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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

         

2. Ingekomen stukken        

 a) Verslag Participatieraad d.d. 26 november 2020    ja  ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 25 januari 2021   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 25 januari 2021 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 15 maart 2021    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Onderzoek naar herhuisvesting Baanbrekers 

 Inleidende presentatie aan het AB 

 a) AB voorstel onderzoek naar herhuisvesting Baanbrekers   ja  vaststellen 

 b) Rapport HEVO herhuisvesting d.d. 11 december 2020   ja  vaststellen 

 c) Bijlage 1 vragen gemeente Loon op zand     ja  ter info 

 d) Bijlage 2 vragen gemeente Waalwijk     ja  ter info 

 e) Bijlage 3 vragen gemeente Heusden     ja  ter info 

 f)  Bijlage 4 beantwoording van technische vragen (vertrouwelijk)  ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
5. Concept 13de  wijziging van de GR Baanbrekers 

a)  AB voorstel concept 13de wijziging van de GR Baanbrekers   ja          bespreken/accorderen 

b)  Concept 13de wijziging van de GR Baanbrekers    ja          bespreken/accorderen 

c) Technische vragen en antwoorden n.a.v. 13de wijziging van de GR BB ja          bespreken/accorderen 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
6. Mededelingen & Rondvraag 

AGENDA MAANDAG 15 maart 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Zonder tegenbericht wordt er digitaal vergaderd 

 



DEFINITIEF VERSLAG PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

 
Agenda:  Donderdag 26 november 2020  

Plaats / kamer:  Digitaal  
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV), D. Zijlmans, M. Beerens, W. 
Neisingh en mevrouw A. Bakker  
Namens Baanbrekers mevrouw S. van Huijgevoort (beleidsadviseur) 
  

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. De heer Halberstadt heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering. Mevrouw Hoos sluit aan namens de Adviesraad sociaal domein Heusden. 
 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen: Geen 
b. Ingekomen stukken: Geen 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 26 oktober 2020 

Het verslag  wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 
Mevrouw Bakker vraagt welke actie de secretaris heeft ondernomen naar aanleiding van de in de vorige 
vergadering besproken uitnodiging. De secretaris heeft deze met de manager van de afdeling besproken. 
Binnen Baanbrekers zal de werkgroep communicatie in relatie tot rechtmatigheid starten. Deze werkgroep 
zal zich richten op begrijpelijke en effectieve communicatie met de kandidaat. 
 

 

4 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris licht toe dat volop gewerkt wordt aan het zoeken van geschikte werkplekken voor de 
medewerkers van de cleanroom om hen per 1 januari 2021 een geschikte werkplek te kunnen bieden. Zeer 
recent is een nieuw project gestart bij Hema. 
 

 

5 Uitvoering Tozo 

Tozo- 3 is inmiddels ingegaan en zal lopen tot juli 2021. De actuele stand van zaken wordt na 30 november 
opgesteld en nagezonden aan de leden van de raad. 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 Kaderbrief 

De raad is positief over het project Integrale ketenbenadering. Ze denkt dat dit project vanwege een betere 
samenwerking met gemeenten en overige partners, de dienstverlening zeker ten goede zal komen. 
De raad mist in de brief nog wel de aandacht voor de klant. De raad vindt dat er meer maatwerk geboden 
zou moeten worden. 
 
Daarnaast heeft de raad zorgen over de manier waarop Baanbrekers nu actief is in de arbeidsmarktregio 
Midden-Brabant. De raad heeft de indruk dat er te veel op de regio geleund wordt. Het is de raad niet 
helder hoe er precies met elkaar samengewerkt wordt. 
In de kaderbrief wordt gesproken over het regionale uitvoeringsplan dat wordt opgesteld door de 
centrumgemeente Tilburg. De voorzitter geeft aan dat de participatie in de regio niet betrokken is bij dit 
plan. Hij vindt dit een slechte ontwikkeling en heeft hier grote zorgen bij.  
De raad vraagt aan het DB hoe de participatie ten aanzien van dit regionale uitvoeringsplan tot stand kan 
komen. 
 
Verder uit de raad haar zorgen over de kosten die een nieuwe huisvesting met zich mee brengt. De raad 
vindt dit een slechte investering van de middelen. Mocht er gekozen worden voor huisvesting op een 
andere locatie, dan wil de raad graag betrokken zijn bij de keuze voor een nieuwe locatie. 
 

 

7 Rondvraag en sluiting 

De secretaris maakt aan de hand van de vergaderplanning van het DB een planning voor 2021 en mailt 
deze rond. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 25 januari 2021 

 

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   

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

De heer F. van Wel, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

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

Mevrouw C. Kleijssen, jurist Baanbrekers (verslaglegger)  

 

Gasten: de heren Willem Adriaanssen en Joris van den Berg van Hevo i.v.m. agendapunt 4; de heer 

Govert Schermers, manager B&C a.i. in verband met de agendapunten 4 en 5. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet naast alle AB-leden de heren van Hevo en de heer 

Schermers welkom. 

 

a) Stand van zaken TOZO inclusief bijlage 

De heer Van Tuyl vraagt of het mogelijk is het totale ontvangen bedrag door de gemeenten dat naar 

Baanbrekers gaat en het totaal aan inmiddels uitgekeerde bedragen door Baanbrekers op te gaan 

nemen in het overzicht, zodat we als gemeente zien wat we aan gelden overhouden?   

De heer Van Oudheusden antwoordt dat de Tozo gelden afkomstig zijn van het Rijk en niet van de 

gemeenten. Er zijn geen overschotten aan uit te keren gelden die voor gemeenten beschikbaar 

kunnen komen en de uitvoeringskosten zijn voor iedere gemeente per soortgelijke situatie gelijk.  

De heer Van Tuyl vraagt of deze kosten zijn meegenomen in de actualisatie van de begroting.  

De heer Schermers antwoordt dat er over deze kosten in de Beraps wordt gerapporteerd.   

De heer Van Tuyl zegt dat staatssecretaris van financiën Van Huffelen heeft opgeroepen tot het 

kwijtschelden van schulden en vraagt of dit mogelijk ook consequenties heeft voor Baanbrekers in 

het kader van de terugvorderingen.  

De heer Schermers antwoordt dat dit enkel nog een oproep is en dat we nog zouden moeten 

onderzoeken of dit mogelijk consequenties kan gaan hebben.  

Mevrouw Van Gessel zegt dat het voor haar niet duidelijk is wat nu uitvoeringskosten zijn voor Tozo 

die vergoed worden en welke kosten (nog) niet vergoed worden.  

De heer Schermers antwoordt dat de uitvoeringskosten ook voor een deel bestaan uit kosten die we 

nu nog niet in beeld hebben bijvoorbeeld kosten die gemaakt moeten gaan worden voor 

terugvordering. Ook komt de uitvoering van Tozo 4 eraan en ook daaraan zitten kosten die we nu 

nog niet inzichtelijk hebben.  

De heer Blankers zegt dat Baanbrekers nu weet wat ze aan uitvoeringskosten voor uitvoering van de 

Tozo heeft gemaakt, maar dat er nog kosten gaan komen en dat de vraag blijft hoeveel van die 

kosten er ook gecompenseerd gaan worden.  
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De heer Schermers vult aan dat Baanbrekers hierover reeds in de tweede berap 2020 heeft 

gerapporteerd. Baanbrekers heeft namelijk de uitvoeringskosten inzichtelijk die nu gemaakt zijn, 

maar we weten nog niet wat er in de staart van de uitvoering van de Tozo gaat gebeuren dus o.a. de 

terugvordering en Tozo 4. Daar hebben we namelijk nog geen zicht op en kennen we dus ook de 

kosten daarvan nog niet.  

 

Het AB besluit kennis te nemen van de stand van zaken TOZO. 

 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken aan de orde. 

 

3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 14 december 2020 

Het verslag van de AB-vergadering van 14 december 2020 wordt vastgesteld. 
 
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 14 december 2020 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 14 december 2020 wordt vastgesteld. 
 
c) Termijnkalender AB van 25 januari 2021 

De termijnkalender d.d. 25 januari 2021 wordt vastgesteld. 
 

4. Huisvesting Baanbrekers 

De heren Adriaanssen en Van den Berg van Hevo houden een presentatie over de huisvesting voor 

het AB. De gehouden presentatie zal worden verstrekt aan de AB leden.  

De voorzitter vraagt of er n.a.v. deze presentatie vragen zijn.  

Mevrouw Van Gessel zegt dat er tijdens de presentatie is gesproken over een onveilige 

werkomgeving die zou bestaan en vraagt of dit in de praktijk ook daadwerkelijk onveilige 

werksituaties oplevert. 

De heer Adriaanssen zegt dat dit te maken heeft met onveiligheid die medewerkers ervaren, omdat 

er sprake is van een open gangenstructuur in één zone/gebouw, waardoor (doelgroep) cliënten ook 

medewerkers kunnen treffen. De huisvesting zou wat dat betreft beter moeten worden afgeschermd 

waardoor niet iedereen zo maar overal in de gebouwen kan komen.  

De heer Van den Hoven zegt dat eenieder weet dat het met de huisvesting van Baanbrekers slecht is 

gesteld en dat er wat moet gebeuren. Hij vraagt of er ook gekeken is naar het mogelijk vestigen van 

Baanbrekers in een andere gemeente, omdat in het stuk wordt gesproken over een locatie in 

Waalwijk.  

De heer Schermers antwoordt dat er inzake het vestigen van Baanbrekers ambtelijk overleg is 

gevoerd met de gemeente Waalwijk, omdat het uitgangspunt is geweest dat Baanbrekers zich zo 

centraal mogelijk in het werkgebied vestigt.  

De heer Van den Hoven vraagt of er dan wel is bekeken of Baanbrekers zich op andere locaties in 

Waalwijk zou kunnen vestigen. 

De heer Schermers geeft aan dat hier inderdaad naar is gekeken, dat er zelfs is gekeken naar het 

‘opknippen’ van Baanbrekers in een productiedeel en een overig deel, maar dit alles geen resultaat 

heeft opgeleverd daar er volgens de gemeente Waalwijk geen goede beschikbare alternatieven zijn 

binnen de gemeente.  

De heer Van den Hoven vraagt of het mogelijk is om de boekwaarde gespecificeerd per gebouw op te 

nemen in het rapport. 
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De heer Schermers zegt dat dit kan, maar vraagt zich af wat dit oplevert voor het uiteindelijke 

resultaat. 

De heer Van den Hoven vindt dit wel belangrijke informatie voor het AB.  

De heer Veldkamp zegt dat in het voorstel wordt gevraagd om één van de varianten verder te gaan 

onderzoeken, maar dat als hierop positief wordt besloten er dan al wel richting wordt gegeven aan 

deze plannen. Hij vindt de voorbereidingstijd op dit moment te kort om nu hierop een goed besluit 

te kunnen nemen. Bovendien is hierover niet eerder binnen het AB gesproken. Hij zegt te begrijpen 

dat de huidige huisvesting van Baanbrekers verre van ideaal is, en dit ook bekend is bij eenieder, en 

dat de aangegeven optie van nieuwbouw op de huidige locatie ook een reële optie is. Echter, er is 

een groot aantal vragen waarover eerst duidelijkheid moet komen. De vragen zijn de volgende: Hoe 

staat het met de herziening van de gemeenschappelijke regeling; de koers ‘kom in beweging’ is nog 

in uitvoering en niet te overzien is welke invloed deze koers heeft op de toekomstige huisvesting; zijn 

er binnen de regio nog slimme samenwerkingsverbanden te realiseren, bijvoorbeeld met de 

Diamantgroep of aangrenzende gemeenten; door het vermarkten van de pmc’s worden cliënten 

extern geplaatst en zijn niet meer fysiek in de gebouwen aanwezig. Is dit meegenomen in de 

toekomstige capaciteit; wat is de boekwaarde van de huidige panden; financieel, de jaarlijkse 

exploitatielasten stijgen van € 1.336.763 naar € 1.532.000, oftewel een toename van € 195.237,- 

waarvan € 100.000,- als structurele stelpost in de begroting is opgenomen. Een nauwkeurige raming 

van de kosten kan pas gegeven worden na het opstellen van het programma van eisen. Als er met 

een voorstel naar de raad wordt teruggegaan, kunnen we er dan vanuit gaan dat de exploitatielasten 

gelijk blijven; door de coronacrisis is thuiswerken een nieuwe vorm van werken geworden. Hoe ziet 

Baanbrekers dit voor de toekomst en zijn er minder kantoorwerkplekken nodig; is er goed gekeken 

naar het toekomstige bestemmingsplan en wat wil men in de toekomst; de huidige toekomstvisie 

beslaat 15 – 20 jaar maar we willen investeren voor 40 jaar. Wat zijn de gevolgen als er eerder een 

andere keuze wordt gemaakt; zijn er alternatieve locaties onderzocht? 

De heer Van Oudheusden geeft aan dat inderdaad nu wordt gevraagd aan het bestuur om in te 

stemmen met een volgende stap in het proces gericht op voorkeursvariant 2, waarna uitwerking en 

de definitieve besluitvorming door het bestuur pas na de zomer gaat plaatsvinden. 

M.b.t. de herziening van de GR zal het AB in een extra AB vergadering op 15 maart a.s. worden 

meegenomen in de resultaten. Vanuit de gehouden evaluatie van deze GR is in ieder geval 

geconcludeerd door alle samenwerkende gemeenten dat Baanbrekers bestaansrecht heeft en dat 

het ook financieel naar wens gaat; wat betreft het koersdocument ‘kom in beweging’ is er voor 

gekozen om met de pmc’s wasserij en cleanroom te stoppen. Dit betekent niet dat we er voor kiezen 

om met de andere pmc’s te gaan stoppen, sterker nog, we gaan de leer- werkstructuur van 

Baanbrekers juist meer inrichten op het kunnen leren en werken in kansrijke beroepen en branches 

in de markt, zoals bijvoorbeeld de zorg, de techniek en logistiek; m.b.t. de huisvestingsplannen is er 

nadrukkelijk gekeken naar datgene wat wordt gedaan door de arbeidsmarktregio, maar daarnaast is 

uitgegaan van het gezamenlijke uitgangspunt dat we juist als samenwerkende Langstraat gemeenten 

lokaal en sub regionaal te werk willen gaan tenzij, …; m.b.t. een eventuele samenwerking met de 

Diamantgroep moet tevens gedacht worden aan de afstanden die medewerkers vanuit de doelgroep 

hierdoor moeten gaan overbruggen, waarbij er daarnaast voldoende werk voor deze mensen in de 

eigen regio aanwezig is; het klopt verder dat de jaarlasten op basis van de voorgelegde 

huisvestingsplannen structureel met € 100.000,- toenemen. Echter, de jaarlasten gelijk houden met 

de huidige jaarlasten is onmogelijk, omdat ‘niets doen’ geen optie is gezien de slechte staat van de 

gebouwen. Als we de huidige jaarlasten gelijk houden zullen we, gezien de onderhoudskosten die we 

krijgen en het moeten gaan voldoen aan allerlei duurzaamheidsnormeringen, ook niet gaan 

uitkomen; m.b.t. het thuiswerken is gerekend met een 0,75 norm, waarbij we aan de voorzichtige 
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kant zitten en deze norm dus nog kan worden bijgesteld. Daarbij opgemerkt dat Baanbrekers m.b.t. 

het thuiswerken nog niet zo ver is als de meeste overheidsorganisaties. 

De heer Veldkamp zegt dat de antwoorden die nu zijn ontvangen belangrijke informatie is waarmee 

we terug moeten naar de raad.    

De voorzitter geeft aan dit nu juist de reden is waarom we nu met het AB bespreken dat we nog 

graag verder verdiepend onderzoek willen doen naar de huisvestingsplannen voordat we hierover 

een besluit willen gaan voorleggen aan het AB kort na de zomer. 

De heer Van Kleij zegt te begrijpen dat er wat moet gebeuren, maar is van mening dat de periode om 

te gaan besluiten kort na de zomervakantie wel erg krap is. 

De heer Van den Hoven vertelt dat de AB leden een stevig verhaal hebben uit te leggen aan de raden 

en dat de jaarlijkse lasten met € 100.000,- toenemen geen fijne uitleg is. De raad verwacht dat we 

een financieel uitgangspunt formuleren en dat we nu niet weer met exploitatielasten een verschil 

kunnen maken. 

De voorzitter merkt op dat de huidige panden economisch zijn afgeschreven, waardoor de huidige 

kapitaallasten niet representatief oftewel te laag zijn. Dit betekent dat de kapitaallasten de komende 

jaren hoger zullen worden door o.a. duurzaamheidsinvesteringen. Hij geeft aan dat dit dus niet 

gecontinueerd kan worden op hetzelfde niveau.  

De heer Van den Hoven vraagt of we ook te maken hebben met een onderhoudsvoorziening om te 

kunnen voorzien in een behoorlijk gebouw.  

De heer Schermers antwoordt dat de stortingen in de onderhoudsvoorziening verlaagd zijn en voor 

de duurzaamheidsinvesteringen de komende jaren tot ca. 1 miljoen Euro geïnvesteerd moet worden. 

Daarnaast zijn inderdaad de huidige exploitatielasten niet representatief voor dat wat er de 

komende jaren nog aan lasten zal gaan komen om in ieder geval datgene te bestendigen van wat we 

nu hebben. In het kader van de DIM dagen, waardoor bij extreem warme dagen gebouwen moeten 

sluiten, is reeds ca. € 70.000,- per jaar aan kosten gemoeid die we dus al jaarlijks kunnen besparen.  

De heer Van Hamond zegt het rapport van Hevo als kwalitatief goed en uitvoerig te beschouwen en 

ook scenario 2 te begrijpen, maar hij vraagt of de grondprijs per vierkante meter van € 100,- niet aan 

een te lage kant is. 

De heer Adriaanssen antwoordt dit bewust te hebben gedaan. De gemeente Waalwijk heeft hiervoor 

klaarblijkelijk geen richtprijs, waardoor i.c. de richtprijs van de gemeente Tilburg is gevolgd. Hij 

vervolgt dat de prijs anders is als deze grond als woningbouwgrond verkocht gaat worden.  

De heer Van Hamond vraagt of de voorzitter weet wat de grondprijs in Waalwijk is. 

De voorzitter antwoordt de prijs van € 100,- de vierkante meter geen verkeerde prijs te vinden.  

