AGENDA MAANDAG 21 september 2020
Tijd:
Locatie:

19.00 -20.30 uur
Raadszaal gemeentehuis Waalwijk Taxandriaweg 6 te Waalwijk

ONDERWERP

STUKKEN

1.

Opening

2.

Ingekomen stukken
a) Verslag van de Participatieraad d.d. 23 januari jl.
b) AB voorstel incl. reactie n.a.v. ingekomen brief Provincie
d.d. 28 juli fin toezicht begrotingsjaar 2021

3.

ALGEMEEN BESTUUR

Besluitenlijst AB-vergadering
a) Concept verslag AB-vergadering van 6 juli 2020
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 6 juli 2020
c) Concept termijnkalender AB van 21 september 2020

ACTIE

ja

ter informatie

ja

ter informatie

ja
ja
ja

vaststellen
vaststellen
vaststellen

TER BESPREKING
4.

Raadslid als AB lid
a) Voorstel raadslid als AB lid (n.a.v. evaluatie GR Baanbrekers)

ja

ter bespreking/vaststelling

TER BESLUITVORMING
5.

Opdrachtverlening accountantscontrole 2020
a) AB voorstel opdrachtverlening accountantscontrole 2020

ja

vaststellen

TER INFORMATIE/KENNISNAME
6.

Bijlage met vervolgacties i.v.m. de evaluatie GR BB bij het AB voorstel d.d. 6 juli jl.
a) AB voorstel inclusief bijlage i.v.m. de vervolgacties evaluatie GR BB
ja

ter informatie

7.

a) Stand van zaken koersdocument
b) Voorstel inrichting groen en schoonmaak WML Facilitair

ter informatie
ter informatie

8.

Mededelingen & Rondvraag

1

nee
ja

DEFINITIEF VERSLAG PARTICIPATIERAAD
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
Agenda:
Plaats / kamer:
Tijd:
Genodigden:

Donderdag 23 januari 2020
Zanddonkweg 14, vergaderruimte: 1.60B
19.30 uur
De heren C. Huibers (voorzitter), F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, M.Beerens, W.
Neisingh, de dames A. Bakker en C. Obbens.
Namens Baanbrekers de heer A. Kansouh (directeur) en mevrouw S. van Huijgevoort
(beleidsadviseur)

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.
De heer Halberstadt heeft zich afgemeld.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van Frank Nelissen.
De vacature om hem te vervangen is uitgezet.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
a. Mededelingen
 Geen
b. Ingekomen stukken.
a Bericht vertrek A. Kansouh
De directeur licht zijn vertrek toe en de stap die hij nu gaat zetten. De raad geeft aan dat zij het
snelle vertrek van de heer Kansouh betreuren.

3 Verslag laatste vergadering participatieraad 28 november 2019
De voorzitter benadrukt nog dat uitgaven door de participatieraad in overleg worden gedaan. De
participatieraad zal het beleid terughoudend toepassen, maar gaat ervanuit dat kosten die nodig zijn
vergoed worden.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

4 Advies bundeling middelen Werkhart
De voorzitter vraagt de directeur of gezien de bundeling van middelen medewerkers van Baanbrekers
gedetacheerd worden bij GR Hart van Brabant en niet meer bij BB werken. De directeur geeft aan dat dit
niet het geval is. De directeur legt uit dat de bundeling van middelen bedoeld is om de accountmanager de
gelegenheid te geven om direct financiële middelen in te zetten.
De middelen betreffen alleen de kosten die samenhangen met de bemiddeling van medewerkers.
De directeur licht toe dat de bundeling na één jaar gedegen gemeten zal worden om de kwalitatieve
effecten te meten. De participatieraad geeft aan dat zij graag op de hoogte wil worden gehouden over deze
monitoring.
De voorzitter vraagt wat het MT Werkhart inhoudt en of dit er is. De directeur vertelt dat dit MT er al
langere tijd is, maar dat dit geen MT is zoals in een gemiddelde organisatie. Het MT heeft geen
hiërarchische verhouding richting BB. Ook de directeur is van mening dat de samenwerking in de regio
toegevoegde waarde moet hebben en men hier binnen BB ook kritisch op is.
De raad ziet de toegevoegde waarde van deze bundeling niet en vreest dat de middelen niet direct ten
goede komen aan de klant maar richting uitvoering gaan.
De raad onderschrijft de mening van BB dat een target van 1% meer plaatsingen te minimaal is en wil graag
een substantiële verbetering van de dienstverlening zien.
De raad vraagt zich af of de wethouder van Waalwijk namens LOZ en Heusden heeft ingestemd met de
bundeling middelen omdat LOZ en Heusden niet in PoHo-overleg zitten. De secretaris licht toe dat alle
wethouders in het PoHo-overleg zitten en dit een gezamenlijk besluit is geweest.
Verder vraagt de raad zich af waarom UWV geen middelen inlegt. De reden hiervoor is dat het landelijk
beleid van UWV het nu niet toe laat om samen te werken, in verband met andere budgetten en aansturing
hierop. Deelname van UWV is echter wel nodig. In de evaluatie wordt meegenomen welke dienstverlening
wordt ingezet voor de doelgroepen van UWV. Momenteel valt de deelname nog onder het
solidariteitsbeginsel.

5 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken
De directeur licht het koersdocument toe en vertelt dat er twee bewegingen in gang gezet zijn. Het meer
begeleiden van medewerkers richting zo regulier mogelijk werk door middel van detacheringen.
Daarnaast zouden samenwerkingsverbanden en het vermarkten van PMC’s bekeken worden. Het
vermarkten van PMC’s is gebleken te complex en te kostbaar te zijn. Hier wordt dus niet voor gekozen.
Vandaar dat de focus nu komt te liggen op het detacheren van medewerkers, individueel en in groepen.
Aan de hand van een strategisch accountmanagementplan zal bekeken worden op welke kansrijke
beroepen en sectoren Baanbrekers zich gaat richten en welke werkzaamheden binnen Baanbrekers actief
blijven.
Detacheringen zullen leiden tot een kleinere omvang van de organisatie. Door momenteel al proactief met
medewerkers in gesprek te gaan wil Baanbrekers onzekerheid voorkomen. Daarnaast vindt momenteel
overleg plaats met de vakbonden over een Sociaal Plan. De directeur wil dit plan nog afronden, mede
gezien zijn ervaring hierin.
De directeur deelt nog mede hoe de ontwikkelingen rondom de cleanroom zijn gelopen. Baanbrekers is
met de drie grote opdrachtgevers van de cleanroom om de tafel gegaan. Twee opdrachtgevers wilden
verder met de cleanroom. De grootste opdrachtgever gaf aan dat hij het niet eens was met de gekozen
koers en zijn werkzaamheden niet wilde laten uitvoeren door de andere opdrachtgevers. Daarop heeft
Baanbrekers het contract opgezegd om de cleanroommedewerkers een kans op een andere werkplek te
geven en hen hiernaartoe te begeleiden.

6 Cliënttevredenheidsonderzoek stand van zaken
De secretaris vertelt hetgeen in het MT-voorstel vervolg CTO, dat 27 januari 2020 wordt behandeld, is
opgenomen met betrekking tot het CTO.
Het MT wordt gevraagd in te stemmen met:
- het opnemen van ‘5% over 2 jaar’ als verbeterpercentage voor de KPI ‘kandidaat tevredenheid’ in
het strategisch plan.
- een herhaalde nulmeting door MBC in 2021 op basis van dezelfde vragenlijst.
- verdiepend onderzoek naar onaanvaardbare risico’s bij de eerste betaling.
- verdiepend onderzoek naar of de informatieverstrekking (WMO, minimaregelingen, toeslagen
enzovoorts) aansluit bij de behoefte van de kandidaten.
- communicatie over de resultaten en de vervolgstappen middels Baanbrekers actueel (extern) en de
interne communicatiekanalen.
Daarnaast is toegelicht welke acties op verbeterpunten genomen gaan worden.
De participatieraad wil graag dat bij een toekomstig CTO cliënten de mogelijkheid krijgen om vragen te
stellen bij BMC in plaats van bij Baanbrekers. Ook vindt de raad het beter dat de retourenvelop aan
Baanbrekers wordt geadresseerd en niet aan een adres ver weg dat mensen niet kunnen duiden.
Verder staan er in het begin van de vragenlijst behoorlijk wat persoonlijke vragen die afschrikwekkend
kunnen werken.
De raad herkent de signalen met betrekking tot de menselijke maat en de situatie van de klant en dat nu de
nadruk meer ligt op de uitvoering van de regels.
De raad noemt als voorbeeld van een negatieve bejegening dat bij de onjuiste aanlevering van gegevens
een zeer strenge brief gestuurd wordt. Deze zou milder kunnen zijn om mensen niet te veel te raken want
soms komt dit voort uit een vergissing of is men iets vergeten.
De raad vraagt wanneer er gecommuniceerd wordt over het CTO. De informatie volgt in de komende
actueel.

7 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2016
Raad ziet graag een verhoging van de vergoeding voor de voorzitter in de vorm van een
vrijwilligersvergoeding van minimaal 150 euro.
Antwoord Baanbrekers: Baanbrekers heeft besloten om de voorzitter een vergoeding van 120 euro te
verstrekken per vergadering.

