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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken  

 a) Verslag van de Participatieraad d.d. 25 april 2019    ja  ter kennisname 

    

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 27 mei 2019    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 27 mei 2019   ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 8 juli 2019    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 

Niets aan de orde     

      

 

TER BESLUITVORMING 

4. Jaarstukken Baanbrekers 2018 

a) Voorstel n.a.v. jaarstukken Baanbrekers 2018     ja  vaststellen 

b) Jaarstukken Baanbrekers 2018                                                                               ja  vaststellen 

c) Accountantsverslag en controleverklaring jaarstukken Baanbrekers 2018 ja                 vaststellen 

       

5.  Begroting 2020 en mjr begroting 2021-2023 Baanbrekers, incl. zienswijzen 

 a) Voorstel begroting en mjr begroting 2021-2023 Baanbrekers   ja    vaststellen 

 b) Begroting 2020 en mjr begroting 2021-2023 Baanbrekers     ja  vaststellen 

 

TER INFORMATIE 

6. Berap I- 2019 

 a) Voorstel Berap I-2019       ja  ter informatie 

 b) Berap I-2019        ja  ter informatie 

 c) 2019 2de begrotingswijziging       ja  vaststellen 

 

7. Informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 

 a) Voorstel informatie- en archiefbeheer Baanbrekers   ja  ter informatie 

 b) Verslag voortgang informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2018  ja  ter informatie 

 

8. Mededelingen & Rondvraag  

 

9. (Vertrouwelijk) Jaarrekening 2018 WML facilitair 

a) Voorstel jaarrekening Ruelong B.V. 2018     ja  ter informatie 

 b) Jaarrekening Ruelong B.V. 2018      ja  ter informatie 

 c) Accountantsverslag en controleverklaring 2018 Ruelong B.V.  ja  ter informatie 

            

   

 

 

AGENDA MAANDAG  08 juli 2019                            ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00-20.30 uur 

Locatie:       Ruimte 2.09 van Baanbrekers 

 



DEFINITIEF VERSLAG PARTICIPATIERAAD 

Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 

Agenda:  Donderdag 25 april 2019  

Plaats / kamer:  Zanddonkweg 14, vergaderruimte: 1.60B  

Tijd: 

Aanwezig:  

 

 

Afwezig: 

 

 19.30 uur 

De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, M.Beerens, de 

dames A. Bakker en C. Obbens . 

Namens Baanbrekers de heer M. van Amelsvoort (beleidsadviseur; secretaris/notulist)  

De heer F. Nelissen  

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter ligt toe dat er 3 reacties zijn geweest op de huidige vacature. Het betreft 2 bewindvoerders 

en een tolk. Een van de bewindvoerders zag bij nader inzien af. De tweede is door de participatieraad niet 

geschikt bevonden vanwege de kans op belangenverstrengeling vanuit de commerciële rol als 

bewindvoerder. De derde kandidaat zag na een gesprek ook af omdat de verwachting bestond dat het om 

een betaalde functie ging. Daarmee staat de vacature dus nog open.   

Er wordt opgemerkt dat er een nieuwe vacaturetekst moet komen, waarbij de verduidelijkt wordt dat de 

participatieraad zich richt op de algemene lijnen en niet op individuele gevallen.  

Actie: de secretaris maakt een nieuwe vacaturetekst die voldoende wervend is en op inhoud aansluit bij de 

verordening.  

 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 28 februari 2019 

Er wordt opgemerkt dat er behoefte is aan een pagina op de website waarop de participatieraad zich kan 

profileren.   

Actie: De secretaris pakt dit op.  

 

Er wordt opgemerkt dat de beschrijving van het tweede punt bij de rondvraag aangescherpt mag 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 ziet 

de Participatieraad integriteitsrisico’s als medewerkers van Baanbrekers (deels) als ZZP-er bij een van de 

gemeenten gaan werken in het sociale domein.” 

Actie: De secretaris zal het verslag op dit punt aanpassen.  

 

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.  

 



 

4 Jaarverslag 2018 

Er wordt gevraagd om in het vervolg conceptverslagen te agenderen in plaats van versies die reeds door 

het DB of AB gezien zijn zodat het advies of de zienswijze van de participatieraad kan worden meegenomen 

in de conceptversie die aan het DB of AB gestuurd wordt. Hier wordt mee ingestemd.  

In reactie hierop wordt toegezegd dat dit in het vervolg zal gebeuren en dat de conceptbegroting 2020 

alsnog wordt gedeeld met de participatieraad.  

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het gestelde op pagina 12, wat er met de bezwaren gebeurd die 

‘niet ‘gegrond’ of ‘deels gegrond’ zijn verklaard.  

Antwoord: bij ‘niet gegrond’ blijft het besluit (de beschikking) staan. De klant kan dan nog in beroep. 

Bij ‘deels gegrond’ blijft een deel van het besluit staan, en voor een deel wordt tegemoet gekomen aan het 

bezwaar. De inhoud van deze tegemoetkoming verschilt per ‘deels gegrond’ bezwaar.  

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het gestelde op pagina 15, naar een terugkoppeling van de 

resultaten van de bestandsanalyse. 

Antwoord: van het volledige uitkeringsbestand zijn alleen die kandidaten gesproken die niet voldoende in 

beeld waren. Dit betrof zo’n 580 kandidaten. Ieder van hen heeft een groepsbijeenkomst en een gesprek 

gehad. Op basis daarvan is een rapportage opgesteld als advies aan Baanbrekers met betrekking tot de 

mate van afstand tot de arbeidsmarkt en indeling in doelgroep.  

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het gestelde op pagina 20, wie de Aandeelhouders van Ruelong BV 

zijn er wordt geantwoord dat dit het AB is.  

Antwoord: het bestuur van Ruelong B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. 

De directie is belast met het besturen van de besloten vennootschap. Binnen Ruelong B.V. is in de huidige 

praktijk een manager in de uitvoering benoemd die taken en werkzaamheden verricht onder 

verantwoordelijkheid van deze directeur/bestuurder.  

De directeur/bestuurder bestuurt de vennootschap Ruelong B.V. en houdt daarbij in de praktijk rekening 

met de belangen van de aandeelhouders. Dit gebeurt middels afstemming over de wijze van besturen met 

de AVA, zijnde de voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Deze voorzitter 

vormt de AVA en stemt op zijn beurt af met het AB van Baanbrekers hoe hij dient te handelen en welke 

besluiten hij dient te nemen in deze AVA. 

 

Er wordt gevraagd waarom de participatieraad geen inzage kan krijgen in de stukken van Ruelong. Er wordt 

begrepen dat het geen openbare stukken zijn, echter wordt er in het voorliggende jaarverslag wel naar 

verwezen, maar zonder inzage in deze stukken is het gestelde in het jaarverslag voor de participatieraad 

betekenisloos.  

Antwoord: deze zijn inderdaad niet openbaar daar WML facilitair een besloten vennootschap betreft, 

privaatrechtelijk van aard waarop o.a. boek 2 van het BW van toepassing is. Dus het betreft géén publiek 

orgaan zoals de GR Baanbrekers dat wel is, waardoor openbaarheid van de stukken ook wettelijk niet aan 

de orde is.  

Bovendien dienen er nu ook keuzes gemaakt te worden m.b.t. deze organisatie en het zou zeer 

onzorgvuldig zijn als bepaalde zaken hierdoor ook openbaar gemaakt zouden worden, buiten dat dit dus 

wettelijk ook niet hoeft. 

 

 

 

 

 



4 Jaarverslag 2018 (vervolg) 

 Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het gestelde op pagina 37, waarom het banksaldi 534 is ten 

opzichte van 0 in 2017.   

Antwoord: op pagina 38 staat op de creditzijde het saldo van 2017. Dit betreft een negatief saldo. Deze 

opgaves zijn slechts een weergave van deze twee meetmomenten die per dag kunnen verschillen. De 

participatieraad heeft of het te voeren beleid hebben daar geen invloed op.  

 

Er wordt opgemerkt, naar aanleiding van het gestelde op pagina 39,  dat niet alle gelden t.b.v. re-integratie 

en participatie worden benut. Dit lijkt zich slecht te verhouden tot een nog altijd aanwezig zogenaamd 

granieten bestand. Geadviseerd wordt om eventueel onbenut re-integratiegeld in te zetten voor het 

granieten bestand.  

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het addendum, waarom er zoveel verschillen tussen de 3 

gemeenten zitten in de posten en hoogte van Bijzondere bijstand.   

Antwoord: er is geen onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen. De demografische verschillen 

tussen bijvoorbeeld stad en dorp kunnen een verklaring zijn.  

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het addendum, wat er wordt bedoeld met de post ‘schuldsanering’.  

Antwoord: hierbij gaat het om bijstand die wordt verstrekt als de te betalen rente en aflossing van de 

lening groter zijn dan de aflossingscapaciteit. Hiertoe horen ook de kosten die worden gemaakt om een 

schuld volledig of gedeeltelijk af te lossen (art. 49 Participatiewet). Daarnaast is deze code ook van 

toepassing als op grond van een borgstelling wordt overgegaan tot een betaling aan de kredietverlenende 

instelling. 

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het addendum, wat er wordt bedoeld met ‘onbelast’ en ‘belast’ in 

de posten ‘eenmalig levensonderhoud (ON)BELAST’. 

Antwoord: hieronder valt bijvoorbeeld een tijdelijke verstrekking ter overbrugging van een korte periode 

waarover de persoon geen of onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien. 

Daarbij kan het gaan om een situatie waarbij de persoon naar verwachting later over deze periode nog wel 

inkomsten ontvangt en om die reden de hier bedoelde uitkering als lening wordt verstrekt. 

Een eenmalige bijzondere bijstand verstrekking is onbelast. 

Als deze ten onrechte is verstrekt en teruggevorderd moet worden wordt deze alsnog belast geboekt en 

opgenomen in een terugvordering. 

Als bijzonder bijstand belast is betekent dat dat er loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd 

zijn. 

 

Er wordt gevraagd, naar aanleiding van het addendum, wat er wordt bedoeld met de post ‘Ov Kosten Fin. 

Transacties’. 

Antwoord: hieronder vallen met name de kosten van bewindvoering  (grootste deel). Daarnaast de kosten 

van financiële verplichtingen  die worden aangegaan om zekerheid te krijgen dat van een bepaalde 

voorziening gebruik kan worden gemaakt (denk hierbij aan bij voorbeeld uitgaven voor contributies aan 

verenigingen en stichtingen). 

 

5 CTO: medewerking participatieraad gevraagd  

De participatieraad waardeert de uitnodiging van Baanbrekers deel te nemen aan de bijeenkomst(en) en te 

adviseren in de keuze voor een CTO-partner. Zodra de datum/data bekend zijn zal de secretaris de leden 

uitnodigen en zullen een of meerdere afgevaardigden aansluiten.  

Mocht aansluiten agendatechnisch niet lukken, dan kan eventuele input van de participatieraad aan de 

secretaris gemaild  worden.  



6 Verzetten datum 27-06-2019  

De participatieraad gaat akkoord met het verzetten van de eerstvolgende vergadering van 27-06-2019 naar 

13-06-2019.  

 

Mevr. Bakker geeft aan dan niet aanwezig te zullen zijn.  

 

7 Rondvraag en sluiting 

Er wordt gevraagd de BB Actueel door te sturen aan alle participatieraadleden. 

Actie: de secretaris pakt dit op.    

 

Er wordt gevraagd naar het Maatpact en de rol voor Baanbrekers daarin. Er wordt geantwoord dat 

wanneer in het kader van het maatpact een personen wordt begeleid uit de Langstraat die eveneens een 

uitkering van Baanbrekers krijgt of anderszins een relatie heeft met de dienstverlening van Baanbrekers, 

dan zal Baanbrekers worden gevraagd mee te werken aan een maatwerkoplossing waarbij het doel en niet 

de middelen centraal staan. Baanbrekers heeft aangegeven hieraan mee te zullen werken.  

 

Er wordt gevraagd wie de vertrouwenspersoon van Baanbrekers is voor klanten en waar klanten zich 

kunnen melden of informatie kunnen inwinnen.   

Antwoord: Baanbrekers heeft voor medewerkers een in- en externe vertrouwenspersoon. Voor 

uitkeringsgerechtigden is er de mogelijkheid een klacht in te dienen of zich te richten tot de Ombudsman.  

 

Er wordt gevraagd of er in voldoende mate bekend is bij inkomensconsulenten en werkmakelaars wanneer 

een afgewezen aanvraag bijzondere bijstand wellicht vergoed kan worden door de onkostenvergoeding uit 

het re-integratiebudget.  

Actie: de secretaris zal dit bij de betreffende afdelingen onder de aandacht brengen. 
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 Conceptverslag AB-vergadering d.d. 27 mei 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 P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden 

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

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

De heer J. van Groos, plv. 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 K. Grootswagers, AB-lid, wethouder gemeente Loon op Zand 

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

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

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Aangegeven wordt dat er afmeldingen 

zijn ontvangen van de heren Grootswagers, Brekelmans en Van Tuyl. De heer Van Tuyl wordt 

vervangen door de heer Van Groos. Tevens schuift een nieuw AB lid aan, namelijk mevrouw 

(Jeanette) Verhoofstad. Zij wordt AB-lid in de plaats van mevrouw Couwenberg. Voor mevrouw 

Verhoofstad zal nog een plaatsvervangend AB-lid door de Raad van de gemeente Heusden worden 

benoemd.  

 

2. Ingekomen stukken 

a) Brief van Provincie Noord-Brabant over jaarverslag 2018 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

b) Verslag Participatieraad d.d. 28 februari 2019 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3. Verslag  en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 8 april 2019 

Het verslag van de AB-vergadering van 8 april 2019 wordt vastgesteld. 

 

b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 8 april  2019 

De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 8 april 2019 wordt vastgesteld. 

 

c) Concept termijnkalender d.d. 27.05.2019 

De termijnkalender wordt vastgesteld. 
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4. Stand van zaken koersdocument ‘kom in beweging’  

a) Bespreeklijst i.v.m. het vermarkten van pmc’s 

De heer Kansouh licht kort de bespreeklijst toe. Hij geeft aan dat in de bespreeklijst de criteria zijn 

opgenomen die worden meegenomen bij de gesprekken met potentiële marktpartijen die mogelijk 

geïnteresseerd zijn in pmc’s. Deze bespreeklijst zal ook houvast bieden bij alle detacheringstrajecten. 

De bespreeklijst ligt verder nog voor bij interne cultuurdragers. Indien het AB met de voorliggende 

bespreeklijst akkoord gaat, kan met deze lijst aan de slag gegaan worden richting eventuele 

marktpartijen.  

De heer Blankers zegt geen opmerkingen te hebben t.a.v. de bespreeklijst maar vraagt wie nu een 

beslissing neemt of er met een marktpartij wordt verder gegaan.  

De heer Kansouh antwoordt dat er dan een voorstel met bepaalde opties en de voor- en nadelen van 

deze opties wordt voorgelegd aan het AB.  

De heer Flohr vraagt dat het toch niet alleen hoeft te gaan om verkoop van een gehele pmc, maar 

dat het ook kan gaan over de bereidheid van een marktpartij om bijvoorbeeld een gedeelte van de 

medewerkers over te nemen.   

De voorzitter geeft aan dat deze bespreeklijst in principe voor iedere medewerker die wordt 

uitgeplaatst kan worden toegepast. 

De heer Flohr vraagt of indien er sprake is van bijvoorbeeld verkoop van pmc’s dit wordt voorgelegd 

aan het AB. 

De heer Kansouh antwoordt dat grote bewegingen worden voorgelegd aan het AB. De bespreeklijst 

is daarnaast geen verrassing daar dit een vertaling is van datgene wat ook is vastgelegd in het 

koersdocument.  

 

Het AB is akkoord met de bespreeklijst i.v.m. het vermarkten van pmc’s. 

 

5. Voorstel n.a.v. de ontvangen zienswijzen i.v.m. de inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2020 

De heer Van Groos zegt dat de raad van de gemeente Waalwijk in de zienswijze heeft aangegeven 

hoe te willen omgaan met de slimmeropties en heeft verzocht dit steeds terug te laten komen, o.a. 

in de kwartaalrapportages, om zo de slimmeropties te kunnen blijven monitoren en een 

onderbouwing te ontvangen van wat wel en niet kan worden gerealiseerd. 

De voorzitter antwoordt dat deze terugkoppeling wordt gegeven middels de Beraps.  

De heer Van Groos vraagt of er dan wordt uitgegaan van de gehele lijst van geformuleerde 

slimmeropties, zoals deze er een jaar geleden lag. 

De voorzitter zegt dat er inmiddels een geactualiseerde lijst ligt, omdat door de Provincie een aantal 

slimmeropties niet is geaccepteerd en de Provincie het realiteitsgehalte daarvan niet onderschrijft. 

Hierover is o.a. gesproken in het AB van 28 januari jl. Dit betekent dat de lijst zoals deze er lag niet 

geheel zal terugkomen.  

De heer Van Groos merkt op dat de raad van de gemeente Waalwijk behoefte heeft om dit te 

kunnen volgen. Hij vervolgt dat hij nooit heeft vernomen waarom een deel niet is gerealiseerd. 

De heer Van Hamond vraagt of er nu nog een toelichting komt van hetgeen niet is gerealiseerd en 

waarom.  

De heer Kansouh antwoordt dat in het AB van 28 januari jl. er uitgebreid is stilgestaan bij de 

slimmeropties en het AB een toelichting heeft ontvangen op de slimmeropties en het 

realiteitsgehalte van deze opties. Nu wordt er conform de eerder gemaakte afspraak in het AB van 

28 januari jl. en de conform de zienswijzen van de raden in de Beraps terug gerapporteerd over wat 

we wel en niet aan opties gaan meenemen. Spreker vervolgt dat toen hij bij Baanbrekers van start 

ging hij zag dat de slimmeropties veel ‘gebakken lucht’ was, omdat veel zaken niet gekwantificeerd 

kunnen worden. De Provincie heeft in december jl. het voornemen gehad om Baanbrekers onder 
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‘curatele’ (lees: preventief toezicht) te stellen, juist omdat ze veel twijfels had bij de haalbaarheid 

van de slimmeropties. In dat kader is inzichtelijke gemaakt wat wel en niet realiseerbaar is en 

waarom. Daarnaast verslappen we de aandacht niet t.a.v. die slimmeropties die wel realiseerbaar 

zijn. 

De voorzitter zegt het beter te vinden om in het vervolg te spreken over een verbeteragenda met 

nieuwe verbetervoorstellen in de plaats van over slimmeropties. 

De heer Blankers merkt op dat de overwegingen genoemd in het bestuursvoorstel wel meer context 

geven op de uiteindelijke reactie n.a.v. de ingediende zienswijzen door de raden en vraagt op welke 

wijze deze kunnen worden meegenomen, omdat er wordt voorgesteld om de kaderbrief 

Baanbrekers 2020 ongewijzigd te laten. 

De voorzitter vraagt om achter het voorgestelde punt 3 van het bestuursvoorstel toe te voegen dat 

de kaderbrief, ‘met inachtneming van de genoemde overwegingen in het bestuursvoorstel d.d. 27 

mei 2019’, ongewijzigd wordt gelaten.  

De heer Van Groos vraagt of conform de koers van Baanbrekers zij niets doen met het 

granietenbestand, maar alleen naar werk bemiddelen. Oftewel, Baanbrekers is alleen aan zet als 

werk aan de orde is en anders zijn het taken van de gemeente.  

De heer Blankers zegt dat de uitvoering van de Participatiewet is opgedragen aan Baanbrekers en 

Baanbrekers geen eiland is binnen het sociale domein. Indien er sprake is van meervoudige 

problematiek zullen meerdere organisaties juist samen binnen de keten gezamenlijk naar 

oplossingen moeten zoeken en er sprake moeten zijn van warme overdrachten. 

De voorzitter vult aan dat de rol van Baanbrekers inderdaad tamelijk 1-dimensionaal is ingestoken, 

maar dat Baanbrekers wel moet gaan aansluiten bij hoe de gemeenten hiernaar kijken.  

De heer Kansouh vertelt dat juist binnen de vastgestelde grenzen gezocht moet worden naar 

kwalitatieve ontsluiting.  

De heer Flohr vraagt wat dit betekent voor de inwoner en hoe dit gezien moet worden in de praktijk.  

De voorzitter zegt dat dit betekent dat Baanbrekers moet aansluiten bij de 3-dimensionale aanpak 

van de gemeenten, waarbij de gemeenten het eerste aanspreekpunt zijn. Dit betekent ook dat 

organisaties binnen het sociale domein op een niet orthodoxe en niet bureaucratische manier met 

elkaar moeten samenwerken. 

De heer Van Steen vult aan dat de inwoner bij 1 loket komt en het maakt voor deze inwoner niet uit 

waar en door wie hij achter het loket wordt geholpen. Dit betekent dat er in de praktijk door de 

gemeenten wordt samengewerkt met Baanbrekers of met andere organisaties.  

De heer Kansouh refereert aan de opdracht die hij heeft gekregen van het dagelijks bestuur en die de 

gemeentesecretarissen hebben gekregen van de desbetreffende colleges. De opdracht is om juist 

specifiek te gaan kijken naar een integrale ketenaanpak.  

De heer Van Hamond refereert aan de zienswijze van de gemeente Waalwijk waarbij zij Baanbrekers 

oproepen een plan van aanpak te presenteren hoe zij de taakstellende bezuiniging willen gaan 

realiseren en hij vraagt wat hiermee gebeurt. 

De voorzitter antwoordt dat het dagelijks bestuur geen taakstellende bezuinigingsopdracht opneemt 

en dus ook niet met een plan van aanpak zal komen. Spreker vervolgt dat zoals is aangegeven in het 

bestuursvoorstel er wordt gerapporteerd middels de Beraps. 

De heer Van Hamond geeft aan dat op pagina 3 van het bestuursvoorstel is opgenomen dat er o.a. 

een onderzoek is uitgevoerd door Berenschot en hij vraagt of het AB dit heeft gezien. 

De heer Kansouh zegt dat hij dit rapport van 27 oktober 2017 nog ter informatie zal toesturen.  

De heer Flohr geeft aan dat het AB dit rapport wel reeds ter informatie toegestuurd heeft gekregen. 

De heer Van Groos vraagt om verduidelijking van de ‘’zo hoog mogelijke maatschappelijke 

participatie’’ in de 1ste zin van de kaderbrief.  

De heer Kansouh licht toe dat dit de kwalitatieve ontsluiting betreft waarbij er binnen de keten 

gewerkt wordt met warme overdrachten, waarbij Baanbrekers van het werk is. Binnen deze keten 

wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke participatie. 
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De heer Van Groos vraagt wat wordt bedoeld met het verzorgen van een vangnet. Betreft dit enkel 

mensen die tijdelijk niet naar werk kunnen. 

De heer Kansouh antwoordt dat dit mensen betreffen die niet of nu niet naar werk kunnen worden 

geleid. Deze mensen komen terecht in het vangnet. 

 

Besloten wordt: 

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, met inachtneming van de overwegingen zoals opgenomen 

in het bestuursvoorstel d.d. 27 mei 2019, inhoudelijk ongewijzigd te laten; 

4. De ontwerp kaderbrief Baanbrekers 2020 definitief vast te stellen. 

 

6.a. Voorstel en financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet 

Besloten wordt de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet vast te stellen.  

 

6.b. Voorstel en financiële verordening ex artikel 213 Gemeentewet 

Besloten wordt de financiële verordening ex artikel 213 Gemeentewet vast te stellen.  

 

7. Voorstel en Controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2019 

De heer Van Groos zegt het merkwaardig te vinden dat het  inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt 

uitgesloten en vraagt of dit zo maar kan en dat de reden hiervoor bij hem niet bekend is.  

Mevrouw Kleijssen licht toe dat er in december 2016 naar aanleiding van het toen vast te stellen 

inkoop- en aanbestedingsbeleid Baanbrekers opmerkingen zijn gemaakt door de heer Van Groos om 

nog eens goed te kijken naar de aangegeven grenzen van dit inkoopbeleid. Verder merkte de heer 

Van Groos toen op om het inkoopbeleid van de gemeente Waalwijk hiervoor nog eens te gaan 

raadplegen. Aan dit alles is tot dusver geen uitvoering gegeven en vandaar dat dit als actiepunt nu is 

opgenomen op de actielijst van het MT van Baanbrekers. Op dit moment wordt hieraan gewerkt en 

de bedoeling is dat er na de zomer een geactualiseerd inkoopbeleid is opgesteld en dit dus de laatste 

keer is dat op deze uitsluiting een beroep wordt gedaan.   

De heer Van Groos vraagt of ook voor Baanbrekers geldt dat met ingang van 2021 het dagelijks 

bestuur de rechtmatigheidsverklaring moet afgeven. Aangegeven wordt dat het binnen Baanbrekers 

bekend is dat die taak die nu nog bij de accountant ligt op termijn bij het DB komt te liggen.  

 

Besloten wordt het controleprotocol rechtmatigheid Baanbrekers 2019 de vast te stellen en het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid uit te sluiten als gevolg van de herinrichting. 

 

8. Voorstel en normenkader rechtmatigheid Baanbrekers 2019 

Besloten wordt om het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen. 

 

9. Voorstel reikwijdte en plan van aanpak governance GR Baanbrekers 

De voorzitter zegt dat hij als punt voor de evaluatie wil meenemen iets wat uit de raad van Waalwijk 

naar voren is gekomen, namelijk de samenstelling van het AB van Baanbrekers. Er ontstaat soms bij 

de raad van Waalwijk een onwenselijke situatie, omdat raadsleden ook in het AB zitting hebben.  

De heer Kansouh zegt dat de evaluatie gaat over de governance, waarbij de reikwijdte van de 

evaluatie in het plan van aanpak is aangegeven. Bij akkoord van het AB met het plan van aanpak zal 

er z.s.m. contact worden gelegd met externe deskundigen om dit proces te gaan begeleiden. 
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De voorzitter vraagt of de opgenomen planning in het voorstel niet te krap is daar er medio 

september documenten moeten worden aangeleverd aan de besturen.  

Mevrouw Kleijssen zegt dat inderdaad het streven is dat op dat moment de evaluatie van de huidige 

GR kan worden afgerond. Dit resultaat kan dan, althans dat is het streven, in de vergaderingen van 

september a.s. gedeeld worden met de besturen. Mocht deze evaluatie als uitkomst hebben dat 

zaken in de GR gewijzigd moeten gaan worden is het streven conform de planning dat deze 

wijzigingen einde van dit jaar met een uitloop naar eerste kwartaal volgend jaar worden vastgesteld  

en dit uiteindelijk zal leiden tot een (13de) gewijzigde GR Baanbrekers.  

De heer Blankers vraagt naar de dekking van de kosten vanuit de reserve herpositionering en vraagt 

hoeveel de inschakeling van externe deskundigheid mogelijk gaat kosten.  

De heer Kansouh antwoordt dat hij nog niet weet wat dit gaat kosten, maar dat hij nog offertes gaat 

opvragen en hij bereid is om deze te delen met het dagelijks bestuur. Spreker vervolgt dat omdat er 

aanpassingen in de governance zullen gaan plaatsvinden, waardoor deze in lijn komt met het 

koersdocument, er voor is gekozen om de kosten ter besteding van de reserve herpositionering te 

brengen.  

De heren Flohr en Van Groos vinden dat het een geheel ander onderwerp betreft en dit niet besteed 

kan worden uit de reserve herpositionering.  

Er wordt voor gekozen om dit ter besteding van de algemene reserve te brengen.  

De heer Van Groos merkt nog op dat het evalueren van de GR is opgenomen in de GR zelf en dat het 

niet meer omarmen van de overeengekomen verdeelsleutel in de raad van Waalwijk niet aan de 

orde is. Deze verdeelsleutel staat niet ter discussie wat Waalwijk betreft. 

 

Besloten wordt: 

§ Het aangegeven kader c.q. de aangegeven reikwijdte en het plan van aanpak conform vast te 

stellen met de aanvulling dat vanuit de bestuurlijke invalshoek op verzoek van de gemeente 

Waalwijk ook de samenstelling van het AB wordt geëvalueerd. 

§ 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.  

§ Dat de op te vragen offertes i.v.m. het inhuren van externe deskundigheid zullen worden 

gedeeld in het dagelijks bestuur.  

§ Dat de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid ter besteding worden gebracht van 

de algemene reserve. 

 

10. Mededeling en rondvraag 

Mededeling 

De heer Kansouh deelt mede dat afgelopen vrijdag leden van de raad van de gemeente Waalwijk een 

werkbezoek hebben gebracht aan Baanbrekers. Dit is zowel vanuit de raadsleden als vanuit 

Baanbrekers als erg geslaagd ervaren en de raadsleden waren erg enthousiast. Er wordt nog een 2-

tal dagen georganiseerd voor de leden van de raden van de gemeenten Heusden en Loon op Zand. 

Kortom, gezien de ervaring van de raadsleden van Waalwijk hierbij de oproep dat ook raadsleden 

vanuit de gemeenten Heusden en Loon op Zand zich hiervoor aanmelden aan gaan deelnemen.  

 

Rondvraag 

De heer Van Steen zegt dat in het kader van “Maatpact” er gestreefd wordt om tezamen met de 

gemeenten en Baanbrekers m.b.t. casuïstiek doelmatiger en sneller te kunnen gaan handelen onder 



   

                                AB vergadering d.d. 27 mei 2019  Pagina 6 van 6  

verantwoordelijkheid van de DB wethouder zonder daarbij onrechtmatig te gaan handelen. Hij 

vraagt het dagelijks bestuur om hiertoe een voorstel te maken. Hiermee wordt akkoord gegaan.  

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 8 juli 2019. 

 

Secretaris,      Voorzitter 

 

Mr. A.H. Kansouh     R. Bakker 
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Voorstel inzake 

 

Vaststellen jaarstukken Baanbrekers 2018 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-

lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur datum 8 juli 2019 

Beslispunten 

 

1. Kennis nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. 

2. De jaarstukken 2018 van Baanbrekers vaststellen. 

3. Het positief resultaat 2018 ad € 2.578.785 binnen twee weken ná 

vaststelling van de jaarstukken terug betalen aan de deelnemende 

gemeenten. 

Financiële 

gevolgen 

Het voordelig resultaat 2018 wordt ná definitieve vaststelling van de jaarstukken 

Baanbrekers 2018 terugbetaald aan de deelnemers.  

Formatie 

gevolgen 

- 

Gevolgen MT-

systemen 

- 

Relatie BB 2.0 - 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

26 maart ‘19  Door Niek Burg 

/Arthur vd Ven 

SET 

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 

Participatieraad (maak een 

keuze) 

Nvt  

Besluit van AB 8 juli 2019 Vaststellen van de jaarstukken Baanbrekers 

2018. 

 

 

ondertekening: 

 

 

mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 

Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling Publiceren op de website 

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Gemeenteraden ter 

kennisname 

Na vaststelling 

door AB 

C. Kleijssen en N. Burg 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 

Aanleiding 

In de vergadering van 8 april 2019 zijn de voorlopige jaarstukken 2018 door het algemeen bestuur 

vastgesteld, en aan de gemeenteraden aangeboden ter kennisname. Inmiddels is de 

accountantscontrole afgerond, en heeft onze accountant het rapport van bevindingen, en de 

goedkeurende verklaring afgegeven bij deze jaarrekening. Conform de WGR en GR 

uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden de jaarstukken nu voor definitieve vaststelling aan het 

algemeen bestuur aangeboden.  

 

De definitieve jaarstukken 

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 2.578.785. Dit is ongewijzigd ten opzichte van 

de voorlopige jaarrekening zoals die op 8 april 2019 in het algemeen bestuur is behandeld. Voor het 

positieve resultaat wordt voorgesteld dit als volgt terug te betalen aan de deelnemende 

gemeenten: 

 

Heusden:               985.023 

Loon op Zand:       519.781 

Waalwijk            1.073.981 

Totaal                 2.578.785 

 

De terugbetaling zal plaatsvinden binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening door het 

algemeen bestuur.  

 

Naar aanleiding van de controle, en de overleggen met de beleidsmedewerkers van de gemeenten, 

zijn aanvullende toelichtingen opgenomen in het boekwerk, en is nog aandacht besteed aan de 

vormgeving. Hiermee is de informatieve waarde van de jaarstukken verhoogd.  

 

Accountantscontrole 

De accountantscontrole heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 

rechtmatigheid. Voor de opmerkingen van de accountant wordt verwezen naar het bijgevoegde 

rapport van bevindingen. De opmerkingen zijn op 11 juni 2019 door de directeur en de manager 

bedrijfsvoering met de accountant besproken.  

In het rapport staan ook enkele aandachtspunten voor 2019. De belangrijkste zijn hierna 

weergegeven, met een nadere reactie hoe een en ander opgepakt gaat worden. 

 

1.Aanbestedingen: “Naleven Europese aanbestedingsregels”  

Recent is gestart met een traject om het proces omtrent inkoop en aanbesteding te 

professionaliseren. Dit zal nog in 2019 leiden tot een rechtmatig inkoopbeleid en tevens 

rechtmatige en efficiënte inkoopprocedures.  

 

2.IT-beheersing: “IT-beheersing vergroten –meer nadruk op IT wenselijk om de effectiviteit op het 

gebied van control te vergroten”. 

Er is groen licht gegeven voor het versneld doorvoeren van een aantal digitaliseringsprojecten met 

als doel deze nog in 2019 te realiseren. Hiermee wordt niet alleen de effectiviteit op het gebied van 

control vergroot maar wordt tevens een slag gemaakt in het optimaliseren van de dienstverlening.  

 

3.Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen: “Opstellen en vaststellen van intern beleid rondom 

de aanpak en methodiek voor het bepalen van de voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen “. 



> Bestuursvoorstel 
  

3 

 

Dit is intern al opgepakt en zal de komende tijd worden uitgewerkt. Als dit leidt tot een wijziging in 

de hoogte van de te treffen voorziening dan wordt dit in de tweede bestuursrapportage verwerkt.  

 

4.Rechtmatigheidsverantwoording: “vanaf 2021 geeft het bestuur zelf de 

rechtmatigheidsverklaring af in de jaarstukken. Hierop moet worden geanticipeerd.”  

Om dit tijdig op te kunnen pakken moet in de loop van 2019-2020 worden bekeken hoe o.a. de 

interne controlewerkzaamheden zo worden ingericht dat het dagelijks bestuur op een 

verantwoorde manier de rechtmatigheidsverklaring kan afgeven. Ná de zomervakanties zal hiervoor 

een startbijeenkomst worden gehouden met het dagelijks bestuur en de accountant.  

 

Vervolgtraject 

Na vaststelling van de jaarrekening dient deze ter kennisneming aan de deelnemende gemeenten te 

worden gestuurd, en voor 15 juli 2019 aan de Provincie te worden aangeboden. 

 

Beslispunten 

1. Kennis nemen van het rapport van bevindingen van de accountant. 

2. De jaarstukken 2018 van Baanbrekers vaststellen.  

3. Het voordelig resultaat ad € 2.578.785 binnen twee weken na vaststelling van de 

jaarstukken terug betalen aan de deelnemers.  

 

Implementatie en 

communicatie 

NVT 

Bijlage(n) jaarstukken Baanbrekers 2018 

controleverklaring 2018 (nog nazenden) 

concept accountantsverslag 2018 (def versie nog nazenden) 

 



















































































































































































































































































































Accountantsverslag 2018  
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

28 juni 2019



Aan het bestuur en de directie van 
Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Postbus 15
5140 AA  WAALWIJK

Tilburg, 28 juni 2019
Kenmerk: 
DMe/NvE/Sai/Cwi/1070307/1905419

Ter informatie: De digitale versie van dit 
document is vanaf de inhoudspagina 
interactief. Aan de hand van de menustructuur 
kan door het document genavigeerd worden. 
Via een klik op het BDO-logo gaat u steeds één 
stap terug in de menustructuur totdat u 
uiteindelijk weer in het hoofdmenu (de 
inhoudsopgave) uitkomt.

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna te noemen 
‘Baanbrekers’) en van Ruelong B.V. gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 26 september 2018, 
ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2018. In dit verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de 
jaarrekeningcontrole opgenomen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directeur en de manager bedrijfsvoering en control. Een 
afschrift van dit verslag is toegezonden aan het dagelijks bestuur.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle 
betrokken medewerkers van Baanbrekers bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. 

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere toelichting op de inhoud te 
geven.

