploitatie winst en verlies. 

Werk en inkomen Regelgeving 
extern 
 

Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 

Ja Ja Hieronder wordt ook verstaan de afgeleide 
verordening krediethypotheek en pandrecht en 
besluit krediethypotheek en pandrecht 

 Regelgeving 
extern 

Besluit buitengerechtelijke kosten Ja Nee Het in rekening brengen van buitengerechtelijke 
kosten is gemaximeerd. 
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  Besluit Tarieven Ambtshandelingen 
Gerechtsdeurwaarders 
 

Ja Nee Incasso gaat gepaard met kosten waarvan de in 
rekening te brengen bedragen zijn vastgelegd in 
de BTAG. 

 Regelgeving 
extern 

Boetebesluit  Ja Ja  

  
 

Ministeriële regelingen    
 

 Regelgeving 
extern 
 

Regeling financiering en 
verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 

Ja Ja  

 Regelgeving 
extern 

Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude Ja Ja Verhoging aangiftegrens naar € 50.000. 

  Verordeningen    

 Regelgeving 
intern 

Verordening Gemeenschappelijke 
Regeling.    

Nee Nee  

 Regelgeving 
intern 

Controleverordening  Baanbrekers 
ex 213 gemeentewet 

Ja Nee  

 Regelgeving 
intern 

Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 gemeentewet 

Ja Nee  

 Regelgeving 
intern 

Verzamelverordening 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ  

Ja Ja Behoort, zoals overige verordeningen en 
regelgeving,  tot verbijzondering wetten 
algemeen. Vanwege specifieke karakter 
verordening separaat opgenomen in het 
normenkader.  Ook van toepassing: 
verzamelbesluit. 

 Regelgeving 
intern 

Verordening krediethypotheek en 
pandrecht 

ja Ja  

  Gemeentelijke besluiten    

 Regelgeving 
intern 

Verzamelbesluit beleidsregels 
Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz  

Ja Ja Er zijn verder geen  gemeentelijke  besluiten 
met financiële  gevolgen welke niet  behoren 
tot  in dit normenkader opgenoemde wetten.  
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  Beleidsregels    

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Directiestatuut Baanbrekers + 
bijbehorend Mandaat-, machtiging 
en volmachtregister 

Ja Nee  

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Beleidsregels Bijzondere Bijstand 
Baanbrekers 

Ja Ja  

  Beleidsnotities    

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
Baanbrekers 

Ja Ja Uitgesloten voor de controle in 2019; zie 
controle protocol. 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Treasurystatuut Ja Nee  

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern  
verbijzondering 

Nota Investering Waardering en 
afschrijving activa (artikel 212 
Gemeentewet) 
 

Ja Nee  

        
 

 Diversen     

Algemeen bestuur en 
ondersteunende 
processen 

Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Controleprotocol Ja Nee  

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Normenkader rechtmatigheid Ja Nee  

 Regelgeving 
extern 

Subsidie ESF Ja Ja Van toepassing op ISMS afhankelijk van 
onderwerp waarvoor subsidie wordt verstrekt. 

Arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid 

Regelgeving 
extern 

CAR-UWO Ja Ja Arbeidsvoorwaarden voor ambtelijk personeel +  
aanverwante besluiten en regelgeving.  Denk 
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ook aan loonregeling, bezoldigingsverordening, 
verordening studiefaciliteiten en reiskosten etc.  
 
Voor alle in dit normenkader genoemde 
arbeidsvoorwaarden geldt het navolgende: 

- Minimumjeugdloon wordt stapsgewijs 
afgebouwd ( 2018: 22 jr/ 2019: 21 jr). 

- Minimumloon gaat omhoog en geldt 
eveneens voor stukloon, meerwerk en 
overeenkomst van beloning. 

- Vakantiegeld is ook van toepassing op 
overwerkloon. 

- Maximale transitievergoeding wordt 
verhoogd. 

- Pensioen komt in eigen beheer. 
- Meerlingenverlof (tweeling of meer) 

wordt verhoogd van 16 naar 20 weken. 
- Wijzigingen t.a.v. OR/bedrijfsarts zijn in 

deze niet relevant.   

 Regelgeving 
extern 

CAO-WSW Ja Ja Arbeidsvoorwaarden WSW personeel + 
aanverwante besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving 
extern 

Overige cao’s en 
arbeidsvoorwaarden 

Ja Ja Tevens van toepassing voor aanverwante 
besluiten en regelgeving.  