8 Rondvraag en sluiting
 Carla heeft overleg gehad met de wethouder van Heusden. Zij heeft met hem gesproken over de
mogelijkheid dat leden van de participatieraad uit de gemeente Heusden één keer per jaar met hem
in gesprek gaan.
De rest van de raad geeft aan dat een lid van de participatieraad best één keer per jaar een gesprek
mag hebben met de wethouder, echter niet als lid van de raad, maar op persoonlijke titel. De raad
zou als orgaan moeten spreken en leden niet persoonlijk. Als de wethouder contact wil met de raad
dan kan hij aansluiten bij de raad.


Wibe vraagt of er al zicht is op een nieuwe directeur. De secretaris meldt dat de werving- en
selectieprocedure inmiddels is opgestart.

Volgende vergadering 19 maart 2020
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Intern

Nadere informatie:
aanleiding
Op 10 juli 2020 is de begroting 2021 na de vaststelling door het algemeen bestuur naar de
toezichthouder (provincie Noord-Brabant) verzonden. Op 28 juli 2020 heeft de provincie de
toezichtbevindingen naar het algemeen bestuur gestuurd.
Repressief toezicht
Gedeputeerde staten hebben de begroting beoordeeld. Zij geven aan dat de begroting tijdig is
ingediend. Het oordeel is dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Voor het jaar 2021 is
daarom het normaal geldend repressief toezicht van kracht en hoeven begrotingswijzigingen alleen
ter kennisname te worden ingezonden.
Toezichtbevindingen
De provincie heeft 2 opmerkingen gemaakt bij de begroting.
Opmerking 1: Ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen bedraagt 0,86 en ligt daarmee onder de streefwaarde. De provincie
verzoekt om in de volgende begroting aan te geven op welke wijze en op welke termijn de ratio
weerstandsvermogen weer aan de streefwaarde voldoet.
Reactie
De ratio weerstandsvermogen wordt bepaald door enerzijds het vrije eigen vermogen (in casu de
algemene reserve), en anderzijds de som van de gewogen risico’s. Het algemeen bestuur heeft de
algemene reserve gemaximeerd op 1,2 miljoen euro. Als de ratio hoger moet worden, betekent dit
bij gelijkblijvende risico’s dat het algemeen bestuur moet instemmen met een verhoging van de
reserve. Echter als onze risico’s in omvang afnemen, zal de ratio bij gelijkblijvende omvang van de
algemene reserve juist weer toenemen. Bij de herziening van de begroting 2021 zal het risicoprofiel
opnieuw worden bekeken en zal het algemeen bestuur een voorstel tot aanpassing van de algemene
reserve worden gedaan, als dat noodzakelijk en wenselijk is.
Opmerking 2: Post onvoorzien
De provincie verzoekt om in de nieuwe begroting een post onvoorzien op te nemen.
Reactie
Volgens het BBV is een post onvoorzien verplicht, maar is het aan de organisatie om de hoogte van
de post te bepalen. Wij hebben de post opgenomen voor nihil.
Bij de volgende begroting zullen we een onderbouwde post voor onvoorzien opnemen, om op die
manier tegemoet te komen aan het verzoek van de provincie.

Implementatie en
communicatie
Bijlage(n)

Nvt
Brief Gedeputeerde Staten inzake repressief toezicht
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Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Het algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Begroting 2021
Datum

28 juli 2020
Ons kenmerk

Geacht bestuur,

C2266554/4738083
Uw kenmerk

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

Bestuur/NB/begroting 2021
Contactpersoon

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

(06) 52 79 40 14
Email

Financieel Toezicht

jdarwinkel@brabant.nl

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

Bijlage(n)

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

Wij hebben uw begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 beoordeeld
volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht.
Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2019 betrokken.
Oordeel

De door u vastgestelde begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming
2022-2024 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting
2021 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling
is daarom voor het begrotingsjaar 2021 het normaal geldend repressief toezicht

-

van kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2021 binnen twee
weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt.

Datum

28 juli 2020
Ons kenmerk

Toezichtbevindingen

C2266554/4738083

Uit ons onderzoek blijkt dat uw begroting 2021 voldoet aan het wettelijk
criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons onderzoek
merken wij het volgende op:
1. Ratio weerstandsvermogen
De ratio weerstandsvermogen in uw begroting bedraagt 0,86. Hiermee
ligt deze onder uw streefwaarde (bandbreedte 1,0 – 1,4). Wij
verzoeken u om in de volgende begroting aan te geven op welke wijze
en op welke termijn de ratio weerstandsvermogen weer aan uw
streefwaarde voldoet.
2. Post onvoorzien
In uw begroting heeft u geen post onvoorzien opgenomen. Conform de
regelgeving van het BBV (artikel 8 lid 1) is een post onvoorzien
verplicht. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden bij de volgende
begroting.
Tot slot

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel
van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 40 14.
Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 6 juli 2020
Algemeen Bestuur Baanbrekers
Aanwezig:
De heer R. Bakker, voorzitter AB, wethouder gemeente Waalwijk
De heer A. van Oudheusden, secretaris AB
De heer T. Blankers, lid AB, wethouder gemeente Heusden
De heer F. van Wel, lid AB , wethouder gemeente Loon op Zand
De heer J. Brekelmans, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand
Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden
De heer A. van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk
De heer H. van Tuyl, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk
De heer J. van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk
De heer W. Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand
De heer G. van Kleij, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand
Mevrouw E. van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden
De heer P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden
Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)
Gasten:

De heer Van Veller en de heer Heekelaar van Berenschot i.v.m. agendapunt 4
De heer Schermers, manager B&C a.i. in verband met de agendapunten 5, 6, 7
en 8.b.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering van het AB en heet eenieder welkom. In het bijzonder de nieuwe
directeur de heer Ad van Oudheusden. Er vindt een korte kennismaking plaats tussen de heer Van
Oudheusden en het AB.
2. Ingekomen stukken
a) Brief Provincie i.v.m. het ITB jaarverslag 2019
Hiervan wordt kennis genomen.
3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering
a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 25 mei 2020
Het conceptverslag van de AB-vergadering van 25 mei 2020 wordt vastgesteld.
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 25 mei 2020
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 25 mei 2020 wordt vastgesteld.
c) Termijnkalender AB van 6 juli 2020
De termijnkalender d.d. 6 juli 2020 wordt vastgesteld.
4. Presentatie evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers door Berenschot
De voorzitter geeft aan dat de heren Van Veller en Heekelaar van Berenschot zijn uitgenodigd om
een presentatie te houden van de door Berenschot uitgevoerde evaluatie van de GR Baanbrekers.
Hiertoe is het rapport van Berenschot datum 1 juli 2020 aan het AB verstrekt. Hij vervolgt dat de
eerdere tijdlijn in deze niet is gehaald, omdat er nog nader onderzoek in opdracht van het DB door
Berenschot is uitgevoerd. Daarnaast, zo blijkt ook uit het voorstel onder agendapunt 4b., zijn er nog
de nodige onderwerpen die nader onderzoek behoeven. Een aantal van deze zaken zal het DB, nadat
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het onderzoek is uitgevoerd, zoals o.a. over de financieringssystematiek, op een later moment met
het AB opnemen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Veller van Berenschot.
De heer Van Veller zegt dat de evaluatie is uitgevoerd vanuit een 3-tal perspectieven, waarbij hij een
toelichting zal geven over het beleidsmatig en het bestuurlijk perspectief; zijn collega de heer
Heekelaar zal e.e.a. toelichten vanuit het financieel perspectief. Dit alles conform de opdracht die
Berenschot hiertoe heeft ontvangen vanuit het bestuur van Baanbrekers. Berenschot heeft voor het
uitvoeren van deze evaluatie met een groot aantal personen interviews gehouden. De informatie die
is voortgekomen uit deze interviews zijn als zogenaamde ‘beelden’ opgenomen in het rapport;
Berenschot zelf heeft n.a.v. deze beelden telkens een ‘analyse’ opgenomen in het rapport.
De heer Van Veller licht vervolgens aan de hand van sheets de evaluatie vanuit het beleidsmatig
perspectief toe. Er wordt door hem aangegeven dat er n.a.v. de uitgevoerde evaluatie nog een aantal
vraagstukken ligt, waarover het bestuur zich nog zal moeten gaan buigen. Denk hierbij aan o.a. de
verhouding tussen rechtmatigheid, doelmatigheid en innovatie; financiële verdeling; het verder
concretiseren van de koers; de Langstraat als samenhangende regio in relatie tot de toenemende
druk vanuit de (arbeidsmarkt-)regio; de rollen/petten discussie in relatie tot wie is waarvan; de
transformatie van het sociaal domein door gemeenten in relatie tot de taken en opdracht van
Baanbrekers; schaalvergroting of juist schaalverkleining etc.
De heer Van Veller vraagt of hierover nog vragen zijn.
De heer Brekelmans vraagt hoe het benadrukken van de rechtmatigheid, waardoor er weinig ruimte
is om te experimenteren, in de praktijk doorbroken kan worden.
De heer Van Veller antwoordt dat er meer vanuit een integrale blik naar vraagstukken zou moeten
worden gekeken en refereert aan ‘de hart-wet-euro balans’.
De voorzitter refereert aan de analyse van Berenschot van het verder concretiseren van de koers van
Baanbrekers en merkt op dat de koers in eerste instantie concreet was, maar daardoor tegelijkertijd
als erg beladen werd ervaren. Het is dan ook volgens hem geen vreemde ontwikkeling dat de huidige
koers minder concreet is geworden, waardoor er meer een compromis is ontstaan.
De heer Van Veller zegt dat er wel alertheid moet blijven bestaan voor het maken van keuzes. Het
gevaar is dat als er minder duidelijkheid is, er door anderen dan het bestuur van Baanbrekers keuzes
worden gemaakt. Het is dan ook van belang als bestuur hierin concreter te zijn.
De heer Blankers merkt op dat in het DB hierover reeds is gesproken en dat de afspraak is gemaakt
om de koers verder uit te werken.
De heer Brekelmans vraagt of de heer Van Veller problemen voorziet die op de eigenaren van
Baanbrekers afkomen m.b.t. de schaalgrootte van Baanbrekers, ook in relatie tot bijvoorbeeld de
arbeidsmarktregio.
De heer Van Veller geeft aan dat hij daar niet specifiek onderzoek naar heeft gedaan, maar dat als de
Langstraat gemeenten zich zien als één samenhangende regio, en zichzelf zo ook manifesteren in de
arbeidsmarktregio, het er dan wel op lijkt dat er zo gewerkt kan blijven. Dit betekent volgens hem
wel dat de drie Langstraat gemeenten zichzelf ook moeten manifesteren als één in de regio. Hij zegt
ook een landelijk tendens te zien van het samenwerken om het belang van de eigen regio juist goed
te kunnen vertegenwoordigen in de arbeidsmarktregio.
De heer Van Tuyl zegt dat de drie gemeenten wel allemaal een andere aanpak hebben in het sociale
domein met betrekking tot bijvoorbeeld de toeleiding naar werk en dagbesteding.
De heer Van Veller antwoordt dat dit kan. Juist door dichtbij de inwoners dienstverlenend te zijn kan
er ook maatwerk geboden en uitgevoerd worden door gemeenten. Hij vervolgt dat juist dichtbij de
mensen het verschil gemaakt kan worden.
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De heer Heekelaar van Berenschot licht vervolgens het financieel perspectief aan de hand van sheets
toe. Hij geeft aan dat Baanbrekers een mooi en gezond bedrijf is waar het bestuur trots op mag zijn.
Hij vervolgt dat de problemen die spelen binnen de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers in
schril contrast staan tot datgene wat hij veelal bij andere gemeenschappelijke regelingen tegen
komt.
Hij vervolgt dat het van belang is dat als er keuzes gemaakt moeten worden m.b.t. de
verdeelsystematiek er eerst gesproken moet worden over de uitgangspunten van de gemeenten om
juist met elkaar samen te werken in de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens moet er gekeken
worden naar de hoofdkeuzes die je kunt maken bij het kiezen van een verdeelsleutel. De
hoofdkeuzes betreffen een verdeling op basis van solidariteit of een verdeling op basis van het
profijtbeginsel. Bij solidariteit wordt het tekort, of datgene wat wordt overgehouden, via een eerlijke
gemeenschappelijke verdeelsleutel verdeeld en het synergie voordeel is optimaal als gevolg van het
gezamenlijk bedrijf; bij het profijtbeginsel wordt er zakelijker afgerekend per product door iedere
gemeente zelf, waarbij er alertheid moet zijn voor de keuze van een eenvoudige systematiek voor de
wijze van afrekenen.
De heer Brekelmans vraagt of er in beide hoofdkeuzes significante verschillen zitten en vraagt of
hierover meer middels cijfers kan worden toegelicht.
De heer Heekelaar zegt hierbij eerst te willen uitgaan van de principiële uitgangspunten voor de
samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en van de inhoud van de te maken hoofdkeuzes.
Het DB is op dit moment bezig met de verdere voorbereiding voor de keuze van een
verdeelsystematiek.
De heer Van Wel vult aan dat het DB wel wat cijfers heeft gezien, maar dat zij hierover nog in
gesprek zijn. Het DB wil daarnaast dat er eerst een goede inhoudelijke toelichting komt op de
uitgangspunten voor de samenwerking, en op de keuzes die gemaakt kunnen worden, zodat er niet
alleen wordt gekeken naar de cijfers.
De heer Heekelaar licht toe dat er veel gaat veranderen in de budgetten in de komende periode. Zo
staat er een herverdeling van het gemeentefonds op de rol.
Indien er sec voor het profijtbeginsel wordt gekozen, en er zakelijk wordt afgerekend met elkaar
zonder dat er budgetten zijn voor de gemeenschappelijke regeling, er dan telkens door het bestuur
voor budget moet worden teruggegaan naar de raad/college van de desbetreffende gemeente.
Oftewel, het AB en DB van Baanbrekers en de organisatie zelf kunnen veel eenvoudiger en efficiënter
opereren als er een redelijk budget met elkaar wordt overeengekomen voor de uitvoering.
De heer Van Veller licht het bestuurlijk perspectief (governance) toe aan de hand van de sheets.
Hij geeft aan dat daarbij de vraag is gesteld aan de deelnemers of men nog wel wil samenwerken? De
conclusie n.a.v. deze vraag is dat alle deelnemers hebben aangegeven dat het niet gaat om de vraag
of er wordt doorgegaan met de samenwerking, maar hoe er wordt doorgegaan. Oftewel, de
samenwerking als zodanig staat niet ter discussie en dit is dan ook voor geen van de deelnemers een
breekpunt. Verder is naar voren gekomen dat DB leden vaak binnen het DB spreken namens de eigen
gemeente, terwijl zij het DB vormen van Baanbrekers en in deze functie dan ook moeten redeneren
vanuit Baanbrekers. De AB leden kunnen middels opdracht van de raad juist wel meer het standpunt
vanuit de eigen gemeente naar voren brengen.
Er is verder geconstateerd dat er behoefte is aan het voeren van het strategisch gesprek binnen het
DB dat daarna kan worden gedeeld met het AB. Berenschot concludeert ook in de analyse dat
inderdaad de discussie binnen het DB wat meer strategisch zou mogen worden gevoerd. Tevens
wordt geconcludeerd dat er sprake is van goede onderlinge bestuurlijke verhoudingen binnen de GR.
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Wel wordt er gezocht naar de verschillende rollen en verhoudingen, ook in relatie tot AB leden en
hun raad, en is geconstateerd dat hier in de praktijk verschillend mee wordt omgegaan. Spreker
geeft aan dat een mogelijkheid is om een externe hierbij te betrekken om dit ook goed uit te leggen,
en om te benadrukken dat ook een AB onderwerpen meer strategisch zou moeten benaderen en
niet enkel moet kijken naar de realisatie van de cijfers en dus naar de P&C producten.
In het rapport van de rekenkamer van de gemeente Waalwijk c.q. uitgangsnotitie rond verbonden
partijen, is geconcludeerd dat raadsleden geen lid van het AB zouden moeten zijn. Spreker zegt dat
raadsleden zitting mogen hebben in het AB, maar dat dit niet hoeft. Binnen de GR Baanbrekers is er
voor gekozen om raadsbevoegdheden over te dragen aan het AB, waardoor er ook voor is gekozen
om raadsleden in het AB te laten participeren. Dit verstevigt tegelijkertijd het democratisch gehalte,
ook omdat de GR Baanbrekers een belangrijke GR is, zoals bij de start hiervan is geconcludeerd, en
zorgt juist voor dé mogelijkheid om de verbinding te leggen met de raad c.q. de gemeente. Spreker
pleit er dan ook voor als AB lid juist deze rol als ‘verbinder’ richting de raad te pakken. Informeer de
collega raadsleden en neem ze mee in de besluiten die genomen worden. Spreker concludeert dan
ook dat een raadslid als AB lid juist toegevoegde waarde heeft en deze vooral moet blijven
participeren in het AB. Hierbij kan er van elkaar geleerd worden hoe je dit het beste kunt aanpakken.
De heer Van Tuyl vraagt of er niet een spanningsveld kan ontstaan tussen hetgeen de raad van
mening is en wat het AB van Baanbrekers vervolgens besluit.
De heer Van Veller legt uit dat er inderdaad een situatie kan ontstaan dat de meerderheid van de
raad het AB lid een opdracht mee geeft en dat het AB lid naderhand hierover verantwoording aan de
raad moet afleggen, of dat de raad het AB lid om informatie hieromtrent vraagt. Als AB lid kun je
deze opdracht inderdaad meenemen naar het AB, maar als AB lid ben je ook lid van het AB van
Baanbrekers dat beslist als AB.
De voorzitter vult aan dat deze ‘petten discussie’ ook speelt in het DB. De wethouders van de
gemeenten schuiven hierin aan en hebben te maken met gemeentelijke standpunten, maar in het DB
dienen zij Baanbrekers te vertegenwoordigen.
De heer Brekelmans geeft aan dat doordat raadsleden kunnen participeren in het bestuur van de GR