Hoogachtend,

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

was getekend

drs. D.O. Meeuwissen RA

T: +31 (0)13 594 02 02
F: +31 (0)13 594 02 94
E: tilburg@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 2757, 5000 AT Tilburg - Nederland
Prof. Cobbenhagenlaan 95, 5037 DB Tilburg - Nederland
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Inhoudsopgave
Baanbrekers

3. Resultaat en financiële positie2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole1. Dashboard accountantscontrole

Bijlagen4. Belangrijkste bevindingen



Eerste jaar BDO

Dynamisch proces 
met veel 
afstemmings-
momenten

Controle dossier 
opgebouwd

Evaluatie 
jaarrekening-
proces t.b.v. 
optimaliseren 
controle 2018

Samenwerking is 
key

Eerste jaar BDO
Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning van de ambtelijk organisatie en de accountant, 
zeker wanneer sprake is van een eerste jaar dat wij met elkaar te maken hebben. Het controleproces is een dynamisch proces met veel 
afstemmingsmomenten. Op diverse momenten tijdens het controleproces hebben wij frequent gesprekken gevoerd met de directie met als doel 
om achteraf niet te worden geconfronteerd met onaangename verassingen. Hiertoe hebben wij mede op verzoek van de directie een diepgaandere 
controle verricht op de significante en risicovolle posten in de jaarrekening. Daarnaast is het traject ook onderhevig aan veranderingen. Dit vraagt 
veel flexibiliteit van zowel uw organisatie als ons als accountant. 

Wat het extra intensief maakt is het feit dat wij het eerste jaar ons controledossier moeten opbouwen. Uiteraard heeft er afstemming 
plaatsgevonden met de voorgaande accountant. Echter vindt er geen fysieke overdracht van het controledossier plaats. Door de 
kennismakingsgesprekken en onze tussentijdse controle in september 2018 hebben wij de organisatie beter leren kennen. Vanuit een frisse blik 
hebben wij onze eerste observaties en adviezen gedeeld met de organisatie. In paragraaf 4.1 van dit verslag hebben we de belangrijkste adviezen 
kort voor u samengevat.

De eindejaarscontrole is door de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie een strak omlijnd proces waarin de 
jaarrekening als het ware van onderaf wordt opgebouwd tot een geheel. Het ontbreken of het vertraagd opleveren van onderdelen binnen dit 
geheel heeft direct effect op het proces en de planning. Onze controle vormt het sluitstuk van dit proces. In de dynamiek van de
eindejaarscontrole hebben we in goed overleg met de betrokken medewerkers telkens weer de juiste prioriteiten weten te stellen om uiteindelijk 
de gestelde termijnen en deadlines te behalen. Als startpunt van de controle 2019 evalueren wij graag met de betrokken medewerkers het 
jaarrekeningproces 2018 om het proces voor 2019 te optimaliseren.

Een goede samenwerking en communicatie is key voor het behalen van alle deadlines en een goed eindresultaat in de vorm van een goedkeurende 
controleverklaring bij de jaarrekening. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers bedanken voor de constructieve en plezierige 
samenwerking tijdens de controle. 
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1. Dashboard accountantscontrole
Baanbrekers

Strekking controleverklaring Belangrijkste bevindingen Resultaat 2018

§ De jaarrekening 2018 van Baanbrekers is getrouw 
en rechtmatig. De jaarrekening 2018 van Ruelong
B.V. is getrouw.

§ Ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder 
de goedkeuringstolerantie.

§ Jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.
§ De grondslagen van de jaarrekening zijn 

aanvaardbaar en het BBV wordt nageleefd.
§ De WNT is nageleefd.
§ Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de 

SiSa-bijlage.

§ Begrotingsrechtmatigheid: Wij hebben 
geconcludeerd dat de begrotingsoverschrijdingen 
(afwijkingen tussen de realisatie en begroting aan 
de lastenkant), geheel worden gecompenseerd 
door direct gerelateerde opbrengsten. 

§ Onrechtmatige aanbestedingen: € 48.000.
§ IT-beheersing: Wij kunnen nog niet steunen op de 

IT General Controls van de belangrijkste 
applicaties (Navision, SSD, Compas, Groenvision). 
De bevindingen hebben betrekking op de aspecten 
logische toegangsbeveiliging, wijzigingsbeheer en 
continuïteit.

Ontwikkeling resultaat Aandachtspunten voor 2019 Uw financiële positie vergeleken

§ De exploitatie laat een voordelig resultaat zien ad 
€ 2,6 miljoen. Dit is ten opzichte van het begroot 
resultaat (€ 1,7 miljoen) een voordeel van € 0,9 
miljoen. 

§ Voor een uitgebreide analyse van het resultaat en 
afwijkingen ten opzichte van de begroting 
verwijzen wij naar het jaarverslag en de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten in 
de jaarrekening.

§ Optimaliseren van materiële processen zoals 
aanbestedingen en centraal contractmanagement.

§ IT-beheersing vergroten, meer nadruk op IT 
wenselijk om de effectiviteit op het gebied van 
control te vergroten.

§ Opstellen en vaststellen van intern beleid rondom 
de aanpak en methodiek voor het bepalen van de 
voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen.

§ Rechtmatigheidsverantwoording: vanaf 2021 geeft 
het bestuur zelf een rechtmatigheids-
verantwoording af in de jaarstukken. Als 
gemeenschappelijke regeling is het verstandig dat 
u zich nu al voorbereidt.

§ Op basis van de set financiële kengetallen in de 
paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in uw jaarstukken 2018 
concluderen we dat de financiële positie 
voldoende is.

§ Omvang eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 
circa € 7,4 miljoen, 56,6% van het balanstotaal 
(ultimo 2017: circa € 5,2 miljoen, 36,7%). 

§ De ratio weerstandsvermogen ultimo 2018 is 
gestegen naar 1,16 (2017: 0,00).

§ Solvabiliteit en netto-schuldquote laten ultimo
2018 een positief beeld zien.
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( x €1.000) 2018 Begroting na 
wijzigingen

Saldo baten en 
lasten

3.696 2.835

Mutatie 
reserves

-1.117 -1.131

Resultaat 2.579 1.704



2.2 Toelichting rechtmatigheid2.1 De jaarrekening is getrouw & 
rechtmatig

2.4 Aandachtspunten voor 20192.3 BBV, WNT en SiSa

2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Baanbrekers



De jaarrekening 
2018 is getrouw & 
rechtmatig

De jaarrekening 
2018 is getrouw

Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers
Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2018 van Baanbrekers een goedkeurende controleverklaring te verstrekken met betrekking tot de 
getrouwheid en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Een goedkeurende verklaring met betrekking tot 
rechtmatigheid betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2018 in alle van materieel belang 
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving.

Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd welke door Baanbrekers zijn gecorrigeerd. Naast de geconstateerde en verwerkte 
controleverschillen, zijn tijdens onze controle geen resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

Wij concluderen dat de controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel en zijn derhalve
voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie 
bedraagt € 527.000 voor fouten en € 1.581.000 voor onzekerheden.

Ruelong B.V.
Bij de jaarrekening 2018 van Ruelong B.V. zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken met betrekking tot de 
getrouwheid. Dit betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in overeenstemming met BW2 titel 9.

Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd welke door Ruelong B.V. zijn gecorrigeerd. Naast de geconstateerde en verwerkte 
controleverschillen, zijn tijdens onze controle geen resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid. 

Wij concluderen dat de controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening als geheel en zijn derhalve
voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken met betrekking tot de getrouwheid. De goedkeuringstolerantie bedraagt € 144.000.

2.1 De jaarrekening is getrouw & rechtmatig
Baanbrekers
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2.2 Toelichting rechtmatigheid
Baanbrekers

Begrotings-
rechtmatigheid

Lasten-
overschrijding in 
programma telt 
niet mee in ons 
oordeel

1. Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid 
In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling circa € 51,6 miljoen aan lasten begroot na wijziging, tegenover circa € 51,5 miljoen aan werkelijke 
lasten in 2018. Dit is in totaal een lagere realisatie van € 0,1 miljoen (0,2%). Aan baten had uw gemeenschappelijke regeling een bedrag van € 54,4 
miljoen begroot na wijziging, tegenover € 55,2 miljoen aan werkelijke baten in 2018. In totaal gaat het om een hogere realisatie van baten van     
€ 0,8 miljoen (1,5%). Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten kent een gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde 
resultaat. Dit is het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen 
bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel 
onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door het bestuur genomen besluiten. In 2018 is er per saldo circa € 1,1 miljoen aan de 
reserves toegevoegd zodat het gerealiseerde resultaat circa € 2,6 miljoen positief bedraagt.

Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerd en gerapporteerd te worden aan het 
algemeen bestuur. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur is formeel sprake van een 
onrechtmatigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het accountantsoordeel bijvoorbeeld indien de 
overschrijding geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde regelingen. In 
de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de begrotingsoverschrijdingen nader weergegeven en geanalyseerd. 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Baanbrekers voert in het 
kader van BBV één programma uit en de toets op begrotingsrechtmatigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd. Uit de analyse van de 
begrotingsafwijkingen (hoofdstuk 3.3.4) blijkt dat op het totaal van de deelprogramma’s sprake is van een begrotingsoverschrijding van in totaal   
€ 61.000. Deze overschrijding wordt geheel gecompenseerd door direct gerelateerde hogere opbrengsten (€ 86.000) binnen de deelprogramma’s. 
Op grond van de kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV zijn deze begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig maar tellen niet mee in 
ons oordeel.

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van de begrotingsafwijkingen naar de analyse begrotingsafwijkingen en 
begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 3.3.4).
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2.2 Toelichting rechtmatigheid
Baanbrekers

Investerings-
kredieten

Aanbestedings-
rechtmatigheid

2. Kredietoverschrijdingen 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid hebben wij tevens de lastenoverschrijdingen op investeringskredieten beoordeeld om vast te stellen 
of de gerealiseerde uitgaven binnen de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting zijn gebleven. Uit deze analyse constateren wij in het 
kader van rechtmatigheid geen bijzonderheden. Er is geen sprake van een overschrijding van de door het algemeen bestuur vastgestelde 
investeringskredieten. Volledigheidshalve verwijzen we naar de toelichting op de balans in de jaarrekening 2018 (hoofdstuk 3.3.2) voor een 
totaaloverzicht van de investeringen in 2018 in relatie tot de investeringskredieten.

3. Aanbestedingen
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd. Hierbij 
hebben wij onder andere aandacht gehad voor de volgende risicoprofielen:
• Het opknippen van opdrachten (een opdracht verdelen over meerdere leveranciers) zodat de afzonderlijke opdrachten individueel onder de 

Europese aanbestedingsgrens vallen;
• Het opknippen van opdrachten (een opdracht verdelen over een langere periode bij dezelfde leverancier) zodat de afzonderlijke opdrachten 

individueel onder de aanbestedingsgrens vallen;
• Geen of een onrealistische raming. Bijvoorbeeld een looptijd van langer dan 4 jaar waarbij in de raming geen rekening is gehouden;
• Samengestelde of gemengde opdrachten (bijvoorbeeld een combinatie van investering en onderhoudscontracten) waarbij opdrachten die niet 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunstmatig zijn samengevoegd;
• Opdrachten ten onrechte aanmerken als een samenwerking (quasi-inbesteding, publiek/publieke samenwerking of alleenrecht) waardoor ten 

onrecht niet is aanbesteed;
• Opdrachten ten onrechte aanmerken als sociale/specifieke dienst (bijlage 14 bij EU Richtlijn 2014/24) waarvoor een hogere 

aanbestedingsdrempel geldt dan voor overige diensten;
• Het niet aanmerken van een jaarlijks stilzwijgende verlengingsoptie als een contract voor onbepaalde tijd waardoor niet het gehele 

contractwaarde wordt afgewogen in het kader van de aanbestedingsrichtlijnen;
• Verlenging van een contract zonder verlengingsoptie. In dat geval ontstaat een nieuwe financiële beheershandeling die opnieuw dient te worden 

afgewogen in het kader van de aanbestedingsrichtlijnen;
• Het niet opmerken van significatie wijzigingen van het contract gedurende de looptijd.
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Baanbrekers

Aanbestedings-
rechtmatigheid

Omdat wij in onvoldoende mate op het reguliere aanbestedingsproces van Baanbrekers kunnen steunen, hebben wij voor de uitvoering van onze 
werkzaamheden gebruik gemaakt van een zogenaamde inkoopanalyse. Hiertoe hebben wij het inkoopboek gestratificeerd naar deelmassa’s. 
Vervolgens hebben wij per deelmassa de significante posten geselecteerd (25 dossiers) en op het restant door middel van een statistische 
steekproef een aanvullende selectie (24) gemaakt. In totaal hebben wij op een omvang van circa € 11,0 miljoen (inclusief btw) onze 
controlewerkzaamheden uitgevoerd in het kader van de aanbestedingsrechtmatigheid. Het behoeft geen toelichting dat deze werkwijze een zeer 
intensief gegevensgericht proces is, niet alleen voor ons als accountant maar ook voor Baanbrekers zelf. Naar aanleiding van onze 
controlewerkzaamheden hebben wij lasten uit hoofde van de volgende contracten als onrechtmatig meegewogen in ons oordeel.

• Crediteur A (€ 48.000)
Met crediteur A is in 2014 een contract gesloten met betrekking tot de implementatie van Navision en jaarlijkse onderhoudskosten. De 
contractwaarde met betrekking tot de implementatie bedroeg € 214.626. De drempelwaarde voor dergelijke diensten bedroeg destijds € 207.000. 
Daarmee diende dit contract, inclusief de onderhoudskosten in de jaren na implementatie, Europees aanbesteed te worden. Aangezien dit niet is 
gebeurd, zijn de lasten die hiermee samenhangen onrechtmatig. Aangezien wij niet de lasten uit voorgaande jaren alsnog als onrechtmatig 
aanmerken, is alleen de jaarlaag 2018 in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 onrechtmatig. Dit betreft een bedrag van € 48.000.

• Diverse ICT-producten
Baanbrekers heeft een divers pakket aan leveranciers met betrekking tot ICT. Vanuit het inkoopbeleid wordt elke 3 jaar een marktoriëntatie 
gevraagd ten aanzien van de huidige soft- en hardware producten. Echter heeft Baanbrekers ten aanzien van een selectie van producten 
beredeneerd dat een uitzondering op het interne inkoopbeleid nodig is. Baanbrekers geeft aan dat de verschillende soft- en hardware producten 
dermate verweven zijn dat het niet zinvol is en hoge kosten met zich meebrengt, om soft- en hardware producten individueel in de markt te 
zetten. Baanbrekers geeft aan dat het zinvol is om op langere termijn de automatisering en digitalisering in totaliteit in ogenschouw te nemen en 
te heroverwegen in het licht van een langere termijn visie. Om deze reden heeft Baanbrekers voor een selectie van soft- en hardware producten 
besloten dat een uitzondering op het inkoopbeleid nodig is en dat de bestaande contracten voor deze producten zullen wordt voorgezet tot het 
jaar 2025 en niet in de markt gezet zullen worden.
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Dit brengt echter risico’s met zich mee in het kader van de Aanbestedingswet. Tot aan 27 september 2018 kon in veel gevallen een beroep worden 
gedaan op de zogenaamde ‘vendor lock’. Dit houdt in dat een organisatie zo afhankelijk is van een leverancier dat afscheid nemen of overstappen 
niet mogelijk is zonder grote (financiële) gevolgen. Op 27 september 2018 heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in de rechtszaak 
tussen het UWV en Iron Mountain. In de beoordeling van deze zaak heeft de Rechtbank aangegeven dat het UWV onvoldoende aannemelijk heeft 
gemaakt dat bij aanbesteding in alle gevallen een bedrag is gemoeid wat als disproportioneel kan worden aangemerkt. Ook heeft de Rechtbank 
aangegeven dat het UWV onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voeren van een openbare aanbestedingsprocedure onaanvaardbare 
continuïteitsrisico’s met zich mee zou brengen.

Door deze elementen in haar beoordeling mee te nemen, verandert de mogelijkheid voor Baanbrekers om zich te beroepen op de zogenaamde 
‘vendor lock’. Wij wijzen Baanbrekers dan ook op het risico dat de huidige interne uitzondering op het interne inkoopbeleid vanaf 27 september 
2018 kan leiden tot onrechtmatigheid ten aanzien van de ICT-lasten.
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2.3 BBV, WNT en SiSa
Baanbrekers
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Het BBV wordt 
nageleefd

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)
Wij hebben vastgesteld dat uw gemeenschappelijke regeling de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.

WNT-
verantwoording 
voldoet aan de 
vereisten.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt 
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2018 niet meer bedragen dan € 187.000 per jaar. De externe accountant is belast met 
de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet 
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze 
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 van Baanbrekers niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2018 van Baanbrekers 
voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Geen bevindingen 
SiSa-bijlage

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachting 
accountantscontrole SiSa 2018. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden 
geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens bijlage B.



2.4 Aandachtspunten voor 2019
Baanbrekers

Inleiding

Naar aanleiding van onze 
controle van de jaarrekening 
2018 hebben wij een aantal 
bevindingen en aanbevelingen 
over het afgelopen boekjaar 
weergegeven. Daarnaast willen 
wij, vanuit onze natuurlijke 
adviesfunctie, de volgende 
aandachtspunten voor het 
komende jaar benoemen. 

1. Aanbestedingen Naleving Europese aanbestedingsregels
Uit de accountantscontrole blijkt dat aanbestedingen een complex onderwerp is en de nodige capaciteit en 
kennis vergt van de organisatie. Met name de vastlegging en documentatie vergt de nodige acties om 
aantoonbaar in control te zijn en te blijven zodat financiële rechtmatigheidsfouten worden voorkomen. 

2. IT-beheersing IT-beheersing
Wij zien binnen Baanbrekers een ontwikkeling dat processen en systemen steeds meer worden 
gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Om met deze ontwikkeling mee te gaan is in de toekomst meer nadruk 
op IT, zowel vanuit de verbijzonderde interne controle als de externe audit, wenselijk om de effectiviteit op 
het gebied van control te vergroten zodat mogelijk in de toekomst bij de accountantscontrole gebruik kan 
worden gemaakt van de geautomatiseerde systemen. 

3. Voorziening 
dubieuze debiteuren 
uitkeringen

Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen
Een belangrijk aandachtspunt is het tot stand brengen van intern beleid rondom de aanpak en methodiek 
voor het bepalen van de omvang van deze voorziening. Het intern beleid vereist met name een objectief 
systeem voor het concreet en meetbaar maken van de elementen die bepalend zijn voor een realistische en 
best mogelijke inschatting van de dubieuze vorderingen. Het ligt voor de hand dat dit beleid intern status 
krijgt middels vaststelling door het bestuur.

4. Rechtmatigheids-
verantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording
De wettelijke wijziging is gericht op de rechtmatigheid. Veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 
moeten hiervoor nog de nodige stappen zetten. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar bijlage C.
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3. Resultaat en financiële positie
Baanbrekers

3.2 Uw financiële positie vergeleken3.1 Resultaat 2018



Resultaat 2018 
ten opzichte van 
de gewijzigde 
begroting 
bedraagt
€ 2,6 miljoen

Het resultaat van Baanbrekers over het jaar 2018 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 2,6 miljoen. In het onderstaand overzicht is 
het resultaat in het kort weergegeven:

Voor een nader gedetailleerd inzicht van de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging en de verklarende toelichting 
hierop verwijzen we u voorts naar de toelichtingen per deelprogramma zoals opgenomen in de jaarrekening (hoofdstuk 3.3.3).

3.1 Resultaat 2018
Baanbrekers

15

Overzicht van baten en lasten 2018 ( x €1.000) Begroting na wijzigingen
( x €1.000)

Verschil In %

Saldo van baten en lasten 3.696 2.835 861 voordeel + 30,4%

Onttrekkingen reserves 93 79 14 voordeel + 17,7%

Dotatie aan reserves - 1.210 - 1.210 0 0%

Gerealiseerd resultaat 2.579 1.704 875 voordeel + 51,3%
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Kengetallen 
moeten in relatie 
tot elkaar worden 
bezien

Uw weerstands-
vermogen is 
voldoende

Solvabiliteit en 
netto-schuldquote 
minst risicovol

Exploitatie ruimte 
geen risico

Financiële positie 
voldoende

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden 
gemaakt van de financiële positie van Baanbrekers. Daarbij kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke 
financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede 
in relatie tot de normen voor publieke lichamen in Nederland (gemeenschappelijk toetsingskader 2020 gemeenten).

Weerstandsvermogen Baanbrekers
In de paragraaf weerstandsvermogen heeft het bestuur een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bedraagt 
volgens deze paragraaf € 1,2 miljoen. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn eveneens de relevante risico’s benoemd. Baanbrekers heeft op 
basis van interne berekeningen het totale bedrag aan risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op € 1,04 miljoen. Het 
weerstandsratio van Baanbrekers komt daarmee uit op 1,16. De weerstandsnorm tussen 1,0 – 1,4 op basis van de normen voor publieke lichamen in 
Nederland wordt als voldoende beschouwd.

Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 56,6%. Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter Baanbrekers in staat is om haar 
verplichtingen op lange termijn de voldoen. De solvabiliteit van Baanbrekers ligt ruim boven de 50% wat volgens signaleringswaarden voor de 
publieke lichamen in Nederland als minst risicovol wordt beschouwd. De netto-schuldquote bedraagt -4,9%. Dat de netto-schuldquote bij 
Baanbrekers negatief is heeft te maken met het feit dat Baanbrekers geen schulden heeft uit hoofde van geldleningen. Op basis van de 
signaleringswaarden voor de publieke lichamen in Nederland wordt de netto-schuldquote van < 90% als minst risicovol beschouwd.

Structurele exploitatie ruimte
De structurele exploitatie ruimte geeft inzicht in het evenwicht tussen structurele baten en lasten. De exploitatieruimte >0% kwalificeert als minst 
risicovol.

Conclusie
Het weerstandsvermogen en daarmee de financiële positie is voldoende. 
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Financiële verhoudingen
Uit onderzoek blijkt het volgende landelijke beeld voor leer-werkbedrijven:

• 9 van de 14 uitvoeringsorganisaties verwachten zonder gemeentelijke bijdrage een tekort op hun exploitatie;
• 1 van de 14 uitvoeringsorganisaties heeft een negatieve algemene reserve;
• De omvang van de algemene reserve van de deelnemende organisaties bedraagt tussen de -/- € 1.131.000 en + € 21.000.000.

Wij zien dat Baanbrekers voor wat betreft de financiële verhoudingen een ‘gemiddeld’ leer-werkbedrijf is in de sector.

Werkkapitaal
Uit onderzoek blijkt het volgende landelijke beeld voor leer-werkbedrijven:

• 3 van de 14 deelnemende organisaties hebben een negatief werkkapitaal (vlottende activa – vlottende passiva);
• Het werkkapitaal van de deelnemende organisaties bedraagt tussen de -/- € 889.000 en de € 5.000.000.

Wij zien dat Baanbrekers voor wat betreft het werkkapitaal een ‘gemiddeld’ leer-werkbedrijf is in de sector.

De omvang van het werkkapitaal en de reserves zeggen iets over de mate waarin de organisaties op korte en op lange termijn in staat zijn om de 
investeringen voortkomend uit strategische koers te financieren. Een organisatie met een lage algemene reserve zal eerder bij diens deelnemende 
gemeenten voor financiering moeten aankloppen. Een organisatie met een hoge algemene reserve is mogelijk in staat om dit zelf te financieren, 
afhankelijk van de liquiditeit van de reserve. Een organisatie met een lage reserve is genoodzaakt om de deelnemende gemeenten mee te nemen 
in de ontwikkelingen, wat niet wegneemt dat organisaties met voldoende eigen vermogen hier ook goed aan doen. Dit in verband met het afleggen 
van (publieke) verantwoording en draagvlak voor financiering (en mogelijk tijdelijk tegenvallende resultaten) te verwerven.

Wij zijn van mening dat elk leer-werkbedrijf de specifieke (voor de eigen organisatie) ontwikkelingen in beeld dient te hebben en hier vroegtijdig 
plannen op ontwikkelt. Deze strategische scenarioplanning (in de vorm van meerjarige businesscases) kan door vertaald worden in bijvoorbeeld 
reservebeleid en de financieringsverhoudingen. Tevens dient het risicomanagement op deze koers aangepast te worden.
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Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Hoe maken we het leer-werkbedrijf toekomstbestendig
Leer-werkbedrijven kennen al meerdere jaren toenemende budgettaire krapte. Daarnaast dienen zij politieke en publieke verantwoording af te 
leggen over de bestede middelen. Dit leidt ertoe dat geen ongelimiteerd budget bestaat om in te spelen op ontwikkelingen en de 
verandercapaciteit beperkt is. Daarnaast hebben leer-werkbedrijven te maken met een relatief kwetsbare doelgroep, waarbij verandering vaak 
leidt tot veel onrust en verzuim. Dit maakt dat leer-werkbedrijven in de bekende analogie eerder een olietanker dan een speedboot zijn.

In deze constatering schuilt geen waardeoordeel, wel is dit inzicht van belang voor het toekomstbestendig maken van de organisatie. Bij een 
beperktere mate van wendbaarheid dient verder vooruit gekeken te worden. Dit geldt dus ook voor het leer-werkbedrijf. Een leer-werkbedrijf 
dient verder vooruit te kijken om tijdig bij te sturen dan een kleinere, wendbaardere organisatie.

Hoe is een leer-werkbedrijf toekomstbestendig te maken:
• Neem stakeholders (gemeenten, partners uit de publieke sector en werkgevers) mee gedurende het navolgende proces en de 

besluitvorming hieromtrent.
• Strategische personeelsplanning (aanbod)

• Breng verwachte kwantitatieve ontwikkeling (uitstroom) voor de komende jaren in beeld: per bedrijfsactiviteit en zowel regulier 
personeel als doelgroep;

• Breng verwachte kwalitatieve ontwikkeling voor de komende jaren in beeld.
• Behoefte markt(vraag): breng marktvraag in beeld, waar is behoefte aan? Nu en in de (nabije) toekomst
• Strategische besluitvorming

• Stel een meerjarenplan 
• Laat investeringsbeslissingen volgen uit het meerjarenplan.

• Financieringsplan
• Breng risico’s van meerjarenplan in beeld (bijvoorbeeld niet uitkomen van verwachtingen);
• Ontwikkel beheersmaatregelen;
• Breng benodigde middelen in kaart;
• Breng in beeld hoe meerjarenplan gefinancierd wordt (bijvoorbeeld met financieringsscenario’s).

19



4. Belangrijkste bevindingen
Baanbrekers

4.2 Schattingsposten4.1 Financiële beheersing en toezicht



Financiële 
beheersing en 
toezicht

Bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de 
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van 
de in de jaarrekening opgenomen gegevens. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij met de directie besproken d.d. 15 
november 2018. Samenvattend constateren wij dat uw organisatie de belangrijkste onderwerpen vanuit de bedrijfsvoering op de agenda heeft 
staan, hieraan voldoende aandacht besteedt en daarbij alert inspeelt op de externe en interne ontwikkelingen. 

Naar aanleiding van onze controle willen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de belangrijkste aandachtspunten benoemen:
• Aantoonbaarheid volledigheid opbrengsten: Uit de accountantscontrole blijkt dat het aantoonbaar maken van de volledigheid van de

opbrengstverantwoording ten aanzien van de verschillende materiële stromen een complex onderwerp is en de nodige capaciteit en kennis vergt 
van de organisatie. Uw organisatie heeft hier de nodige acties voor uitgezet. Desondanks blijft de zichtbare vastlegging van de volledigheid van 
de opbrengstverantwoording een van de belangrijkste aandachtspunten voor de controle.

• IT-beheersing: Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen wij nog niet steunen op de IT General Controls van de belangrijkste 
applicaties (Navision, SSD, Compas, Groenvision). De bevindingen hebben betrekking op de aspecten logische toegangsbeveiliging, 
wijzigingsbeheer en continuïteit. Wij adviseren u om hier de nodige aandacht aan te blijven schenken zodat in de toekomst bij de
accountantscontrole gebruik kan worden gemaakt van de geautomatiseerde systemen.

• Key-controls: Het identificeren van toereikende beheersmaatregelen in de materiële processen blijft een aandachtspunt. Bij het opstellen van
procesbeschrijvingen heeft u beheersmaatregelen geïdentificeerd en ook uit de interne controlewerkzaamheden blijken impliciet een aantal 
beheersmaatregelen. Deze zijn echter (nog) niet voldoende concreet gemaakt om te kunnen spreken van key controls. Wij adviseren u om hier 
de nodige aandacht aan te blijven schenken zodat in de toekomst bij de accountantscontrole gebruik kan worden gemaakt van effectief 
werkende key controls voor een organisatiegerichte controleaanpak.

4.1 Financiële beheersing en toezicht
Baanbrekers
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4.2 Schattingsposten
Baanbrekers

Schatting zijn in 
het algemeen 
neutraal van aard

Inherent aan het opmaken van een jaarrekening, is dat het bestuur schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn van bijzonder belang door 
hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen significant afwijken van de verwachtingen van het 
management. Een goed inzicht in de jaarrekening vereist kennis van deze posten. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid 
van de schattingen beoordeeld. In het hierna opgenomen overzicht hebben wij van de jaarrekeningposten waaraan een belangrijke schatting ten 
grondslag ligt grafisch weergegeven op welke wijze wij de door het bestuur gebruikte mate van prudentie inschalen. 

Post in de jaarrekening Bedrag
(€ ‘000)

Beoordeling
huidig boekjaar

Toelichting schatting

Voorziening dubieuze debiteuren 3.864
Op basis van de ouderdom en status van de openstaande debiteuren heeft Baanbrekers de 
voorziening dubieuze debiteuren op een consistente wijze geschat om het risico van 
oninbare vorderingen op te kunnen vangen.

Voorzieningen 72
Dit betreft een voorziening met betrekking tot de gecumuleerde tekorten van Ruelong
B.V. Hier staat Baanbrekers voor garant.

Waardering materiële vaste activa 4.825

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dit is voor 2018 
niet van toepassing geweest.

Waardering financiële vaste activa 1.076

De Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Bij de waardering 
wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van 
de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dit is voor 2018 niet van 
toepassing geweest.

Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen 11

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn verplichtingen die financiële 
consequenties hebben voor de toekomstige jaren, maar niet zijn opgenomen in een 
balanspost.

Conservatief

Neutraal

Optimistisch
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Bijlagen
Baanbrekers

Bijlage A: Onze controle Bijlage B: Bevindingen Sisa-bijlage

Bijlage C: In control statement



Bijlage A
Onze controle

Doel en object 
van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Baanbrekers (de jaarrekening 2018 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en van Ruelong B.V), in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn 
opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV / BW2 Titel 9. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze 
opdrachtbevestiging d.d. 26 september 2018 met kenmerk SAi/NvE/DMe/MvdB/1070370/1805727  en onze opdrachtbevestiging d.d. 26 september 
2018 met kenmerk SAi/NvE/DMe/MvdB/1070370/1805728. 

Materialiteit Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het algemeen bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd. Het 
algemeen bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en 
rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en onze professionele oordeelsvorming hebben 
wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 527.000. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen 
die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij 
tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 412.000 (0,80% van de totale lasten in de jaarrekening) rapporteren, alsmede 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van 
de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor de WNT gelden specifiek voorgeschreven 
rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT-toleranties eveneens op 
correcte wijze toe. 

Onafhankelijkheid Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), 
vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij 
bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige 
dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type 
dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. 
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Bijlage A
Onze controle

Opdracht en 
controleaanpak

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de 
opdrachtbevestiging van 26 september 2018. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens 
en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de 
opdrachtbevestiging. 

Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering, waarbij gesteund wordt op de opzet, het bestaan en de  werking van de 
aanwezige administratieve organisatie en de daarin opgenomen beheersingssystemen. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op 
transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en 
operaties van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de 
onderkende risico’s van invloed kunnen zijn op de jaarrekening. 

De risico’s met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. 
Deze risico’s betreffen:
• Niet naleven Europese aanbestedingsregels;
• Ongeautoriseerde handelingen in de IT-systemen;
• Het management kan of wil, buiten getroffen beheersmaatregelen om, invloed uitoefenen op in de jaarrekening gepresenteerde uitkomsten;
• Juistheid en volledigheid van de opbrengstverantwoording (ook vanuit fraudeaspect);
• Het niet naleven van de WNT en overige wet- en regelgeving;
• Juistheid van de personeelskosten.

Strekking van de 
controle-
verklaring

Aangezien de jaarrekening 2018 van Baanbrekers aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, 
gedateerd op 28 juni 2019, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2018 zijn 
afdoende behandeld en onze controle is afgerond.
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Bijlage A
Onze controle

Continuïteit De waarderingen in de jaarrekening van Baanbrekers zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Baanbrekers als geheel in continuïteit zal worden 
voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de 
wettelijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het bestuur ingeschatte 
mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

Het jaarverslag is 
verenigbaar met 
de jaarrekening 
en bevat geen 
materiële 
afwijkingen

De jaarstukken 2018 van Baanbrekers bestaan uit:
• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat
hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals
weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het
primaire object van de accountantscontrole is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
met toelichting). De inhoud van het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen
materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De grondslagen 
van de 
jaarrekening 2018 
zijn aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van Baanbrekers zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2018. In 2018 zijn er geen 
wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie 
van Baanbrekers. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van 
Baanbrekers en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten 
aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van 
zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante 
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. 
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Bijlage A
Onze controle

Fraude en 
non-compliance

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het 
risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben 
wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. 

Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende 
niveaus binnen de organisatie. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. 
Via de bevestiging bij de jaarrekening ontvangen wij van het management de bevestiging dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd 
waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de 
fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken.

Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die 
van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance 
geconstateerd.

Geautomatiseerde 
gegevens-
verwerking

De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de 
geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de 
jaarrekeningcontrole beoordeeld. Bij de controle 2018 hebben wij vastgesteld dat we nog niet hebben kunnen steunen op de ITGC’s rondom de 
geautomatiseerde gegevensverwerking. Derhalve hebben we aanvullend gegevensgerichte werkzaamheden verricht. 

Wij adviseren u om de nodige aandacht te blijven schenken aan de IT-beheersmaatregelen zodat in de toekomst bij de accountantscontrole 
gebruik kan worden gemaakt van de systemen. Tijdens de interim-controle 2019 zullen we wederom de follow-up beoordelen en de doorgevoerde 
wijzigingen betrekken in onze controlewerkzaamheden.
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Bijlage B
Bevindingen SiSa-bijlage

Inleiding
Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. Baanbrekers heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst. 

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke 
uitkeringen die in 2018 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn 
geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel hierna weergegeven.
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Strekking controleverklaring rechtmatigheid Goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid Goedkeurend

Nr. Specifieke uitkering of overig Fout of onzekerheid Financiële omvang in euro's Toelichting fout / onzekerheid

G2B Gebundelde uitkering – Participatiewet

G3B
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004



Bijlage C
In control statement

Rechtmatigheids-
verantwoording 
bestuur vanaf 
boekjaar 2021

De aanleiding
Momenteel geven de externe accountants nog een verklaring af ten aanzien van de rechtmatigheid, maar vanaf het boekjaar 2021 geeft de externe 
accountant alleen nog een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. Vanaf 2021 geeft het dagelijks bestuur zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarstukken. Als gemeenschappelijke regeling is het verstandig dat u zich nu al voorbereidt. Vragen die u 
zich voorafgaand aan de wetswijziging kan stellen zijn:

1. Wat zijn uw ambities aangaande de rechtmatigheidsverantwoording en het eventueel breder trekken naar een “in control statement”? En hoe 
raken deze ambities de inrichting van uw bedrijfsvoering?

2. Wat is er voor nodig om (als dagelijks bestuur) straks een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven? 
3. Heeft u al voldoende expertise in huis of moet u samenwerking in de regio opzoeken?
4. In hoeverre bent u al in staat om zelf een oordeel te geven over de financiële rechtmatigheid van uw belangrijkste processen? Is uw 

verbijzonderde interne controle-functie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, aan het eind van het jaar al een totaalconclusie getrokken kan 
worden met opgenomen een vertaling naar de balans en staat van baten en lasten?

5. Kan uw gemeenschappelijke regeling al eerder proberen om zelf een (deel van de) rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, 
vooruitlopend op de wettelijke verplichting, en kan die verantwoording dan ook gebruikt worden voor de afstemming en voorbereiding op de 
externe accountantscontrole?