 Regelgeving 
extern 

Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties 

Ja Ja Vervanger van de Verklaring Arbeids Relaties 

 Regelgeving 
intern 
verbijzondering 

Rechtspositieregelingen  Ja Ja Zoals o.a. AVR SBW en AVR st. Fidant 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019. 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris      de voorzitter, 
 
 
 
mr A. H. Kansouh     R. Bakker  
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Voorstel inzake 
 

 Het normenkader rechtmatigheid 2019 

Steller A.Grootswagers 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.van de Ven 

Datum bestuur  27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd om het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te 
stellen. 

Financiële 
gevolgen 

Geen  

Formatie 
gevolgen 

Geen  

Gevolgen MT-
systemen 

n.t.b. 

Relatie BB 2.0 N.v.t.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

13-12-2018 
25-04-2019 
06-05-2019  

A.Grootswagers Jurist 
Beleidsteam 
MT 
  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

NVT  

Besluit van AB  27 mei 2019 vastgesteld/afgewezen/ aangehouden: 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht nvt  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Na vaststelling  

Opname in het archief Na vaststelling  

Anders Datum/NVT  

 
  



> Bestuursvoorstel 
  

2 

 

  
 

Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

 
Baanbrekers moet als gemeenschappelijke regeling  verantwoording afleggen over de 
rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de eigen organisatie. De rechtmatigheid 
vormt voor Baanbrekers een expliciet onderdeel van de accountantscontrole (en uiteindelijk de 
jaarrekening). Kaders hiervoor zijn terug te vinden in het normenkader rechtmatigheid.   

 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling 

Bijlage(n) Normenkader rechtmatigheid 2019 
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Voorstel inzake 
 

Reikwijdte en plan van aanpak i.v.m. evaluatie governance GR Baanbrekers 
vanuit een 3-tal perspectieven 

Steller C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

A.H. Kansouh 

Datum bestuur  AB d.d. 27 mei 2019 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd: 
 Het aangegeven kader en het plan van aanpak vast te stellen. 
 Akkoord te zijn met het inhuren van externe onafhankelijke 

deskundigheid i.v.m. de procesbegeleiding en de begeleiding van de 
uitvoering, en voor de finale juridische toetsing van het uiteindelijke 
‘eindproduct’, namelijk een nieuwe (‘dertiende’ wijziging van de) 
gemeenschappelijke regeling.  
 

Financiële 
gevolgen 

Dit kan aan de orde zijn. 
 

Formatie 
gevolgen 

Dit kan aan de orde zijn. 

Gevolgen MT-
systemen 

Dit kan aan de orde zijn. 

Relatie 
koersdocument 

Ja, heeft ook te maken met de afspraak die hierover is gemaakt in de regeling 
zelf. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Eerste 
kwartaal 
2019 
 
Begin mei 

A.H. Kansouh Hierover gesproken met de 
gemeentesecretarissen van de 
deelnemende gemeenten. 
 
Aan het SET voorgelegd ter informatie.  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

Na vaststelling 
door het AB (na 
27 mei a.s.) 

De OR en Participatieraad zullen worden 
geïnformeerd.  

Besluit van AB  27 mei 2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-
wezen/ aangehouden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
mr A.H. Kansouh                    T. Blankers 
Secretaris                                 Plv. voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht t.z.t.  

Website/intranet t.z.t.  

Handboek Baanbrekers t.z.t.  
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Opname in het archief t.z.t.  

Anders Datum/NVT  

 

 
 

1. Aanleiding 
In 2015 is de laatste (twaalfde) wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de dienst 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (verder: GR) in werking getreden. De aanleiding toen om deze 
Regeling te wijzigen waren met name de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) m.b.t. onder meer de termijnstellingen van het aanleveren van beleidsmatige en financiële 
stukken. Door de toen aangebrachte wijzigingen is de controlerende en kaderstellende positie van 
de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van Baanbrekers 
versterkt.  
 
In deze laatste gewijzigde GR is vermeld dat de opgenomen methode voor de verdeelsleutel vijf jaar 
na inwerkingtreding van de GR wordt geëvalueerd. In dit kader is inmiddels gesproken met de 
gemeentesecretarissen van de aan Baanbrekers deelnemende gemeenten. Uit dit gesprek is de 3-
tal in het voorstel benoemde invalshoeken naar voren gekomen van waaruit de evaluatie 
plaatsvindt. Bovendien zijn deze invalshoeken relevant i.v.m. het vastgestelde koersdocument. 
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat deze evaluatie geen betrekking heeft op de vorm c.q. 
wijze van de samenwerking. Deze staat niet ter discussie.  
 
Afgesproken is dat Baanbrekers m.b.t. deze evaluatie een plan van aanpak uitwerkt en hierover de 
diverse van belang zijnde geledingen (o.a. het MT van Baanbrekers en het SET) informeert, en dit 
ter vaststelling voorlegt aan het DB en AB van Baanbrekers. Indien het DB en AB van Baanbrekers 
besluiten dat de uitgevoerde evaluatie van de GR daadwerkelijk gaat leiden tot wijzigingen in de 
huidige GR, zal deze gewijzigde regeling aan de raden van de deelnemende gemeenten moeten 
worden voorgelegd.  
 