zij juist ook kunnen meedenken en betrokken kunnen zijn bij de invulling van de strategische
onderwerpen van de GR. Hierdoor ontstaat er een veel meer democratisch gehalte van deze
invulling.
Mevrouw Verhoofstad zegt dat het AB lid daarnaast ook zelf een weging kan maken van de vragen
die worden gesteld door collega raadsleden en die hij/zij wel of niet meeneemt naar het AB.
De heer Van Veller licht toe dat je de GR Baanbrekers kunt beschouwen als een GR die iets voor je als
gemeente uitvoert en die je hiertoe opdracht geeft. Beter is het dat je de GR Baanbrekers beschouwt
als ‘van ons’, als verlengd lokaal bestuur. In het kader van het verlengd lokaal bestuur is het AB
eigenaar van de GR Baanbrekers en controleert het DB dat is belast met dagelijkse aangelegenheden
van de GR. De beleidsmedewerkers moeten daarnaast de besturen van de GR ondersteunen. Deze
beleidsmedewerkers van gemeenten en Baanbrekers vormen samen het SET (sociaal economisch
team). Duidelijker moet gaan worden waar het SET van is en hoe zij ondersteunend moeten zijn
richting het bestuur. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd n.a.v. het bestuurlijk perspectief dat er
onderling vertrouwen is tussen de gemeenten en AB en DB, en dat de toegevoegde waarde van de
samenwerking in de GR Baanbrekers goed wordt gezien. Wel mogen de rollen en rolinvullingen nog
verduidelijkt worden en mag er meer oog zijn voor de strategische rolinvulling van de besturen.
De heer Blankers zegt dat dit een goede aanvulling is om ons gezamenlijk als besturen nog beter te
laten functioneren. Deze meer strategische rolinvulling door het bestuur betekent ook, zoals
Berenschot in haar rapport concludeert, dat we hiermee een punt moeten zetten achter de discussie
over de ‘slimmeropties oftewel verbeteragenda’. Spreker vervolgt dat er namelijk een goede
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vertrouwensbasis is, Baanbrekers functioneert goed en we zijn trots op Baanbrekers. Bovendien de
verbeteragenda vloeit automatisch voort uit het voeren van een goede gezonde bedrijfsvoering,
waarvoor binnen Baanbrekers te allen tijde aandacht is.
Mevrouw Van Gessel vraagt wat er nu gaat gebeuren met de acties c.q. onderwerpen die uit de
evaluatie van de GR Baanbrekers naar voren zijn gekomen en zou dit graag concreter willen maken.
De heer Blankers verwijst naar het voorstel onder agendapunt 4b. Dit betreft een opsomming van de
onderwerpen/vervolgacties die uit het rapport van Berenschot zijn gekomen. De bedoeling is dat de
onderwerpen in het volgende DB worden besproken en dat deze concreter worden gemaakt door er
een verantwoordelijke en een tijdlijn aan toe te voegen. Dit meer concretere voorstel zal vervolgens
gedeeld worden met het AB. Daarnaast wordt het najaar gebruikt om e.e.a. te onderzoeken, zo ook
om verder onderzoek te doen naar de financiële verdeelsystematiek. Er wordt naar gestreefd om een
nieuwe verdeelsleutel per 1 januari 2021 te laten ingaan, eventueel met terugwerkende kracht als
het formele proces langer duurt.
De heer Van Tuyl stelt de vraag of dit wel een realistisch tijdpad is. Immers, er moet nog het nodige
worden uitgezocht, de begrotingen van de gemeenten moeten in september gereed zijn, en er staan
nogal wat zaken te gebeuren die gaan wijzigen in de komende periode. Hij spreekt de verwachting
uit dat e.e.a. pas per 1 januari 2022 ingevoerd kan gaan worden.
De voorzitter antwoordt dat het belangrijkste is dat deze gesprekken op een zorgvuldige en
constructieve wijze gevoerd gaan worden.
Het AB besluit:
1.
Kennis te nemen van het rapport evaluatie GR Baanbrekers door Berenschot
2.
Kennis te nemen van de nog te bespreken onderwerpen c.q. vervolgacties als gevolg
van de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers. In het AB zal een meer geconcretiseerd
voorstel in deze worden gedeeld.
5. Definitieve begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
De voorzitter zegt dat enkel de gemeente Loon op Zand een zienswijze heeft ingediend waarop is
gereageerd. Hij vraagt of deze zienswijze kort kan worden toegelicht.
De heer Brekelmans geeft aan dat de vraag om niet te indexeren bij alle verbonden partijen is
gesteld door de gemeente Loon op Zand en dat niet de coronacrisis wordt gebruikt om niets meer
aan het project integrale ketenbenadering te doen.
De voorzitter vertelt dat de indexering sowieso niet is doorgevoerd en deze zienswijze verder niet
voor wijzigingen heeft gezorgd in de begroting. Deze zienswijze wordt dan ook voor kennisgeving
aangenomen en met de reactie hierop wordt ingestemd. Hij vraagt of er nog vragen zijn.
De heer Veldkamp vraagt hoe er tegen het naar beneden gaan van het weerstandsvermogen van
Baanbrekers aan wordt gekeken.
De heer Schermers zegt dat dit een bestuurlijke en beleidsmatige keuze is en dat het inderdaad
correct is dat het weerstandsvermogen onder de ‘1’ is gekomen. Willen we dit echter terugbrengen
op het oude niveau zal de bijdrage hiervoor vanuit de gemeenten moeten komen.
De heer Van den Hoven merkt op dat omdat het marktonderzoek van de PMC’s niet is uitgevoerd ten
bedrage van € 200.000,- dit bedrag nu kan terugvloeien vanuit de herpositioneringsreserve naar de
drie gemeenten.
De heer Schermers zegt dat de wijze waarop de reserve is opgebouwd vorig jaar oktober is
vastgesteld door het AB en dat conform is verwerkt. Hij zegt dat het correct is dat het
marktonderzoek niet is uitgevoerd, maar in de tweede Berap wil rapporteren en onderbouwen hoe
er vorm wordt gegeven aan besteding van deze reserve. Hij merkt op dat het beschikken over een
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dergelijke reserve als bestuur waardevol is. Is deze er niet dan is er een grotere kans dat je bij
onvoorziene kosten moet aankloppen bij de gemeente en dat je hiervoor terug moet naar de raden.
De heer Van den Hoven zegt dat in de begroting wordt gesproken over grote gevolgen als gevolg van
de coronacrisis, maar hij zou daar wel meer richting aan willen geven.
De heer Blankers antwoordt dat de eerste Berap hieraan al wat richting geeft en dat er als DB nog
voor het zomerreces wordt gesproken over de zogenaamde scenario’s.
De heer Schermers vult aan dat een groot aantal zaken rond corona nog steeds niet duidelijk is en
dat ook de septembercirculaire nog moet volgen, waardoor het -zelfs voor het rijk- moeilijk is om
hierover een uitspraak te doen. Wel is het perspectief van de begroting driekwart miljoen negatief
geworden, dus dit geeft wel een indicatie.
De heer Van den Hoven zegt dat er ook onduidelijkheid is voor de gemeente, maar dat de gemeente
Waalwijk hier wel een uitspraak over heeft gedaan daar het mechanisme toch bekend is.
De voorzitter vertelt dat het binnen de GR Baanbrekers iets anders werkt dan binnen de gemeente
en dat met name de BUIG een onvoorspelbaar mechanisme is.
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende (concept) zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2021.
2. In te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen.
3. In te stemmen met de aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021, a.g.v. de
Coronacrisis.
4. De begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024.
6. Frauderisicoanalyse 2020 Baanbrekers en gelieerde entiteiten Stichting Fidant en SBW
Het AB besluit de frauderisicoanalyse 2020 Baanbrekers en gelieerde entiteiten Stichting Fidant en
SBW vast te stellen.
7. Eerste Berap 2020 Baanbrekers
De voorzitter zegt dat nu een bijlage is toegevoegd met de beantwoording van de technische vragen
die door de beleidsmedewerkers van het SET zijn gesteld. Hij vraagt of er nog overige vragen zijn.
Aangegeven wordt dat de bijlage met vragen en antwoorden als prettig wordt ervaren.
De heer Van den Hoven verwijst opnieuw naar de mutatie op pagina 28 van de Berap en wijst op het
terugstorten van de € 200.000,- aan reserve richting de gemeenten.
De heer Van Tuyl zegt of het überhaupt de vraag is of de herpositioneringsreserve nog nodig is en we
bijvoorbeeld een sociaal plan in deze omvang nog nodig hebben daar de wereld weer geheel anders
is geworden.
De voorzitter zegt dat er wel met een tweetal pmc’s gestopt gaat worden, waarbij een sociaal plan
mogelijk wel aan de orde is. Hij vervolgt dat de discussie over het hebben van reserves telkens aan
de orde wordt gesteld, maar het DB deze graag wil handhaven.
De heer Brekelmans geeft aan dat het voorstel om dit mee te nemen in de tweede Berap wat hem
betreft akkoord is. Als deze €200.000,- dan nog niet zijn gebruikt, kan dan bepaald worden wat
hiermee te doen.
Mevrouw Verhoofstad wijst erop dat er nu bekeken moet gaan worden of dit gebruikt moet worden
en of dit mogelijk onderbouwd moet worden aangewend voor de verdere concretisering c.q.
uitwerking van de koers.
De voorzitter vat samen dat dit nu dus niet terug gaat richting de gemeenten, maar onderzocht gaat
worden of dit gebruikt moet worden, of eventueel ook voor de verdere concretisering van de koers
moet worden aangewend.
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De heer Schermers geeft aan dat om dit te onderzoeken hij verwacht hiervoor langere tijd nodig te
hebben dan het moment dat de tweede Berap in oktober a.s. aan het AB wordt voorgelegd. Hij
vervolgt dat de directie van Baanbrekers ook een bezoek heeft gebracht aan het collega bedrijf
‘Kempenplus’ om een nieuw concept in relatie tot de uitwerking van de Koers te bekijken. Ook gaat
onderzocht worden wat dit eventueel kan gaan betekenen. Hierop wordt in de tweede Berap
teruggekomen.
De heer Blankers verwijst nogmaals naar de slimmer opties c.q. verbeteragenda en geeft aan dat
hierop verder niet meer is ingegaan. Hij zegt dat hierop in het vervolg ook niet meer wordt ingegaan.
Gezien de gevoeligheid van dit onderwerp wil hij dit hierbij in het AB besproken hebben. De
verbeteragenda betreft namelijk zaken die behoren tot de bedrijfsvoering, waarmee Baanbrekers
continu bezig is.
De voorzitter vult aan dat het niet meer aan de orde stellen hiervan, en er dus een punt achter
zetten, een breed geluid is wat zowel door het management van Baanbrekers, als vanuit het DB van
Baanbrekers, maar nu ook vanuit het evaluatierapport en analyse van Berenschot naar voren komt.
De heer Brekelmans geeft aan dat hierover vorig jaar ook al is gesproken.
De voorzitter vertelt dat er nu voor is gekozen dat dit breed door de programma’s heen naar voren
komt en hierop niet meer specifiek wordt ingegaan.
De heer Van Tuyl vraagt of de nu doorberekende TOZO kosten van € 300,- per aanvraag ook als
zodanig worden bijgehouden in de organisatie.
De voorzitter zegt dat deze kosten worden bijgehouden, maar dat wat er precies aan
uitvoeringskosten ontvangen gaat worden nog steeds niet bekend is. Wel is de TOZO
bevoorschotting vrij ruim. Spreker gokt erop dat de uitvoeringskosten ook redelijk zullen worden
vergoed.
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het niet meer specifiek aan de orde stellen van de slimmeropties c.q. de
verbeteragenda.
8.a. Stand van zaken koersdocument
Hierover is niets toe te lichten.
8.b. AB voorstel en voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019
2. Kennis te nemen van het Plan van aanpak naar aanleiding van voornoemde rapportage
9. Mededelingen en rondvraag
 De heer Van Tuyl vraagt of de sheets van de presentatie van Berenschot ook op Ibabs
kunnen worden gepubliceerd. Mevrouw Kleijssen zegt dat zij hiervoor zal zorgen.
 De heer Brekelmans vraagt van wie de technische vragen zijn die bij de Berap zijn gevoegd en
hoe hiermee in het vervolg om te gaan. De heer Blankers antwoordt dat deze van het SET
zijn en dat nog besproken gaat worden hoe met dergelijke vragen om te gaan in het vervolg.
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De heer Brekelmans vraagt of bekeken kan worden of het mogelijk is dat bij de
bestuurstukken in Ibabs ook digitaal aantekeningen kunnen worden gemaakt. Mevrouw
Kleijssen zal dit intern opnemen binnen Baanbrekers.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 21 september 2020