Uw gemeenschappelijke regeling wordt straks gevraagd een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Een in control statement gaat verder dan 
de rechtmatigheidsverantwoording. Het gaat bij een in control statement niet alleen over de risico’s die bestaan op het gebied van 
rechtmatigheid, maar om alle risico’s met een grote kans en/of impact.
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Bijlage C
In control statement

Stappenplan 
rechtmatigheids-
verantwoording

Hoe kom je tot een rechtmatigheidsverantwoording / in control statement?
De wettelijke wijziging is gericht op de rechtmatigheid. Veel gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten hiervoor nog de nodige 
stappen zetten, hierbij kan gedacht worden aan:
1. Het in kaart brengen van de huidige situatie (IST situatie). 

• Vaststellen in hoeverre de gemeenschappelijke regeling al in staat is om zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid. 
• Beoordelen van het huidige interne risicobeheersings- en controlesysteem en het evalueren van de huidige verbijzonderde interne 

controle-functie. 
2. Het bepalen welke ambities uw gemeenschappelijke regeling heeft aangaande de rechtmatigheidsverantwoording. De range loopt van een 

rechtmatigheidsverantwoording op enkele onderwerpen tot het in control statement. (SOLL situatie). 
3. Het vertalen van de ambities naar de inrichting van de bedrijfsvoering c.q. bepalen welke stappen gezet moeten worden om de SOLL situatie 

te bereiken. 
4. Uitvoeren van de stappen, waarbij onder andere gedacht kan worden aan de stappen: het in kaart brengen van de rechtmatigheidsrisico’s en 

het uitvoeren van interne controles. 
5. Als laatste stap het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.
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Nieuwe perspectieven

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe 

spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat 

klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil 

ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met 

open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze 

unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. 

Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om 

vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste 

beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te 

maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of 

internationale organisatie bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en 

nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 18 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.550 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. 

BDO adviseert organisaties in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname of 

een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 162 landen, meer dan 80.000 medewerkers wereldwijd) dat 

bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

 
 

 

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers te Waalwijk 

gecontroleerd. 

 

WIJ CONTROLEERDEN ONS OORDEEL 

De jaarrekening bestaande uit: 

 

1. het voorwoord over de indeling van de 

jaarrekening (pagina nr. 41); 

2. de balans per 31 december 2018 (pagina 

nr. 42 tot en met pagina nr. 43); 

3. het overzicht van baten en lasten over 

2018 (pagina nr. 44); 

4. een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen (pagina nr. 45 tot 

en met pagina nr.48); 

5. de toelichting op de balans (pagina nr. 49 

tot en met pagina nr. 57); 

6. de toelichting op het overzicht van baten 

en lasten (pagina nr. 58 tot en met pagina 

nr. 71); 

7. de SiSa-bijlage met de 

verantwoordingsinformatie over specifieke 

uitkeringen (pagina nr. 74); en 

8. de bijlage met het overzicht van de 

gerealiseerde baten en lasten per taakveld 

(pagina nr. 75). 

 

Naar ons oordeel geeft de in de 

jaarstukken opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en 

lasten over 2018 als van de activa en 

passiva van de Uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers op 31 december 2018 in 

overeenstemming met het Besluit 

begroting en verantwoording provincies 

en gemeenten (BBV). 

 

Naar ons oordeel zijn de in deze 

jaarrekening verantwoorde baten en 

lasten alsmede de balansmutaties over 

2018 in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand gekomen 

in overeenstemming met de begroting en 

met de in de relevante wet- en 

regelgeving, waaronder verordeningen 

van de gemeenschappelijke regeling, 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen 

in het door het dagelijks bestuur 

vastgestelde normenkader d.d. 29 juni 

2018. 
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De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

(Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 

2018, en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018.  

 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers zoals vereist in de Wet 

toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 

volledig is. 

 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor 

de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 527.000. De bij onze controle toegepaste 

goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten 

inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.  

 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 

materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol Wet 

normering topinkomens (WNT) 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 

mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.  

 

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze 

controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 412.000 rapporteren alsmede kleinere 

afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn. 
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere 

informatie, die bestaat uit: 

u algemeen hoofdstuk, waaronder het directieverslag (pagina nr. 4 tot en met pagina nr. 7); 

u jaarverslag 2018, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina nr. 10 

tot en met pagina nr. 38); en 

u bijlage met het overzicht formatie (pagina nr. 76). 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

u met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening. 

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de 

jaarrekening 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk 

voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante 

wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, 

opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het dagelijks bestuur vastgestelde 

normenkader d.d. 29 juni 2018.  

 

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële 

positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit 

de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.   
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Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.  

 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 

oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen 

bestuur op 17 december 2018, het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 

u het identificeren en inschatten van de risico’s 

w dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, 

w dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, 

u het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 

dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van 

zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

u het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; 
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u het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in 

de jaarrekening staan; 

u het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de 

gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering 

financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-

informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan 

opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 

wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke 

regeling de financiële risico’s niet kan opvangen;  

u het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

u het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 

alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 

stand zijn gekomen. 

 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 

controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de 

invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties 

ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en 

omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze 

uitvoeringsorganisaties. 

 

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 

zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Tilburg, 28 juni 2019 

 

BDO Audit & Assurance B.V.  

namens deze, 

 

 

was getekend 

 

drs. D.O. Meeuwissen RA 
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Voorstel inzake 

 

 Vaststellen begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-

lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  8 juli 2019 

Beslispunten 

 

1. Kennisnemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de 

ontwerpbegroting 2020. 

2. Instemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen. 

3. De begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.  

Financiële 

gevolgen 

Met het vaststellen van de begroting worden de financiële kaders voor het 

begrotingsjaar 2020 vastgelegd. 

Formatie 

gevolgen 

- 

Gevolgen MT-

systemen 

- 

Relatie BB 2.0 - 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

 

26 maart 

2019  

Arthur van de 

Ven/ Niek Burg 

SET 

  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 

Participatieraad (maak een 

keuze) 

NVT  

Besluit van AB 8 juli 2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-

wezen/aangehouden: 

 

 

 

 

ondertekening: 

 

 

mr A.H. Kansouh                     R. Bakker 

Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling Publiceren is verplicht 

Website/intranet Na vaststelling Plaatsen op Website 

Handboek Baanbrekers Nvt  

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Verzenden naar provincie Na vaststelling N. Burg / C. Kleijssen  
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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 

Aanleiding 

Zoals afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling is vóór 15 april 2019 de ontwerpbegroting 

2020 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, met het verzoek daarop zienswijzen in te 

dienen. De gemeenten hadden per 18 juni formeel nog geen zienswijzen ingediend. Wel zijn van de 

gemeenten Heusden en Loon op Zand de ontwerp zienswijzen ontvangen.  

Onderstaand komen deze aan de orde, en wordt tevens een voorstel gedaan hoe om te gaan met 

de zienswijzen. 

 

Aanpassingen op de ontwerpbegroting naar aanleiding van de ingediende zienswijzen 

Gemeente Waalwijk 

Door de gemeente Waalwijk is geen zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting.  

Reactie Baanbrekers 

 - 

 

Gemeente Heusden 

Voor de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de gemeente Heusden in het (concept) 

raadsvoorstel opgenomen dat de raad besluit ‘bij wijze van zienswijze Baanbrekers te laten bezien 

of de inwonersbijdrage 2020 bij voorbaat met een bedrag van € 300.000 kan worden verlaagd’. Van 

deze conceptzienswijze was per 13 juni 2019 nog geen formele bevestiging ontvangen van de 

gemeente Heusden.  

 

Reactie Baanbrekers 

De begroting 2020 is (meerjarig) sluitend en opgesteld op basis van reële uitgangspunten. De 

gemeente Heusden vraagt om de inwonersbijdrage specifiek voor Heusden met € 300.000 te 

verlagen. Deze zienswijze is alleen door Heusden ingediend, maar een verlaging voor de ene 

gemeente betekent uiteraard ook een verlaging voor de andere deelnemers. Voor de drie 

gemeenten tezamen zou dit betekenen dat de bijdragen met circa € 820.000 moeten worden 

verlaagd. Het belangrijkste argument daarvoor is dat er de laatste jaren (2018 en 2017) forse 

overschotten waren. Die conclusie is correct, maar dat betekent niet automatisch dat dit ook voor 

2020 aan de orde zal zijn.  

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een verwachte omvang van de BUIG gelden 

gebaseerd op de ontwikkelingen in de Macrobudgetten. 

Op dit moment is op basis van recente informatie de verwachting dat de realisatie eerder nadelig 

dan voordelig gaat uitvallen. Voor 2019 is nu al bekend dat de BUIG-gelden € 858.000 lager zullen 

zijn dan begroot.  

Voor 2020 en volgende jaren moet niet op voorhand worden uitgegaan van een positieve 

ontwikkeling op dit gebied. Het voorstel is om de zienswijze van de gemeente Heusden niet over te 

nemen.  

 

Gemeente Loon op Zand 

 Op 12 juni 2019 is de volgende concept zienswijze van de gemeente Loon op Zand via de mail 

ontvangen:  

1. Baanbrekers wordt gevraagd uiterlijk in de eerste helft van 2020 het plan van aanpak of 

uitvoeringsplan Baanbrekers 2.0 op te leveren; 

· Hierin aan te geven hoe de bestemmingsreserve herpositionering wordt ingezet in het 

kader van Baanbrekers 2.0, welk (maatschappelijk en financieel) resultaat zij hiermee 

wil bereiken en hierbij een tijdspad aan te geven;  
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· Hierin de verschillende scenario’s van Ruelong mee te nemen; 

· Hierin de analyse van Berenschot van de verschillende PMC’s mee te nemen;  

2. Baanbrekers te vragen met voorstellen te komen hoe de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 

omlaag kan worden gebracht; 

3. Baanbrekers te vragen de BUIG goed in te schatten en deze in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing afzonderlijk te vermelden.  

 

Reactie Baanbrekers 

Ad 1. Plan van aanpak  

Aan de besturen (DB en AB) is toegezegd dat er regelmatig een update gegeven wordt m.b.t. de 

uitvoering van de plannen in relatie tot het koersdocument.  

Ook voor de besteding van de bestemmingsreserve herpositionering is in het AB van 8 april jl. de 

afspraak gemaakt dat er memo wordt opgesteld waarin duidelijkheid wordt gegeven aan de 

invulling van de reserve herpositionering en waarbij is aangegeven dat deze in ieder geval wordt 

gebruikt voor o.a. het sociaal plan, de warme overdracht, begeleidingskosten en voor IDU. 

In de vergadering van het AB van 27 mei jl. zijn de vragen inzake de scenario’s Ruelong en over het 

Berenschot rapport beantwoord.  

 

Ad 2. Verlaging gemeentelijke bijdrage 

De gemeentelijke bijdrage is in de huidige systematiek de optelsom van de resultaten van de 

deelprogramma’s 1 tot en met 4 en de totale overheadkosten. 

Een gewenste verlaging van de gemeentelijke bijdrage kan dus op alle onderdelen doorwerken. Als 

de gemeenten willen dat de kosten omlaag gaan dan kan dat betekenen dat óf de overheadkosten 

lager moeten worden, óf in de uitvoering bezuinigd moet worden. Kostenbesparingen worden in 

het kader van de verbeteragenda Baanbrekers continu gemonitord, en de resultaten worden 

periodiek via de Beraps gedeeld met het bestuur.  

Als er bezuinigd moet worden in de uitvoering dan zullen de gemeenten moeten aangeven op 

welke taakvelden deze gerealiseerd moeten worden. De begroting is opgesteld op basis van de 

huidige vastgesteld beleid. Voor beleidsaanpassingen heeft Baanbrekers toestemming van het 

bestuur, c.q. de deelnemers nodig. 

 

Ad 3. BUIG i.r.t. paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing. 

In de risicoparagraaf is aandacht besteed aan zowel de ontwikkeling van de macrobudgetten 

rijksmiddelen, als de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze risico’s kunnen 

gecumuleerd voor forse tegenvallers zorgen. In de begroting 2020 zijn de rijksbudgetten 

opgenomen conform de meicirculaire 2019 en de lasten zijn op basis van de actuele informatie 

geraamd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zienswijze van Loon op Zand. 

 

Overige aanpassingen 

De ontwerpbegroting is met de beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten (het SET 

overleg) besproken. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen zijn nog tekstuele aanpassingen 

verwerkt in de ontwerpbegroting. Ook is nog zorg besteed aan de opmaak en layout van het 

document.  

 

Begroting 2020 

De begroting is (meerjarig) sluitend.  Bij het opstellen is rekening gehouden met de ontwikkelingen 

in het verslagjaar 2018 die structureel doorwerken in 2019 en verdere jaren. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat de ontwikkelingen in de BUIG budgetten en de uitkeringen moeilijk te 

ramen zijn. Om die reden zal de thans voorliggende begroting nog vóór aanvang van het boekjaar 

2020 worden geactualiseerd, en vervolgens worden bij de bestuursrapportages de budgetten 

kritisch gevolg en waar nodig bijgesteld. In de begroting zijn in financiële zin geen nieuwe 
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beleidsontwikkelingen opgenomen. Zodra die zich voordoen zal het bestuur daarover afzonderlijk 

worden geïnformeerd.  

 

Vervolgtraject 

Na vaststelling door het algemeen bestuur, moet de begroting 2020 ter kennisname worden 

gestuurd naar de deelnemers, en vóór 1 augustus 2019 worden opgestuurd naar de toezichthouder, 

de provincie Noord-Brabant.  

 

 Beslispunten 

1. Kennisnemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de ontwerpbegroting 

2020. 

2. Instemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen. 

3. De begroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen. 

Implementatie en 

communicatie 

- 

Bijlage(n) Begroting 2020 incl. meerjarenraming 2021-2023 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

28 juni 2019 
ter vaststelling door het  

Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

Op 8 juli 2019 
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Voorwoord 
 

Samen zorgen voor meer inclusiviteit 

Kom in beweging. Dat is het credo waarmee onze koers eind 2018 is aangepast. Eigenlijk spreek ik 

liever van het verscherpen en verduidelijken. Meer dan ooit tevoren, weten Baanbrekers en de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk nu wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten. 

Baanbrekers is in eerste instantie van werk en inkomen. Op dit terrein zorgen wij ervoor dat we 

mensen in beweging brengen. We beperken ons niet tot onze medewerkers en de kandidaten die wij 

volgens de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ en de Bbz verder helpen. Nee, we willen het breder 

trekken. Eigenlijk wil Baanbrekers de complete arbeidsmarkt in beweging brengen.  

Dit doen we uiteraard niet in ons eentje. Hiervoor is lokaal én regionaal de inzet nodig van iedereen 

die bij die arbeidsmarkt betrokken is. Denk hierbij aan werkgevers, werknemers, werkzoekenden, de 

overheid, het onderwijs en netwerk- en samenwerkingspartners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 

kandidaten met verschillende talenten aan het werk gaan en blijven. En dan het liefst op een zo regulier 

mogelijke manier. Ons streven hierbij is dat iedereen zijn of haar steentje zo veel mogelijk bijdraagt 

aan de inclusieve arbeidsmarkt. 

Beweging zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Beweging leert ons ook om anders te kijken. 

Niet naar beperkingen, maar naar alternatieve talenten. Beweging is nodig als het gaat om onze 

organisatie. Wij plaatsen de mens en zijn beweging centraal. Voor hem of haar zijn we een springplank 

naar regulier werk en een vangnet voor als het even niet, niet of niet meer gaat. 

Met onze koers gaan we niet ineens een andere richting op. Wat goed was, blijven we doen. En wat 

beter kan, daarmee zijn we actief aan de slag. Met de koers hebben keuzes gemaakt, waardoor onze 

organisatie nog toekomstbestendiger is geworden. Hiermee kunnen we Baanbrekers aanpassen aan 

de huidige tijd, de huidige wensen en de huidige eisen. Hiermee kunnen we ook meer focus 

aanbrengen in onze opdracht. En met die opdracht zijn we voortvarend aan de slag. Het helpen van 

mensen kost tijd, inspanning en energie. Er is met andere woorden geld voor nodig. Over dit geld en 

over wat we met dit geld mogelijk willen maken, leest u meer in de begroting over het jaar 2020 die 

nu voor u ligt. Het betreft de middelen die we nodig hebben voor onze gezamenlijke dienstverlening 

aan de drie gemeenten. Natuurlijk kunnen we per gemeente aanvullend maatwerk leveren. Daarover 

gaan we graag het gesprek met u aan. We hebben sowieso ambitieuze plannen, die helemaal passen 

bij een innovatieve uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid die 

Baanbrekers is. Ik heb altijd geleerd dat je de lat net wat hoger moet leggen. Door net wat harder te 

moeten lopen, zorg je voor nog betere resultaten. 

Ook in 2020 doen we ons uiterste best om kandidaten aan het werk te helpen, om goed te netwerken 

met werkgevers en ketenpartners, om medewerkers zo regulier mogelijk te laten werken en om 

mensen aan het werk en aan een (tijdelijk) inkomen te helpen. Samen willen we er ook in 2020 voor 

zorgen dat de Langstraat weer een stukje inclusiever wordt. Hiervoor doen we een beroep op iedere 

speler in onze regio. Mogen we wat dit betreft ook nu weer op uw enthousiasme, uw betrokkenheid 

en uw medewerking rekenen? Mooi! 

 

Ahmed Kansouh 

directeur 
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1 Algemeen 

1.1 Aanbieding en verantwoording 

Voor u ligt de beleidsbegroting 2020 van Baanbrekers, inclusief de meerjarenraming 2021 tot en met 

2023. Baanbrekers voert namens de gemeenten de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening 

uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het verstrekken van 

inkomensondersteuning (uitkeringen) en het bemiddelen naar of verstrekken van werk. Het laatste 

vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. De begroting is structureel 

sluitend. Het saldo van de lasten en baten wordt afgedekt door de bijdragen van de gemeenten. 

De indeling en vorm van de begroting 2020 is ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019 op 

onderdelen aangepast en in overeenstemming gebracht met het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV). De uitgangspunten van de inhoudelijke kaderbrief 2020 zijn in de begroting verwerkt.  

Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van één programma in de zin van het BBV. Hierin 

worden vier deelprogramma’s opgenomen: 

· Inkomensondersteuning 

· Re-integratie & Participatie 

· Leerwerkstructuur 

· Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

De indeling van de programma’s sluit aan bij de opbouw van de organisatie. De leerwerkstructuur 

wordt gebruikt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De 

kosten van de overhead zijn niet in het programma uitvoering verantwoord maar afzonderlijk 

gepresenteerd. 
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1.2 Financiële uitgangspunten 

Algemeen 

Besluit begroting en verantwoording (BBV)  

De begroting is opgesteld volgens de voorschriften uit het nieuwe BBV. Hierdoor kent de begroting 

vanaf 2018 een onderscheid tussen overhead en primair proces. Tevens is een aantal verplichte 

beleidsindicatoren opgenomen. 

 

De salarissen zijn begroot op loonkostenniveau 2019 en materiële kosten zijn begroot op basis van 

prijspeil 2019. Nieuwe ontwikkelingen worden bij de actualisatie van de begroting verwerkt. Aangezien 

compensatie van loonontwikkeling SW de afgelopen jaren door het Rijk nadrukkelijk steeds incidenteel 

is toegekend is een eventuele compensatie niet opgenomen. Bij de begrotingsactualisatie 2020 zullen 

de eventuele consequenties worden meegenomen, waarbij tevens de effecten van de meicirculaire 

2019, de septembercirculaire 2019 en de bestuursrapportages 2019 kunnen worden verwerkt. 

 

Om die reden is de begroting 2020 ‘beleidsarm’ en gaat in financiële zin uit van de bestaande 

bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend zijn de budgetten geactualiseerd op externe ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en nieuwe berichtgeving over Rijksbudgetten zijn hier het meest 

van belang. Budgettair ligt deze begroting in lijn met het geschetste beeld in de geactualiseerde 

begroting 2019. 

 

Ontwikkelingen reserves 

Algemene reserve 

In de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een 

algemene reserve mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 

aanleiding toe is. Bij de vaststelling van de geactualiseerde begroting 2018 in juli 2018 is besloten de 

reserve te vormen ten laste van het begrotingsjaar 2018. Voor 2020 zijn, evenals voor 2019, geen 

mutaties op de algemene reserve voorzien. 

 

Reserve herpositionering 

De reserve herpositionering is in boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000.  

Per 1 januari 2019 bedraagt de reserve € 2.468.000. In de bijgestelde begroting 2019 zijn vooralsnog 

geen onttrekkingen geraamd. Dit bedrag blijft beschikbaar voor de eventuele effecten van keuzes in 

het kader van het koersdocument ‘Kom in beweging’. 

 

Omzetting reserve onderhoud gebouwen naar voorziening 

In voorgaande jaren is een reserve onderhoud gebouwen gevormd, die per 1 januari 2019 een stand 

had van € 553.000. Rekening houdend met de geraamde mutaties en de nog te verwachten aanpassing 

daarop voor 2019 bedraagt de reserve per 1 januari 2020 € 693.000. In 2019 wordt het 

meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Naar verwachting wordt dit plan medio 2019 door het 

dagelijks bestuur vastgesteld. De reserve onderhoud wordt in de loop van 2019 omgezet in een 

onderhoudsvoorziening. Conform het meerjarenonderhoudsplan wordt in 2020 € 240.000 in deze 

voorziening gestort. 

 

Reserve personeelsvoorzieningen 

In het verleden werd jaarlijks € 10.000 gestort in de reserve personeelsvoorziening. Eens in de vijf jaar 

werd uit het gespaarde bedrag een personeelsfeest bekostigd. Vanaf 2020 wordt gestopt met deze 

systematiek en worden de kosten ten laste van de begroting van het betreffende jaar gebracht. Bij het 

vaststellen van de jaarrekening 2019 zal een voorstel tot opheffing van deze reserve worden gedaan. 
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1.3 Begroting in een oogopslag 

 

Onder de baten van deelprogramma 4 zijn de navolgende gemeentelijke bijdragen verantwoord: 

 

In begroting 2020 is onder deelprogramma 4 de terugbetaling van het begrote resultaat over 2019 ad 

€ 921.000 verantwoord. Na correctie met deze incidentele last is de begroting structureel sluitend. Dit 

bedrag is tevens onttrokken aan de reserve.  

De hoogte van de gemeentelijke bijdragen voor 2020 en de jaren 2021 – 2023 liggen in lijn met de 

hoogte van de bijdragen in de gewijzigde begroting 2019. In hoofdstuk 4: toelichting op de begroting 

2020 zijn nadere specificaties en toelichtingen per deelprogramma opgenomen.  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

DP2: Re-integratie en Participatie 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

DP3: Leerwerkstructuur 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.733 508 1.533 611 626 670

Totaal lasten deelprogramma's 45.420 43.570 44.985 44.753 45.288 45.876

Overhead 6.302 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Totaal lasten 51.721 50.840 52.129 51.825 52.347 52.968

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

DP2: Re-integratie en Participatie 2.211 1.052 737 757 828 899

DP3: Leerwerkstructuur 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Totaal baten 53.867 51.645 51.208 51.825 52.347 52.968

Geraamd saldo van lasten en baten 2.146 805 -921 0 0 0

Af: stortingen reserves -1.210 -250 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 1.643 366 921 0 0 0

Geraamd resultaat 2.579 921 0 0 0 0

Meerjarenbegroting

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Meerjarenbegroting
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1.4 Bijdragen van de gemeenten 

Conform de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ dragen de gemeenten 

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

begrotingsjaar. De bijdrage wordt bepaald door het aantal inwoners van de eigen gemeente te delen 

door het totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten. Voor de begroting 2020 is 

gerekend met de verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2019. De definitieve bijdragen voor 

2020 worden bepaald op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 2020. 

In de loop van 2019 wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast. Indien dit gevolgen heeft voor 

de verdeling van de bijdragen dan zullen de effecten daarvan worden meegenomen met de bijstelling 

van de begroting eind 2019, of bij een latere begrotingswijziging. 

Aantal inwoners 

per gemeente / %-aandeel 

aantal 

2018 % 2018 

aantal 

2019 % 2019 

aantal 

2020 % 2020 

Heusden 43.723 38,16 % 44.107 38,12% 44.107 38.12 

Loon op Zand 23.120 20,18 % 23.333 20,17% 23.333 20.17 

Waalwijk 47.725 41,66 % 48.256 41,71% 48.256 41.71 

Totaal aantal inwoners / % 114.568 100 % 115.696 100 % 115.696 100 % 

 

Op basis van deze percentages worden de bijdragen 2020 per gemeente als volgt. Voor de jaren 2021 

tot en met 2023 worden dezelfde aantallen aangehouden als voor 2020. 

 Bedragen 

x € 1.000 

Rekening 

2018 

Geactuali-

seerde 

begroting 

2019 

2020 2021 2022 2023 

Heusden 2.438 2.782  2.803   2.750   2.777   2.883  

Loon op Zand 1.288 1.398  1.483   1.455   1.469   1.525  

Waalwijk 2.659 3.409  3.066   3.009   3.038   3.154  

Resultaat jaarrekening 2018 -/- 2.579      

Totaal 3.806 7.590     

Ontwerpbegroting 2020    7.352   7.213   7.284   7.561  
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2 Beleidsbegroting 

2.1 Programmaplan 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 

de Wet sociale werkvoorziening uit. In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en 

toegelicht. De opzet is gebaseerd op het vernieuwde BBV. In het programmaplan moet volgens het 

BBV onder andere de post onvoorzien apart inzichtelijk gemaakt te worden. Daarnaast worden de 

kosten van de overhead afzonderlijk gepresenteerd. Het programmaplan is samengesteld uit de 

volgende vier deelprogramma’s: 

· Inkomensondersteuning 

· Re-integratie en participatie 

· Leerwerkstructuur 

· Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

 

2.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

Ambities en ontwikkelingen 

BUIG 

Het aantal uitkeringsgerechtigden in het verzorgingsgebied van Baanbrekers heeft zich jarenlang in 

gelijke mate ontwikkeld als het landelijk aantal uitkeringsgerechtigden. Vanaf begin 2016 is de 

ontwikkeling van het aantal gerechtigden in de Langstraat echter anders dan wat er landelijk te zien is: 

er vond in de Langstraat vanaf 2016 bijna geen groei in aantallen meer plaats en vanaf medio 2017 is 

het aantal zelfs behoorlijk gedaald (zie onderstaande grafiek). Dit heeft reeds grote positieve financiële 

gevolgen gehad voor de resultaten van Baanbrekers gehad en op de volgende meerjarenbegroting. 
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Op landelijk niveau is al enige tijd sprake van een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Het lijkt 

erop dat Baanbrekers in het recente verleden vooruit liep op de landelijke trend doordat de makkelijkst 

plaatsbare kandidaten sneller zijn geplaatst dan dat dit landelijk gebeurde. De verwachting is dan ook 

dat de afname van het aantal bijstandsgerechtigden zal afvlakken, terwijl die dalende trend landelijk 

mogelijk nog even zal doorgaan (het ‘inhaaleffect’). 

Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden bij Baanbrekers was in 2017 nog 1.670 en in 2018 ruim 

100 minder, namelijk 1.555. Voor de begroting 2019 was rekening gehouden met opnieuw een 

gemiddeld aantal van 1.555. Een afvlakkende dalende trend, met daarbij een toenemend beroep op 

bijstand vanuit andere inmiddels gesloten regelingen (zoals Wajong) leidden tot deze verwachting voor 

2019. Zie ook de afbeelding bij het onderdeel Re-integratie & Participatie (opgenomen bij 

deelprogramma 2).  

Na drie maanden in 2019 blijkt dat de dalende trend in de aantallen zich nog heeft voortgezet. 

Weliswaar daalt het aantal minder snel, maar het daalt nog steeds. Dit zal bij de 1e bestuursrapportage 

over 2019, in het voorjaar 2019, mogelijk leiden tot een begrotingswijziging voor 2019 als gevolg van 

de lager dan oorspronkelijk geraamde aantallen bijstandsgerechtigden voor 2019. 

Op dit moment, en ten behoeve van deze begroting 2020, wordt voor het jaar 2019 een gemiddeld 

aantal van 1.495 bijstandsgerechtigden verwacht. 

Het Rijk voorziet een toename van het volume in 2020 ten opzichte van 2019 van 1,5% (zie tabel), 

daarom gaan we bij Baanbrekers uit van gemiddeld afgerond 1.520 bijstandsgerechtigden in 2020. 

 

Bron: Rijksbegroting 2019, XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Naast het aantal uitkeringsgerechtigden worden de BUIG-lasten ook bepaald door de 

loonkostensubsidies Banenafspraken en Beschut Werken. Deze laatste twee posten zijn toegelicht bij 

deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie. 

Bijzondere bijstand 

Gemeenten staan uniformiteit in de uitvoering van beleid op het terrein van bijzondere bijstand voor. 

Het verlenen van bijzondere bijstand is echter, vanuit gemeentelijk perspectief, een inkomens-

voorziening die in het voorkomende geval integraal onderdeel uit moet maken van een breder 

arrangement aan (maatwerk)voorzieningen gericht op ondersteuning van het huishouden in kwestie. 

 

De uitvoering van bijzondere bijstand gebeurt door Baanbrekers met inachtneming van wettelijke 

regelgeving en afgeleide beleidsregels. Veel aanvragen voor bijzondere bijstand zijn enkelvoudig en 

gekoppeld aan de verstrekking van algemene bijstand of een minimum inkomensniveau. De huidige 

beleidsregels zijn reeds in 2015 vastgesteld. Deze worden in 2019 door gemeenten én Baanbrekers 

opnieuw onder de loep genomen en indien nodig aangepast. Dit moet ertoe leiden dat de bijzondere 

bijstand aansluit bij de wettelijke regelgeving en het aanbod vanuit het bredere sociale domein. De 

nieuwe beleidsregels hebben gevolgen voor de ramingen 2019, 2020 en verder. 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Macrobudget PW 5.889.610       6.212.974          6.219.663          6.315.419       6.513.295       6.658.210       6.762.404       

Index | 2019 = 100 94,69                99,89                  100,00                101,54             104,72             107,05             108,73             
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Heusdens Interventie Team (HIT)/Bestuurlijke Interventie Teams (BIT) 

Vanuit een toenemende focus vanuit het sociaal domein op handhaving en rechtmatigheid is de 

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

interventieteams (HIT/BIT) van gemeenten. Daarin worden multi-problematieken aangepakt, die vaak 

één specifiek beleidsterrein (al dan niet binnen het sociaal domein) of functionaliteit overschrijden en 

daardoor nopen tot samenwerking. Handhavers van Baanbrekers, al ervaren in handhaving op vooral 

de Participatiewet, kunnen hierin van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten. Tot maart 2018 

gebeurde dat ‘om niet’, wat betekent dat voor het leveren van de inzet van de handhavers geen extra 

middelen door Baanbrekers werden ontvangen. 

Vanaf april 2018 betalen gemeente Heusden en de gemeente Waalwijk/Loon op Zand een 

overeengekomen tarief voor de inzet van handhavers van Baanbrekers in hun bestuurlijke 

interventieteams, respectievelijk het HIT-team en BIT-team. 

 

Huisvesting statushouders 

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

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

rekening gebracht bij de gemeente Waalwijk. 

 

Prestatie-indicatoren 

Indicator Begroting 2020 Geactualiseerde 

Begroting 2019 

Percentage meldingen dat terecht aan de poort wordt tegengehouden 50% 50 % 

Percentage dat terecht leidt tot een toegekende aanvraag 50% 50 % 

 

Uitgangspunten en risico’s 

In de kaderbrief 2020 hebben we de volgende doelstellingen benoemd: 
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BUIG Rijksbijdrage 

Vanaf 2015 zijn de Rijksinkomsten voor het sociale domein ontschot. Tot 2021 blijven de onderdelen 

echter zichtbaar. De Rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de Wet bundeling van uitkeringen 

inkomensondersteuning aan gemeenten. Voor de begroting 2020 worden de door de gemeenten van 

het Rijk ontvangen BUIG-middelen conform de GR doorbetaald aan Baanbrekers. 

 

Voor 2020 is nog geen indicatie van de Rijksbijdrage BUIG bekend; deze moet dus geschat worden. 

Uitgaande van de ontwikkeling van het totale landelijke budget is in de begroting 2020 van 

Baanbrekers een stijging van 1,5% opgenomen, resulterend in een totale Rijksbijdrage BUIG op 

€26.573.000. De exacte verdeling per gemeente is nog niet bekend. 

 

Invordering BUIG  

Voor de komende jaren wordt begroot dat jaarlijks € 550.000 aan BUIG-gelden wordt ontvangen van 

uitkeringsdebiteuren. Daar bovenop worden nog gelden terugontvangen die eerder onterecht zijn 

verstrekt vanuit de Bijzondere Bijstand en Bbz. In totaal is dat naar verwachting meer dan € 900.000 

(in 2017 was het zelfs meer dan 1 miljoen euro). 

In 2019 wordt verder gewerkt aan een opschoning van het debiteurenbestand. Per debiteur zal 

bekeken worden hoe realistisch en haalbaar de terugvordering is. Van een debiteur die bijvoorbeeld 

op bijstandsniveau leeft, 60 jaar oud is en een schuld bij Baanbrekers heeft van € 50.000, kan niet 

verwacht worden dat de volledige schuld ooit voldaan zal worden. 

De opschoning van het bestand heeft eind 2018/begin 2019 al geleid tot aanpassing van de bepaling 

van het aandeel dubieuze debiteuren. Verdere opschoning van het bestand zal mogelijk ook leiden tot 

(gedeeltelijke) afboekingen van debiteuren, of buiten invorderingstellingen, wanneer blijkt dat 

terugvorderingen (weinig of) geen resultaat kunnen opleveren. 

 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 

De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de gemiddelde lasten en baten van de afgelopen jaren. 

Gezien de aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting, vooral omdat het om kleine 

aantallen klanten gaat met niet te voorspellen lasten en baten op leningen. 

 

De regeling kent een vergoedingssystematiek, waarbij 75% van de lasten wordt vergoed en 75% van 

de baten moet worden terugbetaald aan het Rijk. Voor het verschil verstrekt het Rijk een vast budget. 

Voor de begroting van 2020 worden de lasten en baten geschat op basis van gemiddelden over de 

voorliggende drie jaarrekeningen (2016-2017-2018):  

· lasten: (€ 361.000 + € 687.000 + € 405.000): 3 = € 484.000 (begroting 2019 was € 532.000) 

· baten: (€ 295.000 + € 707.000 + € 419.000): 3 = € 474.000 (begroting 2019 was € 485.000) 
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Bijzondere bijstand  

In de begroting 2020 wordt aangenomen dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de 

deelnemende gemeenten volledig uitvoert. De directe lasten voor de uitvoering (lasten van 

toegekende bijzondere bijstand) van deze regeling worden door de gemeenten gedekt. Per kwartaal 

worden de werkelijke lasten verrekend met het voorschot van de deelnemende gemeenten.  

 

 

Lasten en baten 

Voornoemde toelichtingen leiden tot navolgende recapitulatie: 

 
 

2.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

Ambities en ontwikkelingen 

Re-integratie en Participatie organiseert en voert regie op activiteiten die ontwikkeling naar zo regulier 

en duurzaam mogelijk werk mogelijk maken. Het betreft het hele proces van instroom, doorstroom en 

uitstroom (IDU). In 2019 wordt dit IDU-proces uitgelijnd/herijkt en wordt de nieuwe soll-situatie 

beschreven. Dit kan leiden tot aanpassing van de organisatiestructuur. 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Heusden 741 694 694 694 694 694

Loon op Zand 424 401 401 401 401 401

Waalwijk 1.088 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037

Totaal lasten 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Meerjarenbegroting

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Uitkeringen BUIG 21.110 20.180 20.608 21.254 21.727 22.067

Uitkeringen Bbz 405 532 484 484 484 484

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Gesubsidieerd personeel 118 110 110 110 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 2.715 2.794 2.794 2.794 2.794 2.794

Inhuur derden 127 195 195 195 195 195

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Specifieke ICT 248 310 310 310 310 310

Overige lasten 1.127 0 0 0 0 0

Totaal lasten 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

Baten

Inkomsten BUIG 26.865 26.170 26.573 27.406 28.015 28.454

Invordering BUIG 575 550 550 550 550 550

Bbz 419 485 474 474 474 474

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Wsw rijksvergoeding 81 74 70 70 70 69

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Overige baten 256 0 0 0 0 0

Totaal baten 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

Geraamd saldo van lasten en baten 2.345 3.159 3.166 3.353 3.490 3.587

Meerjarenbegroting
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De focus ligt op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor Participatiewetkandidaten als voor SW-medewerkers. Re-integratie 

& Participatie fungeert daarbij als springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet zelfstandig 

aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan de onderkant 

van de arbeidsmarkt aan zo regulier mogelijk werk te helpen. 