De heer Brekelmans geeft aan voorkeursvariant 2 begrijpelijk te vinden en dat er iets moet gebeuren 

omdat je dit ook ziet als je door de gebouwen van Baanbrekers loopt. De bedragen van de 

boekwaarde en ingeboekte initiële lasten zullen wel nauwkeuriger gaan worden. Hij vraagt wanneer 

Baanbrekers op het punt komt om de pmc’s wel of niet open te houden. Binnen de pmc’s zijn veelal 

de Wsw medewerkers werkzaam en de doelgroep neemt gestaag af volgens de cijfers.  

De heer Schermers antwoordt dat er inderdaad een afbouw plaatsvindt van de Wsw doelgroep, maar 

dat andere doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt er nog steeds zijn en de komende 

jaren zeker niet zullen afnemen. En natuurlijk zal Baanbrekers proberen deze mensen extern te werk 

te stellen, maar de flexibiliteit, namelijk omdat dit niet altijd lukt of mensen terugkomen, moet 

worden behouden. Er moet dus qua huisvesting worden uitgegaan van een concept dat juist kan 

inspelen op deze benodigde flexibiliteit.  

De heer Brekelmans zegt dat de gemeente Loon op Zand inmiddels leergeld heeft betaald m.b.t. 

dergelijke dossiers en er vanuit de rekenkamer aanbevelingen zijn gekomen voor de gemeente hoe 
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een dergelijk groot project te beheersen en te sturen. Deze aanbevelingen zal hij ook aan 

Baanbrekers (mevrouw Kleijssen) toesturen.   

De voorzitter vertelt dat het daarom ook belangrijk is om nu eerst akkoord te geven op de gevraagde 

verdiepingsslag, waardoor er meer duidelijkheid en inzicht in het dossier wordt verkregen. 

De heer Brekelmans zegt dat eenieder de noodzaak van de nieuwbouw van Baanbrekers inziet, maar 

dat hij van tevoren afspraken wil maken over goede projectbeheersing.  

De heer Van Tuyl vraagt wat de definitieve keuze gaat worden m.b.t. de varianten aan nieuwbouw 

op het eigen terrein en wat is de reden voor deze varianten.  

De heer Adriaanssen antwoordt dat er gaande de rit ideeën zijn ontstaan en vandaar dat beide 

varianten zijn opgenomen in het rapport. Ook dit is onderwerp van verder onderzoek en mede 

afhankelijk van wat met de resterende grond gaat gebeuren en welke gebouwen mogelijk verkocht 

kunnen worden.   

De heer Van Hamond vraagt of is onderzocht om het winkelgedeelte van Twiddus bijvoorbeeld in het 

centrum van Waalwijk te vestigen. Daarnaast geeft hij aan dat de rente nu erg laag is en dat er 

mogelijk bij de BNG nu al een lening voor 40 jaren kan worden aangegaan, voordat de rente dadelijk 

gaat stijgen.  

De heer Schermers zegt dat het mooi zou zijn als we inderdaad spoedig van de lage rente gebruik 

kunnen maken. Dit zal afhankelijk zijn van het feit dat we over dit onderwerp in september a.s. 

kunnen besluiten en moeten we dan ook in september a.s. bekijken. Wat betreft de winkel van 

Twiddus is er sprake van een denklijn die nog nader onderzocht moet worden om het aanbod 

dichterbij de klant te brengen en daarmee winkels mogelijk decentraal te vestigen in de drie kernen 

van de gemeenten.  

De heer Blankers zegt dat hij merkt dat een aantal AB leden discomfort ervaren om nu akkoord te 

geven op het voorliggende voorstel. Hij vervolgt dat eenieder van mening is dat er iets moet 

gebeuren met de gebouwen van Baanbrekers, maar een aantal AB leden zich oncomfortabel voelt 

om deze stap nu al te zetten daar zij nog veel vragen hebben waarop ze eerst antwoord willen 

hebben voordat ze richting hun raad kunnen. Hij zegt dat er naar zijn mening geen onwil is bij het DB 

en bij de directie van Baanbrekers om deze stukken te betrekken bij een latere besluitvorming over 

dit onderwerp.  

De voorzitter zegt dat hij hiermee toch wordt overvallen daar nu een proces is ingegaan. Bovendien 

wordt er enkel gevraagd om nu eerst een verdiepingsslag te maken, voordat besluitvorming hierover 

plaatsvindt. Hij vraagt wat het AB hiervan vindt, en of het AB eerst nog vragen beantwoord wil 

hebben voordat ze het verdere proces ingaan.  

De heer Van den Hoven wijst op het creëren van meer ruimte voor de AB leden om ook de raden 

mee te nemen in dit onderwerp en dan de uitkomsten van de te maken verdiepingsslag mee te 

nemen in de besluitvorming na de zomer.  

De heer Blankers vult aan het ook handig te vinden voor Baanbrekers dat de AB leden comfort 

ervaren bij dit onderwerp en hij vindt het dus nu prima een tussenstapje in te bouwen. Immers, 

iedereen wil het goede voor Baanbrekers en daarvoor moeten de AB leden ook tijd krijgen.  

De voorzitter concludeert dat er nu dus nog onvoldoende draagvlak is bij het AB om akkoord te 

kunnen geven op het kunnen uitvoeren van de verdiepingsslag. Er leeft nog een aantal vragen 

waarop eerst antwoord moet komen. Tevens dient er kennis genomen te worden van de 

aanbevelingen van de rekenkamer van de gemeente Loon op Zand. Hij vervolgt dat de 

besluitvorming over het uitvoeren van de verdiepingsslag dan wordt doorgeschoven naar de 

volgende AB vergadering van 15 maart a.s. 

De heer Van Kleij geeft aan dat het nemen van een besluit hierover in de volgende AB vergadering 

prima is, waardoor, gezien de ervaringen bij de gemeente Loon op Zand, de AB leden meer tijd 
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krijgen en meer duidelijkheid over nog bestaande vragen, ook om zo de raad goed te kunnen 

meenemen.  

De voorzitter zegt dit gehoord hebbende de besluitvorming over agendapunt 4 ‘huisvesting 

Baanbrekers’ aan te houden. Nog bestaande vragen en opmerkingen inzake dit punt moeten uiterlijk 

donderdag 11 februari a.s. worden aangeleverd per mail aan mevrouw Kleijssen, waarna deze 

vragen schriftelijk beantwoord zullen worden en met de stukken voor 15 maart a.s. worden 

meegestuurd. Het punt ‘huisvesting Baanbrekers’ zal opnieuw worden geagendeerd voor de AB 

vergadering van 15 maart a.s. 

 

Het AB besluit: 

▪ het agendapunt ‘huisvesting Baanbrekers’ aan te houden; 

▪ vragen inzake dit onderwerp uiterlijk donderdag 11 februari a.s. aan te leveren per mail bij 

mevrouw Kleijssen; 

▪ het onderwerp ‘huisvesting Baanbrekers’ opnieuw te behandelen in de AB vergadering van 

15 maart a.s. 

 

5. Geactualiseerde begroting 2021 

Het AB besluit de actualisatie van de begroting 2021 inclusief de 1e begrotingswijziging vast te 

stellen. 

 

6. Vergoeding DB leden niet zijnde wethouders 

De voorzitter licht kort toe dat wordt voorgesteld om voor de externe DB leden, zijnde niet 

wethouders, eenzelfde (presentatie-) vergoeding vanaf 1 januari 2021 toe te kennen als voor de AB 

leden zijnde niet wethouders i.v.m. het bijwonen van de DB vergaderingen.   

 

Het AB besluit een vergoeding voor het bijwonen van de DB vergaderingen (presentiegelden) aan de 

(twee) DB leden zijnde niet wethouders vanaf het jaar 2021 vast te stellen. De hoogte van de 

vergoeding is conform de hoogte van de vergoeding die in deze wordt toegekend als presentiegelden 

aan de AB leden zijnde niet-wethouders.   

 

7. Mededelingen en Rondvraag 

 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 15 maart 2021 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 25 januari 2021 

1 

 

1.   Opening 
a) Stand van zaken TOZO, inclusief bijlage 

 

 
Dit wordt ter kennisname aangenomen 
 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 

 
  

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 14 december 2020 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2020 
c) Termijnkalender AB d.d. 25 januari 2021 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 14 december 2020 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2020 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 25 januari 2021 vast te stellen.  
 

4. Onderzoek Herhuisvesting Baanbrekers Besloten wordt: 

▪ het agendapunt ‘onderzoek herhuisvesting Baanbrekers’ aan te houden; 

▪ vragen inzake dit onderwerp uiterlijk vrijdag 26 februari a.s. aan te leveren bij 

Baanbrekers; 

▪ het onderwerp ‘onderzoek herhuisvesting Baanbrekers’ opnieuw te behandelen in 

de AB vergadering van 15 maart a.s. 

5.  Geactualiseerde begroting 2021 Besloten wordt de actualisatie van de begroting 2021 inclusief de 1e begrotingswijziging vast 

te stellen. 

6. Vergoeding DB leden zijnde niet wethouders 

 

Besloten wordt een vergoeding voor het bijwonen van de DB vergaderingen 

(presentiegelden) aan de (twee) DB leden zijnde niet wethouders vanaf het jaar 2021 vast te 

stellen. De hoogte van de vergoeding is conform de hoogte van de vergoeding die in deze 

wordt toegekend als presentiegelden aan de AB leden zijnde niet-wethouders.   

 

 
Voor akkoord d.d. 15 maart 2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 15.03.2021 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 25 
januari 

15* 
maart 
(extra) 

12  
april 
 

31 
mei 
 
 

28  
juni 

18  
oktober 
 

13  
Decem- 
ber 

X 
januari 
2022 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7  

Evt. stand van zaken ‘kom in beweging’ koers B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Baanbrekers  
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening SBW en Stichting Fidant 2020 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2020 Ruelong BV 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Ontwerp begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 
Baanbrekers 

B-stuk   Ontwerp 
 

 Def/zien-
swijzen 

   

Geactualiseerde Begroting 2021  B-stuk          

Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2023 B-stuk         

Berap 2021 B-stuk     1e Berap 2de Berap   

Managementletter 2020  A-stuk         

Geactualiseerde begroting 2022 B-stuk         

Normenkader rechtmatigheid 2021 B-stuk         

Controleprotocol Baanbrekers 2021 B-stuk         

Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2021 B-stuk         

Behandeling van nieuw concept GR Baanbrekers  B-stuk         

Herhuisvesting Baanbrekers (onderzoek) B-stuk         

Actualisatie mandaat- volmachtregelingen  B-stuk         

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

Vergaderplanning 2022 DB en AB B-stuk         
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Voorstel inzake 
 

Onderzoek naar herhuisvesting Baanbrekers 

Steller Govert Schermers 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  AB 15 maart 2021 

Beslispunten 
 

1. Kennis nemen van het HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek 
huisvestingsscenario’s en globaal programma van eisen’; 

2. Instemmen met de lijn dat de variant ‘niets doen’ met onze gebouwen geen 
optie meer is en dat er daarmee drie varianten zijn voor een vervolg; 

3. Kennis nemen van de aanvullende informatie welke gevraagd is in het AB 
van 25 januari jl.; 

4. Kennisnemen en vaststellen van de n.a.v. de behandeling op 25 januari 
2021 gestelde vragen en de daarop geformuleerde antwoorden (bijlage 4); 

5. Vaststellen van het verder uitwerken c.q. onderzoeken van 
voorkeursvariant 2 en deze verdere uitwerking ter besluitvorming voor te 
leggen aan het bestuur kort na de zomer. 
 

Financiële 
gevolgen 

Verdieping en nader onderzoek kost circa € 25.000 - € 30.000 (te concretiseren 
op basis van offerte-aanvraag); taxatiekosten worden geschat op € 10.000. In 
totaliteit: € 40.000. Deze kosten zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 
2021. 

Formatie 
gevolgen 

Gezien de complexiteit en omvang van het traject zal specifieke expertise 
ingehuurd worden via een bouw-specialistisch adviesbureau om de 
vervolgstappen met ons uit te voeren. 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Diverse 
momenten  

Govert 
Schermers 

Het rapport van HEVO is tot stand gekomen 
met een brede vertegenwoordiging uit de 
organisatie. Daarnaast is overleg gevoerd met 
WeenerXL (’s-Hertogenbosch), aangezien deze 
organisatie thans in een nieuwbouwtraject zit 
en met WSD (Boxtel) omdat ook deze 
organisatie doende is met vernieuwbouw. 
Er is voor de eerste keer ook uitgebreid over 
gesproken tijdens de AB-vergadering van 25 
januari 2021 en, zoals besloten op 25 januari 
2021, zijn daarna door de drie gemeenten 
vragen gesteld die als bijlagen-onderdeel 
uitmaken van dit voorstel, inclusief de 
antwoorden op deze vragen (bijlage 4).    

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

Zie voorstel.  
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Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

15 maart 
2021 
 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/ 
afgewezen/aangehouden: 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 
 
 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Website/intranet n.v.t.  

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Ja Geen 

Anders n.v.t.  

 

Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

Inleiding 
Het voorliggende voorstel is het eerste voorstel aan uw AB ter vaststelling en vloeit voort uit een 
aantal eerdere documenten welke u hebt vastgesteld: 

• Oktober 2019:  Voorstel Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen; 

• Mei 2020:  Jaarrekening 2019; 

• Juni 2020:  Berap I 2020; 

• Juli 2020:  Begroting 2021. 
 

 
Oktober 2019: vaststelling van Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen. Hiermee werd invulling 
gegeven aan de opmerking van Gedeputeerde Staten bij het goedkeuren van de begroting 2019, dat 
uiterlijk bij de begroting 2020 de lasten van planmatig groot onderhoud op de juiste wijze in de 
begroting verwerkt moesten worden. Bij de behandeling in het AB werd gesproken over wat te doen 
met de gebouwen en door de toenmalig directeur aangegeven dat er intern een werkgroep van start 
was gegaan om te bekijken wat er op de korte termijn (tot en met 2020) moet gebeuren en wat op de 
langere termijn. Aangegeven werd dat een aantal zaken moest worden opgepakt vanwege 
achterstallig onderhoud en omdat er anders problemen ontstonden met bijvoorbeeld de veiligheid 
van mensen. “Wat betreft hetgeen op de lange termijn moet gaan gebeuren zal inderdaad in 
samenhang met de vastgestelde koers worden bepaald. Daarbij zal dus telkens aan de orde zijn wat 
doen we nog wel en wat niet. Dit betekent dat er mogelijke begrote onderhoudsinvesteringen op de 
lange termijn alsnog komen te vervallen. Ook zullen we op de lange termijn kijken naar de 
duurzaamheid van investeringen”.  
 
In mei 2020 heeft u de jaarrekening 2019 vastgesteld, waarin is aangegeven in 2019 begonnen te zijn 
met planontwikkeling rond de huisvesting: 
“In 2019 is begonnen met planontwikkeling rond de huisvesting. De consequenties van de nieuwe 
koers, in combinatie met de staat van onderhoud/gedateerdheid van de bebouwing, maken dat er 
nagedacht moet worden over de toekomstige huisvesting van Baanbrekers. Hierbij speelt tevens de 
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behoefte een meer up to date kantoorconcept te kunnen hanteren en de behoefte activiteiten en 
werkzaamheden minder versnipperd/verkokerd te kunnen uitvoeren”. 
 
In Berap I over 2020, welke u 6 juni 2020 heeft vastgesteld, is opgenomen: 
“Vanaf het voorjaar 2020 is de huisvesting integraal onder de loep genomen. Daarvoor is eerst een 
vlekkenplan opgesteld dat uitgewerkt moet worden in een Programma van Eisen om zo een begroting 
te kunnen opstellen. Waarschijnlijk zullen onderdelen van het DMJOP niet uitgevoerd gaan worden als 
onderhoud, maar komen deze punten aan bod bij renovatie. Dit moet in 2020 duidelijk worden. Door 
de Corona-crisis veranderen de inzichten en richtlijnen voor gebouwinrichting en werkplekken 
behoorlijk en ook deze punten dienen meegenomen te worden in het Programma van Eisen. In het 
najaar zal besluitvorming moeten plaatsvinden over hoe verder met onze huisvesting”. 
 
In de in juli 2020 door het AB vastgestelde begroting voor dit jaar, is dit opnieuw aan de orde gesteld. 
Daarbij is ook aangegeven dat de verduurzaming van onze gebouwen (lager energiegebruik) een 
thema is en “In de toekomst zijn daarom keuzen nodig tussen (grootschalig) onderhoud en/of 
(ver)nieuwbouw. In 2019 heeft dat geresulteerd in een eerste ‘vlekkenplan’ om tot een andere indeling 
van de werkzaamheden te komen”. 
In die begroting is aangekondigd dat in 2020 met een architect/ bouwkundig bureau verdere 
gedachtevorming zal plaatsvinden over dit vraagstuk en dat afhankelijk van de uitkomsten en 
adviezen, verdere plan- en besluitvorming (moeten) moet worden voorbereid. 

 
Tijdens de kennismaking met de raden van Heusden op 28 september 2020 (fysiek) en Loon op Zand 
op 26 november 2020 (digitaal) heeft directeur Van Oudheusden vanuit zijn ‘eerste 100 dagen’ aan 
de raadsleden ook aangegeven dat herhuisvesting een belangrijk speerpunt is. 
 
In dit voorstel wordt: 
1. Teruggekeken op de vergadering van het AB van 25 januari 2021 en de informatie die daarbij 

gevraagd is; 
2. gekeken naar de knelpunten van de huidige bebouwing; 
3. een beschrijving gegeven van het doorlopen traject met HEVO; 
4. de variant 2: nieuwbouw huidige locatie, nader toegelicht; en 
5. beschreven hoe verder. 
 
Punt 1. is een aanvulling op het voorstel van 25 januari jl., de overige punten 2. t/m 5. hebben toen 
ook voorgelegen en zijn gezien de te nemen besluiten andermaal opgenomen. 
 
1. Terugblik AB 25 januari 2021 
Tijdens de AB-vergadering heeft HEVO de uitkomsten van haar rapport aan de AB-leden toegelicht. 
Naar aanleiding van de behandeling van het voorliggende voorstel zijn drie aandachtspunten 
meegegeven: 
 Geef inzicht in de boekwaarde van de huidige bebouwing (vier gebouwen); 
 neem kennis van het rekenkamerrapport van de Rekenkamercommissie Loon op Zand; 
 geef een doorkijk van de ontwikkeling van Baanbrekers voor de toekomst (′bestaansrecht′) in  
     relatie tot het benodigde ruimtebeslag voor nieuwbouw. 
 