Secretaris,

Voorzitter,

A. van Oudheusden

R. Bakker
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Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2020

1.

Opening

Kennismaking met de nieuwe directeur de heer Ad van Oudheusden

2.

Ingekomen stukken
a) Brief Provincie i.v.m. ITB jaarverslag 2019

Dit wordt ter informatie aangenomen

3.

Besluitenlijst(en) AB-vergadering
a) Verslag van het AB d.d. 25 mei 2020
b) Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2020
c) Termijnkalender AB d.d. 6 juli 2020

Besloten wordt:
Het verslag van 25 mei 2020 vast te stellen.
De openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2020 vast te stellen.
De termijnkalender AB d.d. 6 juli 2020 vast te stellen.

4.

(Presentatie) Rapport evaluatie GR Baanbrekers door
Berenschot

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van het rapport evaluatie GR Baanbrekers door Berenschot
2. Kennis te nemen van de nog te bespreken onderwerpen c.q. vervolgacties als gevolg
van de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers. In het AB zal een meer
geconcretiseerd voorstel in deze worden gedeeld.

5.

Definitieve begroting 2021 en meerjarenraming 20222024

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende (concept) zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2021.
2. In te stemmen met de voorgestelde reacties op de ingediende zienswijzen.
3. In te stemmen met de aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021, a.g.v.
de Coronacrisis.
4. De begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 20222024.

6.

Frauderisicoanalyse Baanbrekers en gelieerde entiteiten Besloten wordt de frauderisicoanalyse 2020 Baanbrekers en gelieerde entiteiten Stichting
Fidant en SBW vast te stellen.
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7.

Eerste Berap 2020 Baanbrekers

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. De bijbehorende tweede begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van het niet meer specifiek aan de orde stellen van de slimmeropties
c.q. de verbeteragenda.

8.a Stand van zaken koersdocument

Hierover is niets te besluiten.

8b. AB voorstel en voortgangsverslag informatie- en
archiefbeheer

Besloten wordt:
1. Kennis te nemen van de Rapportage informatie- en archiefbeheer Baanbrekers 2019
2. Kennis te nemen van het Plan van aanpak naar aanleiding van voornoemde rapportage

Voor akkoord d.d. 21 september 2020:
------------------------------------------A. van Oudheusden
Secretaris

--------------------------------------------R. Bakker
Voorzitter
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Termijnkalender AB 2020
Status

Onderwerp:
Stand van zaken (uitwerking) koersdocument kom in beweging
Jaarrekening/jaarverslag 2019 Baanbrekers
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring
Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 2019
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring
Jaarrekening/jaarverslag 2019 Ruelong BV
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring
Scenario’s Ruelong B.V.
Ontwerp begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
Baanbrekers
Geactualiseerde Begroting 2020
Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2022
Berap
Interim controle 2019 accountant
Geactualiseerde begroting 2021
Normenkader rechtmatigheid 2020
Controleprotocol Baanbrekers 2020
Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2020
Evaluatie GR Baanbrekers
Actualisatie mandaat- volmachtregelingen
Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht
Vergaderplanning 2021 DB en AB

Legenda
Nog op te starten
Loopt
Aandacht

Termijnkalender AB d.d. 21.09.2020

27
jan

6 april

25
Mei

6 juli

21
sept

26 okt

14 dec

1

2

3

4

5

6

7

B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk

Ontwerp

B-stuk
B-stuk
B-stuk
A-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk
B-stuk

Def/zien
swijzen

1e Berap

Afgerond
Behandeling in vergadering

2de Berap

Jan
2021

> Bestuursvoorstel
Voorstel inzake

Raadslidmaatschap en AB lidmaatschap (‘pettendiscussie’)

Steller
Verantwoordelijk
Datum bestuur
Beslispunten

C. Kleijssen
DB Baanbrekers

Financiële
gevolgen
Formatie
gevolgen
Gevolgen MTsystemen

21 september 2020
 Vaststellen van de deelname/ het lidmaatschap van het raadslid in het
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers,
waardoor de GR op dit punt niet wijzigt.
 Als AB lid richting de desbetreffende raad van de gemeente de rol van
‘verbinder’ te vervullen tussen raad en algemeen bestuur van
Baanbrekers.
 Over deze rolinvulling regelmatig het gesprek als AB (raads-)leden met
elkaar voeren en van elkaar leren in deze (evt. ‘in elkaars keuken
kijken’).
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Datum
Externe
functionarissen/
overlegorgaan

door

Naam
functionaris(sen)/overlegorgaan/advies

n.v.t.

Besluitvorming:
Advies/instemming OR/GO/
Participatieraad (maak een
keuze)
Besluit van AB
(vul in wat van toepassing is)

datum
n.v.t.

advies/besluit

21 september
2020

Kennisnemen/akkoord/ vastgesteld/afgewezen/aangehouden:

ondertekening:

A. van Oudheusden
Secretaris

Communicatie/archivering:
Publicatie verplicht
Website/intranet
Handboek Baanbrekers
Opname in het archief
Anders