Om mensen stappen te laten zetten naar en op de arbeidsmarkt bieden wij begeleiding en bemiddeling 

aan. Onze inzet moet leiden tot zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie (inclusie). We streven ernaar dat 

mensen optimaal gebruik maken van hun capaciteiten en mogelijkheden om aan de slag te gaan op 

een zo regulier mogelijke werkplek. De mensen voor wie wij actief zijn, dragen bij het verkrijgen van 

werk nadrukkelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. 

Met de komst van de Participatiewet krijgen we de komende jaren te maken met een steeds grotere 

doelgroep die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt, of die 

aangepaste arbeid nodig heeft (zie onderstaande afbeelding). Landelijk leidt dit tot een verdubbeling 

van het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat een beroep doet op de Participatiewet. Dat 

aantal komt bovenop de reguliere dienstverlening die al wordt aangeboden. 

 
 

Baanbrekers kent drie stromen van kandidaten die middels het primaire proces van in-, door- en 

uitstroom begeleid worden naar de zo regulier mogelijke werkplek.  

· De eerste stroom betreft de poort. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel instroom er zal zijn 

in 2020 omdat dit sterk afhangt van conjuncturele schommelingen en toestroom van 

inburgeraars.  

· De tweede stroom betreft het ‘zittend bestand’. In 2020 zal vervolg gegeven worden aan het 

arbeidsfit krijgen van en begeleiden naar de meest reguliere werkplek van de kandidaten met 

enige afstand tot de arbeidsmarkt.  

· De derde stroom betreft de SW-medewerkers waarvan in 2019 is vastgesteld dat ontwikkeling 

naar een hogere trede op de ‘werkladder’ (zie de volgende afbeelding) is te verwachten.  
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In de kaderbrief 2020 hebben we de volgende doelstellingen benoemd:  

 
 

Meer kandidaten zo regulier en zo duurzaam mogelijk plaatsen 

De focus voor het realiseren van uitstroom lag in 2017 voornamelijk bij de snelst bemiddelbare 

kandidaten. In 2018 en 2019 is de focus verbreed naar het arbeidsfit krijgen van de doelgroep met 

meer afstand tot de arbeidsmarkt. In 2020 zal onze focus nog breder worden door ook de SW-

medewerkers naar vermogen te laten ontwikkelen. Dit gaan we doen met behulp van de rapportages 

uit het in 2019 af te ronden project ‘Mensen in Beeld’. Aan de hand daarvan maken we persoonlijke 

ontwikkelplannen. Alle middelen die we reeds inzetten voor de Participatiewetkandidaten zijn ook 

beschikbaar voor deze doelgroep om de ontwikkeling te realiseren. Mede door een veranderende 

doelgroep (o.a. voormalig Wajongers) is er grote kans op toename van inzet van een 

arbeidsdeskundige/SMT/casemanager en loonwaarde-experts. Dit kan ook leiden tot een toename 

van het aantal Banenafspraakbanen. 

 

Welke instrumenten gaan we inzetten voor de realisatie van uitstroom?  

· Juiste diagnose stellen met behulp van onder andere het Transferium. Juiste PvA/werktraject 

inrichten: 
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Stap 1: Werkervaring opdoen/ ritme behouden met behoud van uitkering (Transferium, WEP 

intern/extern) 

Stap 2: Werkervaring opdoen betaald (zo nodig inzetten Loonwaarde-metingen) 

Stap 3: Regulier werken, eventueel met ondersteuning (DU-coach, proefplaatsing, Jobcoach, 

Banenafspraakbaan, stimuleringspremie, nazorg, werkplekaanpassing, onkostenvoorziening) 

· Tegelijkertijd inzet van de juiste training of coaching/begeleiding: vakgerichte opleiding/ trai-

ning, Talent2Work, TalentProgram, maatjesproject, SMT etc. 

 

Kwalitatieve ontsluiting 

· Afstemmen met de gemeenten welke kandidaten onder welke omstandigheden afhankelijk zijn 

van een aanbod van de gemeente.  

· Het stellen van een goede diagnose. Dit doen we met een eigen ontwikkeld of zo nodig ingekocht 

instrument. 

· In 2019 onderzoeken we het proces rondom het periodiek spreken van álle cliënten. Eind 2020 

is de herinrichting geëffectueerd. 

 

Maximale ontwikkeling op loonwaarde 

· Dit doen we door meer jobcoaching (JC) in te zetten. 

· Dit bereiken we door het inzetten van een doorstroom-uitstroomcoach (DU-coach). 

· Door middel van de inzet van meer nazorg voor regulier geplaatste kandidaten. 

· Periodieke diagnostisering van de ontwikkeling van de medewerkers d.m.v. loonwaardemeting. 

 

Overige ontwikkelingen 

· Social Return on investment (SROI) 

Er wordt met de gemeenten gesproken over een intensivering van de dienstverlening van 

Baanbrekers bovenop de bestaande dienstverlening. Indien de gemeenten hiertoe zouden 

besluiten, betekent dit een actievere rol van de SROI-coördinator.  

· Aantallen Banenafspraakbanen (BAB)  

In 2018 waren de aantallen voor BAB een optelsom van LKS inclusief forfaitair LKS en Nieuw 

beschut werken (Nbw). Het aantal BAB is niet meer de optelsom. Forfaitair LKS en Nbw vallen 

hier niet meer onder. Vanaf 2019 is dit gescheiden. In 2019 is het aantal Nbw gesteld op 34. 

Voor 2020 is de taakstelling nog niet bekend. De verwachting is dat naar aanleiding van de 

evaluatie beschut werk, die in 2019 door van Ark wordt uitgevoerd, er een extra impuls voor 

beschut werk komt. Effecten zijn nu nog niet duidelijk, maar een hoger aantal dan 34 is te 

verwachten. Echter zal, bij gelijkblijvend overheidsbeleid, het aantal positieve adviezen 

beschut werk niet gelijk lopen met de taakstelling. Vooralsnog wordt meerjarig uitgegaan van 

34 plaatsingen.  

· Re-integratie na ziek uit dienst LKS  

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Jaarlijks groeit het aantal BAB-ers en 

dus ook de kans dat een BAB-er ziek uit dienst gaat. De inzet van een casemanager / 

arbeidsdeskundige voor deze taak zal hierdoor jaarlijks iets toenemen.  

· De regie voor IDU (inclusief trajecten bij leerwerkstructuur) ligt bij R&P 

Dit leidt tot meer fte’s bij R&P ten behoeve van medewerkers-ontwikkeling van ontwikkelbare 

SW-ers. 

· De strategie/ontwikkeling als gevolg van de koers ‘Kom in Beweging’ kunnen zijn: 

· De totale productielijn/werk naar opdrachtgever 

· Verkopen PMC 

· Meer groepsdetacheringen  

· Meer individuele detacheringen 
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· Meer begeleid werken 

Dit heeft gevolgen in diverse bedrijfsonderdelen voor de overhead. Denk hierbij bijvoorbeeld: aan 

meer inzet van jobcoaching dan wel de financiële vergoeding hiervoor aan opdrachtgevers/aan 

mogelijk leegstaande panden/personele consequenties voor niet gesubsidieerde medewerkers etc. 

 

Regionale werkgeversdienstverlening & matching 

In 2019 wordt Talent Uit Werkhart tot 1 juli betaald uit regionale middelen. Per 1 juli 2019 zullen de 

kosten uit het huidige re-integratiebudget moeten komen. Dit zal in 2020 continueren. Hiervoor 

begroten we een bedrag van € 45.000. Het Leerwerkloket wordt in 2019 nog door Tilburg vergoed. Per 

2020 door de afzonderlijke gemeenten. Afhankelijk van de financiering in de Langstraat kan een deel 

van het huidige re-integratiebudget hiervoor worden aangewend. De verwachting is dat bij een positief 

besluit in 2019 over de regionale bundeling van middelen een deel van de huidige re-integratiegelden 

per 2020 naar WSP zal verschuiven.  

 

Tot dusver heeft Baanbrekers op een actieve maar behoudende wijze deelgenomen aan de regionale 

samenwerking. In de praktijk betekent dit dat de werkwijze van Baanbrekers tot en met eind 2018 niet 

is veranderd en dat enkel de voordelen van regionale samenwerking zijn omarmd. In het eerste 

kwartaal van 2019 probeert Baanbrekers inzichtelijk te maken wat de financiële consequenties zullen 

zijn. De exacte effecten zijn lastig te duiden, waardoor is gekozen voor het schetsen van scenario’s met 

een negatief effect op bijvoorbeeld het aantal plaatsingen en de gevolgen voor de hoogte en duur van 

uitkeringen van 20%, 40% en 60%.  

 

Prestatie-indicatoren  

Indicator  2020 2019 

PW plaatsingen 300 360 

Waarvan BAB 16 23 

SW plaatsingen 100 tot 200 10 

Tabel 1 Aantal nieuwe plaatsingen per jaar 

Baanbrekers voorziet dat het aantal nieuwe plaatsingen PW voor de komende jaren zal afnemen 

doordat de instroom kleiner is dan voorgaande jaren en de instroom die er is, uit een moeilijker 

bemiddelbare doelgroep bestaat. Daarnaast wordt het lastiger de kandidaten uit het zogenaamd 

‘zittende bestand’ te bemiddelen naar werk. Daardoor voorzien wij een remmende werking op het 

aantal plaatsingen. Een deel van de PW-plaatsingen zal terecht komen op de werkplekken die de 

leerwerkstructuur van Baanbrekers biedt. Dit betreft plaatsingen bij de Werkpool, het Werkbedrijf en 

Ruelong B.V. (WML Facilitair). Hierop wordt in deelprogramma 3: Leerwerkstructuur verder ingegaan. 

De overige plaatsingen betreffen reguliere plaatsingen al dan niet in combinatie met de inzet van een 

gemeentelijke voorziening zoals een stimuleringspremie of een opleidingsvergoeding. Het aantal SW-

plaatsingen komt voort uit de verwachting dat Baanbrekers in 2020 dit aantal ontwikkelbare SW-ers 

kan begeleiden naar een zo regulier mogelijke werkplek in het kader van de uitwerking van het 

koersdocument ‘Kom in beweging’. In de formatie is nog geen rekening gehouden met de gevolgen 

van de inzet op dit proces. In 2019 werken wij de scenario’s hiervoor verder uit.  

Ter informatie nemen we de volgende aantallen Banenafspraakbanen en Nieuw beschut werken op 

waarvan we verwachten ze voor 2020 te realiseren. 

Regeling 2020 2019 

Banenafspraken 135 119 

Taakstelling Nieuw Beschut 34 34 

Tabel 2 Plaatsingen ultimo jaar 
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Uitgangspunten en risico’s 

Banenafspraakbanen (BAB) 

Het goed inschatten van het aantal BAB is zeer moeilijk omdat het een open eind regeling betreft. 

Daarbij zijn hierover tot op heden weinig ervaringsgegevens bekend.  

In de meerjarenbegroting is opgenomen: 

Bedragen x €1 2019 2020 2021 2022 2023 

Begin van het jaar 105 119 135 153 175 

Eind van het jaar 119 135 153 175 199 

Gemiddeld aantal 112 127 144 164 187 

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

Totaal LKS BAB € 995.368 € 1.129.945 € 1.284.708 € 1.462.687 € 1.667.362 

 

Nieuw beschut werken (Nbw) 

In 2017 waren drie beschutte werkplekken gerealiseerd. Er is een meerjarenraming opgesteld voor het 

aantal plaatsen Nbw en de bijbehorende loonkostensubsidie. Op 31 december 2019 is de taakstelling 

34. De surplus voor 2020 is nog niet bekend. Het aantal plaatsingen Nbw bleef in 2018 achter op de 

doelstelling. De doelstelling is ingegeven door een taakstelling van de Rijksoverheid. In de praktijk vindt 

Baanbrekers deze aantallen niet terug binnen de beschikbare kandidaten of de doelgroep van het 

UWV. Baanbrekers ervaart, geheel in lijn met de landelijke trend, een groot verschil tussen de 

opgelegde taakstelling en de realiteit. Baanbrekers is voor de aantallen Nbw afhankelijk van de 

aantallen positieve adviezen Nbw van het UWV. Baanbrekers hoeft niet meer plaatsen Nbw te 

realiseren dan er positieve adviezen worden afgegeven. Bij gelijkblijvend overheidsbeleid verwachten 

we ondanks de eigen inspanningen dat de taakstelling in de toekomst ook niet behaald zal worden. 

Staatsecretaris Van Ark heeft in haar kamerbrief ‘uitwerking breed offensief’ benoemd dat ze 

voornemens is Nbw werk een impuls te geven. 

In de meerjarenbegroting is opgenomen: 

Bedragen x € 1 2019 2020 2021 2022 2023 

Begin van het jaar 13 34 34 34 34 

Eind van het jaar 34 34 34 34 34 

Gemiddeld aantal 24 34 34 34 34 

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

Totaal LKS Nbw € 357.007 € 516.521 € 516.521 € 516.521 € 516.521 

 

De berekening is gebaseerd op een gemiddelde loonkostensubsidie (LKS) Nieuw Beschut van  

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

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

Naast de LKS moeten er ook kosten voor begeleiding gemaakt worden. Het Rijk heeft deze kosten op 

€ 8.500 per plek gesteld. Voor 2020 betekent dat € 289.000 (34 * € 8.500). Hierbij wordt uitgegaan van 

de volledige realisatie van de taakstelling. Of de taakstelling werkelijk gehaald wordt, hangt in sterke 

mate af van de eerder beschreven factoren.  
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Re-integratie 

De lasten van inburgering worden verrekend met de gemeenten (zie ook € -75.000 verrekening met 

gemeenten). Dit zijn enkel de uitvoeringskosten voor de kosten rondom inburgering, dus naar 

aanleiding van de verstrekkingen zoals reiskosten, kinderopvang enz. Het idee is dat Baanbrekers de 

brede intake en oriëntatie vorm gaat geven in het inburgeringplustraject. In de loop van 2019 worden 

hier nadere afspraken over gemaakt. De extra kosten voor dit traject zijn nog niet opgenomen in deze 

begroting. De in 2018 en 2019 incidentele extra inspanning tot bestandsanalyse van uitkerings-

gerechtigden en Wsw-ers  is in 2020 niet langer van toepassing. Het budget re-integratie kent in 2020 

de volgende bestedingen: 

 Bedragen x € 1.000 Begroting 

2019 

Geactualiseerde 

begroting 2019 

Begroting 

2020 

Stimuleringspremies 50 65 65 

Inburgering 70 75 75 

Transferium/SMT 150 165 10 

Transferium - - 100 

SMT - - 80 

Jobcoach/loonwaardemeting 100 100 150 

Opleiding 50 50 100 

    

Overig 115 50 95 

Subtotaal 620 505 665 

Doorb. gemeenten inburgering -70 -75 -75 

Totaal budget re-integratie 550 590 590 

Het toegenomen budget voor opleiding heeft vooral te maken met het TalentProgram dat in 2018 als 

pilot heeft gedraaid voor de gemeente Waalwijk en ook door Waalwijk is gefinancierd. Dit traject 

voorziet in een maatwerkaanpak. RIBW Brabant richt zich hierin op de aanpak van de psychische 

problematiek en het arbeidsfit maken van de kandidaat en Baanbrekers richt zich op het traject naar 

werk. Baanbrekers is van mening dat het programma structureel voor de Langstraat ingezet moet 

worden en is bereid de helft van de kosten voor diens rekening te nemen. De overige kosten zouden 

door de drie gemeenten betaald moeten worden. Vooruitlopend op gesprekken met de gemeenten 

hierover nemen wij in deze ontwerpbegroting deze post op. Het hogere budget bij ‘overig’ heeft te 

maken met het eerdergenoemde Talent Uit Werkhart waarvan de kosten na 1 juli 2019 niet meer 

betaald worden uit regionale middelen. 

   

Projectkosten (HOB) 

Gezien het succes is de verwachting dat het project HOB in 2020 wordt voortgezet. De omvang daarvan 

wordt pas later in 2019 bepaald. Vooralsnog nemen we hiervoor niets op in de begroting 2020. 

Uitgaande van de huisvestingstaakstelling van de Langstraatgemeenten is een eerste voorzichtige 

schatting dat we in 2020 ongeveer 75 (2/3 taakstelling gemeenten huisvesting) trajecten zullen 

inzetten.

ng dat

en. 

Lasten en baten 

De posten LKS Banenafspraken en Beschut Werken worden uit de BUIG gedekt. De Rijksuitkering BUIG 

is echter geheel onder deelprogramma 1: Inkomensondersteuning opgenomen daar dat onderaan 

deze tabel de dekking uit BUIG afzonderlijk is aangegeven, zodat saldo overig posten resteert. 
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Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 903 995 1.130 1.285 1.463 1.667

BUIG LKS: Beschut Werken 78 357 517 517 517 517

Re-integratie trajecten 461 590 590 590 590 590

Lonen Fidant extern 55 60 60 60 60 60

Projectkosten (HOB & JWLZ) 328 394 0 0 0 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.545 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

- Doorbelast naar projecten -110 -172 -92 -92 -92 -92

Inhuur derden 7 50 50 50 50 50

Overige lasten 79 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.743 608 687 707 778 849

Vergoeding Fidant extern 48 50 50 50 50 50

Inkomsten uit projecten 328 394 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 47 0 0 0 0 0

Overige baten 45 0 0 0 0 0

Totaal baten 2.211 1.052 737 757 828 899

Geraamd saldo van lasten en baten -1.136 -2.891 -3.187 -3.321 -3.428 -3.563

Waarvan dekking uit BUIG 981 1.352 1.646 1.801 1.979 2.184

Waarvan overig 121 1.539 1.540 1.520 1.449 1.379

Meerjarenbegroting
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2.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur  

Ambities en ontwikkelingen 

 In de kaderbrief 2020 zijn de volgende doelstellingen benoemd: 

 

Eind 2018 is het besluit genomen de koers beschreven in het koersdocument ‘Kom in beweging’ te 

ondersteunen. Gedurende 2019 zal mogelijk duidelijk worden in hoeverre dit invloed heeft op de 

inrichting van de Product MarktCombinaties (PMC’s) binnen het Werkbedrijf en die van WML Facilitair. 

Te verwachten is dat medewerkers in de weg naar buiten zoveel mogelijk individueel of in groepen 

worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers. In 2019 zal vooral ingezet worden op deze beweging 

van binnen naar buiten. De aanpak hiervan wordt in deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

verder toegelicht. Binnen het primair proces fungeert de leerwerkstructuur als vangnet en springplank 

voor medewerkers uit de doelgroep. Het effect, zal op termijn zijn dat formatie en omzet van de PMC’s 

behorend bij het vangnet verschuift naar de Werkpool. Het werkpakket van het vangnet kan flexibel 

meebewegen met het aantal medewerkers uit de doelgroep. Bij afname van het aantal doelgroep 

medewerkers zal deze beweging gemakkelijk te maken zijn. Bij toename van het aantal doelgroep 

medewerkers zal deze beweging een uitdaging zijn, omdat dan veelal sprake is van een economische 

laagconjunctuur waardoor weinig aanvullend werk op de markt voorhanden zal zijn.  

Daarnaast wordt gewerkt aan inzage in de kostprijs per PMC. Dit moet informatie opleveren om de 

verschillende werksoorten te waarderen en hier keuzes in te maken indien nodig/mogelijk. Ook wordt 

gewerkt aan het in beeld brengen van de KPI’s waardoor meer inzage verkregen wordt over het 

prestatieniveau. We zijn in 2018 gestart met het benoemen en opstellen van KPI’s. Dit wordt naar 

aanleiding van het nieuwe koersdocument opnieuw opgepakt. 

Aangezien de mogelijke gevolgen en verschuivingen op dit moment nog niet kunnen worden bepaald, 

is financieel vooralsnog uitgegaan van een ongewijzigde koers. De zogenoemde ‘ist-situatie’. Uiteraard 

blijft ingezet worden op het voortdurend verbeteren van het rendement van projecten en opdrachten, 

dit zien we als ‘going concern’. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan gedurende 2019 naar 

verwachting meer inzicht en financieel doorzicht worden gegeven. Deze wijzigingen zullen verwerkt 

worden in de vorm van begrotingswijzigingen. 

De leerwerkstructuur bestaat uit het Werkbedrijf en de Werkpool van Baanbrekers en de 

bedrijfsactiviteiten van WML Facilitair. Naast het aanbieden van werk voor de Wsw-doelgroep en 

kandidaten met een indicatie Nieuw beschut werk (Nbw) wordt de leerwerkstructuur tevens ingezet 

voor re- integratie van kandidaten vanuit de Participatiewet in het kader van IDU. Het project ‘Mens 
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in beeld’ dat in 2018 opgestart is, zal inzage geven in de ontwikkelmogelijkheden van onze 

medewerkers. Afhankelijk daarvan zal ingezet worden op het zo regulier mogelijk aan het werk helpen 

van medewerkers. Met behulp van strategische personeelsplanning zal in beeld gebracht worden hoe 

de personele invulling van het vangnet en de springplank er uit zal komen te zien. Dit geldt zowel voor 

de Participatiewetkandidaten en SW-medewerkers als voor de benodigde begeleiding om kwalitatief 

goede trajecten te kunnen blijven bieden. 

 

De komende jaren zal het aantal SW-medewerkers afnemen door het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Afhankelijk van het aanbod van medewerkers Nieuw Beschut en IDU-

trajecten wordt de omvang van de formatie en infrastructuur bepaald. Verwacht wordt dat in 2020 de 

instroom minder zal zijn dan de uitstroom van SW-medewerkers. Het nadelige subsidie effect is reeds 

doorgerekend. Immers de subsidie voor Participatiewet medewerkers is aanzienlijk lager dan voor de 

SW-medewerkers. De exacte gevolgen zijn nu nog niet bekend. De verwacht is dat hier eind 2019 een 

beter beeld van is. 

 

De activiteiten van het Werkbedrijf zijn ondergebracht in diverse PMC’s. Het Werkbedrijf kent de 

volgende PMC’s: 

· Catering (Broikes en kantine) 

· Cleanroom 

· Kringloop (Twiddus) 

· Transferium 

· Verpakken en assembleren 

· Wasserij 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in de volgende PMC’s: 

· Groen 

· Schoonmaak  

· Beveiliging 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. en behoren daardoor niet tot de 

begroting van Baanbrekers. Tot slot vinden ook werkzaamheden in het kader van IDU plaats op de 

diverse externe locaties waarmee we omzet genereren. Dit is de Werkpool, die onder 

organisatieonderdeel Re-integratie & Participatie valt. 

 

Prestatie-indicatoren 

De prestatie-indicator van de leerwerkstructuur is gekoppeld aan In- Door- Uitstroom. 

 

Organisatieonderdeel Begroting 2020 Geactualiseerde Begroting 2019 

Werkpool 30 31 

Werkbedrijf 18 22 

Ruelong B.V. (WML Facilitair) 20 24 

Tabel 3 Aantal plaatsingen Participatiewet per ultimo jaar 
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Uitgangspunten en risico’s 

WML Facilitair  

WML Facilitair is de handelsnaam van Ruelong B.V. en maakt geen integraal onderdeel uit van (de 

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

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

van Baanbrekers. Administratief is Ruelong B.V. geheel onafhankelijk. De kosten van bedrijfsvoering 

die in Baanbrekers ten behoeve van Ruelong B.V. worden gemaakt, worden doorbelast aan Ruelong 

B.V.. De lasten van Baanbrekers bij Ruelong B.V. gedetacheerd personeel worden doorberekend en 

het aandeel in de Rijksuitkering Wsw wordt doorgeschoven. 

Werkbedrijf 

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

gesubsidieerd personeel en lasten niet-gesubsidieerd personeel. 

Fidant intern 

Vanuit Stichting Fidant worden medewerkers met loonkostensubsidie (LKS) Banenafspraken en 

Beschut Werken binnen Baanbrekers en WML Facilitair gedetacheerd. De stichting Fidant ontvangt 

vanuit de BUIG-middelen loonkostensubsidie voor deze medewerkers, gemiddeld 50% voor 

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

Werkbedrijf of de Werkpool aan de slag en bij WML Facilitair. 

Lasten en baten 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Directe productiekosten PMC's 271 338 295 295 295 295

Directe productiekosten Werkpool 1 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 994 1.433 1.692 1.848 2.027 2.231

Gesubsidieerd personeel 9.131 9.051 8.875 8.608 8.298 8.093

Niet gesubsidieerd personeel 1.754 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974

Inhuur derden 42 50 50 50 50 50

Overige lasten 40 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

Baten

Omzet PMC's 3.289 3.133 3.175 3.175 3.175 3.175

Omzet Werkpool 1.929 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

Wsw rijksvergoeding 7.970 7.549 7.085 6.907 6.592 6.345

Loonkostensubsidies Fidant intern 404 769 957 1.035 1.124 1.226

Overige baten 24 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

Geraamd saldo van lasten en baten 1.383 375 101 112 17 -127

Meerjarenbegroting
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2.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten  

Bijdragen gemeenten 

Onder deelprogramma 4 worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord, ter dekking van het 

exploitatietekort. Deze bijdragen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling berekend 

op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het verslagjaar. In paragraaf 1.4 is hierop al nader 

ingegaan. 

Resultaat deelneming 

Ook worden onder deelprogramma 4 de lasten en baten van de deelnemingen verantwoord. Deze 

kosten komen voort uit de garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. 

Overige lasten en baten 

Onder deelprogramma 4 worden tevens alle overige (incidentele) baten en lasten verantwoord die 

niet specifiek zijn toe te rekenen aan de deelprogramma’s 1 tot en met 3, en die ook niet onder de 

overhead vallen. Onder de incidentele lasten is de (geraamde) afrekening over 2019 opgenomen.  

Lasten en baten 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 72 466 570 569 584 628

Lasten overige omzet 33 42 42 42 42 42

Baanbrekers 2.0 17 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 1.610 0 921 0 0 0

Totaal lasten 1.733 508 1.533 611 626 670

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 484 470 444 446 443 423

- doorbetaald aan bedrijven -189 -200 -200 -200 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten -18 0 0 0 0 0

Overige omzet 76 80 80 80 80 80

Incidentele baten 849 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Geraamd saldo van lasten en baten 5.855 7.433 6.143 6.928 6.981 7.195

Meerjarenbegroting
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2.1.5  Bedrag voor heffing van vennootschapsbelastingng 

Vanaf 2016 zijn alle overheden in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 

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

dat Vennootschapsbelasting niet van toepassing is. In een brief van 24 januari 2017 heeft de inspecteur 

het volgende bepaald: 

“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 

te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 

alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 

bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 

terugbetalingsverplichting in de statuten.” 

 

2.1.6  Bedrag voor onvoorzienen 

In de begroting is evenals voorgaande jaren geen post voor onvoorziene lasten opgenomen. 

 

2.2 Paragrafen 

De volgende paragrafen laten een dwarsdoorsnede zien van de financiële aspecten van de begroting. 

Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen 

hebben of die van belang zijn voor de uitvoering van de deelprogramma’s. In het BBV is een zevental 

verplichte paragrafen opgesomd. Voor Baanbrekers zijn de volgende paragrafen van toepassing: 

· weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

· onderhoud kapitaalgoederen; 

· financiering;  

· verbonden partijen; 

· bedrijfsvoering. 

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare 

weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 

substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten. In 

beginsel hoeft Baanbrekers niet zelf te beschikken over een buffer. Er kan immers, indien noodzakelijk, 

een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is echter niet altijd wenselijk. 

Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 

daarvan vergt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 

weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 

benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 

 

Weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 

               benodigde weerstandscapaciteit (zie risicoprofiel) 
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Als beleidsdoelstelling voor het weerstandsvermogen is een ratio voor het weerstandsvermogen 

opgenomen. Baanbrekers streeft naar een ratio van 1,0-1,4. 

In het algemeen wordt een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; een ratio boven 1,4 als ruim 

voldoende. 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 

gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 

ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 

kunnen worden gemaakt. 

 

Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 

· Algemene reserve 

conform besluitvorming in 2018 is de hoogte van de reserve € 1,2 miljoen. 

· Reserve herpositionering 

Deze bestemmingsreserve heeft per 1 januari 2020 een saldo van afgerond 2,5 miljoen. 

Aangezien deze reserve een specifieke bestemming heeft, is deze reserve niet inzetbaar voor 

de weerstandscapaciteit. 

· Reserve vakantiegeld 

Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 

 

De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 

van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. 

 

Geïnventariseerde risico’s 

Risico’s Maximale 

bedrag 

schade 

Kans op 

optreden 

risico 

Gewogen 

risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.300.000 20% 460.000 

6 Ontwikkeling Loonkosten 700.000 25% 175.000 

Totaal  € 3.000.000   € 1.035.000 
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Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < of 

gelijk 10% 

Kans 2: >10% - 

30% 

Kans 3:> 30% - 

50% 

Kans 4: >50% - 

70% 

Kans 5: >70% - 

90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.      

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.   5 4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.       

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.  6    

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 

Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per ultimo 2020  

€ 1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het 

risicoprofiel, kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 

€ 1.200.000 / € 1.035.000 = 1,16  

De PM-posten zijn niet meegenomen in deze berekening. 

 

Toelichting op de risico’s 

1. Macrobudget Rijksmiddelen en ontschotting Rijksmiddelen (BUIG, Wsw, re-integratie) 

De bezuinigingen op bet macrobudget van de SW-subsidies zijn gebaseerd op een begrote uitstroom 

van SW-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de gerealiseerde uitstroom lager ligt dan 

de begrote uitstroom. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de subsidiestroom 

en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de SW-organisatie. Het financiële effect van 

dit risico is verwerkt in de meerjarenraming. 

 

Door de ontschotting van de Rijksmiddelen vanaf 2019 moeten met de gemeenten nieuwe afspraken 

gemaakt worden over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Door 

nieuwe afspraken kunnen herverdeeleffecten tussen de gemeenten ontstaan. De verwachting is dat 

het financiële risico dat hiermee gepaard gaat voor Baanbrekers beperkt is. Voor de individuele 

gemeenten kan dit uiteraard anders uitpakken.  

 

2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 

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

Lokaal wijken deze af. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zich gunstiger 

ontwikkelt dan de landelijke trend. Deze ontwikkeling is al vanaf 2016 zichtbaar. Het positieve effect 

is verwerkt in de begrotingen, echter schuilt hierin wel een risico mocht de aanwezige trend zich anders 

ontwikkelen. Het financiële risico dat hiermee gepaard gaat zal op dat moment in de begroting en 

jaarrekening worden verwerkt. 
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3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 

In 2018 is door het AB besloten dat Baanbrekers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 garant 

staat voor de negatieve resultaten van Ruelong B.V. Op grond van dit besluit heeft Baanbrekers een 

voorziening getroffen voor de gecumuleerde verliezen van Ruelong tot en met het boekjaar 2018.  

Voor begrotingsjaar 2019 wordt een resultaat verwacht van € 466.000 negatief. Voor begrotingsjaar 

2020 en verder worden vergelijkbare verliezen verwacht oplopend tot €628.000 in 2023. Deze 

verliezen zijn opgenomen in de meerjarenraming van Baanbrekers. Het risico is aanwezig dat het 

negatieve resultaat hoger is dan begroot. 

 

4. Vergrijzing 

Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ SW-

werknemers bij Baanbrekers toe en dit brengt hogere kosten met zich mee door toenemend verzuim. 

Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 

 

5. Omzet 

Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 

impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de SW afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 

het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 20% 

van de omzet van de 10 grote opdrachtgevers(omzet: € 2,3 miljoen). 

 

6. Ontwikkeling loonkosten 

De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de Rijksbijdrage 

Wsw. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 140.000. Voor 5 jaar is dit 

bedrag € 700.000. 

 

Overige risico’s niet in geld uitgedrukt: 

· Schending privacy door consulenten; 

· Opslag gasflessen, gevaarlijke stoffen/chemische middelen; 

· (Mogelijke) aanspraken van klanten als gevolg van het niet naleven van overeenkomsten; 

· Risico op niet naleving van de AVG. 

 

Financiële kengetallen 

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal 

verplichte kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële 

positie van de organisatie. 

 

Kengetal Jaarrekening 2018* Begroting 2019 Begroting 2020 

Netto schuldquote -/- 4,9 ** -/- 2,5 

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 6,6 ** -/- 4,9 

Solvabiliteitsratio 56,6 % 32,8 % 37,0 % 

Structurele exploitatieruimte  5,1 % 0 % 0% 

*cijfers volgens conceptjaarrekening per 19 maart 2019 

** Cijfer niet bekend 

 

Netto schuldquote (en netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen)  
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Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor. De netto schuldquote weerspiegelt het 

niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van 

de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel 

uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage van 

de begrotingsomvang exclusief mutaties reserves. 

 

Solvabiliteitsratio 

Met solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van 

de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Hoe hoger deze ratio, hoe groter de weerbaarheid van de organisatie. 

 

Structurele exploitatieruimte 

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties in de reserves, ontstaat het beeld 

in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden 

in dit kengetal uitgedrukt als een percentage van de totale baten (voor mutaties reserve) van het 

betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de 

structurele lasten te dekken. 

 

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

Baanbrekers beschikte over een per einde 2016 geactualiseerd onderhoudsplan 2017 – 2021 voor de 

gebouwen en een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. De stortingen en onttrekkingen aan 

deze reserve werden via resultaatbestemming in de meerjarenbegroting opgenomen. Omdat de visie 

op de toekomst van Baanbrekers ter discussie stond, is het onderhoud aan de gebouwen tijdelijk 

minimaal uitgevoerd, en zijn geen verbouwingen uitgevoerd. De betreffende projecten zijn 

doorgeschoven in de tijd. 

 

Voor de toekomst van Baanbrekers is een plan gemaakt, Baanbrekers 2.0. Dit plan komt langzaam 

maar zeker uit de grond. Daarnaast zal de komende tijd een Energy Efficiency Directive (EED) audit 

worden uitgevoerd. Vanuit de EU zijn we verplicht een dergelijk energiebesparingsonderzoek te laten 

uitvoeren. Op basis van voorgaande is de onderhoudsplanning voor de komende jaren herzien. Indien 

Baanbrekers 2.0 zich anders ontwikkelt dan waar we nu van uit gaan, dan zullen de onderhouds-

plannen daarop worden aangepast. 

 

In de begroting wordt er van uitgegaan dat de kosten en jaarlijkse reserveringen van de aangepaste 

onderhoudsplanning via een onderhoudsvoorziening worden geëgaliseerd. De per ultimo 2018 

bestaande reserve dient daarvoor in de loop van 2019 te worden omgezet in een onderhouds-

voorziening. Het verloop van deze voorziening is dan als volgt: 

  
Bedragen x € 1.000 Stand per 1 

januari 

Toevoegingen Onttrekkingen Stand per 31 

december 

2019 553 240 100 693 

2020 693 240 335 598 

2021 598 240 685 153 

2022 153 240 400 - 7 

2023 - 7 240 40 183 
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen en uitgangspunten voor de kasgeldlimiet, de 

rente, de geldleningen en het treasurybeleid. De paragraaf beoogt, in samenhang met de financiële 

verordening, inzicht te geven in de sturing en beheersing van de financieringsfunctie. De doelstellingen 

van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut geconcretiseerd voor risicobeheer, financiën en 

kasbeheer. De voornaamste doelstellingen zijn het beperken van financiële risico’s en het verbeteren 

van het renteresultaat en het regelen van het liquiditeitenbeheer. 

Treasury 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 9 juli 2018 is het herziene treasurystatuut 

Baanbrekers vastgesteld. Het treasurystatuut geeft de spelregels aan voor de treasuryfunctie en 

diverse uitgangspunten voor het risicobeheer. 

 

Schatkistbankieren 

Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 

wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De overtollige banktegoeden 

die boven het drempelbedrag uitkomen, moeten worden overgemaakt naar een aparte rekening bij 

de Rijksschatkist. Het drempelbedrag wordt jaarlijks berekend op basis van het begrotingstotaal. 