Bovenstaande vragen worden hieronder beantwoord. De overige vragen worden separaat 
beantwoord in bijlage 4.  
 
Op voorhand: uit de vragen lijkt het alsof AB-leden verwachten met het voorliggende besluit te 
moeten instemmen met nieuwbouw. Dat is niet het geval. Uit deze eerste fase van verkenning van 
mogelijkheden voor de toekomst van huisvesting van Baanbrekers, is gebleken dat we ‘iets’ moeten 
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doen met onze huisvesting en wordt een voorkeursvariant voorgelegd om verder te verkennen en uit 
te werken. Veel vragen dienen en kunnen juist in de vólgende fase opgepakt en beantwoord te 
worden, reden waarom het voorliggende voorstel vraagt die uitwerking te mogen doen. 
 
Ad : boekwaarde gebouwen 
De (geactualiseerde) boekwaarde1 van de huidige vier gebouwen is per 1 januari 2021 als volgt 
(afgerond; exclusief de grond): 
 

Gebouw 1: € 1.298.000 
Gebouw 2: €    175.000 
Gebouw 3: €    113.000 
Gebouw 4: €     797.000+ 
Totaal         € 2,38 miljoen (1 januari 2021) 
 

De boekwaarde neemt overigens in 2021 met € 311.500 af en gaat naar € 1,76 miljoen eind 2022 
(minus € 310.500 in 2022). Een deel van de boekwaarde zal afgeschreven moeten worden. De 
afschrijving van de boekwaarde is, behoudens de verkoop van opstallen (zie hierna), niet 
meegenomen in de businesscase. Reden is dat het lastig te bepalen is wanneer en hoe hoog deze 
kosten zijn en dit een boekhoudkundig vraagstuk is: afboeking vindt plaats op moment van sloop, 
dus de boekwaarde zal over 1-2 jaar lager zijn dan bovenstaande opgave.  
Tegenover de boekwaarde staan: 

• Verkoopwaarde van alle opstallen voor een totale verkoopwaarde van € 700.000 (zie HEVO-
rapport). Deze opbrengstaanname dient in een volgend stadium nader bepaald te worden door 
een taxateur en/of makelaar en verlagen dus het af te boeken bedrag. Daarnaast is de 
beschreven € 700.000 een percentage van de boekwaarde; HEVO noemt dit “een conservatief 
uitgangspunt”; 

• eventueel behoud van gebouwen (bijvoorbeeld het handhaven van het nieuwste gebouw, 
gebouw 4); 

• het kunnen laten vrijvallen van de MJOP-voorziening gebouwonderhoud. Deze kan vrijvallen 
omdat bij nieuwbouw weer van ‘voor af aan’ voor onderhoud gereserveerd wordt. Dat is 
mogelijk omdat als alles nieuw is, er nog geen bedrag gespaard hoeft te zijn voor onderhoud.  
Deze is bij het niet/alleen strikt noodzakelijk plegen van onderhoud aan de gebouwen over circa 
2 jaar ongeveer € 1.230.000 (feitelijk € 1,7 miljoen maar € 470.000 is al voorzien in te zetten, zie 
ook technische vragen, vraag 21 in bijlage 4). Bij sloop kan de onderhoudsvoorziening vrijvallen, 
en zal de boekwaarde ineens worden afgeschreven. Het samenvallen van die twee momenten, 
dus in dezelfde jaarrekening vrijval én afschrijving levert per saldo een restpost. Tegelijkertijd zal 
de verkoopwaarde van de grond zijn toegenomen, zie hierna. 
Wordt niet voor nieuwbouw gekozen, zal de voorziening gebouwonderhoud daarentegen heel 
hard nodig zijn. 

 
De ‘boekwaarde’ van de gronden onder de gebouwen is in totaliteit € 438.000 (totale boekwaarde 
bepaald naar rato van het oppervlakte van de gebouwen). Het is overigens niet doen gebruikelijk 
om te spreken over de boekwaarde van grond, omdat grond (vrijwel) waardevast is2. Tegenover 
deze ‘boekwaarde’ staat zoals aangegeven een verkoopwaarde van de grond voor € 100/m2 (onder 
de gebouwen naar rato berekend: € 1,7 miljoen). Net zoals de boekwaarde van de gebouwen zoals 
hierboven is aan aangegeven afneemt, neemt de verkoopwaarde naar moment van verkoop alleen 
maar toe. De geraamde opbrengst van € 100/m2 noemt HEVO “de onderkant van de bandbreedte”. 

                             
1 Waarde wijkt af van wat in HEVO-rapport staat, daar HEVO is uitgegaan van de boekwaardes d.d. 22-07-2020. 
2 Als iets waardevast is, is er ook geen sprake van afschrijvingen, grond ‘slijt’ immers niet. Integendeel, over het 
algemeen wordt grond meer waard, zo ook in het geval van Baanbrekers. 
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De € 1,7 miljoen zal dus op moment van verkoop hoger zijn. Zoals aangegeven, is in de volgende 
fase taxatie voorzien. 
 
Het vervolgonderzoek zal antwoord moeten geven hoe met bovenstaande afwegingen om te gaan 
en welke kosten en opbrengsten onder de streep landen. 
 
Ad : rapport Rekenkamercommissie. 
Het rapport waarop gedoeld werd, betrof ‘In Control?’ Reconstructie en analyse van de 
projectbeheersing bij de realisatie van sporthal De Werft in Loon op Zand3. Het DB van Baanbrekers  
zal waar mogelijk, rekening houden met dit rapport. In de (nieuwe) bijlage 3 is een overzicht van de 
aanbevelingen opgenomen en aangegeven hoe daar in dit traject rekening mee te houden. 
 
Ad : Ontwikkelingen voor de toekomst van invloed op benodigde huisvesting (′bestaansrecht′). 
In het Algemeen Bestuur van 25 januari jl. is al gewezen op de uitkomsten van de evaluatie van de 
Gemeenschappelijke regeling van juli vorig jaar. Met name de eerste twee conclusies zijn in dit 
kader van belang: 
“  De deelnemers zijn tevreden met het functioneren van Baanbrekers. Alle betrokkenen onder- 
       schrijven de noodzaak van samenwerken en zien het voordeel dat de drie gemeenten op dit 
       gebied daarmee ondervinden.  
    Geen van de deelnemers heeft aangegeven eraan te denken om de samenwerking op zich ter  
       discussie te stellen”.  
 

In het AB van juli 2020 werd gezamenlijk de conclusie getrokken hierover: “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”. Uitkomst van het AB van afgelopen januari, was ook dat een ieder 
inzag dat er iets moet gebeuren met de huisvesting van Baanbrekers. 
 

Los van bovenstaande, is ook de conclusie te trekken dat komende jaren een voorziening in onze 
sub-regio nodig blijft voor de medewerkers uit de doelgroep.  
 

Het huidige aantal medewerkers Sw in dienst (>450) zal als gevolg van pensionering afnemen en 
over 20 jaar nog liggen op circa 150 en rond 2050 op circa 65. Daartegenover staat de instroom 
Nieuw Beschut. De stelregel luidt dat qua volume 1/3e van de uitstroom Sw terugkeert als Nieuw 
Beschut. In theorie zou Baanbrekers in 2050 dus in ieder geval nog aan 180 mensen uit de doelgroep 
een werkplek moeten bieden.  
 

Gezien de hernieuwde landelijke aandacht en besluiten in de Tweede Kamer voor het type bedrijf 
dat Baanbrekers is en het doel dat het dient4, met een voorgestaan recht op praktijkopleidingen en 
begeleiding naar werk voor mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt/beperking, is de 
verwachting dat ‘Nieuw beschut nieuwe stijl’ leidt tot juist weer een grótere instroom.  
Tot slot stromen nog Baanafspraak-medewerkers in. Het volume van deze nieuwe doelgroep omvat 
2/3e van de uitstroom Sw. In de future state IDU wordt deze groep gerekend tot de P-wet, waar ook 
Fidant-regulier en de praktijkroute onder valt. Momenteel ‘huisvest’ Baanbrekers van deze 3 
groepen in totaal 48 medewerkers. Deze mensen maken tijdelijk gebruik van de leer-/werkstructuur 
als opstap naar een zo regulier mogelijke werkplek (baanafspraak max. 23 maanden). Hoe deze 
groep zich ontwikkelt is onduidelijk.  
Overigens liet Berenschot (zie de begroting 2020) een paar jaar geleden voor het landelijk beeld zien 

                             
3 Rekenkamercommissie Dongen, Goirle & Loon op Zand, 24 april 2020.  
4 De Tweede Kamer schaarde zich eind januari 2021 achter Initiatiefnota Van Dijk en Peters over ‘Aan de slag in 
het Sociaal Ontwikkelbedrijf […]’. 
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dat de afname Wsw wordt ‘gecompenseerd’ door Nieuw beschut en Nieuw regulier; het totaal 
neemt daarmee niet af. 
 

 Banenafspraak 
  

 Nieuw beschut 
  

 Wsw 
  

 WWB 
Aantallen x 1.000 

 
Ontwikkeling participatie 

(landelijk beeld 2019) 
 
 

 
Baanbrekers onderkent dat wij door onze conjunctuurgevoeligheid mee moeten kunnen deinen op 
verschillende economische getijden. Verwezen wordt naar een van onze uitgangspunten, die ook in 
het rapport van HEVO is opgenomen (p. 26 en als criterium in de multi-criteria-analyse, zie ook 
verderop in dit voorstel): flexibiliteit en op-/afschaalbaarheid van de huisvesting is van wezenlijk 
belang om snelle ontwikkelingen op een gezonde en financieel verantwoorde manier te kunnen 
opvangen. Dit vergt een sponswerking die op verschillende manieren ingevuld kan worden […]. 
Ervaring leert dat PMC’s veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan marktontwikkeling. Om ook hierin 
flexibiliteit te realiseren is een modulaire hoofdopzet voor productieruimten gewenst. 
 
Ten aanzien van het aantal en de aard van de PMC’s: Baanbrekers is niet voornemens nog meer 
PMC’s te sluiten/af te stoten; het kan juist zo zijn dat in de toekomst nieuwe PMC’s kunnen 
ontstaan/nodig zijn als de markt daarom vraagt (bijvoorbeeld in branches als logistiek, techniek, 
zorg en leisure).  

 
 
2. Knelpunten huidige bebouwing 
In mei vorig jaar is gekeken naar de knelpunten van de huidige bebouwing. Grosso modo zijn de 
knelpunten te categoriseren rondom (on)veiligheid, klimaat/arbo, achterstallig onderhoud/ 
verouderd. Daarnaast is er vanuit de bedrijfsvoering sterk behoefte aan vermindering van 
versnippering en het aantal knippen in onze bedrijfsprocessen door de verdeling/spreiding over de 
vier gebouwen en daarmee het verminderen van (in)efficiency. 
Voor een volledig overzicht van knelpunten, zie bijlage 2 en HEVO-rapport pagina’s 6 en 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015         2020         2025        2030         2035         2040        2045         2050       2055 
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De huidige situatie is op basis van bovenstaande punten op termijn niet houdbaar. Baanbrekers 
streeft er naar een één organisatie, één cultuur en naar buiten één gezicht te hebben. Om die reden 
wordt momenteel onder andere onderzocht hoe WML-Facilitair samen te laten gaan met 
Baanbrekers. De versnippering van de organisatie opheffen, is één van de zwaarwichtiger redenen 
om de huisvesting te comprimeren, maar ook om deze niet te versnipperen over meerdere locaties. 
Wij willen juist de organisatie zoveel mogelijk geclusterd houden. Een uitzondering is nog mogelijk 
op de stalling van bijvoorbeeld maaimachines of strooiapparatuur (seizoensgebonden voertuigen). 
 
Daarnaast is duidelijk dat met het MJOP alleen maatregelen genomen worden om de huidige 
situatie niet achteruit te laten gaan, zonder verbeteringen aan te brengen. Binnen korte termijn zijn 
forse levensduur-verlengende maatregelen nodig. Daarnaast is vorig jaar oktober door het AB 
besloten over noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen, die daar waar het tot kapitaalvernietiging 
leidt bij eventuele vernieuwbouw of verhuizing on hold zijn gezet in afwachting van het traject 
‘vernieuwbouw’. De duurzaamheidsmaatregelen betreffen o.a. het aanbrengen van LED-verlichting, 
het installeren van warmtewisselaars en het aanbrengen van spouwisolatie. Zouden er dus –los van 
het opheffen van bovenstaande knelpunten- geen maatregelen genomen worden, zal alsnog hier 
weer op doorgepakt moeten worden, om onze gebouwen voor 2030 qua energie naar niveau C te 
brengen (nu is één gebouw B, twee gebouwen zijn D en één is F). 
 
 

3. ‘Traject HEVO’ 
Gezien de benodigde expertise (die Baanbrekers niet in huis heeft) is offerte uitgevraagd voor het 
opstellen van een visie op huisvesting in relatie tot onze huidige huisvesting. Op basis van 
referenties en ervaringen bij collega-bedrijven, is de keuze eind juni 2020 uit twee bureaus gevallen 
op HEVO.  
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Onder leiding van HEVO is een viertal werksessies gehouden met een vertegenwoordiging (circa 10 
personen) uit alle organisatieonderdelen, waaronder vanuit de OR, vanuit P&O en vanuit KAM 
(preventiemedewerker). Tijdens een gesprek met het dagelijks bestuur (11 september 2020) is het 
DB gevraagd om uitgangspunten/kaders. Hieruit kwam naar voren als richtinggevende uitspraken: 
• De nieuwe huisvesting dient binnen de financiële kaders te passen; 
• een uni-locatie is niet per se noodzakelijk;  
• er is geen nadrukkelijke duurzaamheidsambitie vastgesteld voor deze opgave;  
• eenheid in bijvoorbeeld de uitstraling is van belang.  
 
In december 2020 is het finale rapport opgeleverd. Het rapport schetst onder andere een beeld van 
de huidige huisvestingssituatie (staat gebouwen, oppervlakten etc.), van de relevante trends en 
ontwikkelingen, de visie op de organisatie in relatie tot manier van werken, huisvestingsvisie en 
uitgangspunten voor het kantoorconcept. Ook een globaal ruimtelijk en technisch Programma van 
Eisen is opgenomen en een analyse van de gewenste nieuwe versus bestaande situatie. Het rapport 
eindigt met afweging van drie scenario’s: 
1. Vernieuwbouw 
2. Nieuwbouw op huidige locatie 
3. Nieuwbouw elders 

 
Op basis van een 
zogenaamde multi-
criteria-analyse is 
afgewogen wat voor 
Baanbrekers het meest 
gunstig uit zou komen. 
 
 
 

De vernieuwbouw komt daaruit het minst gunstig naar voren. Deze variant is noch qua uitstraling, 
noch qua kosten gunstig.  
 
De optie ‘nieuwbouw elders’ is in twee overleggen met de manager Ruimte, Economie & Werk en 
Beleidsmedewerker Stedenbouw (17 augustus en 3 december 2020) van de gemeente Waalwijk 
besproken. De gemeente ziet echter geen mogelijkheden, noch heeft ruimte beschikbaar. Vanuit 
aspecten als ‘impact gebruikers’ en ‘zichtbaarheid’ heeft deze variant minder haalbaarheidskans. 
Daarnaast speelt er nog een ander aspect, ‘veilige bereikbaarheid’, dat ‘nieuwbouw elders’ ook 
minder aantrekkelijk maakt. Voor de volledige beschrijving van de (on)mogelijkheden, zie het 
rapport van HEVO. 
 
Ondanks mogelijke (in een verre toekomst) nieuwbouwplannen voor woningbouw op de huidige 
locatie, heeft de gemeente Waalwijk aangegeven dat de locatie Zanddonk voor de gemeente 
weliswaar visionair ‘kansrijk’ is, maar voor nu geen zogenaamd focusgebied. De gemeente zal 
derhalve nu geen bestuurlijke en ambtelijke capaciteit in het gebied steken (inclusief bijvoorbeeld 
de gemeentewerf van de gemeente Waalwijk). Daarmee is het samen optrekken met de gemeente 
voor nieuwbouw noch op de huidige locatie, noch op een andere locatie, opportuun; Baanbrekers 
ontwikkelt haar eigen plannen, de gemeente is reactief. Rekening houdend met de multicriteria-
analyse, de bestemmingsplan-technische hoogtemogelijkheden van de huidige locatie (tot 12 m) en 
een analyse van onze ruimtevraag, is het voorstel het advies van HEVO te volgen, dus nieuwbouw 
op de huidige locatie. 
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4. Uitwerking variant 2: nieuwbouw huidige locatie 
HEVO heeft de varianten doorgerekend op basis van een groot aantal parameters.  
In de uitwerking van variant 2 (en 3) is sprake van een voornemen om (een deel van de huidige) 
grond te verkopen; bij variant 2 om op een deel van onze locatie nieuwbouw te plegen 
(gebruikmakend van een compacte en hogere -genoemde 12 m- bouw) en het andere deel te 
verkopen.  
 

Hierbij is uitgegaan van de 
volgende kosten voor 
nieuwbouw op de huidige 
locatie. Bijgaande is een 
inschatting met de kennis van 
nu op basis van het globale 
Programma van Eisen. 

 Kosten/investering 
nieuwe situatie 

Initiële investeringskosten ex. BTW €   24.460.000 

Initiële opbrengsten €     2.840.000 
  

Jaarlijkse exploitatielasten  €         952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten  €         580.000 

 €      1.532.000 

 
Deze kosten kunnen worden afgezet tegen de huidige kosten, maar deze vergelijking gaat om 
verschillende redenen scheef: de kosten die we nu maken zullen op afzienbare tijd gaan stijgen, 
omdat enerzijds de genoemde (benodigde) duurzaamheidsinvesteringen weer in beeld komen bij 
het niet kiezen uit een van de drie varianten (en dus ‘niets doen’). Deze investeringen hebben een 
horizon tot en met 2025. Voor een deel is hiervoor al in de begroting in voorzien middels een 
(structurele) stelpost (van € 1 ton). 
Anderzijds zullen investeringen in de huidige gebouwen stijgen omdat het huidige MJOP: 

• uitgaat van sec instandhouding van de bestaande situatie, dus zonder enige “upgrading”; 

• een horizon heeft voor 20 jaar en normaliter eens in de 3-4 jaar wordt ge-update (dit zou dus 
weer in 2022/2023 moeten gebeuren); 

• niet alle kosten meeneemt (niet: gebruiksonderhoud, individuele verwarmings-, warm-water-, 
elektra- en gasinstallaties, rolluiken, zonwering, vloerafwerking, airco’s, riolering buiten het 
gebouw, correctief onderhoud - wat voortkomt uit verbeteringen). 