datum
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t

actor/bijzonderheden

1

R. Bakker
Voorzitter

> Bestuursvoorstel
Nadere informatie:
Korte samenvatting (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4)
Inleiding
N.a.v. het uit de GR evaluatie naar voren komende aandachtspunt m.b.t. het zijn van raadslid én AB
lid van Baanbrekers (‘de pettendiscussie’) heeft Berenschot hierover in de AB vergadering van 6 juli
jl. een advies gegeven. Deze ‘pettendiscussie’ speelt alleen bij de raadsleden van de gemeente
Waalwijk die deelnemen aan het AB van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers. De overige
raadsleden van de beide andere gemeenten onderschrijven de toegevoegde waarde van raadsleden
in het algemeen bestuur (verder: AB) van Baanbrekers zo is gebleken uit de gehouden evaluatie van
de gemeenschappelijke regeling (verder: GR).
Advies van Berenschot datum 6 juli jl.
Het gegeven advies van Berenschot in deze ligt in de lijn van het zijn van ‘verlengd lokaal bestuur’
als GR. Daarbij heeft Berenschot nadrukkelijk de meerwaarde aangegeven van raadsleden
vertegenwoordigd in het AB. De heer Van Veller van Berenschot heeft dit als volgt verwoord in de
AB vergadering d.d. 6 juli jl.: “Binnen de GR Baanbrekers is er voor gekozen om raadsbevoegdheden
(nl. kaderstellende, verordenende en controlerende bevoegdheden) over te dragen aan het AB,
waardoor er ook voor is gekozen om raadsleden in het AB te laten participeren. Dit verstevigt
tegelijkertijd het democratisch gehalte, ook omdat de GR Baanbrekers een belangrijke GR is, zoals
bij de start hiervan is geconcludeerd, en zorgt juist voor dé mogelijkheid om de verbinding te leggen
met de raad c.q. de gemeente. Spreker pleit er dan ook voor als AB lid juist deze rol als ‘verbinder’
richting de raad te pakken. Informeer de collega raadsleden en neem ze mee in de besluiten die
genomen worden. Spreker concludeert dan ook dat een raadslid als AB lid juist toegevoegde waarde
heeft en deze vooral moet blijven participeren in het AB. Hierbij kan er van elkaar geleerd worden
hoe je dit het beste kunt aanpakken”.
Conclusie
Als raadslid deelnemen aan het AB van Baanbrekers is aan te raden om juist de betrokkenheid en
de sturing van de raden te vergroten binnen een belangrijke GR als deze van Baanbrekers. Het
raadslid moet in deze de rol van ‘verbinder’ richting de eigen raad vervullen en inzake deze
rolinvulling kan men ook van elkaar leren. Geadviseerd wordt dan ook vanuit Berenschot om
hierover regelmatig als AB – raadsleden met elkaar het gesprek aan te gaan of eens ‘bij elkaar in de
keuken’ te kijken.
Implementatie en
communicatie
Bijlage(n)

N.v.t.
N.v.t.
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> VOORSTEL BESTUUR

Voorstel inzake

Verlenen opdracht accountantscontrole 2020

Steller
Verantwoordelijk
manager
Datum bestuur
Beslispunten

N. Burg
G. Schermers

Financiële
gevolgen
Formatie
gevolgen
Gevolgen MTsystemen

Algemeen bestuur 21 september 2020
1. Opdracht voor accountantscontrole 2020 verstrekken aan BDO, met
optie tot verlenging met 1 jaar en hierbij af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid
2. Voor de periode daarna tijdig een Europese aanbesteding opstarten.
Geen; de kosten van de accountantscontrole zijn in de begroting 2020 (en
verder) opgenomen.
Geen
Geen

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Externe
functionarissen/
overlegorgaan

Datum

Door

Juli 2020

N. Burg

Naam
functionaris(sen)/overlegorgaan/advies
Het NIC (Mariëlle Kemperink)

Besluitvorming:
Advies/Instemming OR/GO/
Participatieraad
Besluit van AB

Datum
N.V.T.

Advies/besluit

21 september
2020

Akkoord met voorstel

ondertekening:

A. van Oudheusden
Secretaris

R. Bakker
Voorzitter

Communicatie/archivering:
Publicatie verplicht
Website/intranet
Handboek Baanbrekers
Opname in het archief
Anders

Datum
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
nvt

Actor/bijzonderheden
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> VOORSTEL BESTUUR

Nadere informatie:
Aanleiding
In 2018 zijn de werkzaamheden voor de accountantscontrole aanbesteed voor de boekjaren 2018 en
2019. Hierbij leken twee optiejaren meegenomen te zijn voor de controle van de boekjaren 2020 en
2021. In overleg met BDO (afgelopen april) leek het afroepen van het eerste optiejaar (controle
boekjaar 2020) geen probleem, in tweede instantie is door BDO aangegeven dat verlenging van de
bestaande opdracht aanbesteding technisch toch niet mogelijk is, waardoor er voor het boekjaar 2020
een nieuwe opdracht moet worden verstrekt.
BDO heeft een offerte uitgebracht voor de controle van 2020 die conform het intern inkoop- en
aanbestedingsbeleid dient te worden geaccordeerd.
Kwaliteit dienstverlening
De samenwerking met BDO voor de accountancy-dienstverlening voor de boekjaren 2018 en 2019 is
prettig verlopen. De pragmatische insteek van de controle heeft geresulteerd in een tijdige oplevering
van de jaarrekeningen en de bijbehorende goedkeurende verklaringen. Mede daardoor kon de
behandeling van de stukken in het dagelijks en algemeen bestuur vlot worden afgehandeld. Vanuit
bedrijfsvoering is er de wens om met deze accountant ook voor het komende jaar de samenwerking
aan te gaan.
Aanbestedingsregels
Volgens het huidige contract is het niet mogelijk het contract met BDO te verlengen. Er is een
overeenkomst gesloten voor twee jaar waarbij geen verlengingsoptie blijkt te zijn opgenomen. Er
moet dus een nieuwe opdracht worden verstrekt. Als daarbij uitgegaan wordt van een
contractperiode van 2 jaar, met mogelijke verlenging van 2 jaar, dan dient er volgens de
aanbestedingsregels een Europese aanbestedingsprocedure te worden gestart. Een dergelijk traject
heeft een lange doorlooptijd, en het is nu niet haalbaar noch realistisch om dit op korte termijn op te
starten (Zie reden ‘tijdnood’).
Het interne inkoop- en aanbestedingsbeleid is door het algemeen bestuur vastgesteld. Het AB kan,
mits goed gemotiveerd, afwijken van dit beleid.
Het advies is om de opdracht voor de accountantscontrole 2020 voor één jaar te verstrekken (+optie
verlenging van 1 jaar) aan de huidige contractant BDO, met daarbij de opmerking dat zo spoedig
mogelijk, gezien de aard en complexiteit van de aanbesteding met hulp van Het NIC, gestart wordt
met een Europese aanbestedingsprocedure voor de daaropvolgende boekjaren, conform de
aanbestedingsregels.
Argumenten om éénmalig af te wijken van het vastgestelde beleid zijn:
Vernieuwingen doorvoeren / Huis op orde krijgen
Met de accountant zijn diverse trajecten in gang gezet die feitelijk een meerjarig karakter hebben.
Hierbij moet gedacht worden aan de verbeteringen op het gebied van de interne controle en
bijvoorbeeld het borgen van de rechtmatigheid in het kader van de nieuwe regelgeving.
Kennis van de organisatie / inwerkperiode
Een nieuwe accountant moet altijd éénmalig investeren in de dossieropbouw over onze organisatie.
Daar zijn tijd en vaak éénmalig extra kosten gemoeid. De huidige accountant is nu net goed op de
hoogte van onze organisatie.
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> VOORSTEL BESTUUR

Weinig animo vanuit de markt
Het is momenteel lastig om een accountant te vinden. Weinig accountants melden zich als inschrijver
bij aanbestedingen. Dit heeft ook te maken met de omvang van de opdracht. De grotere
accountantskantoren zijn niet geïnteresseerd in een relatief kleine klant als Baanbrekers.
Afronding bestuurlijke periode
De periode van de dienstverlening van de accountant loopt, indien gebruik wordt gemaakt van de
verlengingsoptie, gelijk met de bestuursperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor de
DB- en AB-leden is de periode van de accountant voor 4 jaar dus ook een praktische termijn, omdat
het bestuur dan de volledige periode te maken heeft met één accountant en daarmee consistentie in
communicatie, proces en rapportage over de controle (de accountant rapporteert immers direct aan
het bestuur).
Tijdnood
In afstemming met de accountant waren wij er van uitgegaan dat we de opdracht voor 2020 konden
verlengen. Echter bij verdieping in het vraagstuk is de accountant hier recent op teruggekomen. Als
we hier eerder op geattendeerd waren hadden wij tijdig de noodzakelijke acties kunnen uitzetten.
Om de voortgang van de bedrijfsvoering niet te belemmeren is afwijken van het vastgestelde beleid
daarmee feitelijk de enige optie geworden.
Als we nu nog een Europese aanbesteding moeten gaan opstarten gaat het niet meer lukken om dit
najaar een interim controle te laten uitvoeren. Als BDO de opdracht nu krijgt, kan de controle nog wel
tijdig plaatsvinden en kan het AB ook nog dit jaar geïnformeerd worden over de resultaten van de
interim controle.
Implementatie en
Datum/N.V.T.
communicatie
Bijlage(n)
Datum/N.V.T.
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> Bestuursvoorstel
Voorstel inzake
Steller
Verantwoordelijk
Datum bestuur
Beslispunten

Financiële
gevolgen
Formatie
gevolgen
Gevolgen MTsystemen

Bijlage met initiatiefnemer(s) en tijdlijn bij de te bespreken onderwerpen als
gevolg van de uitgevoerde evaluatie van de GR Baanbrekers door Berenschot
Conny Kleijssen
Ad van Oudheusden
21 september 2020
Ter informatie doen wij u hierbij toekomen de bijlage bij het AB voorstel d.d. 6
juli 2020) inzake de te bespreken onderwerpen/acties als gevolg van de
uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers inclusief initiatiefnemers en globaal
tijdspad.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Datum
Externe
functionarissen/
overlegorgaan

door

Naam
functionaris(sen)/overlegorgaan/advies

n.v.t.