 

Leningen en kredietfaciliteiten 

Baanbrekers heeft 3 langlopende leningen afgesloten: 

 

Verstrekker Schuld per 1-1-2020 Jaarlijkse aflossing Rente 

BNG 10 jaar  € 540.000 € 180.000 2,56 % 

BNG 20 jaar * € 210.000 € 15.000 3,40 % 

BNG 5 jaar   * € 500.000 € 333.333 0,49 % 

Totaal € 1.250.000 € 528.333  
* Deze leningen zijn afgesloten ten behoeve van respectievelijk  

de gemeente Waalwijk en Ruelong B.V. De rente en aflossing worden 

jaarlijks doorbelast. 

 

Indien het voor de financiering van nieuwe investeringen 2020 noodzakelijk is aanvullende leningen 

aan te trekken zal dit conform de regels van het treasurystatuut 2018 plaatsvinden. In de begroting is 

geen rekening gehouden met rentelasten van nieuwe leningen. Baanbrekers heeft bij de BNG een 

kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen (situatie per primo 2019). Bij de Rabobank en de ING is roodstand 

niet toegestaan. 

 

Rentevisie 

Verantwoorde financieringsbeslissingen vereisen een goede inschatting van de renteontwikkelingen. 

Onderscheiden worden rente voor kortlopende leningen (< 1 jaar) en rente voor langlopende leningen 

(> 1 jaar). Voor de begroting 2020 gaan we uit van maximaal 1 % voor kortlopende leningen en 2,5 % 

voor de langlopende leningen. 

 

Renterisicobeheer 

Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer: 

· Geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de wet financiering decentrale 

overheden; 
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· Afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de financiële positie en de liqui-

diteitsplanning; 

· Maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende 

lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.  

 

Kasgeldlimiet 

Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 

de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor de 

gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. 

 

Rentetoerekening 

Op grond van het BBV dient de paragraaf financiering inzicht te geven in: 

· De rentelasten; 

· Het renteresultaat; 

· De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.  

 

In de begroting 2020 is een bedrag voor rente op langlopende leningen opgenomen van € 14.000. 

Rentebaten worden niet verwacht. Aan investeringen en projecten wordt geen rente toegerekend. 

 

2.2.4 Verbonden partijen 

De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen volledig onder Baanbrekers: 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties 2.1. Ruelong B.V. 

3. Stichtingen en verenigingen 3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

3.2. Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 

 

2.1. Ruelong B.V. 

De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 

B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 

taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 

directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 

van de aandeelhouders. Dit gebeurt middels afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders (AVA), zijnde de voorzitter van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 

van Baanbrekers. 

Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam WML Facilitair. Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten 

groen, schoonmaak en beveiliging. Gedurende het jaar 2018 zijn er 45 personen in het kader van In- 

Door- en Uitstroom (IDU) bij WML Facilitair actief geweest. Denk dan aan de instroom van deze 

personen via WW (UWV), de praktijkroute, de banenafspraak en Nieuw Beschut werk. Begin 2019 zijn 

er 131 Wsw-medewerkers van Baanbrekers werkzaam op basis van detachering bij Ruelong B.V. 

Daarmee zijn niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor 

Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf 

medewerkers in dienst.  
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Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en 

beveiliging. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam “WML Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van 

Baanbrekers. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening 

courantverhouding. 

- Baanbrekers heeft een bij de BNG aangetrokken geldlening doorgeleend 

aan Ruelong B.V. (stand eind 2019 is € 500.000). 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 

B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een aandeel in de dienstverlening 

door de overhead van Baanbrekers doorberekend aan de B.V. 

- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 

dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 

aan Ruelong B.V. en de ontvangen Rijkssubsidie Wsw wordt door 

Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 72.000 negatief 

Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 2.370.000 

Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 197.000 positief 

Begrotingsjaar 2019: € 466.000 negatief 

Begrotingsjaar 2020: € 570.000 negatief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 

onder druk komt te staan waardoor ‘doorgeleend’ geld (€ 500.000) niet meer 

terugbetaald wordt, een tekort op de rekening courantverhouding ontstaat 

alsmede de bijdrage aan de overheadkosten niet kan worden voldaan. 

 

Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het vormen voor een 

voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 

Beleidsvoornemens Gelet op de tegenvallende resultaten en de uitkomsten van de analyse van 

Ruelong B.V. door een externe partij zullen, mede in relatie tot het 

Koersdocument Baanbrekers 2.0 diverse scenario’s in overweging worden 

genomen.  

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Zie ‘beleidsvoornemens’ 

 

3.1. Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 

activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 

Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 

winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 

het bestuur van SBW. Voor de stichting SBW worden afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 
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Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 

Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening courantverhouding. 

- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 

bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 0 

Einde begrotingsjaar 2019: € 0 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 165.167  

Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 0 

Begrotingsjaar 2019: € 0 

Begrotingsjaar 2020: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door 

de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 

detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de 

financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 

loonkosten van het personeel in dienst bij Stichting Bevordering Werkgelegenheid 

Midden-Langstraat (SBW) worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het 

financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 

 

3.2. Stichting Fidant 

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 

Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 

UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 

de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk. 

 

De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 

stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Van de stichting Fidant worden 

(afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt. 
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Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van 

Stichting Fidant. 

Financieel belang - tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening 

courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij o.a. 

Baanbrekers of eventuele andere organisaties. De salarislasten worden 

doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en bijdragen worden door 

stichting Fidant aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2019: € 0 

Einde begrotingsjaar 2019: € 0 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2019: €53.521  

Einde begrotingsjaar 2019: niet bekend 

Einde begrotingsjaar 2020: niet bekend 

Financieel resultaat 2018: € 0 

Begrotingsjaar 2019: € 0 

Begrotingsjaar 2020: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de 

door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat 

detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor 

de financiële performance van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De kosten van re-integratie, de organisatie kosten van de stichting Fidant en de 

loonkosten van het personeel in dienst bij Fidant worden doorbelast aan 

Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt 

derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 

 

2.2.5 Bedrijfsvoering 

Algemeen/planning & control 

Primair is het doel van organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control om (de interne klant) gevraagd 

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

Dit alles uiteraard binnen de wettelijke kaders en geldende verplichtingen, waarbij risico’s worden 

beperkt en effectiviteit en efficiency voorop staan. 

In 2018 en 2019 zijn binnen de bedrijfsvoering van Baanbrekers enkele belangrijke functies structureel 

ingevuld. Zo zijn de nieuwe directeur, de nieuwe manager Bedrijfsvoering en Control, de adviseur 

Planning & Control en de nieuwe Teamleider Financiën aangetrokken. Daarnaast zijn ook de functies 

van de Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) geworven. 

Stuk voor stuk belangrijke functies voor het verder op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering 

en het bouwen aan een bestendige toekomst op dat vlak. In 2019 en 2020 kan verder gebouwd worden 

aan ‘de basis op orde’ en het werken naar het ‘Aantoonbaar In Control zijn’. 

Er wordt blijvend geïnvesteerd in het opzetten, aanleveren en valideren van de verschillende 

benodigde inzichten in financiën en resultaten. Het verbeterproject van de financiële administratie 

staat niet stil en loopt ook in 2020 verder door. Juistheid, volledigheid en tijdigheid staan daarin 

voorop. Voor het inkoopproces zijn al in 2018 enkele belangrijke quick wins behaald en is een begin 



 

 

 

 

BEGROTING 2020 EN MEERJARENRAMING 2021-2023  36 

 

gemaakt met verdere inkoopprofessionalisering. Dit gaat in de loop van 2019 maar zeker in 2020 zijn 

beslag krijgen. Ook het contractmanagement is daarvan een belangrijk onderdeel. 

 

Huisvesting 

In afwachting van de uitkomsten van Baanbrekers 2.0 is geplande uitvoering onderhoud gebouwen 

doorgeschoven in de tijd. Vanzelfsprekend heeft wel het noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. 

Voor het groot onderhoud zal een voorziening worden getroffen. In 2019 zal nog vóór de 

zomervakantie een zogeheten Energy Efficiency Directive (EED) audit worden uitgevoerd. 

 

De EU verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 

aardgasgasequivalenten verbruiken om een energiebesparingsonderzoek te laten doen. Deze Energie 

Audit (EED) geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke maatregelen, de kosten daarvan en de 

terugverdientijd door de energiebesparing. 

 

Bedrijven moeten energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder 

doorvoeren om te kunnen voldoen aan de energiebesparingsverplichting. De omgevingsdienst 

handhaaft deze wettelijke verplichting en ziet erop toe dat de Europese regels nageleefd worden. 

Maatregelen met een langere terugverdientijd zijn optioneel. Het exacte effect van een 

energiebesparende maatregel hangt af van de staat van uw gebouw, van uw energieverbruik en van 

het gedrag van de gebruikers van uw gebouw. Ons advies is dan ook altijd maatwerk en volledig 

afgestemd op uw situatie. 

 

De uitkomsten van de audit zullen resulteren in een pakket van maatregelen die verwerkt zullen 

worden in het DuurzaamheidsMeerjarenOnderhoudsPlan (DMJOP). Vanzelfsprekend zal m.b.t. de in 

te zetten duurzaamheidsmaatregelen nauwlettend gekeken worden naar aansluiting op de In-

bewegingkoers en het daarbij mogelijk behorende afstoten van bedrijfsactiviteiten. 

 

Administratieve organisatie en interne beheersing 

De afdeling Interne Beheersing richt zich enerzijds op risicomanagement en anderzijds op de daarbij 

behorende inrichting van de processen. Externe partijen zoals de accountant, het Dekra (certificerende 

instantie), of een archiefinspecteur toetsen de processen door middel van audits met als doel te 

beoordelen of Baanbrekers doet wat ze zegt te doen, of dit aansluit bij de gestelde doelen en of het 

gebeurt onder de juiste condities. De afdeling Interne Beheersing speelt daarbij een significante rol. 

De afdeling ziet toe op, adviseert in, en controleert op het procesgericht werken. 

 

Procesgericht werken vraagt om een integrale benadering. Dit krijgt de komende jaren meer vorm 

middels een zogeheten ‘Aantoonbaar in control zijn.’  In control zijn beslaat niet alleen processen met 

risico’s en bijbehorende kwaliteitsborging maar zegt ook iets over wat er wordt verlangd van 

medewerkers en de bijbehorende cultuur. Samen met de directeur en de manager Bedrijfsvoering & 

Control gaat de teamleider Interne Beheersing de komende tijd aan de slag met het ‘aantoonbaar in 

control zijn.’  Dit uiteraard niet alleen, maar met behulp van en dankzij de input van medewerkers. 

In 2018 heeft Baanbrekers haar eerste certificering rondom informatiebeveiliging gehaald. De 

komende jaren staan in het teken van het doorontwikkelingen van dit proces, dit 

managementsysteem. Een taak welke inmiddels is belegd bij een recent aangetrokken Chief 

Information Security Officer. Ook hier geldt dat een nauwe samenwerking met medewerkers 

onontbeerlijk is. 
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Op het gebied van milieu is er nog een aantal vraagstukken dat moet worden beantwoord. Dit krijgt 

de komende jaren zijn beslag. Baanbrekers beschikt over een eigen milieu veiligheidskundige. Zij houdt 

Baanbrekers scherp en alert. Uit de Risico Inventarisatie & Evaluaties komen ongetwijfeld 

verbeterpunten welke ook worden opgepakt de komende jaren. 

Ten aanzien van het archief wordt er gewerkt aan het opzetten van een bijbehorend 

managementsysteem. Daarnaast blijft het zaak om de vertrouwde kwaliteit te blijven leveren. Dit geldt 

voor zowel de administratieve organisatie en interne controle als de kwaliteitsmedewerkers in de 

productie. 

Wijziging rechtmatigheidsverantwoording in 2021 

Waarschijnlijk komt er vanaf 2021 een wijziging in het BBV voor de systematiek van de 

rechtmatigheidsverantwoording. In plaats van de accountant zal de directie of het dagelijks bestuur de 

rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven. Daarbij moet uiteraard gesteund kunnen worden op 

een adequate interne controle. In 2020 wordt beoordeeld of de huidige systematiek van Interne 

controle afdoende is, of dat deze moet worden aangepast.  

 

Personeel en organisatie  

2020 zal voor team P&O vooral in het teken staan van de implementatie e-HRM, uitvoering plan van 

aanpak strategische personeelsplanning en modernisering HR-cyclus. 

In 2019 worden alle voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (WNRA) die per 1 januari 2020 in gaat. In plaats van de op de 

Ambtenarenwet gebaseerde CAR-UWO komt er een op het Burgerlijk Wetboek gebaseerde CAO 

Gemeenten. 

In het kader van de ontwikkeling van medewerkers wordt in 2019 een doorstart gemaakt van de HR-

cyclus voor gesubsidieerde medewerkers. De screening wordt afgerond (start was in 2018) of een 

medewerker ontwikkelbaar is of niet. Op beide groepen wordt een plan van aanpak gemaakt. Voor de 

niet-gesubsidieerde medewerkers vinden de voorbereidingen plaats voor een modernisering van de 

HR-cyclus. Dit in combinatie met de voorbereiding voor de aanschaf van een e-HRM pakket. Ook wordt 

in 2019 een plan van aanpak strategische personeelsplanning opgeleverd. De uitvoering hiervan zal 

doorlopen tot in 2020 en verder. 

Wat betreft vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt volop ingezet op BRAVO en vinden in 2019 

diverse activiteiten op dit vlak plaats. In combinatie met focus op frequent verzuimgesprekken met 

medewerkers die het afgelopen jaar 3 maal of meer kort hebben verzuimd is de verwachting dat dit 

een positief effect heeft op het terugdringen van verzuim. In 2019 wordt daarnaast gestart met een 

project vernieuwing van de medezeggenschap. 

Communicatie 

Door onze inspanningen op het gebied van communicatie zijn al onze doelgroepen op de hoogte van 

onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Zij weten dat Baanbrekers: 

· werk voorop stelt; 

· fungeert als een vangnet en als een springplank voor mensen die niet, nog niet of even niet 

zelfstandig aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt; 

· er veel aan doet om werkzoekende kandidaten en SW-medewerkers te ontwikkelen en 

werkervaring te laten opdoen, waardoor we hen zo regulier als mogelijk aan de slag kunnen 

helpen; 
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· ervoor zorgt dat kandidaten met en zonder beperkingen (nieuwe) stappen zetten op het 

gebied van werken; 

· een innovatieve en vooruitstrevende specialist is op het gebied van participatie, werk en 

inkomen;  

· een moderne, professionele en sociaal betrokken dienstverlener is voor en partner is van 

onderwijs, ondernemers en overheid; 

· nauw samenwerkt met werkgevers, (lokale en regionale) netwerkpartners, de in Baanbrekers 

deelnemende gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en binnen Werkgevers-

ServicePunt (WSP) Werkhart. 

Met onze communicatie-inspanningen willen we delen, betrekken en binden. We willen onze 

doelgroepen informeren, overtuigen en motiveren. 

Uitgangspunten 

In onze communicatie hanteren we onder meer de volgende uitgangspunten: 

· We zetten de mens (en zijn haar talenten) centraal.  

> We etaleren de talenten, de mogelijkheden, de kansen en de trots van onze mensen. 

· We laten relaties aan het woord. 

> We laten hen vertellen waarom ze met ons samenwerken. ‘Be good, and let them tell 

about it’ dus. 

· We vertellen op een open en eerlijke manier waar we goed in zijn.  

Be good and tell about it. 

· We vertellen verhalen en communiceren over échte situaties, over échte mensen.  

> Onze verhalen zijn consistent en versterken elkaar. We vertellen deze verhalen in woord, 

geschrift en audiovisueel (zowel online als offline) en op een toegankelijke manier. 

· We maken duidelijk dat meedoen van onze kandidaten het nieuwe normaal is.  

> We dragen uit dat het normaal is dat we met z’n allen werken aan een 

participatiesamenleving en een arbeidsmarkt die inclusief zijn, waaraan iedereen – naar zijn 

of haar vermogen – een steentje bijdraagt. 

Speerpunten 

Niet alles op communicatiegebied kan én hoeft tegelijkertijd te gebeuren. Daarom hanteren we 

communicatieve speerpunten: 

· Stimuleren van beweging (interne communicatie). 

> Beweging betekent instroom, doorstroom, uitstroom. Beweging betekent ook ontwikkeling 

en groei. Beweging kan ook worden gezien als vitaliteit van onze medewerkers. Communicatie 

werkt ondersteunend en prikkelend om deze beweging te stimuleren.  

· Laat (je) talent werken (externe communicatie). 

> Extern zetten we nog meer in op het etaleren van de talenten en de mogelijkheden van onze 

kandidaten en medewerkers. Hun mogelijkheden staan centraal en brengen we onder de 

aandacht bij werkgevers en ondernemers. Telkens gaan we uit van de mens en zijn of haar weg 

naar werk. Werkgevers en opdrachtgevers worden benaderd om te vertellen wat hun 

ervaringen met Baanbrekers en kandidaten van Baanbrekers zijn. 

· Creëren van ‘buz’ (algemeen). 

We blijven communicatief op de trom slaan om ‘buz’ te creëren en om onze naamsbekendheid 

als expert in arbeidsbemiddeling, ondernemersontzorging en organisatieadvies nog verder te 

vergroten.  
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Onze aangepaste koers heeft uiteraard ook gevolgen voor de manier waarop onze organisatie 

communiceert. Wat dit betreft plaatsen we de mens/de kandidaat/de werkzoekende/de 

medewerker/de werkgever/de opdrachtgever steeds nadrukkelijker centraal. Ook benadrukken we 

steeds meer het in-, door- en uitstromen van medewerkers en kandidaten. Hiervoor zetten we al onze 

bestaande interne en externe communicatiemiddelen in. Uiteraard blijven we onze 

communicatiemiddelen ontwikkelen en verfijnen. Als het om communicatie gaat, zoeken we meer het 

gesprek op met onze doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via sociale media. Verder werken we 

steeds meer met audiovisuele middelen (denk hierbij aan filmpjes, animaties, infographics en foto’s) 

om onze boodschappen voor het voetlicht te brengen.  

Behalve onze eigen communicatie(middelen) wordt er natuurlijk ook gecommuniceerd vanuit WSP 

Werkhart. Als partner van WSP Werkhart hebben wij onze invloed op en inbreng in de inhoud, vorm 

en totstandkoming van de WSP-communicatiemiddelen. Het spreekt voor zich dat onze 

communicatieactiviteiten zoveel mogelijk in lijn zijn met de WSP-communicatieactiviteiten. We zijn 

samen immers bezig met hetzelfde doel: zoveel mogelijk inwoners laten meedoen aan werk en aan de 

maatschappij. 

 

Informatie en automatisering 

In 2019 gaat een grote vernieuwing plaatsvinden aan de fundering van ons automatiseringssysteem, 

waardoor de organisatie de komende jaren verder kan worden ondersteund bij de nieuwe koers. 

Automatisering is nadrukkelijk betrokken bij deze koersactiviteiten en daarvoor worden in 2020 enkele 

systemen gekoppeld zodat het programma digitaliseren zonder problemen door kan gaan. Vanuit de 

ISO27001 certificering is besloten een aantal beveiligingsaspecten anders te organiseren, om zo 

aantoonbaar in control te zijn. Daarnaast gaat uiteraard het regulier onderhoud gewoon door, en 

wordt in 2020 de netwerk infra vervangen, zodat de organisatie haar werk kan blijven doen. Ook de 

(digitale) bereikbaarheid van de organisatie wordt in 2020 opnieuw bekeken. Bestaand contracten 

lopen dan af, en dat is een goede aanleiding om te kijken of we met minder kosten hetzelfde of een 

hoger serviceniveau kunnen bereiken. 
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3 Financiële begroting 

3.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 

Algemeen 

De staat van geraamde lasten en baten bevat de te verwachten lasten en baten voor begrotingsjaar 

2020. Bij de ramingen is rekening gehouden met de actualisatie van de begroting 2019, de (voorlopige) 

realisatiecijfers 2018 en actuele inzichten over ontwikkelingen van salariskosten en overige 

exploitatiekosten.  

 

Indexen en algemene uitgangspunten 

Bij de berekening van de lasten is uitgegaan van prijspeil 2019. De meerjarenraming is gebaseerd op 

constante prijzen. Dat betekent dat de lonen en overige exploitatiekosten niet geïndexeerd zijn. Bij 

bijstelling van de begroting, die voor aanvang boekjaar zal plaatsvinden, worden de exploitatiebaten 

en lasten indien nodig geactualiseerd. 

 

De begroting is in financieel opzicht ‘beleidsarm’. Slechts voor een beperkt aantal begrotingsposten 

zijn nieuwe ontwikkelingen vertaald in de vorm van financiële bijstellingen. De programmaonderdelen 

die het betreft zijn van een toelichting voorzien. Alle overige ontwikkelingen met financiële 

consequenties worden te zijner tijd via begrotingswijzingen verwerkt.  

 

Investeringen/financiering/stand en verloop van de reserves en voorzieningen 

De voorgenomen investeringen zijn nader toegelicht onder paragraaf 4.2. De financiering komt aan de 

orde in de paragraaf financiering (2.2.3). In bijlage 1 is het geraamde verloop van de reserves en 

voorzieningen weergegeven. 

 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar 

Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel 4.3: toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een 

betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarenraming tot en met 2023.  
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3.2 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

Het overzicht van de geraamde baten en lasten is als volgt: 

 

Op grond van BBV wordt inzicht verschaft in de structurele en incidentele baten en lasten voor 

Baanbrekers. In de begroting 2020 is de geraamde afwikkeling van het resultaat over 2019 onder 

deelprogramma 4 verantwoord. Dit is een incidentele last, die wordt gecompenseerd door een 

onttrekking uit de algemene reserve. Verder zijn alle baten en lasten structureel.  

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

DP2: Re-integratie en Participatie 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

DP3: Leerwerkstructuur 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 1.733 508 1.533 611 626 670

Totaal lasten deelprogramma's 45.420 43.570 44.985 44.753 45.288 45.876

Overhead 6.302 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Totaal lasten 51.721 50.840 52.129 51.825 52.347 52.968

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

DP2: Re-integratie en Participatie 2.211 1.052 737 757 828 899

DP3: Leerwerkstructuur 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Totaal baten 53.867 51.645 51.208 51.825 52.347 52.968

Geraamd saldo van lasten en baten 2.146 805 -921 0 0 0

Af: stortingen reserves -1.210 -250 0 0 0 0

Bij: onttrekkingen reserves 1.643 366 921 0 0 0

Geraamd resultaat 2.579 921 0 0 0 0

Meerjarenbegroting
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4 Toelichting op de begroting 2020 

4.1 Toelichting op de lasten en baten per programma 

In de navolgende deelparagrafen zijn per deelprogramma de lasten en baten nader gespecificeerd en 

toegelicht. Na de overzichten van lasten en baten, worden de kosten van overhead gepresenteerd. 

Hierna wordt eerst een toelichting gegeven op programmaonderdelen die in meerdere 

deelprogramma’s tot uiting komen. 

 

Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 

Gesubsidieerd personeel en Wsw Rijksvergoeding 

Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 

personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is het meerjarige verloop van de 

loonkosten begroot. De loonkosten zijn berekend conform loonkostenniveau 2019. Voor aanvang 

boekjaar zullen de lonen geïndexeerd worden met de verwachte loonsverhoging.  

Als compensatie voor de loonkosten van de Wsw-doelgroep wordt vanuit het Rijk een vergoeding 

ontvangen. In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 is de Wsw vergoeding conform de 

laatste berichtgeving vanuit het Rijk verwerkt. De verdeling van de totale Wsw Rijksvergoeding over 

de deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor de medewerkers momenteel 

werkzaam zijn. 

 

 

Niet-gesubsidieerd personeel en inhuur derden 

In de begroting is voor Baanbrekers uitgegaan van een ongewijzigd uitvoeringspakket aan taken. 

Daarom is de aanname gedaan dat de huidige formatie (vast) aangevuld met inhuur derden (flexibel) 

in staat is om in de komende jaren het volledige takenpakket uit te voeren. Externe ontwikkelingen, 

toenemende behoefte aan specifieke dienstverlening of koerskeuzen kunnen op termijn leiden tot een 

andere formatiebehoefte. Wijzigingen hierin zullen verwerkt worden op het moment dat ze zich 

voordoen of een concreet karakter hebben. 

Overige lasten en baten deelprogramma’s 

Vanaf jaarrekening 2018 is de lijn ingezet om overige lasten en baten zoveel mogelijk te presenteren 

bij de deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat in de overhead 

onterecht hoge lasten worden gepresenteerd. Omdat het vaak incidentele posten betreffen, worden 

de overige lasten en baten niet begroot. Indien gedurende het jaar noemenswaardige mutaties 

ontstaan, worden deze via begrotingswijzigingen gecommuniceerd. 

Gemeente in fte's in aantallen in fte's in aantallen

Heusden 127,9 152 126,2 150

Loon op Zand 104,6 125 101,1 121

Waalwijk 186,6 218 178,2 209

Elders 10,4 15 10,4 15

Totaal 429,5 510 415,8 495

Beginstand 2020 Eindstand 2020

Verwachte omvang Sw-doelgroep 2020
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4.1.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

 

Inkomsten, invordering en uitkeringen BUIG 

Omdat de BUIG gelden pas in september 2019 definitief bekendgemaakt worden, is op basis van de 

ontwikkeling in het macrobudget van het Rijk een prognose gemaakt van de te ontvangen BUIG-gelden 

in de komende jaren. Deze post wordt nog geactualiseerd voor start boekjaar. Het macrobudget toont 

momenteel in ieder geval een stijgende lijn, daarvan afgeleid kan verwacht worden dat Baanbrekers 

in de komende jaren meer geld zal ontvangen vanuit de BUIG. 

Vanaf 2015 is een start gemaakt met de optimalisatie en intensivering van het invorderingsproces bij 

Baanbrekers. Achtereenvolgens zijn de afgelopen jaren resultaten behaald van zo’n € 700.000 in 2017 

en bijna € 600.000 in 2018. De verwachting is dat de komende jaren een stabilisatie optreedt qua 

invordering, daarom is besloten om structureel € 550.000 als doelstelling op te nemen. 

Voor wat betreft de uitkeringen is het aantal ultimo 2018 als uitgangspunt genomen. Omdat de 

toekomstige ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden lastig te voorspellen is, is de 

ontwikkeling van het macrobudget van de BUIG-inkomsten ook hiervoor als uitgangspunt genomen.  

Bbz 

De begrote lasten en baten Bbz zijn gebaseerd op de gemiddelden van de afgelopen jaren. Gezien de 

aard van de regeling kan de realisatie afwijken van de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door het klein aantallen klanten met niet te voorspellen lasten en baten op leningen.  

 

In deze ontwerpbegroting 2020 zijn de lasten en baten Bbz begroot op basis van de gemiddelden over 

de laatste drie jaarrekeningen (2016 – 2018) en deze worden structureel zo aangehouden. 

 

  

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Uitkeringen BUIG 21.110 20.180 20.608 21.254 21.727 22.067

Uitkeringen Bbz 405 532 484 484 484 484

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Gesubsidieerd personeel 118 110 110 110 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 2.715 2.794 2.794 2.794 2.794 2.794

Inhuur derden 127 195 195 195 195 195

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Specifieke ICT 248 310 310 310 310 310

Overige lasten 1.127 0 0 0 0 0

Totaal lasten 28.107 26.273 26.643 27.289 27.761 28.101

Baten

Inkomsten BUIG 26.865 26.170 26.573 27.406 28.015 28.454

Invordering BUIG 575 550 550 550 550 550

Bbz 419 485 474 474 474 474

Bijzondere bijstand 2.253 2.132 2.132 2.132 2.132 2.132

Wsw rijksvergoeding 81 74 70 70 70 69

DVO HIT / BIT 4 20 10 10 10 10

Overige baten 256 0 0 0 0 0

Totaal baten 30.452 29.431 29.809 30.642 31.251 31.689

Geraamd saldo van lasten en baten 2.345 3.159 3.166 3.353 3.490 3.587

Meerjarenbegroting
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Bijzondere bijstand 

In de begroting wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de deelnemende 

gemeenten volledig uitvoert. Het exacte volume is echter moeilijk te voorspellen. De directe lasten van 

de uitvoering van deze regeling worden volledig door de betreffende gemeenten gedekt. Op basis van 

recente realisatiecijfers is de raming voor 2020 en verder bepaald. Nieuwe ontwikkelingen zullen te 

zijner tijd verwerkt worden in een bijstelling van de begroting. 

DVO Bestuurlijk Interventie Team (BIT)/Heusdens Interventie Team (HIT) 

Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is in 2018 de 

behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de interventieteams (HIT 

en BIT) van de gemeenten. Vanaf 1 april 2018 wordt de inzet op regiebasis gefactureerd tegen een 

daarvoor geoffreerd tarief. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat deze dienstverlening ook in de 

komende jaren wordt gecontinueerd. 

 

Specifieke ICT 

Conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke 

automatiseringskosten specifiek aan de uitvoering van deelprogramma Inkomensondersteuning toe te 

rekenen zijn. Dit deel is voor 2020 en verder geschat op € 310.000. Na afloop boekjaar vindt de 

toerekening op basis van werkelijke kosten plaats. 

 

4.1.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 

BUIG LKS: Banenafspraken en Beschut Werken 

Het toekomstig aantal cliënten dat in aanmerking komt voor een doelgroepregistratie banenafspraken 

is op voorhand moeilijk te voorspellen. In de begroting is daarom vooralsnog gerekend met een 

autonome groei van ongeveer 15% per jaar. Mochten de werkelijke aantallen in de toekomst 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

BUIG LKS: Banenafspraken 903 995 1.130 1.285 1.463 1.667

BUIG LKS: Beschut Werken 78 357 517 517 517 517

Re-integratie trajecten 461 590 590 590 590 590

Lonen Fidant extern 55 60 60 60 60 60

Projectkosten (HOB & JWLZ) 328 394 0 0 0 0

Niet gesubsidieerd personeel 1.545 1.669 1.669 1.669 1.669 1.669

- Doorbelast naar projecten -110 -172 -92 -92 -92 -92

Inhuur derden 7 50 50 50 50 50

Overige lasten 79 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.347 3.943 3.924 4.078 4.256 4.461

Baten

Rijksmiddelen re-integratie 1.743 608 687 707 778 849

Vergoeding Fidant extern 48 50 50 50 50 50

Inkomsten uit projecten 328 394 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 47 0 0 0 0 0

Overige baten 45 0 0 0 0 0

Totaal baten 2.211 1.052 737 757 828 899

Geraamd saldo van lasten en baten -1.136 -2.891 -3.187 -3.321 -3.428 -3.563

Waarvan dekking uit BUIG 981 1.352 1.646 1.801 1.979 2.184

Waarvan overig 121 1.539 1.540 1.520 1.449 1.379

Meerjarenbegroting
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significant afwijken, dan wordt dit middels een begrotingswijziging verwerkt. Met betrekking tot 

beschut werken geldt de wettelijke doelstelling vanuit het Rijk. De loonkostensubsidies Beschut 

Werken vloeien echter volledig terug naar Baanbrekers, omdat zij tevens belast is met het realiseren 

van de beschutte werkplekken (onderdeel van deelprogramma 3: Leerwerkstructuur – baten Fidant 

intern). 

Re-integratietrajecten 

Vanuit de Participatiewet draagt Baanbrekers optimaal bij aan het (re-)integreren en participeren van 

kwetsbare doelgroepen in de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds doet zij dit via het inzetten van 

loonkostensubsidies, anderzijds wordt dit bewerkstelligd met re-integratie trajecten. In vergelijking 

met 2019 vervalt het project Bestandsanalyse (- €160.000) in de jaren 2020, maar door een andere 

invulling van het budget heeft dit geen effecten voor de begrote lasten uit re-integratie trajecten. 

Actualisering vindt voor aanvang van ieder boekjaar plaats, omdat veranderende behoeftes en 

ontwikkelingen in de samenleving tot veranderende of aanvullende trajecten kunnen leiden. 

Vooralsnog zitten de  

Fidant extern 

Hieronder vallen de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoedingen van werknemers die direct 

bij externe bedrijven werkzaam zijn, maar over de payroll van Baanbrekers lopen. Voor de komende 

jaren worden hier geen grote veranderingen voorspeld. 

Rijksmiddelen re-integratie 

Conform de laatste berichtgeving van het Rijk zijn de Rijksmiddelen re-integratie begroot. Omdat het 

voorlopige budgetten betreft, zal het bedrag later in het jaar nog geactualiseerd worden. 

Projecten 

In het kader van specifieke dienstverlening voor de gemeenten worden de projecten HOB en JWLZ in 

2019 uitgevoerd. Vooralsnog hebben beide projecten een looptijd tot eind 2019. Gedurende 2019 zal 

echter evaluatie plaatsvinden tussen de gemeenten en Baanbrekers. Daarbij kan besloten worden om 

een of beide projecten te continueren in 2020. Per saldo zitten de projectenlasten en –baten neutraal 

in de begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door de opdrachtgevende gemeenten. 

Inkomsten uit de regio 

Voor de uitvoering van re-integratie activiteiten worden incidenteel vergoedingen uit de regio 

ontvangen. Omdat deze vergoedingen afhankelijk zijn van specifiek uitgevoerde taken, kan op 

voorhand geen schatting gemaakt worden over de hoogte van deze inkomsten.  
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4.1.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 

 

Directe productiekosten en omzet PMC’s en Werkpool 

Voor wat betreft de omzet PMC’s en Werkpool wordt in de begroting uitgegaan van gelijkblijvende 

omstandigheden in de komende jaren. Toekomstige keuzes voortvloeiend uit de vernieuwde koers van 

Baanbrekers kunnen in de loop van tijd tot omzetverschuivingen gaan leiden. Omdat nu onduidelijk is 

hoe een en ander zijn uitwerking zal vinden in de financiële resultaten wordt de huidige bedrijfsvoering 

vooralsnog als uitgangspunt genomen. Deze continuïteitsveronderstelling heeft ook betrekking op de 

directe productiekosten. Voor de jaren vanaf 2020 zijn de productiekosten genormaliseerd naar de 

kosten die direct verband houden met het productievolume. In 2019 zijn naast productiekosten tevens 

kleine investeringen (< €10.000) opgenomen die direct aan een van de PMC’s toe te rekenen zijn. 

Omdat de behoefte aan kleine investeringen pas in de loop van 2019 bepaald wordt, zullen eventuele 

mutaties verwerkt worden in de geactualiseerde begroting 2020. 

Fidant intern 

De lasten van Fidant intern worden gevormd door de loonkosten van kandidaten vanuit de 

Participatiewet die bij Baanbrekers binnen de Werkpool of een van de PMC’s van het werkbedrijf aan 

het werk zijn. Het inzetten van kandidaten uit de Participatiewet binnen de leerwerkstructuur van 

Baanbrekers heeft een tweeledig doel. Enerzijds wordt de leerwerkstructuur gebruikt om ervaring op 

te doen op weg naar een zo regulier mogelijke baan. Daarnaast worden de Participatiewetkandidaten 

gezien als vervangers van de steeds kleiner wordende Wsw-doelgroep. Voor de komende jaren wordt 

verondersteld dat het aantal Participatiewetkandidaten dat intern geplaatst wordt, eenzelfde groei 

doormaakt zoals voorspeld wordt voor de gehele doelgroep. Vooralsnog wordt dus voor de 

Banenafspraakbanen gerekend met een jaarlijkse groei van zo’n 15%. Voor Nieuw Beschut geldt de 

taakstelling vanuit de overheid. 

Als vergoeding op de loonkosten van de Participatiewetkandidaten wordt uit het BUIG-budget een 

loonkostensubsidie ontvangen (deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie). De ontwikkeling van 

de loonkostensubsidies volgt de lijn van de loonkosten. Voor begrotingsdoeleinden is voor de 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Directe productiekosten PMC's 271 338 295 295 295 295

Directe productiekosten Werkpool 1 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 994 1.433 1.692 1.848 2.027 2.231

Gesubsidieerd personeel 9.131 9.051 8.875 8.608 8.298 8.093

Niet gesubsidieerd personeel 1.754 1.974 1.974 1.974 1.974 1.974

Inhuur derden 42 50 50 50 50 50

Overige lasten 40 0 0 0 0 0

Totaal lasten 12.233 12.846 12.886 12.775 12.645 12.643

Baten

Omzet PMC's 3.289 3.133 3.175 3.175 3.175 3.175

Omzet Werkpool 1.929 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770

Wsw rijksvergoeding 7.970 7.549 7.085 6.907 6.592 6.345

Loonkostensubsidies Fidant intern 404 769 957 1.035 1.124 1.226

Overige baten 24 0 0 0 0 0

Totaal baten 13.617 13.221 12.987 12.887 12.661 12.516

Geraamd saldo van lasten en baten 1.383 375 101 112 17 -127

Meerjarenbegroting
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Banenafspraakbanen gerekend met een loonkostensubsidie van 50% van de loonkosten, voor de 

beschutte werkplekken is 70% gehanteerd. 