 
 Kosten/investering 

nieuwe situatie 

Jaarlijkse lasten €      1.532.000 

 
 

 Kosten/investering 
huidige situatie 

 
 

Huidige jaarlijkse exploitatielasten  €      1.336.763 

Duurzaamheidsinvesteringen 
zonder nieuwbouw, gemiddelde 
over 6 jaar (2021 t/m 2025). 

€         165.000 Zie DMJOP, AB 21 oktober 2019. Voor periode 
2020 t/m 2025 was € 989.000 aan 
duurzaamheids-investeringen voorzien. 
Deze komen bij nieuwbouw te vervallen.  

   

Hiervan gedeeltelijke dekking reeds 
voorzien: huidige jaarlijkse 
kapitaallasten. 

€         100.000 In de begroting 2021 (e.v.) was voor 
kapitaalslasten een stelpost opgenomen van 
€ 100.000 die kan vervallen bij nieuwbouw. 

Verschil exploitatie-/kapitaalslasten Ca. 1 ton Zie toelichting. 
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De lasten zullen dus met genoemde ‘mitsen en maren’ stijgen van € 1,34 miljoen (afgerond) naar 
€ 1,5 miljoen met genoemde duurzaamheidsinvesteringen bij verder ‘niets doen’. Bij de variant 2 
nieuwbouw op huidige locatie nemen de kosten beperkt meer toe naar € 1,532 miljoen. Zoals 
aangegeven is er al 1 ton kostentoename gedekt. 
 
De berekende jaarlijkse exploitatielasten zijn zoals aangegeven indicatief. In de nadere uitwerking 
c.q. het nadere onderzoek komen immers alle knoppen beter in beeld en kan er immers nog aan alle 
knoppen worden gedraaid. 
 
Tegenover een kostenstijging staan positieve effecten op de bedrijfsvoering van Baanbrekers en 
kostenvermijding in de nabije toekomst. Het MT van Baanbrekers onderschrijft de constatering van 
HEVO dat er of binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting gerealiseerd moet worden of dat 
er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen genomen moeten worden. Daarnaast: “Hoe 
langer er gewacht wordt, hoe groter de problemen met de huisvesting worden”.  
 
HEVO verwacht –met ons- met maatregelen: 
“Het werkgenot van medewerkers neemt toe, ziekteverzuim daalt, het aantal dimdagen wordt 
gereduceerd, de productiviteit stijgt en temperatuurbeheersings-problemen (te koud in de winter, 
te warm in de zomer) worden opgelost. Deze positieve effecten zijn niet financieel vertaald in de 
businesscase, maar dragen in de toekomst zeker bij aan het functioneren van Baanbrekers”.  
Ook zaken als ‘uitstraling’, ‘imago’ en goed werkgeverschap zijn niet vertaald in cijfers. De 
nieuwbouw zal hier echter wel zeker een positief effect op hebben. 
 
Aan de doorrekening zit een aantal uitgangspunten ten grondslag, hierbij wordt gebruik gemaakt 
van genormeerde kengetallen. Hiervoor wordt verwezen naar het HEVO-rapport (bijlage 13). Enkele 
belangrijke hier te vermelden punten zijn: 

• Verkoop van een deel van ons huidige terrein à € 100/m2; 

• inbreng van eigen (Baanbrekers)vermogen van € 470.000 voorzien op basis van besparing op het 
MJOP ter orde van grootte van dit zelfde bedrag; 

• dekking van overige kosten door middel van een annuïtaire lening. 
 
 

5. Hoe verder 
Met de voorgelegde besluiten verzoeken wij DB en AB zowel vanuit de rol van opdrachtgever als 
eigenaar van Baanbrekers, de desbetreffende gemeentebesturen (gemeenteraden) mee te nemen 
in het vervolgtraject. De benodigde vervolgstap is het aanbrengen van de verdiepingsslag 
(uitwerking) en (vervolg)onderzoek op het rapport van HEVO. Definitieve besluitvorming door het 
AB zal direct na de zomer 2021 plaatsvinden.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling van het AB wordt opdracht gegeven tot het uitvoeren van 
een vervolgonderzoek. 

Bijlage(n) Bijlage: HEVO-rapport ‘Eindrapportage onderzoek huisvestingsscenario’s 
en globaal programma van eisen (separaat) 
Bijlage: Knelpuntenoverzicht huidige huisvesting (in dit voorstel) 
Bijlage: Aanbevelingen Rekenkamercommissie bij de realisatie van sporthal 
De Werft in Loon op Zand (in dit voorstel) 
Bijlage 1: Vragen gemeente Loon op Zand 
Bijlage 2: Vragen gemeente Waalwijk 
Bijlage 3: Vragen gemeente Heusden 
Bijlage 4: Antwoorden op technische vragen  
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BIJLAGE 2: Knelpunten per gebouw Vlekkenplan 20205 
 

 Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4 

V
e

ili
gh

e
id

 

• Open kantoren in front-office als onveilig ervaren door agressie 
van cliënten. 

• Productieruimte Transferium is in zelfde deel gebouw als IO en 
R&P. Cliënten van Transferium komen daardoor via gezamenlijke 
gang in aanraking met medewerkers. Wordt door medewerkers 
als onprettig en onveilig ervaren (confrontatie tussen cliënten met 
werkmakelaars en inkomensconsulenten). 

• Cliënten, medewerkers, maar ook ongewilde derden, kunnen via 
achterom naar binnen. 

• Groot gedeelte gebouw toegankelijk voor iedereen. Ondanks dat 
deuren vaak op slot zijn, is het simpel om binnen te komen6.  
AVG wetgeving is moeilijk naleefbaar. 

• Regelmatig verkeer met (elektrische) palletwagens in de centrale 
gang levert soms gevaarlijke situaties op. 

Groot gedeelte gebouw 
toegankelijk voor iedereen. 
Ondanks dat deuren vaak op slot 
zijn, is het simpel om via zijdeur 
binnen te komen.  

- - 

Regelmatig palletverkeer tussen de gebouwen en in de gebouwen tussen voetgangers en fietsers door. 
(achterom gebouw van grote magazijn in gebouw 2 naar kleinere magazijnen in gebouw 1). 

- - 

A
rb

o
 

 • M.u.v. Cleanroom geen 
prikkelarme productie omgeving 

• Bedrijfsbureau krap bemeten 

• Geen directe doorgang naar 
nooduitgang. Eén van de 
vluchtwegen Cleanroom loopt 
door Bedrijfsbureau en is 
daarmee niet vrij. 

- Medewerkers Wasserij 
lunchen in wasserij omdat 
voor sommigen kantine 
gebouw 1 te ver is. 

Daglicht/buitenlucht:  

• Gebouw 1: Kantoorruimtes Automatisering en Technische Ondersteuning zonder direct daglicht, frisse 
buitenlucht. 

- Werkleiding heeft kantoor 
(tevens vergaderruimte) 

                             

5 Status april 2020; Vlekkenplan; niet geupdate naar Wasserij/Cleanroom e.d.) 
6 Zelfs serverruimte is door een mystery guest bezocht.  
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 Gebouw 1 Gebouw 2 Gebouw 3 Gebouw 4 
• Gebouw 2: Medewerkers Werkpool (zogenaamde binnering) zitten in kantoor zonder direct daglicht, 

frisse buitenlucht. 

zonder direct daglicht/ 
buitenlucht. 

Verouderd klimaat-/luchtsysteem: Tijdens de zomer is het vaak erg warm en in de winter erg droog. Door geen of onvoldoende isolatie voelt men vaak tocht en/of 
kou tijdens de winterperiode. Daarnaast per gebouw aan de orde: 
Gebouw 1: Technische ondersteuning en magazijn bevinden zich in één omgeving met andere afdelingen (incl. ASVZ). Hier vinden werkzaamheden plaats (o.a. lassen) 
die bij het langslopen hinderlijk en soms gevaarlijk zijn (geluid/lucht/laslicht), zeker aangezien de deur vaak open staat. Damp van onder andere lassen en verven 
wordt vaak als hinderlijk ervaren. 
Gebouw 2: beperkt frisse lucht.  
Gebouw 3: ruimtes voor houtbewerking en spuiten/verven beschikken niet over de juiste of een milieutechnisch slechte luchtafvoer. Deze ruimtes worden echter 
slechts mondjesmaat bezet/gebruikt. De grote aanwezige chemiekast heeft geen goede afzuiging. 
Gebouw 4: Vooral in winkelgedeelte Twiddus tijdens zomer vaak erg warm, in de winter erg droog (geen airco). Er is slechts sprake van luchtverplaatsing (aanzuiging 
buitenlucht vanuit schaduwzijde gebouw). 
Wasserij: heeft zeer beperkt luchtverversingsysteem. De Wasserij is één grote ruimte vol met machines die warmte afgeven ,waardoor temperatuur en geluid 
moeilijk of niet gereguleerd kunnen worden. In de ruimte van de Wasserij wordt het, vooral in de zomer extreem warm. Ruimte is erg vochtig a.g.v. het was-proces.  

V
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ro
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 • Transferium en verpakafdeling ASVZ maken gebruik van oude 

productieruimtes. 

• Technische Ondersteuning heeft geen vloeistofkerende vloer. 

• Zie Arbo: klimaatsysteem. 

Zie Arbo: klimaatsysteem • Dakbedekking 
versleten. Regelmatig 
lekkage.  

• Dakisolatie slecht. 

• Keuken kantine is 
versleten en zeer slecht. 

Zie Arbo: klimaatsysteem. 

Ef
fi

ci
en

cy
 

• Hoofdingang is gelokaliseerd bij IO en R&P. Bezoekers voor 
overige afdelingen moeten tussen werkplekken in front – mid- 
en backoffice doorgeleid worden om andere deel van gebouw 
te bereiken, waar voornamelijk Directie en Bedrijfsvoering & 
Control gepositioneerd zijn. 

• Voor twee relatief kleine productie-units wordt een groot en 
inefficiënt magazijn in stand gehouden. 

• Organisatieonderdelen die veel samenhang hebben en waar 
samenwerking/contact gewenst is, zitten ver uit elkaar 
gepositioneerd (zowel binnen gebouw 1 als tussen gebouwen 1, 
2 en 3).  

- • Diverse kantoorruimtes 
staan leeg (ca. 140 m2). 

• Kantine bestaat uit 2 
delen, tevens vergader- 
en instructie-ruimte 

- 
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BIJLAGE 3: Aanbevelingen Rekenkamercommissie bij realisatie sporthal De Werft, 

                       Loon op Zand 
 

5.2 Aanbevelingen uit ‘In Control?’ Reconstructie en analyse van de projectbeheersing bij 

de realisatie van sporthal De Werft in Loon op Zand (Rekenkamercommissie Dongen, 

Goirle & Loon op Zand; 24 april 2020) 

De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad en het college van B en W om 

maatregelen te nemen op onderstaande punten en daarbij de eerdere rapportage van de 

Rekenkamercommissie inzake grote projecten, te betrekken. 

 

 In de constellatie van Baanbrekers kan hier de gemeenteraad als het Algemeen Bestuur worden 
gelezen. Alhoewel aanbevelingen 1 t/m 5 gericht zijn aan de gemeenteraad, valt hier het volgende 
over te zeggen.  
 

Voor wat betreft de gemeenteraad: 

1. Geef invulling aan risico-analyse en -beheersing:  

gebruik bij grote projecten risicoanalyses voor en tijdens de realisatie en maak op basis 

daarvan afspraken over welke zaken de raad op welk moment en hoe wordt geïnformeerd 

en betrokken. Stel een rapportage-kader vast voor grote projecten, met daarin in elk 

geval een feitelijke weergave van de voortgang in de realisatie, de uitputting van 

raadskrediet, de relatie tussen die twee, eventuele risico’s en veranderde 

omstandigheden en prognose. Maak expliciet waar een raadsbesluit moet worden 

gevraagd.  
 

 Indien het tot nieuwbouw komt, zullen wij met hulp van een specialistisch bureau risicoanalyses 
opstellen voor en tijdens realisatie. Het rapportagekader wil Baanbrekers in samenspraak met het 
DB vorm geven en met een nader af te spreken frequentie aan het AB voorleggen. 
 

2. Maak afspraken over de rapportage over het raadskrediet (los van een duiding):  

maak vooraf een keuze of aan de raad wordt gerapporteerd over het verstrekte raads-

krediet of het investeringsbudget. Houd zicht op de kapitaallasten, maar hanteer dat 

niet als financieel kompas.  
 

 In de situatie van Baanbrekers gaat het om een investering, resulterend in jaarlijkse kapitaals-
lasten. Nu, met momenteel een lage rente, is het zéker ook van belang de kapitaallasten te 
bewaken. Daarnaast is een component van financiering een deel van de verkoop van ons terrein. 
Tot slot: de hoogte van het investeringsbudget: dit is eveneens van belang. Baanbrekers zal 
rapporteren over de drie componenten in samenhang. 
 

3. Zorg ervoor dat de raad betrokken is en (tijdig en volledig) wordt geïnformeerd. 

Ook als het gaat om ‘slecht nieuws’. Doorbreek waar nodig het vaste patroon / 

raadscyclus bij projecten waar de raad een actieve rol moet hebben (bijstelling krediet, 

instemmen met investering, verandering kaders etc. etc.).  
 

 Dit spreekt voor zich; in samenspraak met het dagelijks bestuur nader vorm te geven. 
 

4. Borg voldoende kritisch vermogen.  

Organiseer als gemeenteraad de expertise om op basis van een raadsbesluit van een groot 

project de financiële verantwoording aan te sturen. Hier kan bijvoorbeeld het 

auditcomité een rol in hebben. Investeer in het samenspel tussen raad, college en 

ambtenaren. Voor wat betreft de raad en het college van B en W:  
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 De aanbeveling zou eventueel kunnen worden opgepakt door het Algemeen Bestuur. Wij wijzen 
er wel op dat de constellatie Baanbrekers verschilt van een gemeente. Het DB is reeds aangevuld 
met twee onafhankelijke externe leden die juist ook een kritische rol hebben in het bestuur van 
Baanbrekers. De leden van het DB worden verder ondersteund vanuit én de Baanbrekers-
organisatie, maar ook vanuit hun eigen gemeenten via het SET. Tot slot: juist vanuit die kritische blik 
wil Baanbrekers specifieke expertise inhuren die wij ontberen. Daarnaast leert de ervaring van 
WeenerXL (die nu gestart zijn met nieuwbouw in ’s-Hertogenbosch) dat een stevig kernteam een 
must is. Ten minste een onafhankelijk bouwkostendeskundige, een bouwkundige, inkoopadviseur 
en eventueel een jurist moeten minimaal vertegenwoordigd zijn (naast de projectleider). 
Dit alles levert kritisch vermogen en counterveiling power op richting partijen die in een 
vervolgtraject betrokken zouden moeten worden (denk aan een architect, aannemer). 
 

5. Zorg voor een meer zakelijke cultuur in de (bestuurlijke en ambtelijke) 

projectorganisatie.  

Zeker waar het gaat om de beheersing van grote projecten en in de (tussentijdse) 

verantwoording aan de gemeenteraad. Sturen op basis van vertrouwen is essentieel, maar 

dat vervangt niet de zakelijke kant van de aansturing. Stuur en rapporteer zuiver op 

besluiten en spiegel de realisatie aan dit besluit. Voorkom eigen, individuele 

interpretaties bij het trekken van conclusies.  
 

 Wij constateren dat de aanbevelingen in het rekenkamerrapport gebaseerd zijn op 
constateringen ten aanzien van de cultuur, die wij voor Baanbrekers niet herkennen (zie het rapport 
van de rekenkamercommissie p. 15), zoals “-Vooral op basis van vertrouwen. -Onvoldoende ruimte 
voor kritische tegengeluiden. -Een zeker risicononchalance, dat wil zeggen onvoldoende 
(samenhangend) zicht op of bewustzijn van risico’s en risicosignalen negeren of wegwuiven.  
- Een gemis aan een (zakelijk) vier-ogen-principe op kwetsbare functies”.  
Vanuit het kwaliteitsdenken (ISO-normering e.d.) tracht Baanbrekers juíst te handelen vanuit 
risicoreductie. De cultuurelementen die leiden tot aanbeveling 5, achten wij minder voor ons van 
toepassing. 
 

Voor wat betreft het college van B en W:  

6. Neem beheersmaatregelen op kwetsbare processen.  

Hieronder wordt verstaan: het voeren van de administratie, beheersing en 

verantwoording van grote projecten zoals het hanteren van een vier-ogen-principe, 

functiescheiding, scheiding verantwoordelijkheid advies en controle, scheiden 

bestuurlijke afweging en technische/financiële analyse. Borg de organisatiecompetenties 

als zakelijkheid, samenwerkingsgerichtheid, assertiviteit en communicatieve 

vaardigheden.  

7. Investeer in de professionaliteit van de medewerkers.  

Dat gaat niet alleen om inhoudelijke kennis maar ook om de competenties en de 

assertiviteit om de rol die men heeft in een project, in advies en controle, ook te nemen. 

Daarbij hoort niet alleen een cultuur van vertrouwen, maar ook een cultuur van 

zakelijkheid. Dit ook in lijn met het eerdere advies van de rekenkamercommissie waar het 

gaat om projectmatig werken.  
 

 Zie bij aanbevelingen 6 en 7 onze reactie bij aanbeveling 4. 
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1. Inleiding 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 

werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De 

afgelopen jaren is Baanbrekers bezig geweest met het heroriënteren op de toekomst. 

In het kader hiervan is - na de start van Baanbrekers op 1-1-2013 - de koers herijkt, 

waarbij het ‘wat’ niet veranderd is maar een accentverschuiving heeft plaatsgevonden 

in het ‘hoe’. Dit heeft in 2018 geleid tot het koersdocument. 

 

De vier (hoofd)gebouwen van Baanbrekers dateren uit de periode tussen 1975 en 

2004, waarbij er de laatste jaren bewust alleen noodzakelijk onderhoud is gepleegd. 

De gebouwenstructuur is in de loop van de jaren ontstaan door allerlei ontwikkelingen, 

maar sluit momenteel niet meer aan bij de huidige bedrijfsvoering. De belangrijkste 

knelpunten zijn onveiligheid, klimaat-/ARBO problematiek, achterstallig onderhoud en 

inefficiëntie. 