Besluitvorming:
Advies/instemming OR/GO/
Participatieraad (maak een
keuze)
Besluit van AB
(vul in wat van toepassing is)

datum
n.v.t.

advies/besluit

21 september
2020

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/afgewezen/ aangehouden:

ondertekening:

A. van Oudheusden
Secretaris

Communicatie/archivering:
Publicatie verplicht
Website/intranet
Handboek Baanbrekers
Opname in het archief
Anders

datum
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t

actor/bijzonderheden

1

R. Bakker
Voorzitter

> Bestuursvoorstel

Nadere informatie:
Korte samenvatting (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4)
Inleiding
In het DB van 26 juni jl. resp. het AB van 6 juli jl. is de afspraak gemaakt om aanvullend aan de
voorstellen die in de desbetreffende besturen zijn gebracht m.b.t. de onderwerpen/vervolgacties
n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers hiervan een korte samenvatting te maken met
daarbij per onderwerp de hiervoor aan te wijzen initiatiefnemer(s) en een globale tijdslijn.
In dat kader wordt de bijgevoegde bijlage aan uw bestuur ter informatie voorgelegd
Implementatie en
communicatie
Bijlage(n)

n.v.t.
Bijlage bij de bestuursvoorstellen d.d. 26 juni jl. en d.d. 6 juli jl. m.b.t. de
onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR
Baanbrekers
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> Bijlage bij bestuursvoorstellen d.d. 26 juni jl. en d.d. 6 juli jl.
m.b.t. onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde
evaluatie GR Baanbrekers
Onderwerpen en vervolgacties

Initiatiefnemer(s)

In afstemming
met:

Opmerkingen/advies

directeur
A. van Oudheusden BB
Manager IO
E. van Agt BB

MT en DB
Baanbrekers
SET

Ter informatie naar DB
en AB
Ter informatie naar DB
en MT

Wethouders uit het DB
R. Bakker
T. Blankers
F. van Wel

MT

DB van Baanbrekers

AB van Baanbrekers

Datum MT

Datum
DB

Datum
AB

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020
4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020
n.v.t.

Ter informatie naar AB
en MT

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

Afspraak: dit in het
vervolg mee te nemen in
de bestaande
programma’s van BB

Diverse MT’s
aan de orde
geweest

26.06.2020

06.07.2020

Vanuit Beleidsmatig perspectief
1.
2.

3.




4.

Concretiseren van de kom-in-beweging koers van
Baanbrekers
Het goede gesprek met elkaar voeren gericht op een
goede/gezonde verhouding tussen rechtmatigheid,
doelmatigheid en innovatie
Hoe om te gaan met het regionaliseringsvraagstuk
door te bepalen wat de optimale schaal van de regio
precies is en hoe op regionale schaal weer
onderlinge integraliteit te bereiken:
wat beleggen op Hart van
Brabant/arbeidsmarktniveau?
wat beleggen op Langstraat niveau?
hoe bereiken we integraliteit op regionaal niveau?
Slimmer-opties/verbeteragenda, met elkaar een
punt zetten achter deze discussie

Onderwerpen en vervolgacties

Initiatiefnemer(s)

In afstemming
met:

Opmerkingen/advies

Datum MT

Datum
DB

Datum
AB

Wethouder T. Blankers

Wethouders uit het
DB, directeur BB en
gem. secretarissen,

Niet ter discussie staat
de samenwerking van de

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

Vanuit financieel perspectief
5.

Formuleer eerst de uitgangspunten voor de
samenwerking van de 3 gemeenten in de GR van
Baanbrekers. Bezinning daarbij op samenwerking in

Bijlage bij bestuursvoorstellen d.d. 26 juni en d.d. 6 juli jl. m.b.t. onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers

1

termen van ‘vertrouwen’ en ‘erkenning’ van elkaars
positie

6.







De technische uitwerking van de financiële
verdeelsleutel.
Wordt daarbij uitgegaan van het solidariteitsprincipe
of het dienstverleningsprincipe?
Afwegen bij keuze voor het solidariteitsprincipe om
alle budgetten één op één over te hevelen naar
Baanbrekers en het saldo verdelen op een gelijke
maatstaf, zoals aantal inwoners, huishoudens,
AU/GF of aantal bijstandsgerechtigden (plus evt.
Wsw-ers)
Afwegen of een nieuwe verdeelsleutel wel of niet
geleidelijk moet worden ingevoerd. Dit om
herverdeeleffecten te temperen.
Afwegen of besluitvorming over de nieuwe
GR/verdeelsleutel moet wachten nadat bekend is
geworden hoe de middelen van het sociaal domein
vanaf 2021 verdeeld zullen worden

Onderwerpen en vervolgacties

evt. ondersteund
door M. Heekelaar
Berenschot

Wethouder T. Blankers

Wethouders uit het
DB, directeur BB en
gem. secretarissen,
evt. ondersteund
door M. Heekelaar
Berenschot

3 gemeenten in de GR
BB
Ter informatie naar AB
en MT
Ter informatie naar MT

1e kwartaal
2021

1e kwartaal
2021

1e kwartaal
2021

Let op: gewijzigde
GR zal ter
vaststelling moeten
worden voorgelegd
aan colleges en
raden van de 3
gemeenten. Dit
formele traject
volgt na
overeenstemming
hierover

Initiatiefnemer(s)

In afstemming
met:

Opmerkingen/advies

Datum MT

Datum
DB

Datum
AB

Directeur A. van
Oudheusden en juriste
C. Kleijssen van
Baanbrekers

DB van
Baanbrekers

d.d. 28.08.2020 een
eerste gesprek hierover
met het DB.
Ter informatie naar AB
en MT

d.d. 31.08
2020, terug
koppeling
aan het MT

d.d.
11.09.2020
voorstel in
het DB

d.d. 21.09.
2020
voorstel in
het AB

Vanuit Bestuurlijk perspectief
7.

Regelmatig het gesprek voeren met elkaar hoe ‘de
spelers’ aan hun rol invulling geven binnen de
besturen van de GR, o.a. over:
 verdeling portefeuilles onder DB leden?
 rol DB-leden, incl. rol externe DB leden?
 wie zijn de adviseurs van de DB leden?

Bijlage bij bestuursvoorstellen d.d. 26 juni en d.d. 6 juli jl. m.b.t. onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers
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8.

9.

Het gesprek voeren over het wel of niet zitting
hebben als raadslid in het AB van BB. Advies
Berenschot is dat juist om de betrokkenheid en de
sturing van de raden te vergroten participatie van
raadsleden in het AB van BB aan te raden is
Te gaan bepalen van wie BB de beleidsmatige
uitvoeringsopdracht ontvangt en hierover
duidelijkheid te krijgen. AB is eigenaar, DB vormt het
dagelijks bestuur, bestuur opdrachtgever, rol SET (?),
hoe wordt het strategische gesprek ambtelijk
voorbereid ?

AB van Baanbrekers

Directeur A. van
Oudheusden en juriste
C. Kleijssen van
Baanbrekers

DB van
Baanbrekers

Door Berenschot is
advies inzake naar voren
gebracht in vergadering
AB d.d. 6 juli 2020

n.v.t.

11.09.2020
voorstel in
DB

21.09.2020
voorstel in
AB

d.d. 28.08.2020 een
eerste gesprek hierover
met het DB
Ter informatie naar AB
en MT

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

4e kwartaal
2020

Bijlage bij bestuursvoorstellen d.d. 26 juni en d.d. 6 juli jl. m.b.t. onderwerpen/vervolgacties n.a.v. de uitgevoerde evaluatie GR Baanbrekers

3

> VOORSTEL BESTUUR
[Openbaar/Intern]
Voorstel inzake

Inrichting groen- en schoonmaakafdeling WML Facilitair

Steller
Verantwoordelijk
manager
Datum bestuur
Beslispunten

Saskia van Huijgevoort
Carola Couwenberg

Financiële
gevolgen
Formatie
gevolgen
Gevolgen MTsystemen

21 september 2020
Ter informatie de keuze om binnen de groen- en schoonmaakafdeling van
WML Facilitair beschutte werkplekken, een volledig leerwerkaanbod en
“uitstroomplekken” aan sw-medewerkers te bieden. Vervolgens dit stuk
ter vaststelling aan te bieden aan de AVA van Ruelong BV.
Nog niet inzichtelijk, maar er zal een nieuwe begroting gemaakt moeten
worden.
Nog niet geheel duidelijk, deze notitie geeft de richting aan. In een volgende
notitie inzicht in de fte’s.
N.V.T.

Overleg gevoerd met (indien van toepassing):
Externe
functionarissen/
overlegorgaan

Datum

Door

N.V.T.

Door

Naam
functionaris(sen)/overlegorgaan/advies

Besluitvorming:
Advies/Instemming OR/GO/
Participatieraad (maak een keuze)
Besluit van AB
(vul in wat van toepassing is)

Datum
N.V.T.

Advies/besluit

21 september
2020

kennisnemen:

ondertekening:

A. van Oudheusden
Secretaris

R. Bakker
Voorzitter

Communicatie/archivering:
Publicatie verplicht
Website/intranet
Handboek Baanbrekers
Opname in het archief
Anders

Datum
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.