 

4.1.4 Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en baten 

 

Gemeentelijke bijdragen 

Conform de vereisten van de provincie werkt Baanbrekers met een structureel sluitende begroting. De 

gemeentelijke bijdragen dekken daarmee het exploitatietekort af. Omdat alle ontwikkelingen, zowel 

intern als extern, doorwerken in de gemeentelijke bijdragen is vooraf lastig te voorspellen wat het 

daadwerkelijke tekort uit normale bedrijfsvoering zal zijn. De huidige begrote bijdragen zijn een 

resultante van alle ontwikkelingen die tot op heden bekend zijn. 

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 

Conform de financiële garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. wordt, vanaf 2018, jaarlijks het 

negatieve resultaat van Ruelong B.V. aan een voorziening toegevoegd. De lasten hiervan worden in dit 

deelprogramma verantwoord. De negatieve resultaten van Ruelong B.V. worden geprognotiseerd op 

basis van gelijkblijvende bedrijfsvoering. Nieuwe acties zullen in de nabije toekomst echter moeten 

leiden tot verbetering van het bedrijfsresultaat. Er wordt echter pas tot financiële verwerking 

overgegaan als concreet is wat de effecten zijn. Voor nu wordt het voorzichtigheidsprincipe 

gehanteerd. 

Lasten en baten overige omzet 

Naast de omzet PMC’s en Werkpool en de productiekosten die daarmee gepaard gaan, heeft 

Baanbrekers nog wat overige lasten en baten uit bedrijfsvoering. Te denken valt hier aan 

huuropbrengsten, transportkosten etc. Het volume hiervan ligt jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau. 

Baanbrekers 2.0 

Mochten kosten gemaakt worden die gerelateerd kunnen worden aan het traject Baanbrekers 2.0, dan 

worden die hier verantwoord. Ter dekking van eventuele kosten wordt de bestemmingsreserve 

herpositionering aangewend. Per eind maart 2019 zijn nog geen concrete plannen/bestedingen 

begroot voor de komende jaren. 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 72 466 570 569 584 628

Lasten overige omzet 33 42 42 42 42 42

Baanbrekers 2.0 17 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 1.610 0 921 0 0 0

Totaal lasten 1.733 508 1.533 611 626 670

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.385 7.590 7.352 7.213 7.284 7.561

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 484 470 444 446 443 423

- doorbetaald aan bedrijven -189 -200 -200 -200 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten -18 0 0 0 0 0

Overige omzet 76 80 80 80 80 80

Incidentele baten 849 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.587 7.940 7.676 7.539 7.607 7.865

Geraamd saldo van lasten en baten 5.855 7.433 6.143 6.928 6.981 7.195

Meerjarenbegroting
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Incidentele lasten 

De incidentele last ad € 921.000 betreft de terugbetaling van het begrote voordelig resultaat 2019.  

 

4.1.5 Overhead 

Conform BBV worden kosten van overhead afzonderlijk begroot en verantwoord. De totale kosten van 

overhead voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht gepresenteerd. Tot de 

overhead worden gerekend: “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 

medewerkers in het primaire proces”. 

De kosten van organisatieonderdeel Bedrijfsvoering & Control vervullen komen primair voort uit de rol 

om (de interne klant) gevraagd en ongevraagd te ondersteunen in het behalen van de doelstellingen 

van Baanbrekers. Ook kosten van directie, huisvesting en ICT worden onder de overhead verantwoord. 

 

Overige personeelslasten 

De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de overige personeelslasten. 

Opheffing van de bestemmingsreserve voor het personeelsfeest heeft echt wel effect op de 

personeelslasten in 2023. Het personeelsfeest dat eens in de vijf jaar georganiseerd wordt, zal direct 

ten laste van de staat van lasten en baten worden gebracht. Dit verklaart de stijging van zo’n € 60.000 

in het laatste begrotingsjaar. 

 

Afschrijving, rente en onderhoud 

De activastaat ultimo 2018 opgehoogd met de voorgenomen investeringen 2019 en 2020 is als basis 

gebruikt voor de verwachte afschrijvingslasten in de jaren 2020-2021. Omdat er geen meerjarig 

investeringsplan is, zijn de afschrijvingslasten voor de jaren daarna als constante opgenomen. 

 

Bedragen Realisatie Begroting Begroting

x €1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gesubsidieerd personeel 5.047 4.875 4.734 4.585 4.473 4.266

- doorbelast Ruelong BV -4.015 -3.839 -3.745 -3.660 -3.559 -3.422

Netto gesubsidieerd personeel 1.032 1.036 989 925 914 844

Lage inkomensvoordeel (LIV) -291 -261 -291 -291 -291 -291

- doorbelast Ruelong BV 82 71 82 82 82 82

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -209 -190 -209 -209 -209 -209

Niet gesubsidieerd personeel 3.670 3.937 3.937 3.937 3.937 3.937

- doorbelast Ruelong BV -535 -531 -531 -531 -531 -531

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.135 3.406 3.406 3.406 3.406 3.406

Wsw rijksvergoeding -3.924 -3.659 -3.415 -3.308 -3.227 -3.042

- doorbelast Ruelong BV 3.263 3.016 2.808 2.755 2.677 2.540

Netto Wsw rijksvergoeding -662 -643 -607 -554 -550 -501

Overige personeelslasten 467 896 897 897 897 957

Inhuur derden 451 172 172 172 172 172

Afschrijving 601 658 613 594 594 594

Rente -3 25 14 10 5 0

Onderhoud 228 246 486 486 486 486

Meerjarig onderhoud 0 366 0 0 0 0

Algemene lasten 1.961 2.031 2.116 2.076 2.076 2.076

DVO Ruelong BV -700 -731 -731 -731 -731 -731

Geraamde lasten overhead 6.302 7.270 7.144 7.071 7.059 7.093

Meerjarenbegroting
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De rentelasten zijn geprognotiseerd op basis van de renteverplichtingen die voorkomen uit 

langlopende leningen die per eind maart 2019 reeds zijn afgesloten. 

 

Vooralsnog wordt voor de komende jaren een budget voor regulier onderhoud aangehouden van 

€246.000. De overstap per 1 januari 2020 van een onderhoudsreserve naar een 

onderhoudsvoorziening heeft vanaf 2020 echter wel financiële consequenties. Conform de aangepaste 

onderhoudsplanning wordt vanaf 2020 jaarlijks € 240.000 aan de onderhoudsvoorziening toegevoegd. 

Hierin ligt de verklaring voor het verschil tussen de begrote onderhoudslasten in 2019 en de jaren 

vanaf 2020. 

 

Algemene lasten 

De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de algemene lasten. Mochten 

nieuwe ontwikkelingen optreden, dan wordt dit via begrotingswijzigingen verwerkt. De verhoging in 

2020 ten opzichte van 2019 wordt verklaard omdat structureel budget vrijgemaakt wordt voor het 

organiseren van de Participatieprijs (€ 45.000). Daarnaast wordt eenmalig in 2020 budget vrijgemaakt 

voor het tijdelijk aantrekken van een projectleider Digitalisering (€ 40.000). 

 

DVO Ruelong B.V. 

Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 

van de overhead doorbelast aan Ruelong B.V. Voor de begroting is de gemiddelde doorbelasting van 

de laatste drie boekjaren als uitgangspunt genomen. Na afloop boekjaar wordt op basis van werkelijke 

kosten de definitieve DVO bepaald. 

 

4.2  (Vervangings)investeringen 2020 

In 2020 zal een aantal bedrijfsmiddelen nieuw aangeschaft of vervangen moeten worden om de 

lopende bedrijfsprocessen door te laten gaan en bestaand beleid te kunnen handhaven. Het 

uitgangspunt is dat het algemeen bestuur met het vaststellen van de begroting 2020 goedkeuring 

verleent aan het onderstaande overzicht (vervangings)investeringen. 

 

Alleen investeringen groter dan € 10.000 worden geactiveerd. Vervangingen of nieuwe aanschaffingen 

onder deze grens worden verantwoord op de exploitatie. 

 

Op 18 december 2017 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening Baanbrekers 2018 

vastgesteld, inclusief de daarbij behorende nota Investeren, waarderen en afschrijven. 

In deze nota zijn voor de diverse activa de afschrijvingstermijnen vastgelegd. Ook is bepaald dat 

afschrijven op activa plaats vindt in het jaar volgend op de aanschaf. 

 

De in de tabel hierna opgenomen investeringsbedragen zijn indicatief. Er zal pas tot aanschaf worden 

overgegaan nadat directie en, indien nodig, het dagelijks bestuur de investeringsaanvraag hebben 

goedgekeurd. 
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Omschrijving investering Bedrag investering 

2020 

Afschrijvings- 

termijn 

Afschrijvings-

bedrag  

vanaf 2021 

Programma digitalisering  

koppeling met systemen 

€ 50.000 5 

 

€ 10.000 

Informatievoorziening 

Software + implementatiekosten 

€ 50.000 5 € 10.000 

Beveiliging netwerk 

Verbetering technische informatie 

€ 25.000 5 € 5.000 

Upgrade netwerk infrastructuur 

Vervanging werkgroepswitches 

€ 50.000 5 € 10.000 

Herzien vaste telefonie Pm 5 Pm 

Cleanroom 

Vervanging meetapparatuur 

€ 10.500 5 € 2.100 

Onderzoek, aanschaf en implementatie van 

software op het gebied van E-HRM 

€ 150.000 5 € 30.000 

Reachtruck magazijn € 30.000 10 € 3.000 

Totaal € 365.500  € 70.100 

 

Het is geen automatisme dat activa direct worden vervangen nadat de oude investeringen volledig zijn 

afgeschreven. Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan vervanging 

plaatsvinden tegen de geraamde, vaak indicatieve aanschafwaarden, wat betekent dat de werkelijke 

afschrijvingslasten afwijken van de in bovenstaande tabel opgenomen bedragen. Substantiële 

afwijkingen vermelden we bij de bestuursrapportages. 

 

 

4.3 Toelichting op de meerjarenraming 

Algemeen 

Ingevolge het BBV bevat de meerjarenraming voor de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar een 

geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de 

baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De meerjarenraming is opgenomen in het 

cijfermatige overzicht onder 3.2. De meerjarenraming is opgesteld op basis van de prijzen 2019. Er 

heeft voor volgende jaren geen indexering plaatsgevonden en nieuwe ontwikkelingen zijn eveneens 

nog niet verwerkt in de meerjarenramingen. De financiële vertaling van nieuwe ontwikkelingen zal pas 

plaatsvinden nadat daarover besluitvorming in het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.  

 

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 

Hierna is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als 

de meerjarenraming. 
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Activa

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 4.826 4.953 4.705 4.111 3.561 3.091

Financiële vaste activa 1.076 728 380 198 183 168

Totaal vaste activa 5.902 5.681 5.085 4.309 3.744 3.259

Openbare l ichamen 261 250 250 250 250 250

Uitzettingen ri jks  schatkis t 370 1.308

Overige vorderingen 5.222 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 5.483 4.750 4.750 4.750 5.120 6.058

Liquide middelen 541 500 500 500 500 500

Overige overlopende activa 1.122 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TOTAAL ACTIVA 13.048 11.931 11.335 10.559 10.364 10.817

Passiva
Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Algemene reserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 3.602 3.538 2.968 2.968 2.968 2.968

Resultaat vóór bestemming 2.579 921 0 0 0 0

Eigen vermogen 7.381 5.659 4.168 4.168 4.168 4.168

Voorzieningen 72 538 1.801 2.275 2.414 2.882

Vaste schulden 1.778 2.134 1.766 516 182 167

Vlottende schulden < 1 jaar 1.649 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Overlopende passiva 2.168 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

TOTAAL PASSIVA 13.048 11.931 11.335 10.559 10.364 10.817

Geprognosticeerde balans per 31 december (alle  bedragen x € 1.000) 
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BEGROTING 2020 EN MEERJARENRAMING 2021-2023  55 

 

5 Bijlagen 

5.1 Bijlage I: Verloop reserves en voorzieningen 

Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen is als volgt: 

 

 

Toelichting 

Algemene reserve 

De algemene reserve heeft de functie van algemene buffer, in het kader van het minimaal in stand te 

houden weerstandsvermogen. De algemene reserve is gevormd in 2018.  

De geraamde onttrekking ad € 921.000 in 2020 betreft de terugbetaling van het begrote resultaat 

2019, zoals dat in de geactualiseerde begroting 2019 was voorzien.  

 

Reserve herpositionering 

De reserve herpositionering is ingesteld om de effecten van koerskeuzen bij Baanbrekers 2.0 te 

financieren. Per eind maart 2019 was voor de aanwending nog geen bestedingsvoorstel aan het 

algemeen bestuur voorgelegd. Daarom is in de begroting 2020 het saldo van de reserve per ultimo 

2018 ongewijzigd overgenomen. Uit deze reserve zullen de volgende incidentele kosten betaald gaan 

worden: 

· Sociaal plan inclusief outplacements. 

· Begeleidingskosten doorstromers/‘warme overdrachten’. 

· Begeleiding SW-ers. 

· PMC-analyse (uitwerken diverse scenario’s). 

 

In het tweede halfjaar van 2019 of uiterlijk begin 2020 zal het bestuur een uitgewerkt voorstel worden 

voorgelegd.  

 

Reserve vakantiegeld 

In de reserve vakantiegeld worden de per 31 december bestaande verplichtingen inzake vakantiegeld 

over de periode juni tot en met december opgenomen. De omvang hiervan fluctueert nauwelijks. 

Reserves en voorzieningen 

2020 - 2023

Algemene reserve Reserve 

herpositionering

Reserve 

vakantiegeld

Voorziening dub. 

debiteuren

Voorziening 

gebouwen

Voorziening 

explotatie-

tekorten 

Ruelong

Stand per 1-1-2020 2.121.000 2.468.000 500.000 3.900.000 553.000 538.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000 570.000

Af: Onttrekkingen -921.000 0 0 0 -100.000 0

Stand per 1-1-2021 1.200.000 2.468.000 500.000 3.900.000 693.000 1.108.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000 569.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -335.000 0

Stand per 1-1-2022 1.200.000 2.468.000 500.000 3.900.000 598.000 1.677.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000 584.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -685.000 0

Stand per 1-1-2023 1.200.000 2.468.000 500.000 3.900.000 153.000 2.261.000

Bi j : s tortingen 0 0 0 0 240.000 628.000

Af: Onttrekkingen 0 0 0 0 -400.000 0

Stand per 1-1-2024 1.200.000 2.468.000 500.000 3.900.000 -7.000 2.889.000
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Reserve personele voorzieningen (vervallen per 31 december 2019) 

De reserve personele voorzieningen is niet meer opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 

2019 zal worden voorgesteld deze reserve op te heffen.  

 

Voorziening dubieuze debiteuren 

Een groot deel van de opgeboekte vorderingen (verhaal- en terugvordering) zal naar verwachting niet 

te innen zijn. Bij de jaarrekening 2018 was van het totaal openstaande debiteurensaldo circa 54 % 

opgenomen als oninbaar. Afgezet tegen vergelijkbare organisaties is dit relatief laag. Sommige 

organisaties treffen voorzieningen tot 80% van de openstaande bedragen.  

 

Onderhoudsvoorziening gebouwen 

In 2019 is het Meerjarig onderhoudsplan gebouwen en terreinen geactualiseerd. Het plan kan nog 

worden aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van de EED audit. Als Baanbrekers 2.0 zich 

anders ontwikkelt dan waar in het MJOP van uit is gegaan, dan zal het plan daarop aangepast moeten 

worden. 

 

Voorziening exploitatietekorten Ruelong 

Het verloop van de voorziening is conform de meerjarenramingen opgenomen.  
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5.2 Bijlage II: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

 

In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2020 gerubriceerd naar de wettelijk 

verplichte taakvelden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS 

wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande 

deeltaakvelden onder ‘Sociaal Domein’. 

 

 

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 7.144

0.5 Treasury 14

0.8 Overige baten en lasten 7.676 1.519

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties  reserves 921

0.11 Geraamd saldo van lasten en baten 921 921

6.0 Sociaal  domein

6.3 Inkomensregel ingen 29.809 26.643

6.4 Begeleide participatie 12.987 12.886

6.5 Arbeidsparticipatie 737 3.924

53.050 53.050

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden
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Voorstel inzake 

 

Eerste bestuursrapportage 2019 (Berap I) 

Steller Niek Burg 

Verantwoorde-

lijk manager 

Arthur van de Ven 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 8 juli 2019 

Beslispunten 

 

1. Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2019. 

2. De tweede begrotingswijziging 2019 vaststellen.  

Financiële 

gevolgen 

De voorgestelde bijstelling van de begroting heeft een daling van het verwachte 

positieve resultaat tot gevolg van € 921.000 naar € 844.000.  

Formatie 

gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-

systemen 

Geen 

Relatie BB 2.0 Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

25 juni 2019  Door Niek Burg / 

Mathijs van de 

Ven /Arthur van 

de Ven 

SET 

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 

Participatieraad (maak een 

keuze) 

Nvt  

Besluit van AB 8 juli 2019 Kennis nemen van de eerste 

bestuursrapportage 2019 en de 

bijbehorende tweede begrotingswijziging 

2019 vaststellen. 

 

ondertekening: 

 

 

mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 

Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling Publiceren op de website 

Opname in het archief Ja, ntb E. Asmann 

Gemeenteraden ter 

kennisname 

Na vaststelling 

door AB 

C. Kleijssen en N. Burg 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 

Aanleiding 

In de financiële verordening is bepaald dat het algemeen bestuur periodiek wordt geïnformeerd 

over: 

a. De realisatie van, en de afwijkingen op de begroting; 

b. Verwachte afwijkingen op het beleid; 

c. Andere relevante ontwikkelingen.  

 

Met bijgevoegde eerste bestuursrapportage 2019 wordt aan deze informatieplicht voldaan. De 

bestuursrapportage is door het dagelijks bestuur vastgesteld, en wordt aangeboden aan het 

algemeen bestuur ter kennisname. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2019 wordt aan 

het algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling.  

 

Nadere toelichting 

In deze eerste berap 2019 zijn de resultaten gerapporteerd over de eerste vier maanden van 2019. 

In de rapportage wordt verder ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen, de financiële 

ontwikkelingen, bedrijfsvoering aspecten en een aantal overige onderwerpen die van belang zijn.  

De geactualiseerde begroting 2019 sloot met een positief saldo van € 921.000. Met de thans 

voorgestelde bijstellingen komt het geraamd resultaat uit op € 844.000, dus € 77.000 lager.  

Voor een nadere toelichting op de significante verschillen wordt verwezen naar de 

bestuursrapportage.  

 

Het voorstel is om de begroting op onderdelen aan te passen, maar de deelnemersbijdrage nu niet 

te wijzigen. Een positief resultaat wordt ná het opstellen van de jaarrekening 2019 met de 

deelnemende gemeenten afgerekend.  

 

Vervolgtraject 

Na vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur dient deze ter kennisname 

aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de provincie Noord-Brabant te worden 

gestuurd. 

 

Beslispunten 

1. Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2019. 

2. De tweede begrotingswijziging 2019 vaststellen. 

Implementatie en 

communicatie 

NVT 

Bijlage(n) Eerste bestuursrapportage 2019 

2e begrotingswijziging 2019 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leeswijzer 
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2019 (hierna 1e Berap), met peildatum 30 april 2019. De 

rapportage is opgesteld aan de hand van alle beschikbare informatie en bevat de financiële resultaten 

over de eerste vier maanden van 2019. De bestuurlijk vastgestelde geactualiseerde begroting 2019 is als 

referentie gebruikt.  

 

De rapportage bestaat naast deze inleiding uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de 

financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op een aantal 

bedrijfsvoering aspecten en komen overige onderwerpen zoals de ontwikkelingen rondom de in de 

begroting benoemde risico’s aan bod.  

 

In hoofdstuk 6 worden vervolgens de resultaten van Ruelong B.V. toegelicht.  
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1.2 Voorwoord 
 
Met trots, lef en vakmanschap verandering de baas 
 

De koers is bepaald. Het schip van Baanbrekers is in beweging. Op weg naar een toekomst waar de mens 

met zijn of haar mogelijkheden nog centraler staan. Onderweg naar deze toekomst zorgen we ervoor dat 

onze dienstverlening aan medewerkers, talenten en kandidaten zo goed mogelijk verloopt. In deze eerste 

bestuursrapportage 2019 leest u meer over onze plannen voor de toekomst en onze prestaties tot op 

heden. Ik wil op deze plek alvast een paar kleine tipjes van de sluier oplichten. Dit doe ik zonder de 

pretentie om compleet te zijn. 

 

De afgelopen maanden hebben we flink wat mensen een nieuwe werkzame toekomst kunnen bieden. 

Steeds vaker zijn hier wat langere trajecten voor nodig. Tot medio mei hebben we 119 kandidaten aan 

het werk geholpen. Dit betreft zowel detacheringsbanen als reguliere plaatsingen. Ook is een aantal 

personen aan de slag gegaan met een opleiding. We verwachten dat we het begroot aantal plaatsingen 

van 360 aan het eind van dit jaar behaald zullen hebben. 

 

Onze Doorstroom-Uitstroomcoach (DU-coach) die we tegenwoordig in dienst hebben, wist zeven mensen 

die via detachering op een doorstroomplek aan het werk zijn, te laten uitstromen naar betaald werk bij 

een reguliere werkgever. Ook zijn er vier proefplaatsingen gerealiseerd die vrijwel zeker gaan leiden tot 

een arbeidsovereenkomst bij de betreffende werkgevers. 

 

We lopen achter op onze taakstelling voor Beschut Werk (zie deelprogramma 2: Re-integratie & 

Participatie). Door het ontbreken van aanbod zijn tot medio mei slechts twee nieuwe plekken ingevuld. 

We twijfelen eraan of we de geplande taakstelling van in totaal 34 in 2019 gaan halen. We blijven hierover 

in gesprek met UWV. Overigens wijkt Baanbrekers niet af van het landelijke beeld. In de rest van het land 

is ook sprake van een achterstand.  

 

Het eerste deel van 2019 zijn we druk aan de slag geweest met onze Sw-medewerkers. Net zoals we dat 

bij de Participatiewetkandidaten hebben gedaan, hebben we met het project Mens in Beeld ook de 

talenten en mogelijkheden van onze Sw-medewerkers in kaart gebracht. Ook bij hen streven we naar 

beweging. In dit kader is het leuk te melden dat onlangs weer vier Sw-medewerkers op detacheringsbasis 

bij een externe werkgever aan de slag zijn gegaan. Momenteel denken we er samen met opdrachtgevers 

over na hoe we productielijnen kunnen verplaatsen van Baanbrekers naar de externe opdrachtgevers. 

 

Het aantal cliënten dat een bijstandsuitkering van ons ontvangt is verder gedaald. Op dit vlak doet 

Baanbrekers het opnieuw beter dan het landelijk gemiddelde. Op 30 april telde Baanbrekers 1.446 

uitkeringsgerechtigden. Begin 2019 waren dit er nog 1.472. We zien nu wel een stabilisering van het aantal 

cliënten. We signaleren ook dat alle relatief eenvoudig bemiddelbare kandidaten inmiddels uit de bijstand 

zijn uitgestroomd en ergens op de arbeidsmarkt aan het werk zijn. Ons bestand bestaat op dit moment 

vooral uit mensen die moeilijker aan het werk te helpen zijn. Om ook hen te laten participeren, zal meer 

tijd en inspanning benodigd zijn.  

 

Om onze talenten, kandidaten en medewerkers aan het werk te helpen en te houden, doen we een 

beroep op de werkgevers, ondernemers, de rest van ons netwerk en op onze eigen professionals. Mooie 

initiatieven in dit kader zijn de Participatieprijs die we afgelopen jaar voor het eerst hebben uitgereikt, 

ons ambassadeursnetwerk dat we momenteel aan het opzetten zijn en het Langstraat.Lab. Dit soort zaken 

heeft een positief effect op de beoogde mobilisatie van werkgevers en de omgeving. Gekoppeld aan een 

integrale ketenbenadering kunnen we hierdoor creatieve en innovatieve manieren vinden om mensen 

aan het werk te helpen en ook andere maatschappelijke problemen aanpakken. 
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Baanbrekers blijft zoeken naar kansen, mogelijkheden en verbindingen op het gebied van werk, 

participatie en sociale innovatie. Het blijft er bij Baanbrekers om gaan dat talenten, kandidaten en 

medewerkers in beweging komen om nieuwe en succesvolle stappen te zetten op de arbeidsmarkt. 

Daarvoor is ieders hulp, inzet en meedenkkracht van harte welkom. Ook die van u! 

 

Financieel 

 

Financieel staat Baanbrekers er redelijk goed voor. De uitputting van de budgetten loopt over het 

algemeen goed in de pas met de begroting. Toch zijn er op onderdelen substantiële afwijkingen tussen 

begroting en realisatie of de eindejaarverwachting. De grootste afwijking komt voort uit de neerwaartse 

bijstelling van de BUIG-budgetten van afgerond € 859.000, welke voor € 130.000 gecompenseerd wordt 

door een lagere uitkeringslast. Deze financiële tegenvaller wordt verder deels gecompenseerd door de 

voordelige effecten voortkomend uit de Meicirculaire 2019. Daaruit is enerzijds gebleken dat de Wsw 

rijksvergoeding afgerond € 500.000 (waarvan € 65.000 ten gunste van Ruelong B.V.) hoger uitvalt ten 

opzichte van de berichtgeving uit de Septembercirculaire 2018. Anderzijds is het Participatiebudget met 

zo’n € 75.000 opgehoogd. In de Septembercirculaire 2019 zullen de definitieve budgetten blijken. Naast 

de bijstellingen op BUIG, Wsw rijksvergoeding en Participatiebudget is nog een aantal kleinere mutaties 

te noteren. Voorbeelden hiervan zijn de financiële consequenties voortkomend uit de ‘Nota Investeren, 

Waarderen en Afschrijven’, een verbetering van het geprognotiseerd bedrijfsresultaat Ruelong B.V. en 

een paar financiële meevallers rondom de overige personeelslasten. De relevante financiële verschillen 

zijn in hoofdstuk 3 nader toegelicht. 

 

Voor begrotingsposten waarvan nu bekend is dat er substantiële verschillen ontstaan ten opzichte van de 

vastgestelde begroting, wordt een begrotingswijziging gemaakt. Bijstelling van de begroting heeft tot op 

heden geen effect op de gemeentelijke bijdragen. Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage zal 

dit opnieuw worden bekeken. 

 

 

 

Ahmed Kansouh 

directeur 
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2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 
 

In de navolgende programmaverantwoording zijn per deelprogramma de belangrijkste ontwikkelingen 

benoemd. Aan de orde komen: 

 

Deelprogramma 1:  Inkomensondersteuning 

 

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

 

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
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2.1 Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 
 

De afgelopen jaren is het aantal cliënten dat een bijstandsuitkering van Baanbrekers ontvangt harder 

gedaald dan landelijk. In 2018 bedroeg de daling bij Baanbrekers bijna 8%, terwijl het aantal 

bijstandsgerechtigden landelijk met 5,4% daalde. Op 1 januari 2019 telde de Midden-Langstraat 1.472 

bijstandsgerechtigden. In de eerste weken van 2019 zette de daling zich enigszins voort, maar sinds enkele 

maanden (ruwweg vanaf week 6) stabiliseert het aantal zich echter rond de 1.450. 

 

 
In eerdere rapportages werd al gemeld dat een langdurig sterkere daling ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde zich niet oneindig zal voortzetten. Er komt een moment dat alle relatief eenvoudig 

bemiddelbare kandidaten uit de bijstand zijn uitgestroomd en op de arbeidsmarkt aan het werk zijn. De 

bijstandsgerechtigden die dan nog resteren zijn moeilijker plaatsbaar. Om hen aan het werk te helpen en 

te laten participeren, zal meer tijd en inspanning benodigd zijn. De ‘wet van de remmende voorsprong’ 

zal zich dan doen gelden.  

 

Toch is ook in de eerste maanden van 2019 te zien dat de voorsprong op de rest van Nederland intact is 

gehouden en sterker nog: is uitgebreid. De omvang van het uitkeringsbestand bij Baanbrekers is in de 

eerste vier maanden opnieuw sterker afgenomen dan in Tilburg en de rest van Nederland. 

 

Gemeente    

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2018 503 232 737 1472

Instroom 36 25 63 124

Uitstroom 54 29 67 150

30-04-2019 485 228 733 1446

Instroom 0

Uitstroom 0

31-08-2019 0

Instroom 0

Uitstroom 0

31-12-2019 0
Bron: Werap week 1 - 18

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2019 per gemeente
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De omvang van de werkzaamheden voor inkomensconsulenten wordt bepaald door het aantal cliënten 

in de caseload, maar ook door het aantal meldingen en de instroom. Verder zijn voor de omvang van de 

caseload gegevensveranderingen en de complexiteit van de bestaande cliënten van belang evenals de 

omvang van de uitstroom (beëindigingsonderzoeken). 

 

Het aantal cliënten is de laatste jaren sterk afgenomen. Zo nam in 2018 het aantal af van 1.596 (op 1 

januari 2018) naar 1.472 (op 31 december 2018). Het aantal inkomensconsulenten is dan ook aangepast 

op die daling. In de begroting 2019 is de formatie van Inkomensondersteuning met bijna 10% verlaagd. 

 

Het aantal meldingen aan de poort is in 2019 echter nauwelijks afgenomen ten opzichte van de eerste 

vier maanden van 2018: 269 nu (leidend tot 149 afgewerkte aanvragen waarvan er 112 zijn toegekend, 

en 47 nog openstaande aanvragen) ten opzichte van 279 meldingen toen (leidend tot 164 afgewerkte 

aanvragen waarvan 126 toegekend en 40 openstaande aanvragen). Bij het aanvraagproces worden 

interne collega’s als werkmakelaars en handhavers nauw betrokken. 

 

Gegevensveranderingen bij cliënten en een gemiddeld hogere complexiteit van dossiers van bestaande 

cliënten vragen echter ook extra aandacht. Steeds vaker is sprake van recht op een uitkering 

gecombineerd met een of meerdere vormen van bijzondere bijstand, multi-problematiek (met bijv. 

eventuele WMO-aanspraken of schuldhulpverlening), wisselende gezinssamenstellingen (kostendelers, 

ouder wordende kinderen), wisselende inkomsten uit (parttime) werk, etc. Om goed zicht te hebben en 

te houden op de klant, met de mogelijke domein overstijgende problematieken die er spelen, wordt in 

toenemende mate nauw samengewerkt met gemeenten. Dit gebeurt onder andere via wijkteams. 

Maatwerk wordt daar waar mogelijk toegepast. De samenwerking met wijkteams wordt periodiek 

geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. 

 

Het uitkeringsbestand krimpt, maar het realiseren van een snelle krimp van de formatie, zoals in de 

begroting opgenomen, kost enige moeite. Dat komt door het aanhoudend aantal meldingen en door 

incidentele arbeidsongeschiktheid waardoor collega’s werk moeten opvangen. Voor de overgang naar de 

kleinere formatie zal dan ook tijdelijk een beroep gedaan moeten worden op een extra inhuurkracht. 
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Periodiek wordt met alle gemeenten in Midden-Brabant het beleid rondom de uitvoering van de 

Participatiewet en de bijzondere bijstand geëvalueerd en afgestemd. In de eerste maanden van 2019 lag 

de focus op het beleid bijzondere bijstand. Ambtelijk is de voorbereiding voor het nieuwe beleid zo goed 

als klaar en naar verwachting zal het nieuwe beleid per 1 juli 2019 kunnen worden ingevoerd. 

 

Bezwaar, beroep en klachten 
Over de eerste vier maanden van 2019 zijn de volgende gegevens over bezwaren, beroepen en klachten 

te melden: 

 

Aantallen   jan -apr mei- aug sep-dec Totaal In % 

Klachten binnengekomen 7     7 100 % 

 afgehandeld 5     5 71 %   

 Na mediation opgelost 4     4 80 % 

  ingetrokken 1     1 20 % 

Bezwaren binnengekomen 81     81 100 % 

 afgehandeld 33     33 41 % 

 waarvan uit 2018 42     42  

 Totaal afgehandeld 75   75 100 % 

 gegrond 6     6 8 % 

  gedeeltelijk gegrond 4     4 5 % 

 ongegrond 36     36 48 % 

 niet ontvankelijk 14     14 19 % 

  ingetrokken 15     15 20 % 

Voorlopige voorzieningen binnengekomen 5     5 100 % 

 afgehandeld 3     3 60 % 

 ingetrokken 1     1 33 % 

  afgewezen 2     2 67 % 

(Hogere) beroepen binnengekomen 20     32 100 % 

 afgehandeld 1     13 5 % 

 waarvan uit 2017 4     4  

 waarvan uit 2018 8     8  

 Totaal afgehandeld 13   13 100 % 

 gegrond 1     1 8 % 

  ongegrond 9     9  69 % 

  ingetrokken 2     2 15 % 

  niet ontvankelijk 1     1 8 % 

 

Vergeleken met 2018 kan na vier maanden de conclusie worden getrokken dat het aantal bezwaren en 

beroepen wat toeneemt dit jaar. Het aandeel bezwaren dat gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt 

bevonden, blijft echter gelijk en bij (hoger) beroepen daalt het percentage licht. De werkvoorraden bij het 

team Bezwaar & Beroep zijn echter goed onder controle. 

 

Invordering 
Het bedrag aan ontvangen invorderingen in de eerste vier maanden van 2019 is hoger dan vorig jaar over 

dezelfde periode. Behalve dat het nog redelijk nieuwe team na twee jaar haar draai gevonden lijkt te 

hebben, met enkele positieve uitschieters tussen de betalingen, is hier geen aanwijsbare oorzaak voor te 

noemen. Bedragen die ingevorderd worden, komen ten goede aan het budget van de betreffende 

regeling. Dus BUIG-invorderingen komen ten goede aan het BUIG-budget, invorderingen op bijzondere 
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bijstand compenseren de uitgaven op bijzondere bijstand (die per kwartaal bij gemeenten worden 

gedeclareerd) en invorderingen op Bbz komen ten goede van het Bbz-budget. 

 

Dubieuze bijstandsdebiteuren 
In overleg met de accountant is vorig jaar een begin gemaakt met het zorgvuldig in kaart brengen van de 

openstaande vorderingen op bijstandsdebiteuren. Het is immers lang niet altijd realistisch te 

veronderstellen dat een openstaande vordering ook daadwerkelijk gaat leiden tot een geslaagde incasso. 

Dat komt bijvoorbeeld doordat bijstandsdebiteuren dermate krap bij kas zitten dat men slechts een gering 

bedrag per maand van de schuld kan aflossen of omdat debiteuren spoorloos zijn. Daarnaast kan een 

bijstandsdebiteur in bepaalde omstandigheden een beroep doen op kwijtschelding van een deel van de 

schuld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schuldhulpverlening met meerdere schuldeisers of jarenlange 

trouwe aflossing. De ingezette exercitie leidt tot een bijstelling van de debiteurenstand en bepaling van 

de zogenoemde dubieuze debiteuren. Meer duidelijkheid over het beleid hierop volgt in de loop van het 

jaar.   
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2.2 Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 
 

Na een lichte afname van het uitkeringsbestand aan het begin van dit jaar, lijkt deze zich nu te stabiliseren 

op een aantal van circa 1.450 terwijl we in 2019 begonnen zijn met een aantal van 1.472. De huidige 

populatie en instroom van kandidaten maakt dat we langere trajecten met mensen doorlopen om ze 

arbeidsfit te krijgen. Tot 13 mei zijn 119 kandidaten geplaatst. Dat is een lichte achterstand op de geplande 

360 plaatsingen in 2019. Dit heeft te maken met het feit dat de kandidaten een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben en omdat binnen de afdeling R&P ook het nodige speelde zoals verzuim en 

mobiliteit van medewerkers naar andere werkplekken. De plaatsingen die gerealiseerd zijn, betreffen 

zowel betaalde banen door middel van detachering als reguliere plaatsingen. Vooralsnog is de 

verwachting is dat het begrote aantal plaatsingen van 360 aan het eind van het jaar gerealiseerd zal zijn. 