 

Naast de nieuwe koers zijn de gedateerde staat van de gebouwen, de wens voor een 

eigentijds kantoorconcept, een centralisatie van (kern)activiteiten en de brede 

maatschappelijke verduurzamingsopgave redenen voor nadere uitwerking van een 

toekomstbestendige huisvestingsvisie.  

 

In een voortraject is er een vlekkenplan opgesteld, onder andere op basis van de 

huidige gebouwcontouren, om Baanbrekers efficiënt, modern en futureproof te gaan 

huisvesten. Dit vlekkenplan moet nog verder uitgewerkt worden tot een plan voor de 

herinrichting van de gebouwen op basis van functie en werksoort. Tevens is er een 

financiële exercitie uitgevoerd om potentiële besparingen te bepalen (door aanpassing 

van het MJOP) en een financieel kader te scheppen. 

 

1.1. Plan van Aanpak 
In aanvulling op hetgeen Baanbrekers heeft onderzocht ten aanzien van de 

huisvesting, is aan HEVO gevraagd om de definitiefase verder vorm te geven door 

samen met een afvaardiging van de gebruikers na te denken over de gewenste 

toekomstige huisvesting (en de bijbehorende concepten en visies), een globaal 

Programma van Eisen op te stellen, in samenspraak een relatieschema vast te stellen 

en een drietal mogelijke scenario’s te onderzoeken en (financieel) te toetsen. De 

volgende scenario’s zijn onderzocht: vernieuwbouw, nieuwbouw op de huidige locatie 

en nieuwbouw op een andere locatie.  

 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksperiode van circa drie maanden (half 

september tot en met half november 2020) en dient als besluitvormingsdocument voor 

het dagelijks en algemeen bestuur van Baanbrekers. Dit document is in nauwe 

samenwerking met de werkgroep Huisvesting in verschillende werksessies tot stand 

gekomen.  
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2. Uitgangspunten en kaders 

2.1. Startdocumenten 
Baanbrekers heeft in het voorbereidingstraject diverse notities opgesteld met 

betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is in november 2018 een koersdocument 

opgesteld waarin de toekomstige organisatieplannen zijn opgenomen. Dergelijke 

documenten vormen een belangrijke basis voor de huisvestingsvisie. De belangrijkste 

uitgangspunten en kaders zijn in dit hoofdstuk beschreven.  

 

Samengevat liggen de volgende documenten ten grondslag aan de totstandkoming 

van de rapportage: 

• Koersdocument Baanbrekers 2.0 d.d. 29 november 2018. 

• Jaarstukken 2019 Baanbrekers d.d. 25 mei 2020. 

• Voorstel vlekkenplan d.d. 6 april 2020. 

• Voorstel vervolgstappen vernieuwbouw d.d. 11 mei 2020. 

 

Naast de (beleidsmatige) startdocumenten is er samen met de werkgroep Huisvesting 

veel informatie en documentatie verzameld en beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. 

Dit zijn onder andere plattegronden en tekeningen van de bestaande situatie, 

ruimtestaten, Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP) en exploitatiegegevens.  

 

2.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het DB 
De visie van het dagelijks bestuur van Baanbrekers is geformuleerd en geïntegreerd in 

de diverse startdocumenten. Aanvullend hierop heeft er een overleg plaatsgevonden 

met het dagelijks bestuur om specifieke uitgangspunten en kaders nader uiteen te 

zetten. Aanvullingen zijn als volgt samen te vatten: 

• De nieuwe huisvesting dient binnen de bestaande financiële kaders te passen. 

• Een uni-locatie is niet per se noodzakelijk. 

• Er is geen nadrukkelijke duurzaamheidsambitie vastgesteld voor deze opgave. 

• Eenheid in bijvoorbeeld de uitstraling is van belang. 

 

Het dagelijks bestuur biedt alle ruimte om verschillende scenario’s te onderzoeken, 

waarbij op voorhand niks uitgesloten wordt. Onderzoek naar huisvesting op een 

andere locatie is mogelijk, wel wordt de huidige locatie als meest interessant geacht op 

basis van de kennis van de beschikbare gronden in de verschillende gemeenten.  

 

2.3. Fte’s en medewerkers 
Baanbrekers is een organisatie met zowel medewerkers met een kantoorhoudende/ 

bureaufunctie als uitvoerende medewerkers die bijvoorbeeld onderdeel zijn van een 

productieproces (inpakken, groen e.d.). Dit is een belangrijk onderscheid in de 

benodigde ruimtebehoefte. Op basis van de beschikbare gegevens zijn de huidige 

aantallen fte’s opgenomen in tabel 1. 
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Kantoor gebouw 1 8 39 50 28 4  129 

Kantoor gebouw 2  11     11 

Kantoor gebouw 3 (WML)  1  9  13 23 
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Productie op locatie    145   145 

TD en ondersteuning (gebouw 3)  10    4 14 

Productie gebouw 1     13  13 

Productie gebouw 2     101  101 

Productie gebouw 4     77  77 

Groen       116 116 

Schoonmaak       57 57 

Beveiliging      6 6 

Totaal in fte 8 61 50 182 195 197 693 

Tabel 1: overzicht fte’s huidige situatie 

 

De 163 kantoorhoudende fte’s (plus 24 fte kantoorwerkplekken die aan de productie 

gelieerd zijn) laten zich vertalen naar 227 medewerkers in absolute aantallen.  
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3. Bestaande situatie 

Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid van mogelijke scenario’s is het 

belangrijk om te weten wat de huidige huisvestingssituatie van Baanbrekers is. 

Daarom is er een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande situatie om de staat van 

de huisvesting te bepalen, knelpunten te achterhalen en de (financiële) gevolgen van 

de huidige situatie inzichtelijk te maken. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit 

hoofdstuk.  

 

3.1. Inventarisatie huidige situatie 
Baanbrekers is gevestigd op een industrieterrein aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk 

en vervult vanuit deze gecentraliseerde positie haar functie. Vanuit deze locatie 

worden de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk bediend. De omgeving 

kenmerkt zich door het industriële karakter, mede ingegeven door de naastgelegen 

bedrijfsgebouwen, opslagplaatsen en productiehallen. Het terrein van Baanbrekers, zie 

bijlage 1, is groot en aaneengesloten met een omvang van circa 38.012 m² met eigen 

parkeerfaciliteiten voor zowel eigen personeel/klanten (227 stuks) als bezoekers 

(39 stuks). 

 

Baanbrekers is goed bereikbaar met de auto vanwege onder andere de nabijgelegen 

A59 en N261. Baanbrekers is in mindere mate bereikbaar met het openbaar vervoer; 

de dichtstbijzijnde bushalte (Mozartlaan) ligt op circa 600 m afstand. Bij deze halte 

stopt een bus met een frequentie van ongeveer 15 minuten.  

 

Op het eigen terrein van Baanbrekers staan vier gebouwen, zie bijlage 2, is. De 

verschillende functies van de organisatie zijn verdeeld over deze gebouwen. 

Kenmerkend voor de verschillende processen van Baanbrekers, zijn de gebouwen 

verschillend qua opzet en type huisvesting: kantoren, productiehallen, magazijnen en 

kantines. De vier gebouwen hebben een bouwjaar tussen 1975 en 2004, waarbij er 

tussentijds bij een aantal gebouwen renovaties zijn uitgevoerd.  

De huidige ruimtestaat is opgenomen in bijlage 3. 

 

De analyse van het huidige ruimtegebruik geeft de volgende situatie: 

 

 

Ruimtegebruik per afdeling     

Totaal Bedrijfsvoering & Control 1676 10% 

Totaal Re-integratie & Participatie 1948 12% 

Totaal Inkomensondersteuning 344 2% 

Totaal Werkbedrijf 8067 49% 

Totaal WML Facilitair 697 4% 

Totaal overig 3890 23% 

Totaal 16621 100% 

      

      

Analyse naar ruimtesoorten      

kantoor 3432 21% 

overleg 415 2% 

facilitair 1171 7% 

productie 7203 43% 

opslag 2877 17% 

techniek 146 1% 

verkeer 1377 8% 

Totaal 16621 100% 

 

QuickScan 

Om de (on)mogelijkheden te inventariseren heeft HEVO een visuele inspectie 

uitgevoerd en op basis van de beschikbare gegevens bureauonderzoek gedaan 

(QuickScan). Hierbij is onder andere gekeken naar plattegronden, de ruimtestaat en 

beleidsdocumenten. De panden zijn beoordeeld op een aantal criteria die voor 

Baanbrekers van belang zijn voor de huisvesting en om de toekomstbestendigheid te 

kunnen bepalen. Het gaat om de aspecten algemene gegevens, technische staat, 

functionaliteit, veiligheid en (in)efficiëntie. In tabel 2 is een samenvatting per criterium 

voor elk gebouw opgenomen.  



 

 

 Referentie: 1680101-0021.4.0.  Pagina 6 van 50  

 

 

Tabel 2: overzicht bevindingen QuickScan bestaande huisvesting  
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Daarnaast zijn tijdens de eerste werksessie met de werkgroep Huisvesting de plus- en 

minpunten van de bestaande huisvesting tijdens het gebruik inzichtelijk gemaakt. De 

resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 2. De ambitie is om bij de nieuwe 

huisvesting de minpunten op te lossen en de pluspunten te behouden of verder te 

verbeteren.  

 
Pluspunten Minpunten 

 
Ruimtelijkheid 
De meeste leidinggevenden beschikken 
over een eigen kantoor 
Toezichtmogelijkheden door 
positionering 
Een eigen plek 
 
Samenwerking 
Nabijheid van verschillende afdelingen 
(bv. Transferium dichtbij kantoor) 
Teams in één kamer 
De ondersteunende afdeling in het 
midden 
 
Algemeen 
Voldoende parkeerruimte 
Zuinigheid is zichtbaar 
Inclusiviteit op de werkplek 
Goede bereikbaarheid met de auto 
Beweging zorgt voor zichtbaarheid van 
de afdelingen 
 

 
Omgeving 
Te weinig prikkelarme omgevingen 
Kleine kamers voor 1-op-3 gesprekken 
Gebrek aan flexplekken 
 
Indeling 
Versnippering 
Hokkerig doolhof 
Veel kleine kamers met dichte deuren 
Weinig overzichtelijke ruimten 
Afstand ondersteunende functies tot 
productie is groot 
Kantoortuin (geluidsoverlast, 
onvoldoende stilteplekken) 
Smalle gangen 
 
Algemeen 
Arbo- en installatietechnische kwaliteit 
Afstand R&P tot leerwerkstructuur 
Uitstraling van het gebouw 
AVG onvoldoende gewaarborgd 
Buitenruimte te open en daardoor 
beveiligingsissues 
 

Tabel 3: plus- en minpunten bestaande huisvesting 

 

Financieel 

Gangbaar is dat men uitgaat van een levensduur van 40 jaar voor een gebouw, 

waarna de keuze gemaakt kan worden om over te gaan tot levensduur-verlengende 

renovatie of sloop en nieuwbouw (en allerlei tussenvarianten). De afschrijving van 

bijvoorbeeld kapitaal- en investeringslasten is als het goed is afgestemd op deze 

levenscyclus. Indien er vroegtijdig overgegaan wordt op renovatie of nieuwbouw 

bestaat de kans dat er kapitaal wordt vernietigd doordat de resterende boekwaarde in 

één keer afgeschreven dient te worden. Dit komt met name voor bij panden die 

gedurende de levensloop gedeeltelijk zijn vernieuwd of bij terrein met gebouwen van 

verschillende bouwjaren, zoals bij Baanbrekers.  

 

Doordat voor alle gebouwen sprake is van een eigendomssituatie zijn de financiële 

gevolgen voor vroegtijdig afstoten of renoveren groter dan bij een huurscenario. De 

huidige boekwaarde van de huisvesting inclusief alle toebehoren is afgerond 

€ 2.600.000. Een groot deel van dit bedrag ontstaat door de boekwaarde van 

gebouw 4 (circa € 777.000) en de recent uitgevoerde verbouwing van gebouw 1 (circa 

€ 1.050.000). Indien (op korte termijn) overgegaan wordt tot de uitvoering van nieuwe 

huisvestingsplannen, zal een gedeelte van deze boekwaarde afgeschreven moeten 

worden. Mogelijk zijn er wel nieuwe geldstromen aan te wenden door bijvoorbeeld de 

verkoop van (een gedeelte) van de grond en/of opstallen.  

 

Kantoorgebruik versus thuiswerken 

Door het coronavirus heeft thuiswerken een enorme vlucht genomen. Dit is ook het 

geval bij Baanbrekers. Op basis van de dagelijkse inloggegevens is het mogelijk om te 

bepalen wat de verhouding is tussen medewerkers die op kantoor werken en 

thuiswerkers. In grafiek 1 is deze verdeling visueel weergegeven per week. Duidelijk 

zichtbaar is dat voor de uitbraak van het coronavirus gemiddeld 10% van de 

medewerkers inlogde vanuit een andere locatie dan het kantoor, terwijl dit percentage 

beduidend is toegenomen toen in week 10/11/12 het advies kwam om zoveel mogelijk 

thuis te werken. Na die tijd is het percentage thuiswerkers geleidelijk afgenomen en ligt 

dit nu rond de 25-30%. Deze daling is deels te verklaren doordat het voor sommige 

medewerkers van Baanbrekers lastig is om thuis te werken, bijvoorbeeld doordat voor 

het voeren van persoonlijke gesprekken face-to-face contact de voorkeur heeft of 

doordat toegang tot fysieke dossiers noodzakelijk is. Daarnaast is het vermoeden van 

HEVO dat door de ruime capaciteit aan werkplekken, beschikbaarheid van een veilige, 

coronaproof werkplek geen belemmering is.  
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Grafiek 1: procentuele verdeling thuiswerken en op kantoor werken 

 

Dit wordt mede bevestigd door het overzicht van het aantal kantoorgebruikers per dag 

op basis van dezelfde inloggegevens over 2020. In grafiek 2 is op de horizontale as 

het aantal kantoorgebruikers per werkdag uitgezet tegen het aantal dagen per jaar. Zo 

zijn er in 2020 tot dusver 46 dagen geweest waarbij er tussen de 121 en 140 personen 

op kantoor inlogden en zijn er nooit meer dan 220 kantoorgebruikers tegelijkertijd 

geweest. 

 

 
Grafiek 2: aantal kantoorgebruikers per aantal dagen per jaar 

Het aantal werkplekken dat Baanbrekers beschikbaar heeft komt neer op circa 285. Dit 

aantal is in 2020 tot nu toe nooit nodig gebleken. Dit zal deels te wijten zijn aan de 

uitbraak van het coronavirus, maar HEVO schat ook in dat er sprake is van een zekere 

overmaat in het gebouw.  

 

Dimdagen 

Een gedeelte van het financiële resultaat van Baanbrekers wordt behaald met de 

opbrengsten uit de productiefaciliteiten. Echter is het door de huidige huisvesting niet 

altijd mogelijk om een werkbaar binnenklimaat te realiseren. Hierdoor wordt door 

warmte op sommige dagen van het jaar het productieproces stilgelegd, de 

zogenoemde dimdagen. Deze dimdagen zijn een direct gevolg van de slechte staat 

van de huisvesting. In tabel 4 zijn de dimdagen van 2018, 2019 en 2020 (tot augustus) 

opgenomen.  

 

 Dimdagen 

2018 6 

2019 9 

2020 (tot aug) 4,5 
Tabel 4: aantal dimdagen 

 

Alle Dimdagen van de afgelopen jaren waren het gevolg van de warmte in de 

verpakkingshallen. De gemiddelde omzetderving van een Dimdag worden door 

Baanbrekers geraamd op circa € 9.300. De afgelopen 2,5 jaar komen de misgelopen 

opbrengsten dus neer op een totaalbedrag van circa € 181.000, een bedrag dat direct 

gekoppeld is aan de staat van de bestaande huisvesting. Gegevens van de warmte-

effecten op het kantoorhoudende personeel zijn niet beschikbaar.  

 

Ziekteverzuim 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat huisvesting zowel een positief als negatief 

effect kan hebben op het ziekteverzuim van medewerkers. Mensen die werken in een 

goed geventileerde, groene, rustige omgeving zijn over het algemeen minder vaak ziek 

dan personeel dat werkt op een werkplek met een slecht binnenklimaat.  

 

Het ziekteverzuim van Baanbrekers is opvallend hoog. Op basis van de verstrekte 

gegevens en als gemiddelde vertegenwoordiging van de medewerkers is er in de 

periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 een ziektepercentage van 5,9% (en 
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binnen de productomgeving ligt percentage zelfs veel hoger met 15%). Bij andere 

(soortgelijke) organisaties ligt dat aantal in sommige gevallen enkele procentpunten 

lager. HEVO verwacht dat dit hoger percentage bij Baanbrekers deels te wijten is aan 

het slechte binnenklimaat. Mede ook omdat hier veel klachten over zijn.  

 

Duurzaamheid 

In 2030 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben en in 2050 

label A. Daarnaast geldt een breed maatschappelijke trend om bestaande huisvesting 

te verduurzamen. In september 2019 heeft adviesbureau Klicket B.V. een energie-

audit referentie 337003A uitgevoerd op basis van de bestaande situatie. Hierin wordt 

beschreven wat de situatie is omtrent o.a. isolatie van gevels en daken. Een deel van 

de gevels is nog niet geïsoleerd en heeft enkel glas, wat een negatief effect heeft op 

het energieverbruik en het binnenklimaat. In het rapport zijn het energieverbruik, de 

energiekosten en de CO2 uitstoot inzichtelijk maakt over de afgelopen 3 jaar (zie tabel 

4 en 5 met nummering uit het rapport van Klicktet B.V.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de analyse blijkt een substantieel energieverbruik voor met name ruimteverwarming 

(49%) en vervolgens verlichting (19%). Daarnaast zijn er indicatieve energielabel 

bepaald:  

• Gebouw 1: Energielabel F  

• Gebouw 2: Energielabel D  

• Gebouw 3: Energielabel D  

• Gebouw 4: Energielabel B 

 

Deze zijn indicatief omdat industriegebouwen niet labelplichtig zijn, maar dit geeft wel 

een gevoel bij het huidige duurzaamheidsniveau van de gebouwen. 