Actor/bijzonderheden

Let op: dit document moet overeenkomen met de beheerste versie in het handboek en mag alleen worden ingevuld.
Versie 3
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> VOORSTEL BESTUUR
[Openbaar/Intern]

Nadere informatie:
Korte samenvatting (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4)
Inleiding en evt. samenvatting van het voorstel
Eerder geschreven
In de memo Uitwerking gevolgen in-bewegingkoers voor WML Facilitair en de
voortgangsrapportage in-bewegingkoers zijn de ontwikkelingen binnen de groen- en
schoonmaakafdeling van WML Facilitair omschreven en zijn vier scenario’s opgesteld.
In deze stukken is aangegeven dat:
In de loop van 2020 door de inzet van de medewerkerscoaches in beeld zal komen voor hoeveel swmedewerkers de afdelingen groen en schoonmaak de meest geschikte werkplekken zijn.
Ook wordt door de gesprekken met reguliere groen- en schoonmaakbedrijven helder in welke mate
deze bedrijven open staan voor de overname van contracten en regulier personeel en detacheringen
van sw-medewerkers.
Daarnaast zal, na oplevering van het strategisch accountmanagementplan in september 2020,
duidelijk worden of de afdelingen groen en schoonmaak aansluiten bij de capaciteiten van
kandidaten van Baanbrekers en kunnen bijdragen aan de leerwerkstructuur van Baanbrekers, gericht
op het duurzaam uitstromen van kandidaten.
Afhankelijk van deze uitkomsten wordt duidelijk welk scenario voor WML Facilitair het best passend
is.
De verschillende scenario’s zijn:
Scenario 1:

WML Facilitair biedt beschutte werkplekken en volledig leerwerkaanbod

Scenario 2: WML Facilitair biedt alleen beschutte werkplekken bij Baanbrekers, ontwikkeling vindt
plaats op leerwerkaanbod van andere groen-/schoonmaakbedrijven
Scenario 3: WML Facilitair heeft geen groen-/schoonmaakafdeling meer, beschutte werkplekken
georganiseerd door andere groen-/schoonmaakbedrijven of bij gemeenten.
Scenario 4: WML Facilitair biedt beschutte werkplekken, volledig leerwerkaanbod en
“uitstroomplekken” binnen de groen-/schoonmaakafdeling.
Aanleiding
Er heerst onduidelijkheid over de ‘status’ van sw-medewerkers die werkzaam zijn op een groen- of
schoonmaakproject.
In de uitwerking van de in-bewegingkoers is er in eerste instantie vanuit gegaan dat alle swmedewerkers die in potentie bij een extern bedrijf gedetacheerd kunnen worden hiernaar
bemiddeld zouden worden. Deze medewerkers zouden dan in de Werkpool via een individuele of
groepsdetachering gedetacheerd worden en als uitstroom geclassificeerd worden. Dit zou inhouden
dat de DU-coaches ook medewerkers van de groen en schoonmaak naar detacheringsplekken
zouden bemiddelen.
Binnen de productieafdelingen van Baanbrekers (waaronder WML Facilitair) zouden alleen nog
beschutte werkplekken en leerwerkplekken overblijven.
Om per PMC of binnen een PMC per opdracht te bezien of deze als vangnet-, doorstroom of
uitstroomplek gekwalificeerd kan worden, zou door de werkgroepen van IDU en de op te starten FS
Let op: dit document moet overeenkomen met de beheerste versie in het handboek en mag alleen worden ingevuld.
Versie 3
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> VOORSTEL BESTUUR
[Openbaar/Intern]
Werk hiervoor een definitie opgesteld worden. Doordat deze Future States stil kwamen te liggen
door de coronacrisis en het daarop volgende MT-besluit is er tot op heden nog geen bruikbare
definitie beschikbaar. WML facilitair wil echter met het oog op het bieden van duidelijkheid aan de
medewerkers en omdat ze uitvoering wil blijven geven aan de koers niet wachten op het opstarten
van de verschillende Future states.
Voorstel
In afstemming met de beleidsadviseurs, die tevens het gedachtengoed van de Future States
bewaken, is geconcludeerd dat binnen de afdelingen van WML Facilitair vergelijkbare werkplekken
te vinden zijn aan die van de Werkpool. In sommige gevallen biedt WML Facilitair op gebied van
vakvolwassenheid of zelfstandigheid zelfs meer reguliere werkplekken dan de Werkpool. Het
detacheren van de betreffende SW-medewerkers naar de Werkpool zou daarmee eerder
tegenstrijdig zijn aan de koers, dan eraan bijdragen. Om te voorkomen dat er, doordat het ontbreekt
aan de juiste definities, gesproken gaat worden met Sw-medewerkers die al ‘zo regulier mogelijk’
aan het werk zijn, is er nu behoefte aan een keuze voor een van de vier scenario’s. Daarbij meent
WML Facilitair dat geconcludeerd kan worden dat de werkplekken van groen- en
schoonmaakmedewerkers minstens zo regulier zijn als die van een medewerker die via een
groepsdetachering via de Werkpool gedetacheerd wordt.
Vanwege dit feit is het niet logisch om groen- en schoonmaakmedewerkers die op een reguliere
werkplek werkzaam zijn, bij voorbaat te bemiddelen richting een groepsdetachering. Dit zou alleen
aan de orde moeten zijn wanneer de medewerker zelf aangeeft graag ander werkzaamheden uit te
willen voeren en dit ook haalbaar is.
Daarnaast zijn binnen de groen- en schoonmaakprojecten uiteraard ook werkplekken te vinden die
als beschut te betitelen zijn( bijvoorbeeld schoonmaak van de gebouwen van Baanbrekers) en biedt
WML facilitair werkplekken in het kader van doorstroom voor Pw-kandidaten.
Deze denkrichting leidt ertoe dat WML Facilitair invulling kan geven aan scenario 4: WML Facilitair
biedt beschutte werkplekken, volledig leerwerkaanbod en “uitstroomplekken” binnen de groen/schoonmaakafdeling.
Te ondernemen stappen
De medewerkerscoaches zullen nog steeds de mogelijkheden van de groen- en
schoonmaakmedewerkers in beeld brengen, bij de schoonmaak is hiermee ook al gestart.
Medewerkers die ander werk willen uitvoeren of die individueel gedetacheerd kunnen worden,
worden door een DU-coach in een traject opgenomen. Voor de overige medewerkers geldt dat zij
zijn aangewezen op de beschutte werkplek bij WML Facilitair of zijn uitgestroomd op deze werkplek.
Daarnaast zal WML Facilitair verder gaan met het stoppen van contracten waarop alleen reguliere
medewerkers werkzaam zijn of die niet bijdragen aan de leerwerkstructuur.
In de volgende voortgangsrapportage zullen actuele cijfers gepresenteerd worden over de
voortgang hiervan.
Het voorsorteren op scenario 4 betekent wel dat vooruitlopend op de uitkomsten van SAP en FS IDU
en FS Werk een keuze gemaakt wordt. WML Facilitair gaat er vanuit dat de behoefte aan groen- en
schoonmaakwerkzaamheden als leerwerkplek blijft bestaan. Dit vanwege het feit dat het voor beide
laaggeschoold werk en ‘handjeswerk’ betreft, dat ook in de toekomst zal blijven bestaan. Daarnaast
zijn er in beide branches volop vacatures.
Mede vanwege de coronacrisis staan werkgevers momenteel niet open voor het bieden van
beschutte werkplekken of leerwerkplekken. Werkgevers zien liever dat een partij als Baanbrekers of
WML Facilitair de rol van ontwikkeling van de medewerker op zich neemt.
WML Facilitair heeft inmiddels contacten met een aantal werkgevers dat openstaat voor
samenwerken. Hierin stoomt WML Facilitair de medewerkers klaar voor het werk en bieden deze
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werkgevers vervolgens een dienstverband aan. Dit past in scenario 4. WML Facilitair dient immers te
beschikken over een leerwerkaanbod.
In onderstaande tabellen de huidige bezetting en de bezetting van de schoonmaak en groen per
medio 2021 na de volledige afbouw.

Leiding/kader
Doelgroep
Reguliere mdw
Totaal

Leiding/kader*
Doelgroep
Reguliere mdw
Totaal

Huidig
Verwacht ca
Schoonmaak
Schoonmaak
aantal
Fte
aantal
fte
8
7,22
6
5,0
38
30,57
28
22,5
44
22,07
10
6,0
90
59,86
44
33,5
Huidig
Verwacht ca
Groen
Groen
aantal
Fte
aantal fte
11 10,67
7
7,0
56 52,42
49
46,0
30 28,55
14
13,8
97 91,64
70
66,8
* incl 0,2 contactpersoon detacheringen (25
personen) en 0,4 fte leiding Technische dienst

Daar waar over doelgroep in de tabel wordt gesproken over de huidige bezetting variërend uit SW,
Banenafspraak en Nieuw beschut. De SW populatie zal afnemen, het aantal Nieuw beschut zal een
deel hiervan vervangen.
Op basis van de vraag vanuit R&P zullen leerwerktrajecten in het kader van de Banenafspraak,
Inburgering of andersoortige doorstroombanen ingezet worden.
Het aantal fte leiding/kader daalt wellicht minder dan gezien de daling in het aantal medewerkers
verwacht mag worden. Dit heeft twee redenen. De eerste is het feit dat de veranderende doelgroep,
bestaande uit Nieuw beschut medewerkers meer begeleiding vraagt dan een groot deel van de
huidige doelgroep en dan de reguliere medewerkers. Daarnaast brengt de uitvoering van
leerwerktrajecten een grotere betrokkenheid van leidinggevenden met zich mee dan de mate van
aansturing die nodig is voor reguliere medewerkers.
Implementatie en
communicatie
Bijlage(n)

N.V.T.
N.V.T.

Let op: dit document moet overeenkomen met de beheerste versie in het handboek en mag alleen worden ingevuld.
Versie 3

4 van 4