De 119 reeds gerealiseerde plaatsingen zijn uit te splitsen in type plaatsingen en plaatsingen met of zonder 

loonkostensubsidie (LKS).  

 

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS 

67 fulltime-plaatsingen 27 reguliere vacatures met LKS 

47 parttime-plaatsingen 87 reguliere vacatures zonder LKS 

05 plaatsingen op scholing  05 plaatsingen n.v.t. (scholing) 

119 totaal 119 totaal 

 

In 2018 is een DU-coach (Door- en Uitstroom) aangesteld om de kandidaten die via detachering op een 

doorstroomplek aan het werk zijn, te begeleiden naar een externe duurzame werkplek. In 2019 hebben 

we op deze wijze zeven mensen laten uitstromen naar een reguliere werkgever (waarvan twee vanaf juni). 

Daarnaast lopen momenteel vier proefplaatsingen waarvan zo goed als zeker is dat dit tot een 

arbeidsovereenkomst bij die werkgever leidt. 

 

De taakstelling voor Beschut Werk wordt tot op heden niet gerealiseerd, conform de verwachting zoals in 

de begroting 2019 is aangegeven. In 2019 zijn twee nieuwe plaatsing gerealiseerd. De totale taakstelling 

van 34 plaatsingen ultimo 2019 lijkt dan ook niet haalbaar. Daarvoor zouden in 2019 nog 20 plaatsingen 

moeten worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend blijft Baanbrekers de beschikbare mogelijkheden 

benutten en blijft het in gesprek met het UWV ten behoeve van potentiële kandidaten Beschut Werk.  

 

Van de Sw-medewerkers zijn vier mensen bij een externe werkgever aan de slag gegaan. Drie van hen zijn 

op basis van individuele detachering gaan werken. Eén persoon is meegegaan met een groepsdetachering.  

 

In augustus 2018 startte de screening ter categorisering van de mensen in het uitkeringsbestand. 

Inmiddels zijn de resultaten hiervan, op de administratieve verwerking van een deel van hen na, bekend. 

Met de Langstraatgemeenten moet worden afgestemd hoe de kandidaten uit doelgroep C, C/G en G 

worden oppakt, in het kader van maatschappelijke of sociale activering, die niet voor een re-

integratietraject naar werk in aanmerking komen. Met de gemeente Waalwijk zijn deze gesprekken reeds 

gestart. In het schema op de volgende pagina zijn de resultaten van deze screening weergegeven. 
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Bestand 

augustus 

2018 

Aangemeld 

voor 

screening 

Nog in 

proces 

Administratief 

verwerkt 

A B C C/G overi

g 

Uitkeringsgerechtigden  1558 582 92* 490 33 56 229 170 2 

%    100 6,7 11,4 46,7 34,7 0,4 

*De kandidaten in proces zijn grotendeels gesproken, maar nog niet administratief verwerkt. Er is ook een deel dat geen gehoor 

geeft. Naar deze kandidaten wordt een rechtmatigheidsonderzoek gedaan. 

Legenda 

A = Kandidaat is arbeidsfit en kan direct naar beschikbaar werk bemiddeld worden. 

B = Kandidaat kan waarschijnlijk met een re-integratietraject van maximaal 15 maanden arbeidsfit gemaakt worden. 

C = kandidaat heeft, omwille van tijdelijke medische beperkingen of beperkingen in de leefgebieden, een tijdelijke 

ontheffing van maximaal 1 jaar van de re-integratieplicht. Na afloop van de ontheffingsperiode wordt de kandidaat 

opnieuw beoordeeld. 

C/g =  Kandidaat is op basis van een medische keuring duurzaam ontheven van de re-integratieplicht en wordt jaarlijks 

administratief opnieuw ontheven. 

G = kandidaat is op basis van een medisch dossier wettelijk ontheven van de arbeidsplicht. 

 

In het SET is gesproken over het Talentprogram. Het SET heeft aangegeven meerwaarde te zien in het 

opnemen hiervan in de standaarddienstverlening van Baanbrekers. Daarbij komen de volledige kosten op 

het budget re-integratie van Baanbrekers terecht. Dit onder de voorwaarde dat het enkel trajecten 

betreffen die toeleiden naar werk en niet de trajecten waarvan vooraf bekend is dat ze toeleiden naar 

participatie of activering. Kort samengevat gaat het dus om trajecten naar werk waarbij geen WMO-

budget ingezet hoeft te worden. Voor de begroting betekent dat een lastenverhoging van de re-integratie 

trajecten van € 50.000 in 2019. 

 

Zoals aangegeven wordt beleid regelmatig geëvalueerd. Inmiddels is bekend dat opleidingsvraagstukken 

om meer maatwerk vragen. Met de huidige arbeidsmarktsituatie en de grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt van kandidaten ziet Baanbrekers de noodzaak om de mogelijkheid te verruimen om voor 

scholingsgelden in aanmerking te kunnen komen. Uitgangspunt hierbij is dat de balans bewaard moet 

blijven tussen stimuleren en eigen verantwoordelijkheid enerzijds en de balans tussen uitgaven en 

opbrengsten in de vorm van een besparing op de uitkering anderzijds. De verwachting is dat de 

opleidingskosten daarmee zullen toenemen. Daarom is € 5.000 extra in de begroting opgenomen voor re-

integratie trajecten. Het bestuur zal in de DB- en AB-vergaderingen het bijstandsbeleid vaststellen. 

 

Subsidie inburgering ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
De gemeenten hebben ervoor gekozen in te schrijven op een van de pilots Veranderopgave Inburgering 

(VOI) SZW in het kader van inburgering. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de 

voorbereiding op de nieuwe wet. Dit doet zij onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. 

De pilotthema’s bieden extra ondersteuning aan specifieke groepen die het inburgeringstraject (gaan) 

doorlopen. Door met de pilot alvast stappen te zetten, die aansluiten op het toekomstige 

inburgeringsbeleid dat vanaf 2020 door gemeenten zal worden uitgevoerd, willen de gemeenten tezamen 

met Baanbrekers proactief zijn. Een dergelijke pilot sluit goed aan op het huidige aanbod van Baanbrekers 

voor inburgeraars in het HOB project. De pilot waarop de inschrijving is gericht betreft de groep 

‘vrouwelijke nareizigers en huwelijksmigranten’. Het uitvoeren van deze pilot geeft de mogelijkheid om 

extra training op maat en daarmee budget in te zetten ten behoeve van groepen die nu niet (direct) naar 

de arbeidsmarkt te bemiddelen zijn. Het uitvoeren van deze pilot is dus aanvullend op het HOB project. 

De kosten voor deze extra inzet worden (grotendeels) vergoed via de subsidie voor deze pilot, mits deze 

wordt toegekend. Voor het eventuele overige deel zal een overeenkomst worden opgesteld tussen 

Baanbrekers en de gemeenten waarbij de kosten betaald worden door de gemeenten. 
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Werkgeversservicepunt (WSP) Werkhart 

Op 4 februari jl. is een gesprek gevoerd met het dagelijks MT WSP, afgevaardigden van de 

Langstraatgemeenten en de bij WSP betrokken medewerkers van Baanbrekers. In dit gesprek is 

geconcludeerd dat Baanbrekers conform de opdracht november/december 2017 deelneemt aan WSP 

Werkhart. Naar aanleiding van deze conclusie heeft Baanbrekers de gevolgen en mogelijke risico’s in een 

memo gepresenteerd aan het DB. In vervolg hierop hebben de beleidsmedewerkers van Baanbrekers en 

de gemeenten gekeken naar de oplossingsrichtingen voor de mogelijke risico’s. Deze zijn vervolgens 

gedeeld in een gesprek met het dagelijks bestuur. In dit gesprek heeft het dagelijks bestuur aangegeven 

achter de oplossingsrichtingen te staan en dit zelf in te brengen in het Portefeuille Houder (PoHo; regio 

Hart van Brabant) overleg. Dit overleg is geagendeerd voor 13 juni 2019. Dit laat onverlet dat Baanbrekers 

meer zal gaan registreren dan voorheen. Door daar waar mogelijk minimaal en daar waar nodig maximaal 

te registeren kunnen we de administratieve last proberen te optimaliseren. 

 

Transferium 
Vanaf 1 september 2014 bestaat het instrument Transferium en heeft het een projectstatus. In de 

afgelopen 4½ jaar heeft het Transferium zijn waarde bewezen. Dat in combinatie met de nieuwe koers 

van Baanbrekers maken dat het goed is over te gaan tot definitieve inbedding van het Transferium in de 

organisatie en het heroverwegen van de positie binnen de organisatie.  

 

Het Transferium is een instrument in de gereedschapskist binnen het primaire In-, Door- en Uitstroom 

(IDU) proces. Daarom is gekozen om het Transferium deel uit te laten maken van de afdeling R&P. Als 

gevolg hiervan gaat een meewerkend voorman over van het Werkbedrijf naar de afdeling R&P. De 

projectleider Werkbedrijf bouwt zijn werkzaamheden in het Transferium gedurende 2019 af en draagt 

deze over aan medewerkers van R&P. Dit in combinatie met de extra administratieve last voor WSP 

Werkhart maakt dat een extra fte is opgenomen in de personele begroting van R&P. 
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2.3 Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur 
 

De ambities zoals verwoord in de geactualiseerde begroting 2019 blijven onverminderd van kracht. 

Daarom wordt nu uitsluitend stilgestaan bij de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Zo regulier als mogelijk 
In het kader van de koers “kom in beweging” zijn twee projecten gestart. Een bij Lightronics en een bij 

Sunware. Tot op heden worden de werkzaamheden voor deze klanten binnen het werkbedrijf uitgevoerd. 

Het doel van de projecten is om vanuit het principe ‘zo regulier als mogelijk’ de Sw-medewerkers onder 

de vlag en op locatie van deze reguliere opdrachtgevers te laten werken. Deze projecten worden 

gezamenlijk voorbereid door de afdeling Verpakken & Assemblage (Werkbedrijf) en Werkpool (R&P). Voor 

deze projecten worden in eerste instantie circa 18 medewerkers geselecteerd. Onder andere door 

rondleidingen wordt getracht de Sw-medewerkers te enthousiasmeren voor projecten bij 

opdrachtgevers. Verwacht wordt dat deze groepsdetacheringen in het derde en vierde kwartaal van 2019 

tot stand gaan komen. 

 

Uitwisseling WML Facilitair en Werkbedrijf 
In verband met het weinige beschikbare buitenwerk in de winterperiode voor de afdeling Groen van WML 

Facilitair heeft een uitwisseling van medewerkers met het Werkbedrijf plaatsgevonden. In het eerste 

kwartaal van 2019 hebben tussen de 20 en 40 Sw-medewerkers tijdelijk werkzaamheden verricht bij de 

afdeling Verpakken & Assemblage. Daarnaast zijn ook medewerkers van de afdeling Groen ingezet bij de 

Werkpool. 

 
Vangnet Beschut Werk & doorstroombanen 
Het aantal medewerkers bij het Werkbedrijf met een indicatie Beschut Werk bedroeg in de maanden 

januari tot en met april gemiddeld 9. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie Beschut 

Werk bedroeg in deze periode gemiddeld 2. 

 

Het Werkbedrijf realiseert in het kader van het primaire IDU-proces doorstroom-werkplekken. In de 

periode januari tot en met april betrof dit gemiddeld elf werkplekken voor kandidaten met een indicatie 

Banenafspraak. De Werkpool heeft in deze periode gemiddeld 33 werkplekken gerealiseerd.  

 

 
 

Transferium 
Zoals in de programmaverantwoording van Re-integratie & Participatie staat beschreven, is gekozen om 

het Transferium deel uit te laten maken van de afdeling R&P. Als gevolg daarvan gaat een meewerkend 

voorman over van het Werkbedrijf naar de afdeling R&P. De projectleider Werkbedrijf bouwt zijn 

werkzaamheden in het Transferium gedurende 2019 af en draagt deze over aan medewerkers van R&P. 

Werkgelegenheid Leerwerkstructuur

Doelgroep
Afdeling Aantal fte Aantal fte Aantal fte

Werkpool 110 98,1 35 32,0 145 130,1

Verpakken & Assemblage 98 80,0 6 3,7 104 83,7

Wasserij 20 16,0 4 3,4 24 19,4

Twiddus 68 53,6 6 5,0 74 58,6

Cleanroom 40 29,9 4 3,3 44 33,2

Broikes 8 5,9 0 0,0 8 5,9

Kantine 10 8,3 0 0,0 10 8,3

Totaal 354 291,7 55 47,4 409 339,2

TotaalParticipatiewetWsw

* Gemiddelde bezetting over periode januari - april
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3 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
 

3.1 Overzicht van lasten en baten 
Van de lasten en baten per deelprogramma kan het volgende overzicht worden gegeven. Dit in 

samenhang met de overheadkosten en de mutaties reserves leidt tot het totaal resultaat van 

Baanbrekers. 

 

 

Op de navolgende pagina’s worden per deelprogramma de significante verschillen in lasten en baten ten 

opzichte van de begroting nader toegelicht.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 8.495 8.536 41 26.273 26.291

DP2: Re-integratie & Participatie 1.430 1.195 -236 3.943 3.973

DP3: Leerwerkstructuur 4.260 4.167 -93 12.846 12.846

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 14 11 -3 508 323

Totaal lasten deelprogramma's 14.200 13.909 -291 43.570 43.433

Overhead 2.437 2.351 -86 7.270 7.262

Totaal lasten 16.637 16.260 -377 50.840 50.695

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 9.815 10.020 205 29.431 28.728

DP2: Re-integratie & Participatie 335 348 13 1.052 1.097

DP3: Leerwerkstructuur 4.382 4.352 -29 13.221 13.591

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 3.927 3.941 14 7.940 7.951

Totaal baten 18.459 18.662 203 51.645 51.366

Saldo van lasten en baten 1.822 2.402 579 805 671

Af: stortingen reserves 0 0 0 -250 -240

Bij: onttrekkingen reserves 0 0 0 366 413

Resultaat 1.822 2.402 579 921 844



 

1e Berap 2019 16 

 

3.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten 
 

 
 

In deelprogramma 1: Inkomensondersteuning is in de eerste vier maanden van 2019 een voordeel 

behaald van € 165.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een nadeel aan de 

lastenkant van € 41.000 en een voordeel aan de batenkant van € 205.000. Hierna is een toelichting 

gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 1: 

Inkomensondersteuning. 

 

 

BUIG: uitkeringen, inkomsten en invordering 

In april is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nadere voorlopige beschikking 

afgegeven met betrekking tot de BUIG – Inkomsten. Voor de drie gemeenten samen leidt dit tot een 

korting van afgerond € 859.000. 

 

Deze tegenvaller wordt deels gecompenseerd door een besparing op de BUIG - Uitkeringen. Door het 

dalende uitkeringsbestand is de begroting nu bijgesteld op basis van gemiddeld 1.472 

uitkeringsgerechtigden. Dit levert een besparing op van € 130.0000. Het niveau van BUIG – Invordering 

loopt vooralsnog voor op schema. Gezien het grillige karakter van deze post wordt tijdens de 2e Berap 

opnieuw bezien of dit tot een begrotingswijzing moet leiden. Op dit moment geen aanpassing. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

BUIG - Uitkeringen 6.458 6.355 -102 20.180 20.050

Bbz 177 178 1 532 532

Bijzondere bijstand 711 765 55 2.132 2.297

Gesubsidieerd personeel 37 37 1 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 933 881 -52 2.794 2.742

Inhuur derden 65 62 -3 195 245

DVO HIT/BIT 5 1 -4 20 5

Specifieke ICT 110 127 17 310 310

Overige lasten 0 129 129 0 0

Totaal lasten 8.495 8.536 41 26.273 26.291

Baten

BUIG - Inkomsten 8.374 8.374 0 26.170 25.312

BUIG - Invordering 183 261 78 550 550

Bbz 162 246 84 485 485

Bijzondere bijstand 1.066 1.113 47 2.132 2.297

Wsw rijksvergoeding 25 25 0 74 79

DVO HIT/BIT 5 1 -4 20 5

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 9.815 10.020 205 29.431 28.728

Saldo van lasten en baten 1.319 1.484 165 3.159 2.437

Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning
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Bijzondere bijstand 

In de bijzondere bijstand worden steeds vaker complexe gevallen gesignaleerd. Dit heeft in het eerste 

tertiaal 2019 tot hogere lasten geleid dan begroot is. De verwachting is dat de ontwikkeling zich in het 

restant van 2019 zal doorzetten. In de prognose is de afwijking per gemeenten dan ook geëxtrapoleerd. 

 

 
 

Onderstaand overzicht presenteert per gemeente de hoofdkostensoorten met de kosten tot en met april. 

 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

BUIG - Uitkeringen 6.458                       6.355                       -102                         20.180                    20.050                    

BUIG - LKS: Banenafspraak 332                          360                          28                             995                          995                          

BUIG - LKS: Beschut Werk 119                          38                             -81                           357                          347                          

Sub-totaal 6.909                       6.754                       -155                         21.532                    21.392                    

BUIG - Invordering -183                         -261                         -78                           -550                         -550                         

Saldo 6.726                       6.493                       -232                         20.982                    20.842                    

BUIG - Inkomsten -8.374                     -8.374                     0                               -26.170                   -25.312                   

Resultaat op BUIG -1.649                     -1.881                     -232                         -5.188                     -4.470                     

Toelichting: Recapitulatie BUIG

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Heusden 231                          261                          30                             694                          784                          

Loon op Zand 134                          132                          -2                             401                          395                          

Waalwijk 346                          373                          27                             1.037                       1.118                       

Totaal lasten 711                          765                          55                             2.132                       2.297                       

Toelichting: Bijzondere bijstand

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties 553 306.653 184 101.376 104 55.600 265 149.677

directe levensbehoeften 79 85.936 25 35.319 11 5.824 43 44.793

individuele inkomenstoeslag 187 82.042 62 27.296 26 11.171 99 43.575

voorziening voor wonen 28 24.055 11 9.867 4 2.639 13 11.549

kosten maatschappelijke zorg 11 23.692 5 8.996 2 3.864 4 10.832

kosten medische dienstverlening 16 8.057 3 1.444 6 3.935 7 2.678

voorziening voor opvang 2 2.377 1 2.249 1 128 0 0

kosten huishouden 15 2.307 4 747 1 427 10 1.133

individuele studietoeslag 1 1.200 0 0 1 1.200 0 0

kosten uitstroombevordering 2 422 0 0 0 0 2 422

overige kosten soorten 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-totaal 894 536.741 295 187.294 156 84.788 443 264.659

Collectieve ziektekostenpremie 2.445 235.509 765 71.989 486 51.457 1.194 112.063

Div adm. posten / ontvangsten -6.970 1.725 -4.729 -3.966

Totaal t/m april 2019 3.339 765.280 1.060 261.008 642 131.516 1.637 372.756

Totaal t/m april 2018 3.047 710.618 960 231.308 595 133.619 1.492 345.691

Verschil 2019 t.o.v. 2018 292 54.662 100 29.700 47 -2.103 145 27.065

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk

Toelichting: Bijzondere bijstand januari- april 2019 naar hoofdkostensoorten

Omschrijving
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In deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie is in de eerste vier maanden van 2019 een voordeel 

behaald van € 249.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 

lastenkant van € 236.000 en een voordeel aan de batenkant van € 13.000. Hierna is een toelichting 

gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 2: Re-

integratie & Participatie. 

 

 

BUIG – LKS: Banenafspraak en Beschut Werk 

· BUIG – LKS Banenafspraak: de uitgekeerde loonkostensubsidies liggen vooralsnog in lijn met 

hetgeen begroot is. 

· BUIG – LKS Beschut Werk: zoals aangegeven in de programmaverantwoording blijft dit achter op 

de taakstelling. BUIG – LKS Beschut Werk werkt echter kostenneutraal door in de begroting omdat 

Fidant als ontvanger optreedt. Vooralsnog alleen een kleine neerwaartse bijstelling van € 10.000 

voor het deel van Ruelong B.V. 

 

 
 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 332 360 28 995 995

BUIG - LKS: Beschut Werk 119 38 -81 357 347

Re-integratie trajecten 310 261 -50 590 645

Lonen Fidant extern 20 11 -9 60 30

Projectkosten (HOB & JWLZ) 132 79 -52 394 394

Niet gesubsidieerd personeel 556 510 -46 1.669 1.669

- doorbelast aan trajecten -56 -65 -9 -172 -157

Inhuur derden 17 0 -17 50 50

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.430 1.195 -236 3.943 3.973

Baten

Participatiebudget (P-budget) 203 206 3 608 683

Vergoeding Fidant extern 17 8 -9 50 20

Projectinkomsten (HOB & JWLZ) 116 140 24 394 394

Inkomsten uit de regio 0 -6 -6 0 0

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 335 348 13 1.052 1.097

Saldo van lasten en baten -1.095 -847 249 -2.891 -2.877

Waarvan dekking uit BUIG 451 398 -53 1.352 1.342

Waarvan overig 644 448 -196 1.539 1.535

Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie

Categorie

Betalingen in periode Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€) Aantallen Lasten (€)

januari - april 525 € 360.194 70 38.216€            595 € 398.410

mei - augustus 0 € 0

september - december 0 € 0

Totaal 525 € 360.194 70 38.216€            595 € 398.410
Bron: LKS_StimPrem_NBW_uitgaven - verslagnummer: 136686 t/m 141321

BUIG - LKS Banenafspraak & Beschut Werk

Banenafspraak Beschut Werk Totaal
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Re-integratie trajecten 

Over het algemeen lopen de bestedingen in de pas met de begroting. De onderbesteding op de trajecten 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Bestandanalyse. Dit project is in principe afgerond, 

echter wordt het restant budget aangehouden voor eventuele vervolgstappen (Mens in Beweging). 

 

Verder komt Inburgering als afzonderlijk re-integratie traject, na vaststelling van de nieuwe beleidsregels 

omtrent bijzondere bijstand, te vervallen. Afrekening zal te zijner tijd plaatsvinden conform de huidige 

dienstverleningsovereenkomst tussen Baanbrekers en de gemeenten.  

 

Ten slotte is € 55.000 toegevoegd aan het opleidingsbudget wat gebruikt kan worden voor re-integratie 

trajecten. Dit is nader toegelicht bij de programmaverantwoording.  

 

 
 

Projecten (Huis Opleiding Baan & Jeugdwerkloosheidsvrije zone) 

Het project HOB loopt. De gelden die reeds van de gemeenten ontvangen zijn, zijn voldoende om de 

uitvoering te kunnen doen. In de loop van 2019 zal bekeken worden of er eventueel geld terug- of 

bijbetaald moet worden naar aanleiding van de uitgevoerde trajecten. 

 

Het project Jeugdwerkloosheidsvrije Zone is per 1 april 2019 gestopt via Baanbrekers en wordt nu 

rechtstreeks uitgevoerd door de regio. Per 31 maart 2019 zijn alle uitvoeringskosten c.q. ontvangen 

gelden met Stichting Midpoint afgerekend.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Stimuleringspremies 22                             18                             -4                             65                             65                             

Inburgering 25                             23                             -2                             75                             75                             

Transferium / SMT 56                             55                             -1                             165                          165                          

Jobcoach / loonwaardemeting 34                             17                             -17                           100                          100                          

Opleiding 17                             20                             4                               50                             105                          

Bestandsanalyse 160                          121                          -39                           160                          160                          

Overig 17                             7                               -10                           50                             50                             

Sub-totaal 329                          261                          -69                           665                          720                          

Doorbelast gemeenten inburgering -19                           -                           19                             -75                           -75                           

Totaal re-integratie trajecten 310                          261                          -50                           590                          645                          

Toelichting: Re-integratie trajecten
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In deelprogramma 3: Leerwerkstructuur is in de eerste vier maanden van 2019 een voordeel behaald van 

€ 64.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de lastenkant van € 

93.000 en een nadeel aan de batenkant van € 29.000. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante 

afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 3: Leerwerkstructuur. 

 

 

Resultaat PMC’s 

De gerealiseerde omzet van de PMC’s ligt na vier maanden in lijn van de begroting. Echter blijven de 

directe productiekosten enigszins achter op begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een 

aantal kleine investeringen die nog niet verricht zijn. In de loop van het jaar zullen de directe 

productiekosten dan ook steeds dichter naar de begroting toegroeien. 

 

 
 

Gesubsidieerd personeel, Fidant en inhuur derden 

In het eerste tertiaal van 2019 is de Sw-doelgroep iets harder afgenomen dan vooraf voorspeld. Daarnaast 

is ook de toestroom van medewerkers vanuit de Participatiewet ietwat achtergebleven bij hetgeen 

begroot was. Door schommelingen in het aanbod van werk bij WML Facilitair zijn in de eerste maanden 

van 2019 een aantal groenmedewerkers werkzaam geweest bij het Transferium en de Werkpool van 

Baanbrekers. De inleentarieven die hiervoor betaald zijn vormen de kosten inhuur derden. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

Directe productiekosten PMC's 112 86 -26 338 338

Directe productiekosten Werkpool 0 0 0 0 0

Lonen Fidant intern 435 401 -35 1.433 1.433

Gesubsidieerd personeel 3.038 3.006 -32 9.051 9.051

Niet gesubsidieerd personeel 658 627 -31 1.974 1.974

Inhuur derden 17 48 31 50 50

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 4.260 4.167 -93 12.846 12.846

Baten

Omzet PMC's 1.045 1.074 29 3.133 3.133

Omzet Werkpool 590 601 11 1.770 1.770

Wsw rijksvergoeding 2.520 2.530 10 7.549 7.919

Loonkostensubsidies Fidant intern 227 147 -79 769 769

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 4.382 4.352 -29 13.221 13.591

Saldo van lasten en baten 121 185 64 375 745

Deelprogramma 3: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Verpakken & Assemblage 286                          286                          0                               858                          858                          

Wasserij 98                             116                          18                             295                          295                          

Twiddus 256                          256                          1                               767                          767                          

Cleanroom 263                          301                          38                             787                          787                          

Broikes 32                             31                             -2                             95                             95                             

Kantine -2                             -2                             0                               -8                             -8                             

Totaal resultaat PMC's 933                          988                          55                             2.795                       2.795                       

Toelichting: Omzet - directe productiekosten PMC's
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In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is in de eerste vier maanden van 

2019 een voordeel behaald van € 17.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een 

voordeel aan de lastenkant van € 3.000 en een voordeel aan de batenkant van € 14.000. Hierna is een 

toelichting gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 

4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten. 

 

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 

Voor de prognose van de resultaten van Ruelong B.V. wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Ten opzichte van 

de begroting is de verwachting nu dat het bedrijfsresultaat over 2019 iets beter zal zijn. 

 

Overige omzet 

Door een verandering in de klantenportefeuille van Baanbrekers worden in 2019 minder aanvullende 

diensten verkocht. Als gevolg daarvan zijn in de prognose 2019 zowel de lasten als baten van de overige 

omzet met € 20.000 verlaagd. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 466 301

Lasten overige omzet 14 4 -10 42 22

Baanbrekers 2.0 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 0 6 6 0 0

Totaal lasten 14 11 -3 508 323

Baten

Gemeentelijke bijdragen 3.795 3.795 0 7.590 7.590

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 156 158 2 470 501

- doorbetaald aan bedrijven -50 -50 0 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 0 0 0 0

Overige omzet 27 34 7 80 60

Incidentele baten 0 4 4 0 0

Totaal baten 3.927 3.941 14 7.940 7.951

Saldo van lasten en baten 3.913 3.930 17 7.432 7.628

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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In de overhead is in de eerste vier maanden van 2019 een voordeel behaald van € 86.000 ten opzichte 

van de begroting. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen 

de overheadposten. 

 

Niet gesubsidieerd personeel en inhuur derden 

Begin 2019 stonden nog een aantal vacatures open. Omdat de vacatures niet direct ingevuld zijn, is 

gebruik gemaakt van externe krachten. De besparing in de loonkosten is nu verschoven en beschikbaar 

gesteld voor inhuur derden. Per saldo is deze budgetverschuiving kostenneutraal. 

 

Overige personeelslasten 

Naast de reguliere overige personeelslasten worden ook ontvangen ziekengelden vanuit het UWV 

hieronder verantwoord. De ontvangsten in het eerste tertiaal 2019 zijn nu verrekend in de begroting wat 

tot een budgettair voordeel leidt van € 40.0000. De overige bestedingen wijken vooralsnog niet significant 

af van de begroting. 

 

Afschrijving 

Conform de nota IWA vinden afschrijvingen op activa plaats met ingang van het boekjaar na aanschaf. In 

de begroting 2019 is bij bepaling van de afschrijvingslast rekening gehouden met afschrijvingskosten van 

investeringen die in 2019 hebben plaats gevonden. Doorrekening van deze stelselwijziging leidt in 2019 

tot een incidenteel voordeel van afgerond € 87.000. 

 

  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2019

Verschil 1e          

4 maanden

Begroting 2019 Prognose 2019

Gesubsideerd personeel 1.630 1.604 -26 4.875 4.875

- doorbelast Ruelong B.V. -1.284 -1.257 27 -3.839 -3.839

Netto gesubsidieerd personeel 346 347 1 1.036 1.036

Niet gesubsidieerd personeel 1.318 1.209 -109 3.937 3.820

- doorbelast Ruelong B.V. -177 -176 1 -531 -531

Netto niet gesubsidieerd personeel 1.141 1.033 -108 3.406 3.289

Wsw rijksvergoeding -1.218 -1.205 12 -3.659 -3.757

- doorbelast Ruelong B.V. 1.004 994 -10 3.016 3.081

Netto Wsw rijksvergoeding -213 -211 3 -643 -676

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -261 -291

- doorbelast Ruelong B.V. 0 0 0 71 82

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -190 -209

Overige personeelslasten 286 156 -130 896 856

Inhuur derden 58 117 59 172 283

Afschrijving 215 195 -20 658 571

Rente 0 18 18 25 25

Onderhoud 82 89 7 246 246

Meerjarig onderhoud 0 0 0 366 366

Algemene lasten 773 857 84 2.031 2.176

DVO Ruelong B.V. -251 -251 0 -731 -700

Lasten overhead 2.437 2.351 -86 7.270 7.262

Overhead
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Algemene lasten 

In de algemene lasten is in het eerste tertiaal 2019 sprake van een overbesteding. De verwachting is echter 

dat dit zich in de komende maanden gaat rechttrekken. Wel wordt een extra bedrag opgenomen voor 

energiekosten, welke voor het tweede jaar op rij fors hoger uitvallen. Daarnaast is het project 

Digitalisering recent in het MT besproken en is besloten om € 115.000 extra vrij te maken om 

noodzakelijke acties op korte termijn uit te voeren. Tijdens de 2e Berap zullen de budgetten opnieuw 

bekeken worden en daar waar nodig worden bijgesteld. 

 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruelong B.V. 

De huidige dienstverleningsovereenkomst tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. is in 2016 vastgesteld. 

Daarin zijn afspraken gemaakt over de doorberekening van bedrijfsvoeringskosten van Baanbrekers aan 

Ruelong B.V. Actualisering van de DVO wordt op een later moment aan op bestuurlijke agenda 2019 

gebracht. Vooralsnog wordt het bedrag gehanteerd zoals in de jaarrekening 2018 is opgenomen. 
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3.3 Gemeentelijke bijdragen 
 

Verwerking van diverse ontwikkelingen in deze eerste bestuursrapportage resulteert in een bijstelling van 

diverse begrotingsposten. Na deze wijzigingen is nog steeds sprake van een begroot positief resultaat. De 

gemeentelijk bijdragen veranderen niet. 

 

Bedragen x €1.000 

 

Geactualiseerde 

begroting 2019 

Bijstelling Prognose 

2019 

Heusden (38,12 %) 2.782 - 2.782 

Loon op Zand (20,17 %) 1.398 - 1.398 

Waalwijk (41,71 %) 3.409 - 3.409 

Totaal 7.590 - 7.590 
N.B: procentuele verdeling gemeenten is o.b.v. definitieve inwoneraantallen per 1-1-2019 

 

 

3.4 Mutaties reserves 
 

De reserve personeelsvoorziening is in de begroting 2020 komen te vervallen. Daarbij is vermeld dat de 

reserve in 2019 wordt opgeheven. Voor 2019 betekent dit dat de geraamde storting van € 10.000 komt 

te vervallen en dat reeds opgebouwde bedrag ad € 46.574 vrijvalt. Voor de begroting 2019 betekent dit 

in totaal een incidentele meevaller van € 56.574. 
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3.5 Begrotingswijziging 2019 
 

Op 28 januari 2019 heeft het algemeen bestuur de geactualiseerde begroting 2019 vastgesteld. Met de 

thans bekende aanpassingen betekent dit een 2de wijziging op de begroting 2019. Bij de behandeling van 

deze Berap zal het algemeen bestuur worden voorgesteld de begroting 2019 conform onderstaand 

overzicht te wijzigen. 

 
De belangrijkste begrotingswijzigingen worden gevormd door: 

 

Algemeen 

· Wsw rijksvergoeding:     € 435.000 +/+ 

· Vrijval reserve personeelsvoorziening:   €   56.000 +/+ 

 
Deelprogramma 1: Inkomensondersteuning 

· BUIG – Uitkeringen:    € 130.000 +/+ 

· BUIG – Inkomsten:     € 859.000 -/- 

 
Deelprogramma 2: Re-integratie & Participatie 

· Participatiebudget (P-budget):    €   75.000 +/+ 

· Re-integratie trajecten:    €   55.000 -/- 

 

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 

· Resultaat deelneming Ruelong B.V:   € 165.000 +/+ 

 

Overhead 

· Afschrijvingen:      €   87.000 +/+ 

· Algemene lasten:     € 145.000 -/-  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

....Begroting na.... 

1ste wijziging

2de 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

2de wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.664 26.273 18 26.291

DP2: Re-integratie & Participatie 3.679 3.943 30 3.973

DP3: Leerwerkstructuur 12.104 12.846 0 12.846

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 122 508 -185 323

Totaal lasten deelprogramma's 44.569 43.570 -137 43.433

Overhead 6.471 7.270 -8 7.262

Totaal lasten 51.040 50.840 -146 50.695

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.075 29.431 -704 28.728

DP2: Re-integratie & Participatie 1.823 1.052 44 1.097

DP3: Leerwerkstructuur 12.440 13.221 370 13.591

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 6.893 7.940 11 7.951

Totaal baten 49.232 51.645 -279 51.366

Saldo van lasten en baten -1.807 805 -133 671

Af: stortingen reserves -250 -250 10 -240

Bij: onttrekkingen reserves 233 366 47 413

Resultaat -1.824 921 -77 844



 

1e Berap 2019 26 

 

4 BEDRIJFSVOERING 
 

Algemeen 
Evaluatie gemeenschappelijke regeling  

In mei 2019 is gestart met de voorbereidingen voor een plan van aanpak om te komen tot een evaluatie 

van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (GR). De laatste wijziging van de GR heeft in 2015 

plaatsgevonden. In de GR is bepaald dat de methode voor de verdeelsleutel ter bepaling van de 

gemeentelijke bijdragen vijf jaar ná inwerking treden van de GR wordt geëvalueerd. Op 27 mei 2019 heeft 

het algemeen bestuur ingestemd met een plan van aanpak voor de uitvoering van de evaluatie. De 

evaluatie zal vanuit de volgende invalshoeken worden benaderd:  

 

· Financieel 
Op basis van welke nieuwe verdeelsleutel willen de deelnemende gemeenten bijdragen aan 

Baanbrekers?  

· Beleidsmatig 
Wat zijn de koers, doel, missie, visie, het werkterrein en het beleid van Baanbrekers mede in 

relatie tot de nieuw vastgestelde koers?  

· Bestuurlijk 
Welke bestuurlijke ruimte en flexibiliteit krijgt Baanbrekers van de deelnemende gemeenten 

om het vastgestelde beleid te kunnen realiseren en hoe kan de bestuurlijke continuïteit 

worden verbeterd? 

 

Om het proces te begeleiden zal externe onafhankelijke deskundigheid worden ingehuurd. Het op te 

leveren resultaat is een nieuwe gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers medio 

december 2019. 