 

3.2. Conclusie 
Deze gebruikservaringen vormen, samen met de uitgevoerde quickscan en de 

knelpunten zoals beschreven in de beleidsnotitie, een integraal beeld van de 

bestaande gebouwen. Waarbij het volgende geconcludeerd kan worden: 

• De gebouwen zijn ruim van opzet met de bijbehorende voordelen (voldoende 

ruimte, vaste werkplekken) en nadelen (veel verspreiding, onzichtbaarheid van 

medewerkers, inefficiëntie en daardoor hogere exploitatielasten). 

• Fysieke veiligheid en het ontbreken van de gewenste veiligheidszonering zijn 

knelpunten in de huidige situatie. 

• Een deel van de gebouw-/bouwdelen zijn aan het einde van de economische en 

technische levensduur. Door gedeeltelijke renovaties die recentelijk zijn uitgevoerd 

is de boekwaarde van de huisvesting nog niet volledig afgeschreven.  

• De gebruikers geven aan dat de huidige huisvesting herkenbaar is in de omgeving 

en voor bezoekers. 

• In alle gebouwen is er sprake van geen tot matige isolatie en verouderde 

installaties. De consequentie hiervan zijn een slecht binnenklimaat en slecht 

comfort voor de gebruikers, hoge(re) energiekosten en onnodig hoge co2 uitstoot. 

• Vanwege de corona pandemie en opgelegde maatregelen is er een toename 

geweest van het thuiswerken. Het aantal thuiswerkers ligt momenteel rond de 25-

30%. Daarin is opvallend dat na verlichting van de maatregelen er een daling 

optrad in het aantal mensen wat thuiswerkt. 

• Uit de diverse rapportages en de algehele uitstraling blijkt dat er sprake is van 

achterstallig onderhoud. 
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HEVO constateert dat er binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting 

gerealiseerd moet worden of dat er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen 

genomen moeten worden. De huidige huisvesting heeft een negatieve invloed op het 

primaire proces (zie onder andere dimdagen en ziekteverzuim) en draagt niet bij aan 

het werkcomfort en veiligheidsgevoel van medewerkers. Hoe langer er gewacht wordt, 

hoe groter de problemen met de huisvesting worden. Daarnaast kan een nieuw te 

implementeren werkconcept en huisvestingsvisie bijdragen aan de productiviteit van 

medewerkers, het werkgenot en het stimuleren van ontmoeten en samenwerken.  
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4. Visie en organisatiedoelstellingen 

In samenwerking met het MT en met de werkgroep Huisvesting zijn er verschillende 

visies en organisatiedoelstellingen geformuleerd die raakvlakken hebben met 

huisvesting. Daarnaast zijn er uitgangspunten beschreven op onder andere het gebied 

van aansturing, mindset, cultuur, ICT en kantoorconcept. De resultaten hiervan zijn 

beschreven in dit hoofdstuk.  

 

4.1. Relevante trends en ontwikkelingen 
Samen met de werkgroep Huisvesting is een analyse uitgevoerd van relevante, te 

verwachten trends en ontwikkelingen die mogelijkerwijs een effect kunnen hebben op 

de te ontwikkelen huisvestingsscenario’s, werkconcepten en toekomstvisies. In tabel 5 

is een selectie van de resultaten van deze workshop opgenomen. 

 
Trends en ontwikkelingen 
 
Algemeen 
‘Reshoring’ van diensten & productie 
Individualisering 
 
Regels 
Toename van regels en procedures 
Snelle ontwikkeling en veranderingen 
 
Duurzaamheid 
Klimaatakkoord Parijs 
Energieneutrale bebouwing 
Energiezuinig 
Opwarming aarde 
Toenemende milieu- en energie-eisen 
Opladen elektrische auto’s en machines 
Meer aandacht voor gezond leven 
 
Digitaal 
Meer digitale communicatie 
Toename van digitalisering 
Verschuiving van thuiswerken en digitaal 
vergaderen 
Informatieveiligheid en (digitale) privacy 
Meer gebruik van interactieve systemen 
Online werkfaciliteiten 
 

 
Kantoor 
Flexibel werken 
Kantoor als meetingpoint 
Gedeelde kantoorfaciliteiten 
Flexplekken met ergonomische bureaus 
Meer balans tussen werk en privé 
1,5 m afstandseconomie 
 
Facilitair 
Gastvrijheid voor klanten 
Behoefte aan goede sfeer 
Diverse vergader- en intervisieruimten 
Behoefte aan sporten/ontspanning 
 
Baanbrekers  
Krimp aantal medewerkers 
Tekort in personeelsbestand 
Verschuiving in SW- en P-wet 
Leren en werken bij Baanbrekers 
Samenwerkingen op het eigen terrein 
 
Extern 
Politieke weg naar Den Haag duidelijker 
Meer vraag van de markt in de regio 
Inclusiviteit 

Tabel 5: verwachte trends en ontwikkelingen 

Deze trends en ontwikkelingen zijn meegenomen of gewogen in de visies die 

beschreven zijn in dit hoofdstuk.  

 

4.2. Visie op de organisatie en manier van werken 
Baanbrekers heeft sinds 2018 de koers en diverse strategische doelstellingen 

geformuleerd. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.  

 

De realisatie hiervan vereist werken volgens een aantal uitgangspunten, zoals 

vastgelegd in het Strategisch plan Baanbrekers (september 2019): 

• Zo regulier als mogelijk werken.  

• Welzijn van mensen staat voorop. 

• Focus op werk. 

• Aandacht voor integrale (keten)aanpak. 

• Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces. 

• Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet. 

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders. 

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

  

Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk dat Baanbrekers een professionele, 

innovatieve, vernieuwende en ondernemende organisatie is, die werkt vanuit een 

integrale aanpak en vanuit het principe van duurzame samenwerking. Bij Baanbrekers 

geldt niet ‘fouten maken mag niet’ maar ‘fouten maken mag’ en er wordt gewerkt aan 

een cultuur van continu verbeteren.  

  

Baanbrekers gelooft in een organisatie waar niet zozeer het hebben van bepaalde 

expertise belangrijk is, maar waar vooral het kunnen toepassen hiervan zodanig is dat 

het leidt tot meerwaarde voor de organisatie. Baanbrekers wil meer multidisciplinair 

samenwerkende teams, waarbij medewerkers worden uitgenodigd mee te praten en te 

denken. Vertegenwoordigers van Baanbrekers zijn zich bewust van deze rol. 

Medewerkers komen afspraken na en spreken elkaar, met respect, aan. Medewerkers 

hebben kennis van en houden rekening met de context waarin Baanbrekers opereert. 

Baanbrekers wil zich verder ontwikkelen naar een efficiënte, effectieve en wendbare 

organisatie die gericht is op intensieve, professionele en duurzame samenwerking.  
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Baanbrekers wil een slagvaardige organisatie zijn waarin medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen en, waar nodig en mogelijk, bevoegdheden krijgen om op 

een professionele wijze haar producten en diensten te vervaardigen en aan te bieden 

en te verlenen. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en gestuurd op resultaat. De 

structuur is hieraan ondersteunend.  

  

Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel voor een duurzame 

organisatie. De belastbaarheid van haar mensen wordt bewaakt. Baanbrekers zet 

samen met de medewerkers in op duurzame inzetbaarheid, zowel qua gezondheid, 

groei, als plezier in het werk. Werken gebeurt daarom niet alleen binnen de huisvesting 

van Baanbrekers, maar waar mogelijk ook deels thuis of elders. Daarbij is het ook van 

belang om beschikbaar te zijn voor de samenwerking met collega’s of externen. Ook 

hierbij wordt er speciale aandacht geschonken aan het ontwikkelen en bewaken van 

de gewenste organisatiecultuur. Medewerkers worden zoveel als mogelijk 

gefaciliteerd, afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. De aansturing vindt niet 

plaats op basis van aanwezigheid, maar op basis van prestaties en output (individueel 

en van het team). Het management zal meer gericht worden op het ontwikkelen van 

medewerkers richting excellente professionals waarbij het ontwikkelvermogen nog 

meer wordt aangesproken (uitdagen en verleiden). Dit is altijd maatwerk per persoon. 

Naast deze persoonlijke ontwikkeling worden de kwaliteiten van de medewerkers ook 

ingezet om collega’s te laten leren en samen te werken aan een integrale en 

professionele dienstverlening. 

 

4.3. Uitgangspunten voor de aansturing, mindset en cultuur 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken en een nieuw kantoorconcept vragen een andere 

aansturing van medewerkers en een andere mindset van de leidinggevenden en 

medewerkers. 

 

Zoals in de visie aangegeven, wordt van medewerkers verwacht dat zij 

verantwoordelijkheid nemen. Werken op basis van vertrouwen en sturen op resultaat is 

hoe Baanbrekers wil werken. Tussen de medewerker en de leidinggevende worden 

daartoe duidelijke resultaatsafspraken gemaakt. Leidinggevenden hebben vanuit hun 

rol oog voor het welzijn van de medewerkers en stimuleren de samenwerking en 

cohesie tussen de medewerkers.  

Initiatief nemen wordt gestimuleerd; de medewerker krijgt regelruimte en keuzevrijheid 

om deze resultaten te bereiken, maar legt hier zelf verantwoording over af. Van 

medewerkers wordt in lijn met de koersontwikkeling en/of deskundigheidsbevordering 

verwacht dat hij of zij daar actie op onderneemt (‘leven lang leren’). 

 

 
 

Waar het kan worden taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 

organisatie gelegd, afhankelijk van de taakvolwassenheid van de desbetreffende 

medewerker. De leidinggevenden ondersteunen de medewerkers bij het versterken 

van hun ontwikkelvermogen. Hierdoor wordt er een gevoel van eigenaarschap 

gecreëerd.  

 

4.4. Uitgangspunten en voorzieningen ICT 
Voor een goed functionerende organisatie is het kunnen beschikken over goed 

functionerende ICT-faciliteiten en ondersteunende voorzieningen essentieel. Zeker 

gezien de doelstelling om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. 

 

Het ICT-netwerk dient goed te functioneren om alle relevante taken en dienstverlening 

veilig, effectief en efficiënt te kunnen verzorgen, waarbij deze voldoen aan eisen met 

betrekking tot bedrijfszekerheid, AVG en andere formele regelgeving. De ICT-

faciliteiten worden zorgvuldig beheerd met een balans tussen kosten, beheeraspecten 

en keuzevrijheid met betrekking tot hardware en software. Technologie mag geen 

belemmering zijn voor een moderne en effectieve werkwijze bij Baanbrekers, maar 

moet deze juist faciliteren.  

 

Van het team Automatisering wordt ook verwacht dat ze de medewerkers en 

organisatie optimaal ondersteunen en faciliteren om de organisatiedoelstellingen te 

kunnen realiseren. Dit vergt een actieve en adviserende houding. De helpdesk heeft 

een ruime openstelling en is snel bereikbaar voor medewerkers met ICT-problemen en 

-vragen. Tegelijkertijd blijft ook Automatisering haar functie behouden op het gebied 

van leerwerkstructuur, waar medewerkers in voorkomende gevallen ondersteunen c.q. 

begrip voor hebben. 

De medewerker neemt initiatief en werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling 

en de ontwikkeling van het team en Baanbrekers als geheel. 
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De hardware is actueel volgens de laatste inzichten en gemakkelijk te bedienen door 

medewerkers. Een beperkt aantal werkplekken wordt tevens voorzien van 

databekabeling als redundante oplossing voor het geval het wifinetwerk een storing 

heeft. 

 

Van medewerkers wordt zichtbaar gemaakt of zij beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld 

voor overleg en of en zo ja waar zij op enig moment werkzaam zijn binnen 

Baanbrekers, of extern. Werkplekken en overlegplekken moeten eenvoudig zelfstandig 

door medewerkers te reserveren zijn. Er is daarmee inzicht in de bezetting en 

benutting van werkplekken, overlegplekken en andere faciliteiten. 

 

De werkplekken worden voorzien van meubilair dat verstelbaar is, conform de Arbo-

voorschriften. Waar nodig, krijgen medewerkers een persoonlijke locker; archiefruimte 

wordt beperkt. Voor medewerkers met specifieke persoonlijke/fysieke eigenschappen 

is afwijkend meubilair (stoel o.i.d.) beschikbaar. 

 

Streven is binnen 1 - 2 jaar alle kantoormedewerkers te voorzien van persoonlijk 

toegekende hardware die gemakkelijk aan te sluiten is op de gekozen werkplek en 

draadloos gebruik maakt van het ICT-netwerk. Daarnaast zijn alle kantoor-

medewerkers op termijn draadloos bereikbaar te maken via een persoonlijk 

toegekende telefoon; de vaste telefoons worden dan uitgefaseerd. 

 

4.5. Huisvestingsvisie  
De huisvesting van Baanbrekers is meer dan alleen een plek waar gewerkt kan 

worden. Het is een veilige omgeving voor zowel medewerkers als klanten. Het gaat 

daarbij om zowel fysieke (verschillende entrees, scheiding van verkeersstromen, 

inbraakveilig), mentale (veilige werksfeer, zonering) als digitale veiligheid 

(databescherming, AVG-proof).  

 

De omgeving van Baanbrekers is herkenbaar vanwege haar regionale functie, goed 

bereikbaar voor de doelgroep en passend bij de signatuur van de organisatie. De 

huisvesting heeft een moderne uitstaling; sober, functioneel en groen waarbij deze niet 

als een fabriek overkomt. Het terrein en gebouw(en) zijn compact van opzet en de 

groene buitenruimte is uitnodigend. Er is voldoende parkeerruimte die bij voorkeur niet 

direct in het zicht ligt. Daarnaast zijn er voldoende fietsenstallingen en zijn er overdekte 

wachtplaatsen voor mensen die afhankelijk zijn van georganiseerd vervoer. 

 

Op het terrein is de interne en externe logistiek op een efficiënte en logische manier 

georganiseerd waarbij er aandacht is voor verschillende verkeersstromen die elkaar al 

dan niet mogen kruisen. Fysieke bereikbaarheid van en door het materieel en de 

daarbij behorende veiligheid is een aandachtspunt. Juist ook tijdens de aankomst en 

het vertrek van medewerkers die buiten werken. In het kader van inbraakveiligheid 

wordt de toegang tot het terrein gecentraliseerd en wordt het aantal toegangen tot het 

gebouw beperkt. Verder wordt er in en buiten het gebouw gewerkt met 

beveiligingszones met toegangscontrole/pasjes. 

 

 
 

Door de conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers is flexibiliteit en op-/afschaal-

baarheid van de huisvesting van wezenlijk belang om snelle ontwikkelingen op een 

gezonde en financieel verantwoorde manier te kunnen opvangen. Dit vergt een 

sponswerking die op verschillende manieren ingevuld kan worden (zoals rekening 

houden met een overmaat, ruimte voor Vincentius, tijdelijke verhuur aan derden indien 

er eigen toegang is, of juist de strategie om alle extra benodigde productie- en 

opslagfaciliteiten elders tijdelijk te huren). Ervaring leert dat Product-Markt-

Combinaties (PMC’s) veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan marktontwikkeling. Om 

ook hierin flexibiliteit te realiseren is een modulaire hoofdopzet voor productieruimten 

gewenst. Daardoor zijn slechts beperkte middelen nodig om een veranderde 

ruimtevraag in productiefaciliteiten op te vangen. Daarbij zijn goede zichtlijnen en 

doorkijkmogelijkheden door middel van transparantie wenselijk om toezicht te kunnen 

houden. De opslag van goederen vindt direct bij of in de productieruimten plaats, zodat 

transport geminimaliseerd wordt. Kantoorfuncties hebben een vaste werkplek in de 

productieomgeving, waarbij toezicht en uitzicht belangrijk zijn. 

 

Het gebouw straalt gastvrijheid uit en nodigt uit tot ontmoeting en samenwerken. Dit 

wordt ondersteund door een centrale ontvangsthal met een de-escalerend karakter en 

verschillende ontmoetingsmogelijkheden in het pand. Men mag gezien worden zonder 

Flexibiliteit en op-/afschaalbaarheid van  

de huisvesting is van wezenlijk belang. 
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dat dit ten koste gaat van een geborgen gevoel. Spreekkamers en overlegruimten zijn 

beschikbaar in verschillende variaties en uitstralingen, zodat er - afhankelijk van het 

type overleg - gekozen kan worden voor een bijpassende ruimte. Specifiek in de 

centrale hal en ontmoetingsruimte zijn spreekkamers ingericht met een goede sociale 

en fysieke veiligheid voor ontmoetingen met cliënten. 

 

Het prettige binnenklimaat draagt bij aan het gebruikscomfort en de productiviteit. De 

werkomgeving is inspirerend maar niet overdadig; een gepaste soberheid die behoort 

bij de doelmatigheid. Een aantal spreekkamers mogen echter ook wel ‘huiselijk’ zijn, 

zodat men zich er comfortabel voelt. Daarnaast zijn de overlegruimten voldoende 

flexibel qua grootte.  

 

Werkzaamheden moeten verricht kunnen worden aan ergonomisch verantwoord 

meubilair in akoestisch aantrekkelijke en goed verlichte ruimten. De kantoorhoudende 

afdelingen hebben een eigen vlek in het kantoorgedeelte van het gebouw met een 

centraal ankerpunt. Teams kunnen bij elkaar werken en hier passende ruimten voor 

kiezen. In het centrale hart komen verschillende (ondersteunende) functies samen.  

 

De centrale kantoorfuncties worden gescheiden van de functies productie en opslag 

gerealiseerd, maar wel in de nabijheid en met een goede verbinding, bijvoorbeeld door 

de centrale kantoorfuncties op de verdieping te situeren. Hierdoor ontstaat een 

natuurlijke scheiding en kan er gewerkt worden met verschillende zones/beveiligings-

schillen, zodat mensen elkaar niet ongewenst tegenkomen. 

 

De algehele uitstraling is zowel binnen als buiten uniform en ademt Baanbrekers uit. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet en waar zij als organisatie 

voor staat. 

 

 
 

Op het gebied van duurzaamheid moet de huisvesting passen binnen de (toekomstige) 

wettelijke kaders en richtlijnen. Er moet geanticipeerd worden op de komende regel-

geving over (bijna) energieneutrale gebouwen. Duurzaamheid moet echter wel 

haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij de (financiële) middelen leidend zijn. Het 

zelfstandig opwekken van energie daar waar het kan en efficiënt omgaan met ruimten 

zijn belangrijke doelstellingen. De gezonde werkomgeving is een belangrijk thema om 

een duurzame organisatie te worden, waar de huisvesting ook een belangrijke rol in 

speelt. De medewerkers brengen immers veel uren per week/maand/jaar door in de 

huisvesting, waardoor de klimaatcondities en het comfort een aanzienlijk effect hebben 

op hun welbevinden en gezondheid. Het gebouw dient de gezondheid van 

medewerkers te bevorderen, bijvoorbeeld door het bewegen intern en extern te 

stimuleren. Daarvoor is het wenselijk om ook in de directe omgeving of op het terrein 

te kunnen wandelen. 