2. Voorstel i.v.m. de reikwijdte voor de uit te voeren evaluatie 
Hierbij wordt een voorstel gedaan om het kader c.q. de reikwijdte voor de uit te voeren evaluatie 
vast te stellen. Voorgesteld wordt om het kader vanuit de volgende invalshoeken te benaderen: 

 Financieel 
Op basis van welke nieuwe verdeelsleutel (financieringssystematiek) willen de deelnemende 
gemeenten bijdragen aan Baanbrekers (ad a)? 

 Beleidsmatig 
Wat zijn de koers, doel, missie, visie, het werkterrein en het beleid van Baanbrekers mede in 
relatie tot de nieuw vastgestelde koers (ad b)? 

 Bestuurlijk 
Welke bestuurlijke ruimte en flexibiliteit krijgt Baanbrekers van de deelnemende gemeenten 
om het vastgestelde beleid te kunnen realiseren en hoe kan de bestuurlijk continuïteit 
worden verbeterd (ad c)?  

 
2a. Financieel: verdeelsleutel  
De in de GR opgenomen verdeelsleutel is bedoeld om eventuele tekorten of overschotten te 
verdelen over de aan Baanbrekers deelnemende gemeenten. In de huidige GR (artikel 36 GR) is 
hierover opgenomen dat de deelnemende gemeenten op basis van inwonerspercentage per 1 
januari van het betreffende begrotingsjaar bijdragen aan de kosten van Baanbrekers. Het 
percentage per deelnemende gemeente wordt bepaald door het totaal aantal inwoners van de 
eigen gemeente te delen door het totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten. 
Wat betreft deze bijdragen van de deelnemende gemeenten is nu de afspraak (artikel 34 GR) dat 
Baanbrekers het volledige budget Wsw, de uitkeringskosten, kosten van leningen en andere 
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verstrekkingen die voortvloeien uit de toepassing van de wet- en regelgeving die Baanbrekers 
uitvoert, ontvangt. Dit onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen van het re-integratiedeel uit de 
integratie-uitkering voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken in het Sociale Domein van 
het gemeentefonds.  
 
Inmiddels is gebleken dat deze overeengekomen verdeelsleutel i.v.m. de kosten van Baanbrekers 
op basis van inwonerspercentage per 1 januari van het desbetreffende begrotingsjaar niet meer 
door iedereen wordt omarmd. Daarnaast is de integratie-uitkering Sociaal Domein overgegaan in 
een algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierdoor vormen de verdeelsleutel en deze 
financieringssystematiek onderdeel van de reikwijdte voor de uit te voeren evaluatie. 
 
2b. Beleidsmatig: doel, visie, missie, het werkterrein, het beleid 
In het kader van de op 17 december jl. vastgestelde nieuwe koers van Baanbrekers ‘Kom in 
beweging’, is het van belang om beleidsmatige aspecten zoals doel, visie, missie, het werkterrein, 
en het beleid, zoals opgenomen in de huidige GR (artikelen 3,4, en 5 GR), te evalueren. Daarbij zal 
onder meer ook aan de orde moeten komen op welke wijze Baanbrekers een bijdrage levert, samen 
met de deelnemende gemeenten, aan de integrale ketenbenadering zoals deze als bestuurlijke 
opdracht inmiddels is neergelegd bij de deelnemende gemeenten als bij Baanbrekers. Dit om te 
komen tot een betere dienstverlening voor de inwoners en meer efficiency en daardoor minder 
kosten in het sociale domein. Daarnaast zal gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn om 
in de praktijk gemakkelijker met elkaar gegevens te kunnen gaan uitwisselen. Dit met in acht name 
van de AVG. 
 
2c. Bestuurlijk: bestuurlijke ruimte, flexibiliteit en continuïteit 
Wat betreft de bestuurlijke ruimte en flexibiliteit zal de evaluatie zich richten op artikel 6 van de GR. 
Waarover kunnen Baanbrekers en de deelnemende gemeenten (nog duidelijkere) afspraken maken 
en deze formaliseren in de regeling m.b.t. de taken, producten en de bevoegdheden. Dit mede in 
relatie tot de beleidsmatige aspecten en de integrale ketenbenadering. 
 