 
Planning & Control / Financiën 

Planning & Control cyclus 

De begroting 2019 is vastgesteld door het algemeen bestuur en is meerjarig sluitend. Tevens zijn de 

begroting 2020 en de jaarrekening 2018 conform de planning en binnen de wettelijke termijnen 

aangeboden aan het algemeen bestuur. 

 

Daarnaast zijn de financiële verordening (ex artikel 212 gemeentewet) en de controleverordening (ex 

artikel 213 gemeentewet) geactualiseerd in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 mei 2019. 

 

Nieuwe accountant 

De jaarstukken 2018 zijn door de nieuwe accountant gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in een zeer 

grondige eerstejaarscontrole, waarbij dossieropbouw een groot deel van de tijd besloeg. Tijdens de 

controle is gebleken dat het gehele controletraject nog verder geoptimaliseerd kan worden. Tevens is het 

wenselijk dat volgend jaar de afronding van de controle eerder afgerond wordt, zodat oplevering van het 

controlerapport met minimaal één maand vervroegd kan worden. Vaststelling van de jaarrekening door 

het algemeen bestuur kan dan ook een maand eerder plaatsvinden.  

 

Centralisatie afdeling Financiële Salaris Administratie (FSA) 

Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om de financiële administratie van Ruelong B.V., met 

betrekking tot de verwerking van de inkoopfacturen, te centraliseren en te synchroniseren met het team 

financiën van Baanbrekers. Het doel van de centralisatie is om te komen tot een efficiëntere en 

effectievere werkwijze die voor beide bedrijven zoveel mogelijk gelijk is. Dit moet bereikt worden door de 

verschillende werkwijzen te stroomlijnen. De feitelijke verhuizing van de medewerkers van Ruelong B.V. 

naar de afdeling FSA van Baanbrekers heeft in januari 2019 plaatsgevonden. 
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Schatkistbankieren 

Uit de controle van de jaarrekening 2018 bleek dat we onvoldoende volgens de regelgeving met 

betrekking tot het schatkistbankieren werkten. Hierop zijn de werkprocessen aangepast, zodat met 

ingang van april 2019 voldaan wordt aan de voorschriften. Vanaf heden wordt dagelijks bekeken wat de 

stand van de liquide middelen is en worden overtollige financiële middelen afgeroomd naar de schatkist.  

 

Interne beheersing 

Ter behoud van de ISO 13485 certificering heeft een Dekra audit plaatsgevonden. Daarbij is getoetst of 

aantoonbaar uitvoering wordt gegeven aan het kwaliteitsmanagementsysteem van Baanbrekers. In mei 

2019 is alles akkoord bevonden. 

 

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de special audit informatiebeveiliging in gang gezet. De uitkomst 

van deze audit zal bepalen of Baanbrekers het in eerste aanleg verkregen certificaat mag behouden. Als 

de toets wordt doorstaan, komt Baanbrekers in de reguliere beoordelingscyclus. Ten slotte zijn, met het 

oog op informatieveiligheid en AVG, in januari 2019 een Chief Information Security Officer (CISO) en een 

functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst getreden. 

  

Personeel en organisatie 

Het eerste tertiaal heeft in het teken gestaan van het afronden van de workshops voor medewerkers met 

betrekking tot de uitrol van het herziene en gemoderniseerde arbeidsongeschiktheidsbeleid. 

Speerpunten daarbij waren gezondheid, vitaliteit en de bewustwording dat de verantwoordelijkheid 

hiervoor en voor een snel herstel en werkhervatting ook bij de medewerker zelf ligt. In totaal zijn ongeveer 

veertig workshops gegeven aan tien tot twaalf medewerkers per keer.  

 

Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor projecten die in het tweede kwartaal gaan lopen. De 

projecten die het betreft zijn: het plan van aanpak strategisch personeelsbeleid en strategische 

personeelsplanning, het project Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en het project 

afhandeling slapende dienstverbanden. De voorbereidingen voor het digitaal inregelen en de inhaalslag 

van de VOG in het kader van informatieveiligheid & privacy zijn ook aan bod gekomen in het eerste 

tertiaal.  

 

Communicatie 

De mens en zijn of haar talenten en mogelijkheden staan ook in de communicatie van Baanbrekers 

centraal. Het gaat erom verhalen te delen over talenten, kandidaten en medewerkers die in beweging zijn 

gekomen om nieuwe en succesvolle stappen te zetten op de arbeidsmarkt. 

 

De eerste maanden van 2019 lag de nadruk vooral op het intern delen van de ‘kom-in-

bewegingboodschap’. Baanbrekers heeft hiertoe een overleg- en meedenkstructuur opgezet, waarbij 

wordt gewerkt met zogenoemde cultuurdragers. Dit zijn vertegenwoordigers van alle 

organisatieonderdelen. In de BinnensteBuiten (de interne medewerkersnieuwsbrief van Baanbrekers) en 

op intranet wordt ook regelmatig aandacht geschonken aan de kom-in-bewegingkoers. Hierbij is ervoor 

gekozen om de term Baanbrekers 2.0 te verlaten, omdat de facto de 2.0-situatie al is aangebroken. Dus is 

het weer gewoon Baanbrekers. 

 

Behalve het intern en extern delen van berichten over waarmee Baanbrekers bezig is, zijn er ook 

bijzondere verhalen verteld over talenten, kandidaten en medewerkers. Hierbij is vaker dan voorheen 

gebruik gemaakt van infographics en audiovisuele media. De berichten zijn gedeeld via de 

BinnensteBuiten, het intranet, de websites en de sociale media en door middel van ontvangsten en 

rondleidingen. De eerste maanden van dit jaar was Baanbrekers ook bezig met het uitbouwen/ombouwen 

van de Participatieprijs (voor het eerst uitgereikt in 2018) naar een heus Participatieplatform of 

ambassadeursnetwerk. Doel is om de ambassadeurs (werkgevers, relaties, ondernemers) nog nauwer te 

betrekken bij de doelstellingen van Baanbrekers. 
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Informatie en automatisering 

In het eerste tertiaal is een start gemaakt met de vervanging van het gehele printerpark. Deze 

meervoudige onderhandse aanbesteding wordt in september afgerond, zodat de apparatuur in oktober 

geplaatst kan worden. Voor onze ISO 27001 certificering hebben we een audit gehad, die positief is 

afgerond. Ook wordt gewerkt aan het programma digitalisering. Dit jaar zal een drie- tot vijftal projecten 

worden aangepakt om processen te digitaliseren. Hiervoor is tevens extra budget in de begroting 

opgenomen. Voor enkele processen zal dat versneld gebeuren om mogelijke risico’s af te dekken, maar 

ook om een inhaalslag te maken. Verder zijn de systemen bijgewerkt in verband met een paar grote 

beveiligingslekken in zowel soft- als hardware. Ten slotte zijn voor het sociaal domein grote updates 

uitgevoerd om de applicaties toekomstbestendig te maken.  

 

Huisvesting / onderhoudsplan gebouwen 

Voor de begroting 2019 is uitgegaan van de instandhouding van een onderhoudsreserve voor het 

gebouwenonderhoud. Vanaf de begroting 2020 zal niet langer sprake zijn van een onderhoudsreserve, 

maar zullen alle kosten geëgaliseerd worden via een onderhoudsvoorziening. Om dit te bereiken dient 

een volledig nieuw (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan (DJMOP) te worden opgesteld. Ten tijde van 

het opstellen van deze eerste bestuursrapportage is met een drietal partijen gesproken over mogelijke 

ondersteuning bij het opstellen van dit plan. De opdracht voor het opstellen van het plan is intussen 

verstrekt. Op basis van een eerste grofmazige inventarisatie is de verwachting dat de jaarlijkse storting 

voor het onderhoud fors zal moeten toenemen. Dit mede als gevolg van het besluit om in 2018 niets toe 

te voegen aan de reserve (in afwachting van besluit Koersdocument Baanbrekers 2.0). De financiële 

resultaten van het plan zullen bij de tweede bestuursrapportage in beeld worden gebracht. Vooruitlopend 

op de inventarisatie voor de nieuwe (D)MJOP is in de maand mei een zogeheten EED-audit uitgevoerd. De 

rapportage wordt naar verwachting op 1 juli 2019 opgeleverd. 
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5 OVERIGE ONDERWERPEN 
 

5.1 Ontwikkelingen risico’s  
 

In de geactualiseerde begroting 2019 is een aantal risico’s benoemd. Hierna wordt voor een aantal risico’s 

ingegaan op de ontwikkelingen. 

 

Uitkomsten van “Baanbrekers 2.0” 

In de begroting werden de uitkomsten van het besluit rondom Baanbrekers 2.0 als algemeen risico 

benoemd. Gezien het feit dat de reserve herpositionering nu is gelabeld om de eventuele effecten van de 

koerskeuze te financieren is dit geen groot risico meer. De financiële gevolgen kunnen direct gedekt 

worden uit de reserve. 

 

Ontwikkelingen LKS Banenafspraak en Beschut Werk 

In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 15 % per jaar van het aantal Banenafspraken, 

en het geleidelijk toegroeien naar het aantal plaatsen voor Beschut Werk zoals door het Rijk is bepaald. 

Omdat de werkelijke ontwikkeling hiervan kan afwijken, is dit mogelijk een financieel risico. Vooralsnog 

loopt de ontwikkeling van het aantal Banenafspraken in de pas met de verwachting. De aantallen Beschut 

Werk blijven achter op de taakstelling, echter vormt dit geen financieel risico door het feit dat Fidant voor 

100% optreedt als ontvanger van de betaalde loonkostensubsidies. 

 

Hoogte van rijksuitkering BUIG en ontschotting rijksmiddelen 

De hoogte van de rijksuitkering BUIG blijft een financieel risico. Bij het opmaken van de begroting wordt 

uitgegaan van de gepresenteerde ontwikkeling in het macrobudget van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. Meestal volgt dan bij de bekendmaking van het nader voorlopig budget in april een 

bijstelling. Deze kan zowel in positieve als negatieve zin afwijken. 

 

Door de ontschotting van de rijksmiddelen vanaf 2019 moeten met de gemeenten nieuwe afspraken 

worden gemaakt over de vergoedingen die Baanbrekers krijgt voor de uitvoering van de taken. Dit kan 

resulteren in herverdeeleffecten tussen de gemeenten. Het financieel risico voor Baanbrekers is naar 

verwachting beperkt. 

 

Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. 
Baanbrekers heeft een voorziening gevormd voor de gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. In de 

begroting 2019 is daarvoor een bedrag geraamd. De realisatie kan hiervan afwijken. 
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5.2 Investeringen 
In onderstaand overzicht zijn, conform de jaarrekening 2018, de restantkredieten voor de investeringen 

tot en met 2018 opgenomen. Daaraan zijn de investeringen zoals die in de geactualiseerde begroting 2019 

staan, toegevoegd. In de laatste kolom zijn de werkelijke bestedingen tot en met april 2019 verantwoord.  

 

(Vervangings) investeringen  

 

Restantkrediet  

2018  

Krediet 

2019 

Beschikbaar 

2019 

Uitgaven 

2019 

1. DMS / informatieveiligheid 50.000 - 50.000  

2. Cleanroom: aanschaf telmachine 22.500 - 22.500  

3. Cleanroom: bouwkundige aanpassingen 12.500 - 12.500  

4. Broikes: bouwkundige aanpassingen 21.000 - 21.000  

5. Broikes: vervanging auto met koeling 32.500 - 32.500  

6. Inrichting werktuin Beschut Werk 30.000 - 30.000  

7. Werkbedrijf: vervanging 2 bedrijfsauto’s - 77.500 77.500 14.669 

8. Cleanroom: vervanging koelinstallaties en 

stoombevochtigers 

- 48.500 48.500  

9. Verpakken & assemblage: vervanging 

telmachine 

- 22.500 22.500  

10. Verpakken e & assemblage: vervanging 

machinepark 

- 147.000 147.000  

11. Bedrijfsvoering: vervanging dak en inrichting 

werktuin Beschut Werk 

- 80.000 80.000  

12. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk - 320.000 320.000  

     

 

Toelichting algemeen 
Bij actualisering van de begroting 2019 in december 2018 zijn de te plegen investeringen opnieuw 

geïnventariseerd en zijn de actuele cijfers in de begroting verwerkt. Daarbij is abusievelijk geen rekening 

gehouden met enkele nog openstaande restantkredieten die vanuit 2018 beschikbaar waren. Dit betekent 

dat een aantal investeringen dubbel opgenomen is en dat uit bovenstaand overzicht de posten 2 tot en 

met 6 komen te vervallen. Bij het berekenen van de afschrijvingslasten voor 2019 en verder was al wel 

van de juiste investeringsbedragen uitgegaan. Hierop vindt dus geen correctie plaats.  

 

Ad1: DMS/informatieveiligheid 

Het restantkrediet vanuit 2018 voor DMS wordt omgezet in investeringen t.b.v. informatieveiligheid.  
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5.3 Verbeteragenda Baanbrekers 
 

Het oorspronkelijke doel van de ‘slimmer opties’ was om besparingen die mogelijk impact hebben op het 

financieel resultaat van Baanbrekers in kaart te brengen om hiermee de begroting van Baanbrekers 

sluitend te maken. 

 

Toen eind 2018 geconcludeerd is dat de slimmer opties niet realistisch begroot waren, is het bestuur 

akkoord gegaan om de slimmer opties als financiële sluitpost uit de begroting te halen. Dit ook mede na 

opmerkingen van de provincie Noord-Brabant vanuit haar rol als toezichthouder. Bij nemen van het 

besluit om de slimmer opties uit de begroting te halen, is besloten dat het onderwerp op de bestuurlijke 

agenda blijft staan en periodiek aan het bestuur gerapporteerd wordt wat de voortgang is. In het 

algemeen bestuur van 27 mei jl. is tevens besloten om de term ‘slimmer opties’ niet langer te gebruiken 

en in plaats daarvan te spreken over de ‘verbeteragenda Baanbrekers’. 

 

In het eerste tertiaal 2019 is onder aanvoering van het managementteam verder gestalte gegeven aan de 

uitvoering van de verbetermogelijkheden. Recent heeft ieder MT-lid de oorspronkelijke lijst bekeken en 

beoordeeld wat de status is. Onderstaand overzicht geeft per organisatieonderdeel de voortgang weer. 

 

 
 

Geconcludeerd kan worden dat Baanbrekers tot medio mei 38 maatregelen succesvol afgerond heeft en 

met 34 maatregelen actief aan de slag is. De maatregelen die het betreffen voornamelijk de functionele 

inrichting van de organisatie of de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan werkzaamheden. 

  

Organisatieonderdeel Afgerond Loopt Eindtotaal

Bedrijfsvoering & Control 10 7 17

Cultuur 3 1 4

Organisatie 4 2 6

Processen 3 4 7

Inkomensondersteuning 2 3 5

Algemeen 2 3 5

Re-integratie & Participatie 5 2 7

Algemeen 5 2 7

Werkbedrijf 14 6 20

Algemeen 2 1 3

Broikes 1 1 2

Cleanroom 1 1

Transferium 3 3

Twiddus 5 1 6

Verpakken & Assemblage 2 2

Wasserij 1 2 3

WML Facilitair 7 16 23

Bedrijfsvoering 5 6 11

Medewerkers 1 3 4

Opdrachten 1 3 4

Portfolio 4 4

Eindtotaal 38 34 72
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5.4 Liquiditeitsprognose 
Op basis van de verwachte uitgaven en inkomsten is het geraamde verloop van de liquiditeitspositie 

opgesteld. Daarbij is rekening gehouden dat in de maand juli de terugbetaling van het resultaat over 2018 

aan de drie gemeenten zal plaatsvinden.  

 

Ultimo maand Banksaldi x € 1.000 

mei 3.627 

juni 2.096 

juli -/- 1.114  

augustus 333 

september    -/- 299  

oktober -/- 930 

november 517 

december -/- 114 

 

De kredietlimiet van Baanbrekers bij de BNG bedraagt € 3,1 miljoen. Dit is voldoende om de tijdelijke 

liquiditeitstekorten af te dekken. Indien de werkelijke ontwikkeling afwijkt van bovenstaande prognose 

dan zal uiteraard bekeken worden of aantrekken van kort geld, dan wel financiering met een langlopende 

lening gunstiger is. 

 

 

5.5 Toelichting op de reserves 
 

Algemeen 
De instelling en besteding van reserves is een verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het algemeen 

bestuur. Mutaties in reserves kunnen zijn vastgelegd in de vastgestelde begroting of kunnen via 

afzonderlijke bestuursbesluiten worden geëffectueerd. 

 

Algemene reserve 
Begin 2019 bedroeg de algemene reserve € 1,2 miljoen. De algemene reserve heeft, in het kader van het 

minimaal in stand te houden weerstandsvermogen, de functie van algemene buffer. Voor de algemene 

reserve zijn in 2019 geen mutaties geraamd. 

 

Reserve vakantiegeld 
In de reserve vakantiegeld worden de opgebouwde vakantiegeldverplichtingen gestort. Na uitbetaling van 

het vakantiegeld in mei is de reserve nihil. 

 

Reserve herpositionering 
Het saldo van de reserve bedroeg per 1 januari 2019 € 2.468.000. In de begroting 2019 zijn vooralsnog 

geen onttrekkingen geraamd. De reserve is bedoeld om de effecten van keuzen voortkomend uit het 

koersdocument te financieren. Dit kunnen onder andere de volgende (incidentele) kosten zijn: 

 

· Sociaal plan inclusief outplacements 

· Begeleidingskosten doorstromers/’warme overdrachten’ 

· Begeleiding Sw-ers 

· PMC-analyse (uitwerking diverse scenario’s) 

 

Aan het bestuur zal hiervoor nog een uitgewerkt voorstel worden voorgelegd. 
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Reserve personeelsvoorziening 

In de geactualiseerde begroting 2019 is uitgegaan van een storting in deze reserve van €10.000. In de 

begroting 2020 is deze storting niet meer geraamd. De kosten van het personeelsfeest worden in de 

toekomst eens per vijf jaar als reguliere exploitatiekosten op de begroting opgenomen. 

 

De geraamde storting voor 2019 komt hiermee te vervallen en het saldo van deze reserve per 1 januari 

2019 ad € 46.574 valt vrij ten gunste van het resultaat.  

 

Reserve onderhoud gebouwen 

In hoofdstuk 4 ‘Bedrijfsvoering’ is ingegaan op het omzetten van de reserve onderhoud gebouwen naar 

een voorziening onderhoud gebouwen. Omdat een en ander pas de komende maanden duidelijk wordt, 

zijn de mutaties in deze reserve vooralsnog ongewijzigd. Bij de tweede bestuursrapportage wordt hierop 

teruggekomen.  
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5.6 Formatie ontwikkelingen 2019 

 
 

 
 

Formatie gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Begroting 

2019

Realisatie 

2019

Inkomensondersteuning 3,0 3,0

- Inkomensondersteuning 3,0 3,0

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 294,8 291,7

- Werkbedrijf 195,4 193,6

- Werkpool 99,4 98,1

Overhead 148,6 142,1

- Boventall igen 1,0 0,0

- Bedrijfsvoering & Control 24,7 25,0

- Ruelong B.V. 122,9 117,2

Sub-totaal 446,4 436,9

Doorbelast Ruelong B.V. -122,9 -117,2

Totaal 323,5 319,7
* Gemiddelde bezetting over periode januari - april

Formatie niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Begroting 

2019

Realisatie 

2019

Inkomensondersteuning 46,1 45,3

- Inkomensondersteuning 46,1 45,3

Re-integratie & Participatie 23,7 21,9

- Re-integratie & Participatie 23,7 21,9

Leerwerkstructuur 38,0 36,6

- Werkbedrijf 25,5 22,6

- Werkpool 12,4 13,9

Overhead 59,1 52,4

- Boventall igen 1,9 1,4

- Directie 6,6 6,1

- Bedrijfsvoering & Control 41,3 35,3

- Ruelong B.V. 9,3 9,6

Sub-totaal 166,9 156,1

Doorbelast Ruelong B.V. -9,3 -9,6

Totaal 157,6 146,6
* Gemiddelde bezetting over periode januari - april
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Gemeente    

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 154 129 223 16 522

30-04-2019 152 128 220 16 516

31-08-2019 0

31-12-2019 0

Mutatie 2019 -2 -1 -3 0 -6

Gemeente    

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Elders Totaal

31-12-2018 129,3 109,0 191,8 12,5 442,7

30-04-2019 127,9 107,4 188,6 11,4 435,4

31-08-2019 0,0

31-12-2019 0,0

Mutatie 2019 -1,3 -1,6 -3,2 -1,1 -7,2 

Wsw-formatie 2019 per gemeente (in aantallen)

Wsw-formatie 2019 per gemeente (in fte's)
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6 RUELONG B.V. 
 

6.1 Algemene ontwikkelingen 
Bedrijfsvoering 

Algemeen 

De economie draait op volle toeren. Het werkaanbod aan WML Facilitair is groter dan we met de 

doelgroep aan kunnen. Dat betekent kritisch kijken of projecten werkzaamheden bevatten die door onze 

medewerkers uit de doelgroep verricht kunnen worden en kritisch beoordelen of projecten een positieve 

bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Voor lopende contracten en om piekmomenten in bijvoorbeeld 

het groenbedrijf op te vangen ontkomen we helaas niet aan het inhuren van ongesubsidieerde collega's. 

Alvorens dit te doen wordt uiteraard gekeken of we de werkzaamheden c.q. planning anders kunnen 

inrichten. Een goed evenwicht tussen de inzet van de doelgroep, het bedrijfsresultaat en het zorgen voor 

klanten zal dit jaar steeds meer vorm krijgen. Daarbij wordt vanzelfsprekend uitgegaan van de in het 

koersdocument ingezette lijn. Ook krijgt de integratie met Baanbrekers steeds meer vorm. Een voorbeeld 

hiervan is de centralisatie van de inkoopadministratie van WML Facilitair met die van Baanbrekers. 

 

Daarnaast is Adelien Peters, voorheen manager van WML Facilitair, projectleider geworden bij 

Baanbrekers. Zij gaat de projecten Aantoonbaar in Control en Langstraat.Lab verder vormgeven en 

begeleiden. De tijdelijke managersfunctie bij WML Facilitair wordt voor de duur van één jaar ingevuld 

door Carola Couwenberg. Carola was tot voor kort lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers en kent 

de organisatie daardoor goed. 

 

Jaarrekening 2018 en accountantsverklaring 

Net als bij Baanbrekers is dit jaar de accountantscontrole bij WML Facilitair door BDO uitgevoerd. Ondanks 

het feit dat het de eerste keer was, kijken we als organisatie terug op een soepel verlopen controletraject 

waarbij de vragen van de accountant snel en accuraat beantwoord zijn. 

 

Aflossing lening Baanbrekers – Ruelong B.V. 

Van de door Baanbrekers bij de BNG aangetrokken geldlening van € 1,5 miljoen zijn inmiddels conform 

afspraak vijf van de in totaal negen termijnen afgelost: twee termijnen in 2017, twee termijnen in 2018 

en één termijn in 2019. De restschuld aan Baanbrekers bedraagt nu nog € 666.667. Op 1 oktober 2019 zal 

de volgende aflossing van € 166.667 worden verricht. 
 

Personeel 

Formatie 

De formatie van WML Facilitair bestond in de eerste vier 

maanden van dit jaar uit zo’n 20 fte minder dan een jaar 

geleden. Hieraan liggen een paar oorzaken ten grondslag. Ten 

eerste is de WFL-regeling eind 2018 stopgezet. Werknemers uit 

de doelgroep die voorheen via WFL in dienst waren, zijn nu 

gedetacheerd via Fidant of zijn in dienst via de regelingen WBG 

of WBS. 

 

Daarnaast blijft de instroom van medewerkers vanuit de 

Participatiewet achter vorig jaar en op de verwachting 

voorafgaand aan het jaar. Het gevolg hiervan is dat de 

benodigde capaciteit niet altijd in huis is om alle 

werkzaamheden conform afspraak te kunnen verrichten. Verder is de beveiligingstak medio 2018 verder 

afgebouwd. Dit leidt tevens tot een daling in fte’s ten opzichte van vorig jaar.  

Formatie (fte's)

2019 2018

Eigen mensen 80,4 98,2

WFG 45,1 40,4

WFS 30,5 37,8

WBG 3,8 0,0

WBS 1,0 0,0

WFL 0,0 20,0

Gedetacheerden 143,5 147,2

Gesubsidieerd 117,2 129,9

Niet gesubsidieerd 9,6 10,4

Fidant 16,7 6,9

Totaal 223,9 245,4
* Gemiddelde bezetting over periode januari - april



 

1e Berap 2019 37 

 

6.2 Resultatenrekening 
De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. Onder de handelsnaam WML 

Facilitair worden de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en beveiliging geëxploiteerd. Baanbrekers is 

voor 100% eigenaar van Ruelong B.V. De gecumuleerde tekorten bij Ruelong B.V. worden conform de 

garantiestelling bij Baanbrekers afgedekt met een voorziening. 

 

 
Ad 1:  de resultatenrekening van Ruelong B.V. is gepresenteerd x € 1. Dit vanwege de relatief geringe omvang van de 

afzonderlijke posten.  

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Bruto omzet 2.379.937 2.651.792 -271.856 8.100.511 7.569.476

Inkoopwaarde omzet -306.492 -361.648 55.155 -1.055.287 -1.000.000

Netto omzet 2.073.444 2.290.145 -216.700 7.045.225 6.569.476

Personeelskosten 1.666.057 1.685.446 -19.389 5.370.180 5.266.392

Afschrijvingen 66.408 62.412 3.996 177.735 196.914

Onderhoud 80.066 68.035 12.031 239.758 240.000

Overige bedrijfskosten 146.600 144.138 2.462 515.495 460.200

DVO Baanbrekers 251.000 251.000 0 700.000 700.000

Operationele kosten 2.210.130 2.211.031 -900 7.003.168 6.863.507

Operationeel resultaat -136.686 79.114 -215.800 42.056 -294.031

Rentebaten en -lasten -2.042 -1.428 -613 -6.665 -5.252

Overige baten en lasten 6.122 -2.463 8.585 161.497 -1.800

Resultaat -132.606 75.222 -207.828 196.889 -301.083
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6.3 Toelichting op de resultatenrekening 

 
 

De omzet is in de eerste vier maanden van 2019 enigszins achter gebleven ten opzichte van vorig jaar. 

Enerzijds is dit het gevolg van het afbouwen van de beveiligingstak. Daarnaast is een groot 

schoonmaakcontract opgezegd. Ten slotte is kritisch gekeken of projecten een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan het bedrijfsresultaat. De daling van de omzet werkt echter ook door in de inkoopwaarde van 

de omzet en de personeelskosten. Deze beide kostenposten vallen eveneens lager uit, waardoor de marge 

nagenoeg hetzelfde is. 

 

 

 
 

Als gevolg van een kleinere orderportefeuille is ook minder inkoop van materialen en diensten benodigd. 

Met betrekking tot de orderportefeuille wordt daarnaast steeds beter gekeken in hoeverre de 

werkzaamheden met eigen middelen uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft in de eerste vier maanden van 

het jaar tot een besparing geleid ten opzichte van vorig jaar. Voor bepaling van de prognose 2019 is 

uitgegaan dat de besparing die tot op heden gerealiseerd is, ook structureel over het jaar gehandhaafd 

zal blijven. 

 

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Groen 1.358.980 1.473.692 -114.712 4.786.482 4.712.722

Schoonmaak 736.638 822.216 -85.578 2.358.460 2.029.758

Beveiliging 69.619 162.267 -92.648 373.806 256.996

Detacheringen 213.522 186.110 27.411 550.446 570.000

Overig 1.179 7.507 -6.328 31.317 0

Bruto omzet 2.379.937 2.651.792 -271.856 8.100.511 7.569.476

Bruto omzet

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Materiaal 176.878 160.973 15.905 542.607 550.000

Uitbesteed werk 129.614 200.674 -71.060 512.679 450.000

Inkoopwaarde omzet 306.492 361.648 -55.155 1.055.287 1.000.000

Inkoopwaarde omzet
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In de maanden januari – april is het aanbod van medewerkers dat vanuit de P-wet beschikbaar is voor 

werk in het groen qua volume achtergebleven bij de verwachting. De besparing die dit oplevert in lonen 

/ loonkostensubsidies Fidant is vooralsnog doorgeschoven naar de post uitzendkrachten. De verschuiving 

is echter kostenneutraal voor het geprognotiseerd bedrijfsresultaat. 

 

 

 
 

De financiële verordening Baanbrekers 2018 en de bijbehorende nota Investeren, Waarderen en 

Afschrijven waren voor boekjaar 2018 eveneens van toepassing verklaard op WML Facilitair. Op WML 

Facilitair is echter het Burgerlijk Wetboek Titel 2 van toepassing. Dit betekent dat de afschrijvingen 

uitsluitend op bedrijfseconomische grondslagen bepaald worden en investeringen vanaf het moment van 

ingebruikname afgeschreven worden. Voor 2019 zijn de afschrijvingen conform de regelgeving berekend. 

  

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Eigen mensen 1.038.907 1.147.670 -108.764 3.271.853 3.258.765

- Loonkosten 1.051.079 1.186.984 -135.905 3.403.778 3.335.368

- Loonkostensubsidies / UWV -12.172 -39.314 27.142 -131.925 -76.603

Gedetacheerden 522.517 506.373 16.145 1.504.372 1.466.078

- Dbl. lonen gesub. personeel 1.256.969 1.365.633 -108.664 4.014.947 3.838.999

- Dbl. WSW rijksvergoeding -994.369 -1.080.411 86.042 -3.262.663 -3.080.863

- Dbl. lonen niet gesub. personeel 176.374 189.799 -13.425 535.125 530.795

- Dbl. lonen Fidant 129.499 31.351 98.148 435.566 520.177

- Dbl. loonkostensubsidies Fidant -45.956 0 -45.956 -136.958 -261.031

- Dbl. Lage Inkomensvoordeel 0 0 0 -81.645 -82.000

Uitzendkrachten 63.538 6.404 57.134 505.719 450.000

Overige personeelskosten 41.096 24.999 16.096 88.236 91.550

- Studiekosten 27.762 11.722 16.040 29.137 37.450

- Attenties 195 63 132 856 1.000

- Persoonlijke beschermingsmiddelen 10.853 11.945 -1.092 49.913 45.000

- Representatie & verteer 1.975 1.061 914 7.431 6.600

- Overige personeelskosten 311 209 102 899 1.500

Personeelskosten 1.666.057 1.685.446 -19.389 5.370.180 5.266.392

Personeelskosten

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Machines & werkmaterieel 37.385 31.607 5.778 93.383 110.450

Hardware, software, telefoons 0 1.624 -1.624 4.466 0

Wagenpark 29.023 29.048 -25 79.587 86.465

Inventaris 0 133 -133 299 0

Afschrijvingen 66.408 62.412 3.996 177.735 196.914

Afschrijvingen
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De overige bedrijfskosten 2019 liggen nagenoeg exact in lijn met de kosten over dezelfde periode in 2018. 

In sommige gevallen is echter sprake op een verschuiving van de kosten. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt doordat de boekingswijze in lijn gebracht is met Baanbrekers. Dit zijn de gevolgen van het 

centraliseren en samenvoegen van de inkoopadministratie van WML Facilitair met die van Baanbrekers. 

De kosten die het betreft blijven we zoals altijd kritisch in de gaten houden. 

 

Realisatie t/m 

april 2019

Realisatie t/m 

april 2018

Verschil 1e          

4 maanden

Realisatie 2018 Prognose 2019

Hulpstoffen & gereedschap 56.199 82.138 -25.939 292.839 234.000

Verzekeringen & belasting 48.249 28.600 19.650 96.732 92.000

Huisvestingskosten 13.581 5.535 8.046 16.645 25.000

Algemene kosten 2.916 16.198 -13.282 12.783 36.000

Kantoorkosten 24.130 8.695 15.434 59.196 67.200

Advieskosten 1.525 2.972 -1.447 37.299 6.000

Overige bedrijfskosten 146.600 144.138 2.462 515.495 460.200

Overige bedrijfskosten



Tweede begrotingswijziging 2019  
 

De tweede begrotingswijziging 2019 van Baanbrekers behoort bij de eerste bestuursrapportage 2019 

die op 28 juni 2019 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. 

De bestuursrapportage is op 8 juli 2019 behandeld in het algemeen bestuur. In de bestuursrapportage 

is onderstaande begrotingswijziging opgenomen, welke door het algemeen bestuur dient te worden 

vastgesteld.  

 

 

 
 

 

 

 

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 8 juli 2019. 

 

 

 

 

Het bestuur voornoemd, 

 

 

 

Mr. A.H. Kansouh MMI      R. Bakker 

 

 

 

Secretaris       voorzitter 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

....Begroting na.... 

1
ste 

wijziging

2
de 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

2
de

 wijziging

Lasten

DP1: Inkomensondersteuning 28.664 26.273 18 26.291

DP2: Re-integratie & Participatie 3.679 3.943 30 3.973

DP3: Leerwerkstructuur 12.104 12.846 0 12.846

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 122 508 -185 323

Totaal lasten deelprogramma's 44.569 43.570 -137 43.433

Overhead 6.471 7.270 -8 7.262

Totaal lasten 51.040 50.840 -146 50.695

Baten

DP1: Inkomensondersteuning 28.075 29.431 -704 28.728

DP2: Re-integratie & Participatie 1.823 1.052 44 1.097

DP3: Leerwerkstructuur 12.440 13.221 370 13.591

DP4: Gemeentelijke bijdragen en 

........overige lasten en baten 6.893 7.940 11 7.951

Totaal baten 49.232 51.645 -279 51.366

Saldo van lasten en baten -1.807 805 -133 671

Af: stortingen reserves -250 -250 10 -240

Bij: onttrekkingen reserves 233 366 47 413

Resultaat -1.824 921 -77 844
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Voorstel inzake 

 

 Rapportage/voortgangsverslag  informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2018 

 

Steller A. Grootswagers 

Verantwoorde-

lijk manager 

A. Kansouh, directeur 

Datum bestuur         AB: dd  8  juli 2019 

Beslispunten 

 

Het AB wordt gevraagd: 

Ø om kennis te nemen van de rapportage informatie- en archiefbeheer 

Baanbrekers 2018. 

 

Financiële 

gevolgen 

n.v.t. 

Formatie 

gevolgen 

n.v.t. 

Gevolgen MT-

systemen 

Ja, uit de rapportage blijkt dat Baanbrekers inzake het archief een 

managementsysteem dient op te zetten. 

Relatie 

koersdocument 

n.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 

functionarissen/ 

overlegorgaan 

 

n.v.t.    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Advies/instemming OR/GO/ 

Participatieraad (maak een 

keuze) 

  

Besluit van AB  8 juli 2019 kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afge-

wezen/ aangehouden: 

 

 

 

 

ondertekening: 

 

 

mr A.H. Kansouh                    R. Bakker 

Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/NVT  

Website/intranet Datum/NVT  

Handboek Baanbrekers Datum/NVT  

Opname in het archief Datum/NVT Na behandeling in het AB 

Anders Datum/NVT Verslag < 15 juli 2019 naar de provincie. 

 

 

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

Samenvatting beëindigen met gevraagde beslispunten van het voorstel 

De streekarchivaris heeft aan het dagelijks bestuur van Baanbrekers het bijgevoegde 

voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2018 doen toekomen. Deze 

rapportage is behandeld in het DB van 28 juni jl. en als zodanig door het DB vastgesteld zonder 

verdere opmerkingen.  

 

Deze rapportage gaat uit van de geformuleerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zoals deze 

door de Provincie zijn opgesteld in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De streekarchivaris 

heeft de KPI-toets bij Baanbrekers vervolgens uitgevoerd met behulp van de medewerkers Archief 

en interne beheersing. De uitkomsten van deze toets zijn in het  bijgevoegd voortgangsverslag 

informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2018 bijgevoegd. 

Aan u wordt deze rapportage ter kennisname voorgelegd. Mocht u hierop nog opmerkingen 

hebben dan zullen deze worden meegenomen. 

De bedoeling is dat deze rapportage uiterlijk 15 juli a.s. wordt voorgelegd ter beoordeling aan GS 

i.v.m. het interbestuurlijk toezicht informatie- en archiefzorg van de Provincie. 

 

Implementatie en 

communicatie 

Uitvoering plan van aanpak zoals intern binnen Baanbrekers opgesteld 

naar aanleiding van de geconstateerde verbeterpunten. 

Bijlage(n) Ø Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2018 

 

 