 

De bouwstenen voor de huisvestingsvisie zijn samen met de werkgroep Huisvesting 

opgesteld, de resultaten van de werksessie zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.6. Uitgangspunten voor het kantoorconcept 
Baanbrekers wil een flexibel en wendbaar kantoorconcept invoeren dat de 

doelstellingen van de organisatie ondersteunt en de medewerkers optimaal faciliteert 

in het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ontmoeting, samenwerking en verbinding 

zijn kernwoorden voor het kantoorconcept en ondersteunen de bedrijfsdoelstellingen. 

 

De kantoormedewerkers kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk werken en hebben de 

mogelijkheid om zelf, tijdens de werkdag, de best passende werkplek te gebruiken. 

Om dit te bereiken heeft in principe niemand een eigen werkplek. Uitzonderingen 

kunnen te maken hebben met zeer specifieke faciliteiten en taken, of persoonlijke 

beperkingen die het wisselen van werkplek onmogelijk maken. Mensen kunnen 

gebruik maken van hun favoriete werkplek, maar overal geldt een clean-desk-policy, 

waarbij er geen persoonlijke voorwerpen achterblijven op de werkplek. Werkplekken 

en ruimten zijn te reserveren, zodat medewerkers vooraf weten of er een geschikte 

plek beschikbaar is en waardoor collega’s kunnen zien waar in het gebouw een 

persoon zich (waarschijnlijk) bevindt. 

 

Er wordt een mix aan verschillende typen werkplekinrichtingen aangeboden, met in 

ieder geval een variatie van concentratiewerkplekken, basis-ARBO werkplekken, 

aanlandplekken, belplekken, overlegruimten, etc. Het aantal werkplekken wordt 

afgestemd op het verwachte aantal personen dat tegelijkertijd op kantoor zal zijn. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet  

en waar zij voor staat. 
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Daarbij is het uitgangspunt dat mensen maximaal 2 uur een werkplek bezet kunnen 

houden terwijl ze bijvoorbeeld tegelijkertijd een overleg hebben en dus in een 

overlegruimte aanwezig zijn.  

 

Voor de vindbaarheid van afdelingen en teams en/of medewerkers worden vlekken en 

ankerpunten ingericht. De medewerkers van Baanbrekers mogen echter van alle 

werkplekken gebruik maken, aangezien veel samenwerking vereist is tussen de 

diverse afdelingen en personen.  

 

Het binnenklimaat, de akoestiek en het geluidsniveau op kantoor dienen zodanig te 

zijn dat medewerkers zich comfortabel voelen en goed ondersteund worden om 

productief hun taken te verrichten. De basis-arbowerkplekken worden maximaal per 6 

tot 8 werkplekken geclusterd om de geluidsbelasting en afleiding op deze werkplekken 

te beperken. 

 

In het kader van overzichtelijkheid en vindbaarheid wordt de gehele werkomgeving 

voorzien van een hoge mate van transparantie met voldoende glas in de wanden. Er 

wordt een mix aan overlegplekken en vergaderruimten aangeboden, waarbij er ook 

afwijkende ruimten zijn die uitnodigen tot creativiteit en innovatie.  

 

Het kantoor heeft een uitnodigende en prettige sfeer en uitstraling, waardoor 

medewerkers er voor kiezen op kantoor te werken samen met collega’s. Er is een 

centrale multifunctionele ontmoetingsplek waar (kantoor)medewerkers elkaar kunnen 

ontmoeten, waar een informeel overleg plaats kan vinden, maar waar ook de lunch 

genuttigd kan worden, grote bijeenkomsten kunnen plaatsvinden of een kop koffie 

gehaald kan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een eet-/werkcafé met een 

verscheidenheid aan meubilair voor de diverse functies.  

 

4.7. Relatieschema 
De organisatieconcepten en de huisvestingsvisie zijn samen met de werkgroep 

Huisvesting vertaald naar een conceptueel relatieschema, waarin de onderlinge 

verbanden en correlaties tussen de verschillende ruimten en afdelingen zichtbaar zijn 

gemaakt. Dit relatieschema is nadrukkelijk geen plattegrond, maar dient als 

conceptueel hulpstuk om de huisvestingswensen in relatie tot de ruimtebehoefte 

inzichtelijk te maken. Dit schema is gebaseerd op de huidige organisatiestructuur van 

Baanbrekers. Momenteel loopt er een traject waarin deze structuur wordt geëvalueerd. 

 

Naast het opgenomen relatieschema op deze pagina, zijn er verschillende oefeningen 

uitgevoerd om het schema verder te valideren. Er is onder andere gekeken naar 

grondgebonden en niet-grondgebonden functies (bijlage 5) en naar de gewenste 

toegangszonering (bijlage 6). Deze documenten vormen de basis voor de uitwerking 

van mogelijke scenario’s en in het vervolgtraject voor de ontwerpende partijen. In elk 

scenario is er ook de mogelijkheid om de winkel(s) op (een) externe locatie(s) te 

huisvesten, bijvoorbeeld in of nabij het centrum van de gemeenten. De afweging of dit 

gewenst is moet nog gemaakt worden door Baanbrekers, maar uitgangspunt voor dit 

onderzoek is dat het magazijn van Twiddus centraal gehuisvest blijft. 
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5. Ruimtebehoefte 

Voor de werkprocessen van Baanbrekers is er een diversiteit aan ruimten nodig, onder 

andere vanwege het onderscheid tussen kantoorhoudende activiteiten en het 

productiewerk, maar ook vanwege de ambitie om nieuwe concepten en visies zoals 

omschreven in de voorgaande hoofdstukken te implementeren. Daarnaast is de 

digitalisering van Baanbrekers en tijd- en plaatsonafhankelijk werken door corona in 

een stroomversnelling gekomen. Men heeft de mogelijkheden ervaren en de eerste 

stappen naar activiteitgerelateerd werken zijn gezet. In dit hoofdstuk is de 

bijbehorende globale ruimtebehoefte beschreven en toegelicht.  

 

5.1. Globaal ruimtelijk Programma van Eisen 
In overleg met de werkgroep Huisvesting is de ruimtebehoefte in de toekomstige 

situatie globaal inzichtelijk gemaakt en vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met 

de diversiteit aan werkprocessen en de bevindingen van de werkstijlanalyse zoals 

opgenomen in bijlage 7. 

 

De ruimtestaat op de volgende pagina is gebaseerd op een totaal aantal 

kantoormedewerkers van 227 met een flexfactor van 0,75. Omdat er tijdens het 

schrijven van dit rapport nog veel onduidelijk is vanwege de ontwikkelingen met 

betrekking tot het coronavirus, is in overleg met Baanbrekers besloten om voor de 

ruimtebehoefte van de primaire en secundaire kantoorwerkomgeving te kiezen voor 

een algemene ruimtenormering voor de kantoormedewerkers in plaats van een 

uitsplitsing naar werkplekniveau. Hierdoor kunnen toekomstige ontwikkelingen en 

wensen opgevangen worden en als bekend is welk scenario gekozen gaat worden kan 

er een uitgebreider ruimtelijk Programma van Eisen worden opgesteld.  

 

Momenteel is de verwachting dat er een verschuiving plaatsvindt in typen werkplek-

behoeften ten opzichte van de pre-coronaperiode, wat zich met name vertaalt in: 

• Afname in het aantal basiswerkplekken omdat men vaker thuiswerkt. 

• Toename in het aantal overlegruimten omdat ontmoeten en samenwerken 

belangrijker wordt als men naar kantoor komt. 

• Toename in het aantal aanlandplekken omdat tussen de overleggen met collega’s 

behoefte is om kort ‘aan te landen’ (ergens te zitten en te werken). 

• Toename in de grootte van de overleg- en samenwerkplekruimten, zodat deze  

• multifunctioneler ingericht kunnen worden. 

 

Bovenstaande veranderingen geven HEVO aanleiding om te verwachten dat de totale 

ruimtenormering per werkplek (primaire en secundaire werkomgeving) zal stijgen van 

circa 11 m² per werkplek (pre-corona) naar verwachting 12 m² per werkplek. Echter 

zullen door een grotere toename in thuiswerken de gangbare flexfactoren lager 

worden, waardoor de uiteindelijke ruimtevraag kleiner zal zijn dan in de periode voor 

maart 2020. Voor de kantoorruimtebepaling van Baanbrekers is gekozen voor een 

veilig scenario met een flexfactor van 0,75, mede vanwege de onzekerheden rondom 

corona en de overstap naar een nieuw kantoorconcept. Daarnaast gaan we ervan uit 

dat ten tijde van de realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandregel is 

komen te vervallen.  

De m²’s voor de productiefaciliteiten (WML Facilitair en Werkbedrijf) zijn in 

samenspraak met de verantwoordelijke managers bepaald. Aanvullend is bij het 

werkbedrijf een zogenoemde ‘sponsruimte’ van 600 m² opgenomen. Deze ruimte kan 

in de toekomst multifunctioneel ingezet worden en kan invulling geven aan de 

conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers. In tijden van verminderde ruimtevraag zou 

deze ruimte verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld de dagbesteding, zou deze 

ingericht kunnen worden als lunchroom voor Broikes of gebruikt kunnen worden om 

nieuwe PMC’s te huisvesten. In de berekening van de ruimtebehoefte is vooralsnog 

gekozen om de kringloopwinkel van Twiddus geheel op de huidige locatie te 

behouden. De afweging om met lokale verkooppunten te gaan werken is een keuze 

die verder gaat dan huisvesting en vooral bepaald wordt door aspecten betreffende de 

personele en overige exploitatie. Zelfs als voor een dergelijk scenario gekozen zal 

worden, dan zal op de hoofdlocatie altijd een aanzienlijk deel van het programma 

gehuisvest moeten worden voor de centrale activiteiten van Twiddus. 

 

5.2. Globaal technisch Programma van Eisen 
Aanvullend aan het globaal ruimtelijk Programma van Eisen is er een conceptueel, 

prestatiegericht technisch Programma van Eisen opgesteld, dat in bijlage 8 is 

opgenomen. Hierin is een eerste aanzet gemaakt voor de technische kwalificaties 

waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Deze dient als onderbouwing van de 

bouw- en investeringskosten in de businesscases en geeft een eerste gevoel bij het 

uiteindelijke kwaliteitsniveau. In een nadere fase van de definitievorming van dit project 

dient deze verder aangevuld en gecomplementeerd te worden.  
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PRIMAIRE WERKOMGEVING M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Basiswerkplek

Concentratiewerkplek Exacte invulling in volgende fase te bepalen

Aanlandplek (arbo-conform)

inclusief horizontaal verkeer

1277

SECUNDAIRE WERKOMGEVING M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Belplek (1p)

Aanlandplek 

Overleg- / samenwerkplek (2p) (open en gesloten)

Vergaderruimten (6-8p)

Pantry incl. informele overlegplek Exacte invulling in volgende fase te bepalen

Service-unit

Berging werkvloer incl. garderobe, lockers

Kastruimte/werkarchief

Lockers

Horizontale verkeersruimte t.b.v. secundaire voorzieningen 16

SUBTOTAAL M2 2059

766

WML FACILITAIR M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Werkomgeving 16 13 208

Werkplaats 173 1 173

Pantry / opstartruimte 50 1 50

Opslag 40 1 40

Reproruimte 5 1 5

Spreekkamer 18 1 18

Horizontale verkeersruimte inclusief garderobe 40

SUBTOTAAL M2 534

WERKBEDRIJF M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Kantoor 100 1 100

Verpakken & Assemblage 2160 1 2160

Twiddus (inclusief winkel) 2200 1 2200

Opslag en magazijn 2000 1 2000

Vergaderruimte 20 7 140

'Spons-ruimte' 600 1 600

Horizontale verkeersruimte inclusief garderobe 576

SUBTOTAAL M2 7776

CENTRALE VOORZIENINGEN M2 NORM / RUIMTE AANTAL TOTAAL M2

Facilitair service punt 10 1 10

Archiefruimte 10 4 40

Werkcafé/keuken/uitgifte voor kantoorpersoneel 196

Kantine/keuken 500 1 500

Pauzeruimte 30 2 60

Receptie 45

Ontvangstruimte 45

reprokamer/postkamer 30

Douche/omkleedruimte 4 2 9

BHV/kolfruimte/EHBO 7 1 7

Opslagruimte ICT 20 1 20

MER/SER 10 3 30

Sanitaire ruimten (inclusief douches) 459

Werkkasten schoonmaak 4 2 8

Containerruimte 1 0

Overige 0

Horizontale verkeersruimte t.b.v. centrale voorzieningen 100

SUBTOTAAL M2 1560

TOTAAL VERHUURBAAR VLOER OPPERVLAK VVO 11928

Techniekruimten en verticale verkeersruimten 5,00% v/h VVO 596

TOTAAL NETTO VLOEROPPERVLAK NVO 12525

Schachten, constructie en ontwerpspeling 10,18% v/h NVO 1275

TOTAAL BRUTO VLOEROPPERVLAK BVO 13800

TERREIN M2 AANTAL TOTAAL M2

Bebouwd oppervlak* 13800 80% 11040

Parkeren auto (exclusief weg) 15 220 3300

Fietsenstalling 0,75 500 375

Containerpark 2000 1 2000

Verkeersruimte inclusief rookruimte 1000 1 1000

Werf (bestaand handhaven) 2300 1 2300

Ontwerpspeling 985 1 985

* Aanname is 80% van het totaal BVO, vanw ege veel grondgebonden functies

TOTAAL M2 21000
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5.3. Analyse nieuw versus bestaand 
In vergelijking met de bestaande situatie neemt de totale ruimtebehoefte met 2.822 m² 

BVO substantieel af. Daarnaast zou Baanbrekers op basis van de 

ruimtebehoefteberekening in de toekomstige situatie (in een gunstig scenario) gebruik 

kunnen maken van een half zo groot terrein door efficiënter ruimtegebruik en door 

meerdere bouwlagen, zie tabel 6.  

 

 
Tabel 6: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie terrein 

 

Tevens is in tabel 7 een analyse gemaakt van het verschil in m²’s per afdeling. In de 

nieuwe situatie zijn de m²’s reeds omgeslagen van VVO naar BVO. Grote verschillen 

zijn onder andere te verklaren doordat in de toekomstige situatie de ruimtebehoefte 

voor de ‘sponsruimte’ is opgenomen in het werkbedrijf, terwijl deze in de huidige 

situatie bij overig zit. Daarnaast zijn de techniekruimten, (verticale) verkeersruimten, 

schachten, constructies en ontwerpspeling in de nieuwe situatie gealloceerd naar 

respectievelijke afdelingen terwijl dit in bestaande huisvesting niet (volledig) het geval 

is. Met name 1.376 m² aan gangen in de categorie Overig in de huidige situatie en 

kantoorruimten die leegstaan of verhuurd worden aan derden vertroebelen hierdoor 

het vergelijk. Daarnaast zijn de kantoorruimtes voor staf en directie in de bestaande 

situatie opgenomen in de categorie Overig en in de nieuwe situatie in de m2’s van de 

kantoorwerkomgeving. Tevens is er magazijnruimte opgenomen bij het Werkbedrijf die 

in bestaande situatie bij Bedrijfsvoering & Control zit.  

 

 
Tabel 7: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie gebouw 

 

Verder zit er met name een ruimtebesparing in de kantoorhoudende afdelingen, maar 

is het meest zuiver om te kijken naar de totale afname in plaats van naar de verschillen 

bij de afzonderlijke afdelingen.  

 

  

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW TERREIN BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Eigendom 38012 21000 -17012

Gehuurd 4350 0 -4350

TOTAAL M2 -21362

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW GEBOUW BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Bedrijfsvoering & Control 1676 Totaal m2 voor B&C, R&P, IO:

Re-integratie & Participatie 1948 2382

Inkomensondersteuning 344

Werkbedrijf 8067 8996 929

WML Facilitair 697 617 -80

Overig 3890 1805 -2085

TOTAAL M2 -2822

-1586
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6. Scenario-ontwikkeling 

Dat er voor de huisvesting van Baanbrekers iets moet veranderen staat vast. De 

bestaande gebouwen in de huidige vorm kunnen onvoldoende anticiperen op de te 

verwachten trends en ontwikkelingen. Het binnenklimaat en comfort voor de 

medewerkers is onvoldoende en dit resulteert in hoog ziekteverzuim en dimdagen. 

Daarnaast zal er op korte termijn een grote ingreep moeten plaatsvinden om de 

huisvesting van Baanbrekers toekomstbestendig te maken (onder andere op het 

gebied van duurzaamheid, energieverbruik en co2 uitstoot) en de knelpunten die nu 

ervaren worden op te lossen.  

 

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Deze zijn in dit hoofdstuk uiteengezet en 

globaal getoetst om op basis van rationele overwegingen te komen tot een voorkeurs-

scenario (of afgeleide scenario’s daarvan). Per scenario is niet alleen naar de 

kwantitatieve (financiële) kant gekeken, maar ook naar de kwalitatieve kant. De 

volgende drie hoofdscenario’s zijn onderzocht: 

1. Vernieuwbouw van de huidige locatie. 

2. Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie. 

3. Nieuwbouw elders. 

 

De gebouwde omgeving is relatief statisch en maar beperkt aanpasbaar. Daardoor is 

het noodzakelijk om huisvestingsbeslissingen te baseren op een langetermijnvisie. 

Voor de ontwikkeling van de huisvestingsscenario’s is als uitgangspunt een 

tijdsperiode van 40 jaar gekozen. In een dergelijke periode zal er altijd sprake zijn van 

ontwikkelingen in de Product-Markt-combinaties (PMC’s), die in de nieuwe opzet 

geaccommodeerd moeten kunnen worden. 40 jaar is tevens een termijn die 

correspondeert met de levensduur van belangrijke bouwkundige elementen (zoals de 

constructie en gevel) en past bij de afschrijvingstermijn van de investeringskosten. 

Daarnaast is voor alle scenario’s aangenomen dat Baanbrekers eigenaar blijft van de 

grond en opstallen.  