Tevens zijn er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden waardoor Baanbrekers door 
een aantal artikelen in de huidige GR (artikelen 9 lid 1 sub d, 14 lid 2 GR) inzake de niet voldoende 
vastgelegde opvolging van bestuursleden in een bestuurlijk vacuüm terecht is gekomen. Immers, de 
AB-leden waren al afgetreden als gemeenteraadslid nog voordat nieuwe AB-leden waren 
aangewezen. Hierin moet beter voorzien worden. Dit kan door enkele kleine toevoegingen in de 
genoemde artikelen. 
 
3. Plan van aanpak voor het uitvoeren van de evaluatie 
Indien het DB en AB akkoord zijn met het voorgestelde kader c.q. de reikwijdte en het plan van 
aanpak voor deze evaluatie dient een start te worden gemaakt met de uitvoering van de evaluatie.  
 
Inhuur externe deskundigheid 
Voorgesteld wordt om voor het begeleiden van de uitvoering van deze evaluatie een externe 
deskundige onafhankelijke procesbegeleider in te huren. Tevens is het voorstel dat de uiteindelijk 
nieuwe gemeenschappelijke regeling van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (dertiende 
wijziging) ter finale juridische toetsing wordt voorgelegd aan een jurist met specifieke 
deskundigheid t.a.v. de Wgr. De hieruit voortvloeiende advieskosten zijn ter besteding van de 
reserve herpositionering. 
 
Betrokken functionarissen 
Verder zullen bij de uitvoering van deze evaluatie een aantal interne en externe functionarissen 
worden betrokken. Wat betreft externe functionarissen is van belang dat wordt afgestemd met o.a. 
de wethouders uit het DB (evt. in afstemming met de wethouders financiën), de gemeente-
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secretarissen, de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten, zoals deze zijn 
vertegenwoordigd in het SET (financieel en sociaal). Interne functionarissen die in ieder geval van 
belang zijn bij de verdere uitvoering van de evaluatie zijn o.a. de directeur/secretaris van het 
bestuur van Baanbrekers, de controller/manager B&C, de manager Re-integratie & Participatie, de 
adviseurs planning & control, de beleidsmedewerkers Baanbrekers en de jurist.  
 
Planning 

 Akkoord op het voorstel m.b.t. het kader c.q. reikwijdte en het plan van aanpak voor de 
evaluatie van de GR  in het BT van 29 april a.s. en het MT van 6 mei a.s. Evt. ter informatie 
aan het SET. In de DB vergadering van 17 mei a.s. en de AB vergadering van 27 mei a.s. 
dient met het voorstel te worden ingestemd resp. dit vastgesteld te worden. 

 Dit voorstel ter informatie te delen met de relevante hierbij te betrekken (in- en externe) 
functionarissen direct na vaststelling d.d. 27 mei a.s. door de directeur. 

 Benaderen van een externe onafhankelijke procesbegeleider voor de begeleiding van het 
proces en de uitvoering van de evaluatie, begin juni 2019 (week 23, 24 uiterlijk week 25). 

 Start van de uitvoering van de evaluatie op basis van het vastgestelde reikwijdte c.q. het 
kader begin juli (ca. week 28 of eerder), waarbij regelmatig tussentijds afstemming zal 
plaatsvinden met relevante in- en externe functionarissen. 

 Einde uitvoering van deze evaluatie begin september, ca. 2 september in het MT 
Baanbrekers en 13 september en 23 september a.s. in resp. het DB en AB van Baanbrekers.  

 Indien n.a.v. de uitgevoerde evaluatie de GR gewijzigd wordt kan e.e.a. in het laatste 
kwartaal van dit jaar worden voorgelegd aan de raden (en colleges) van de deelnemende 
gemeenten ter vaststelling.  

 Evt. uitloop in het eerste kwartaal volgend jaar. Opgemerkt wordt dat deze planning 
ambitieus is ingestoken en dat er rekening mee moet worden gehouden dat een uitloop kan 
plaatsvinden in het eerste kwartaal volgend jaar. Dit ook mede gezien de formele 
besluitvorming die mogelijk moet gaan plaatsvinden bij een 3-tal gemeenten. 

 
Resultaat 
Het op te leveren resultaat is uiteindelijk een nieuwe (dertiende wijziging van de) 
gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers medio december 2019. 
 
4. Besluitvorming: 

 Gevraagd wordt om het aangegeven kader c.q. reikwijdte en het plan van aanpak vast te 
stellen; 

 Gevraagd wordt akkoord te zijn met het inhuren van externe onafhankelijke deskundigheid 
i.v.m. de procesbegeleiding en de begeleiding van de uitvoering, en voor de finale juridische 
toetsing van het uiteindelijke ‘eindproduct’, namelijk een nieuwe (‘dertiende’ wijziging van 
de) gemeenschappelijke regeling.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling van de te wijzigen GR 

Bijlage(n) n.v.t. 

 