 

Toetsingscriteria 

Om de verschillende opties onderling op een zuivere manier te kunnen vergelijken 

wordt elk scenario getoetst aan dezelfde toetsingscriteria, namelijk: 

• Investeringskosten = de te verwachten initiële investeringskosten op basis van 

Bouwkostenkompas regio Noord-Brabant prijspeil 1 oktober 2020. 

• Exploitatiekosten = de te verwachten jaarlijkse exploitatiekosten en terugkerende 

herinvesteringskosten. 

• Functionaliteit = de mate waarin de gewenste huisvestingsvisie en concepten 

verwerkt kunnen worden in het scenario en het daarbij behorende werkgenot en 

comfort voor de gebruikers. 

• Impact op gebruikers = de te verwachten impact op zowel het personeel van 

Baanbrekers als de klanten tijdens de bouwfase. 

• Duurzaamheid = de mate waarin het scenario duurzaam is en resulteert in een 

duurzaam gebouw. 

• Bereikbaarheid/zichtbaarheid = de mate waarin de bereikbaarheid, 

herkenbaarheid en zichtbaarheid van Baanbrekers verbetert.  

• Flexibiliteit = in hoeverre het gebouw toekomstbestendig en aanpasbaar is in de 

toekomst. 

• Veiligheid = in hoeverre de bestaande veiligheidsproblematiek wordt verholpen. 

 

6.1. Vernieuwbouw 
Vernieuwbouw kan de levensduur van de bestaande huisvesting een flink aantal jaren 

verlengen. Levensduurverlengende renovatie betekent echter meer dan het uitvoeren 

van groot en achterstallig onderhoud. Bij een dergelijke opgave worden bijvoorbeeld 

grote delen van de installaties vervangen, gevelelementen vernieuwd, nieuwe 

vloerbedekking gelegd, daken geïsoleerd en binnenwanden verschoven. Kenmerkend 

is dat de bestaande constructieve structuur (grotendeels) intact blijft. Vanuit de 

circulariteitsgedachte is dit een bijkomend voordeel en financieel betekent dit dat er 

minder constructieve werkzaamheden nodig zijn. Echter resulteert het handhaven van 

de bestaande structuur in een verminderde ontwerpvrijheid en over het algemeen in 

een grotere mate van inefficiëntie (inclusief bijbehorende financiële gevolgen).  

 

Doordat zowel het bestaande terrein als de opstallen in eigendom zijn van 

Baanbrekers is de uitvoering van dit scenario reëel. Indien er gekozen wordt voor een 

gefaseerd uitvoeringstraject (gebouw-voor-gebouw) zal de doorlooptijd lang zijn. 

Daarnaast is er tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Dit zou mogelijk grotendeels 

opgelost kunnen worden in de huidige bebouwing. In dit scenario blijft de huidige 

locatie van Baanbrekers ongewijzigd. De verwachting is dat het nieuwe werkconcept 
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en de huisvestingsvisie grotendeels verwerkt kunnen worden, maar niet volledig door 

de kaders en beperkingen die gevormd worden door de bestaande situatie.  

 

Samen met de werkgroep Huisvesting is 

gekeken welke renovatiemogelijkheden er 

zijn. Uit deze sessie is naar voren gekomen 

dat gebouw 1 het best kan dienen voor een 

centralisatie van alle kantoorfuncties en 

centrale voorzieningen. Echter is het huidige 

hoofdgebouw met 6.762 m2 BVO veel te 

ruim en zou er een enorme overmaat 

ontstaan. In het uitgewerkte scenario is er 

daarom voor gekozen om niet de volledige 

bestaande huisvesting te renoveren, maar 

om een deel te slopen en nieuwbouw te 

plegen. Dit omdat de te slopen 

kantoorvleugel zeer lastig te transformeren is naar productiefaciliteiten vanwege de 

beperkte vrije hoogte en huidige structuur. In het scenario wordt ervan uitgegaan dat er 

niks wordt afgestoten. Gebouwen 2 en 4 worden gerenoveerd en kunnen in de 

toekomst gebruikt worden als productiefaciliteiten. Gebouw 3 wordt gesloopt om plaats 

te maken voor parkeergelegenheid en voor de containers. Om extra financiële 

middelen te verwerven, zou ervoor gekozen kunnen worden alsnog een klein gedeelte 

van het terrein aan de achterzijde af te stoten. In bijlage 9 is een vergrote versie van 

de schematische weergave van dit scenario zichtbaar. Daarnaast is er in bijlage 9a 

een alternatief scenario uitgewerkt.  

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere het 

maximaal benutten van de bestaande situatie, centralisatie van de kantoorhoudende 

functies, stapsgewijze fasering en beperking van de overmaat.  

 

Onderstaand zijn de financiële resultaten van het scenario opgenomen, zie bijlage 12 

voor de nadere onderbouwing. In deze fase van het project schat HEVO in dat de 

kosten voor het vernieuwbouw scenario en het uitgewerkte alternatief vergelijkbaar 

zijn.  

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 21.580.000 

Initiële netto opbrengsten +/- n.v.t. 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 1.066.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 580.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/- € 64.060.000 

 

In de tabel aan de rechterzijde van deze pagina zijn de resultaten van de kwalitatieve 

beoordeling op basis van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

1. Vernieuwbouw 

Investeringskosten +/- Duurste scenario investering plus opbrengsten 

Exploitatiekosten +/- De exploitatielasten zijn iets lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit -- Beperkte implementatie van concepten mogelijk, 3 gebouwen 

Impact gebruikers +/- Locatie ongewijzigd, gefaseerde uitvoeringsfase 

Duurzaamheid - Veel overmaat, suboptimaal uitwerken installaties 

Zichtbaarheid ++ Herkenbare locatie, veel mogelijkheden voor zichtbaarheid 

Flexibiliteit - Bestaande (on)mogelijkheden blijven, beperkt aanpasbaar 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.2. Nieuwbouw op huidige locatie  
Het terrein van Baanbrekers is groot en de bestaande bebouwing is ruim van opzet. 

Hierdoor is het mogelijk om (een gedeelte van) de panden te slopen om ruimte te 

maken voor nieuwbouw op het eigen terrein. De nieuwbouw kan compacter en 

efficiënter dan de bestaande situatie. Daarbij is het mogelijk om, beter dan bij 

renovatie, een werkconcept te implementeren dat aansluit bij de behoefte van de 

gebruikers. Daarnaast heeft Baanbrekers niet het volledige terrein meer nodig. De 

verkoopopbrengsten kunnen gebruikt worden om een deel van de investeringskosten 

te dekken. De verwachte doorlooptijd om te komen tot de definitieve situatie zal korter 

zijn dan bij vernieuwbouw, maar naar verwachting langer dan wanneer er elders 

nieuwbouw gepleegd wordt omdat voorafgaand sloop noodzakelijk is.  

 

HEVO adviseert om op de plaats van gebouw 2 en de oude kantoorvleugel van 

gebouw 1 nieuwbouw te plegen. Hierdoor kan tijdens de uitvoeringsfase gebruik 
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gemaakt worden van een deel van 

gebouw 1, gebouw 3 en gebouw 4. Na de 

nieuwbouw kan het in relatief goede staat 

verkerende en in 2010 opgeknapte 

bouwdeel van het hoofdgebouw verkocht 

worden en kan achter op het terrein (en uit 

het zicht) en op de huidige positie van WML 

Facilitair een grote parkeervoorziening 

gerealiseerd worden. Gebouw 4 kan 

afgestoten worden of in eigendom blijven 

als ‘sponsruimte’ en voor de verhuur aan 

derden. In dit scenario wordt er optimaal 

rekening gehouden met de boekwaarde van gebouw 4 (circa € 777.000) en de 

uitgevoerde verbouwing van gebouw 1 (circa € 1.050.000). Zie voor een conceptuele, 

grafische uitwerking bijlage 10. Daarnaast is in bijlage 10a een alternatieve uitwerking 

opgenomen, waarbij het uitgangspunt is dat gebouw 4 ook gesloopt wordt en een 

groter deel van gebouw 1 verkocht wordt. Na keuze voor het hoofdscenario is het 

nodig om detailscenario’s uit te werken om te komen tot de meest optimale oplossing. 

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere 

zichtbaarheid van Baanbrekers in de toekomstige situatie, voldoende huisvesting 

tijdens de uitvoeringsfase, beperking van kapitaalvernietiging en de gewenste positie 

van de parkeervoorzieningen.  

 

Onderstaand zijn de financiële resultaten van het scenario opgenomen, zie bijlage 13 

voor de nadere onderbouwing. In deze fase van het project schat HEVO in dat de 

kosten voor het beschreven nieuwbouw scenario en het uitgewerkte alternatief 

vergelijkbaar zijn. 

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 24.490.000 

Initiële netto opbrengsten +/+ € 2.840.000 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 580.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/-  € 61.760.000 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de kwalitatieve beoordeling op basis 

van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

2. Nieuwbouw op huidige locatie 

Investeringskosten ++ Goedkoopste scenario investering plus opbrengsten  

Exploitatiekosten + De exploitatielasten zijn lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit ++ Huisvestingsconcepten kunnen uitgewerkt worden in ontwerp 

Impact gebruikers +/- Locatie ongewijzigd, gefaseerde uitvoeringsfase 

Duurzaamheid ++ Ambities kunnen gerealiseerd worden, compacter gebouw 

Zichtbaarheid + Herkenbare locatie, kleiner terrein minder mogelijkheden 

Flexibiliteit ++ Volledig multifunctioneel/aanpasbaar van opzet te realiseren 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.3. Nieuwbouw elders 
Met nieuwbouw op een lege bouwkavel is het mogelijk om een optimaal gebouw en 

terrein te ontwikkelen die goed aansluiten bij de behoefte van Baanbrekers. De 

wensen, nieuw bedachte concepten en behoeften kunnen door ontwerpende adviseurs 

vertaald worden naar een passend ontwerp. Indien er een geschikte locatie is kan het 

ontwerp- en uitvoeringstraject relatief snel gaan 

(circa 3 jaar). Echter kan het zoeken naar een 

geschikte locatie een lastig en langdurig proces 

worden. Momenteel wordt er door de gemeente 

Waalwijk en het dagelijks bestuur van 

Baanbrekers aangegeven dat er geen geschikt 

terrein beschikbaar is. De impact op de 

gebruikers zal in een nieuw gebouw groot zijn 

met een sterk verbeterd binnenklimaat. Een 

nieuwe locatie betekent echter ook een andere 

vorm van bereikbaarheid en vergt gewenning 

door een kwetsbare doelgroep.  

 

In de beoordeling van het scenario wordt ervan uitgegaan dat er een geschikte locatie 

is van voldoende omvang, ondanks dat deze vooralsnog niet bekend is. Als alternatief 

zou er gekozen kunnen worden voor het verdelen van bedrijfsfuncties over meerdere 
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locaties. Dit heeft waarschijnlijk wel negatieve gevolgen en gaat in tegen de eerder 

beschreven concepten en visies. 

 

Belangrijke afwegingen bij de totstandkoming van dit scenario zijn onder andere het 

realiseren van huisvesting onder ‘één dak’, parkeren uit het zicht en gedeelte van de 

ruimtevraag positioneren op de 1e verdieping. Onderstaand zijn de financiële resultaten 

van het scenario opgenomen, zie bijlage 14 voor de nadere onderbouwing. In de 

initiële netto opbrengsten zijn zowel de opbrengsten van de verkoop van de huidige 

gronden, de transactiekosten als de aankoop van nieuwe gronden verrekend.  

 

Financiële resultaten scenario 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 26.730.000 

Initiële netto opbrengsten +/+ € 4.640.000 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 600.000 

Netto contante waarde (40 jaar) -/- € 61.210.000 

 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de kwalitatieve beoordeling op basis 

van de multicriteria-analyse opgenomen.  

 

3. Nieuwbouw elders 

Investeringskosten + Middelste scenario investering plus opbrengsten 

Exploitatiekosten + De exploitatielasten zijn lager dan in de huidige situatie 

Functionaliteit ++ Huisvestingsconcepten kunnen uitgewerkt worden in ontwerp 

Impact gebruikers - Nieuwe locatie, geen ‘thuisgevoel’, beperkte impact van bouw 

Duurzaamheid ++ Ambities kunnen gerealiseerd worden, compacter gebouw 

Zichtbaarheid - Nieuwe locatie, onbekende impact, huidige herkenbaarheid weg 

Flexibiliteit ++ Volledig multifunctioneel/aanpasbaar van opzet te realiseren 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

6.4. Financieel 
Bij de financiële resultaten van elk scenario is gekeken naar zowel de initiële 

investeringskosten en opbrengsten als de jaarlijkse huisvestingslasten (exploitatie- en 

kapitaallasten). Hierdoor is het mogelijk om de scenario’s onderling te vergelijken op 

basis van een netto constante waarde (NCW). In de businesscases in de bijlage is 

gekeken naar een doorlooptijd van 40 jaar (gangbaar voor huisvesting).  

 

Bij de financiële uitwerking van de scenario’s zijn een aantal zaken van belang: 

• In het vernieuwbouwscenario worden geen opbrengsten gegeneerd omdat het 

huidige terrein volledig in eigendom blijft van Baanbrekers, in de andere scenario’s 

wordt (een deel van) het terrein verkocht. De grondopbrengsten zijn gebaseerd op 

Kader grondprijzen 2020 van de gemeente Tilburg (omdat Waalwijk geen 

grondkader of grondprijzen beschikbaar heeft), waarbij een gemiddelde grondprijs 

van € 100 per m² exclusief btw is aangenomen. Dit betreft de onderkant van de 

bandbreedte van de grondwaarde voor een bedrijventerrein met standaard 

productie. Voor alle opstallen (deel gebouw 1 en gebouw 4) is aangenomen dat 

deze een totale verkoopwaarde van € 700.000 vertegenwoordigen (gebaseerd op 

een gedeelte van de huidige boekwaarde). Deze opbrengstaannames dienen in 

een volgend stadium nader bepaald te worden door een taxateur en/of makelaar.  

• De sloopkosten voor vernieuwbouw zijn substantieel hoger dan in de 

nieuwbouwscenario’s, hierbij is geen rekening gehouden met eventueel 

asbestsanering of sanering van vervuilde grond. Overigens is wel bekend dat er 

reeds maatregelen op het terrein zijn genomen om asbest te verwijderen en 

bodemverontreiniging te verwijderen c.q. te voorkomen.  

• Jaarlijkse exploitatiekosten zijn in de nieuwbouwscenario’s lager dan in de huidige 

situatie en dan bij vernieuwbouw, omdat het bruto vloeroppervlak (BVO) kleiner is. 

• De haalbaarheid van nieuwbouw op een andere locatie wordt vrijwel volledig 

bepaald door de beschikbaarheid van een geschikt terrein of bouwkavel. 

• In alle scenario’s is er van uitgegaan van huisvesting voor Twiddus op het eigen 

terrein en een ‘sponsruimte’. Indien deze komen te vervallen komt dit de initiële 

investeringskosten (circa € 1.285 per m2 exclusief btw) en jaarlijkse 

exploitatielasten ten goede.  

• Zowel op basis van de netto contante waarde als de jaarlijkse totale lasten is 

nieuwbouw op de huidige locatie het meest geschikte scenario. 

• In het vernieuwbouwscenario heeft Baanbrekers meer (inefficiënte) m²’s BVO en 

terrein in vergelijking met de andere scenario’s.  

• In alle scenario’s is aangenomen dat Baanbrekers een eigen vermogen inbrengt 

van € 470.000 en de overige kosten dekt door middel van een annuïtaire lening. 

Dit bedrag is gebaseerd op een besparing op het MJOP van € 470.000. Indien de 
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eigen inbreng groter of kleiner wordt heeft dit gevolgen voor de jaarlijkse 

kapitaallasten. 

• Conform opgave eigen opgave is het voor Baanbrekers momenteel het moment 

om vreemd vermogen aan te trekken, omdat haar financieringsinstantie BNG Bank 

de kredietwaardigheid van Baanbrekers vergelijkbaar ziet als die van een 

gemeente. Daardoor kan Baanbrekers tegen een zeer laag percentage geld lenen 

met een doorlooptijd van 40 jaar (actuele rente is 0,35%).     

• In de uitgewerkte businesscases in de bijlagen zijn verdere aannames in de 

financiële doorrekening beschreven en toegelicht. Vooralsnog is aangenomen dat 

alle scenario’s een doorlooptijd kennen van circa 3 jaar voor de ontwerp- en 

uitvoeringsfase, dit kan echter afwijken door bv. besluitvorming of bezwaren.  

• De financiële doorrekening is bedoeld om de onderlinge scenario’s op een zuivere 

manier te vergelijken. Na de keuze voor een specifiek scenario zal er een 

definitieve raming gemaakt moeten worden om de kosten nauwkeurig te bepalen. 

In de gepresenteerde businesscases zijn diverse aannames gedaan en is er 

gerekend met kengetallen van Bouwkostenkompas. 

 

6.5. Beoordeling scenario’s 
Op basis van zowel de financiële als de kwalitatieve beoordeling komt het scenario 

nieuwbouw op de huidige locatie als meest gunstig scenario naar voren. Eventuele 

deelscenario’s of afgeleiden zijn ook denkbaar en zouden in een volgende fase verder 

onderzocht moeten worden als er meer bekend is over bijvoorbeeld fasering en 

kavelindeling. Het totaaloverzicht van de drie hoofdscenario’s is zichtbaar gemaakt in 

onderstaande tabel.   

 

 
1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op 
huidige locatie 

3. Nieuwbouw 
elders 

Investeringskosten +/- ++ + 

Exploitatiekosten +/- + + 

Functionaliteit -- ++ ++ 

Impact gebruikers +/- +/- - 

Duurzaamheid - ++ ++ 

Zichtbaarheid ++ + - 

Flexibiliteit - ++ ++ 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 
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7. Samenvatting & Conclusie 

Samen met de werkgroep Huisvesting zijn in vier plenaire sessies van 2,5 uur de 

problematiek van de bestaande huisvesting, de uitgangspunten, concepten en visies 

voor de toekomstige huisvesting van Baanbrekers geformuleerd. Deze vertaald naar 

een relatieschema, een globaal ruimtelijk Programma van Eisen en een technisch 

Programma van Eisen. De inpassing hiervan is verkend en doorgerekend in 

verschillende scenario’s. In de ruimtebepaling is ervan uit dat ten tijde van de 

realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandsregel is vervallen.  

 

7.1. Huidige situatie 
Het terrein van Baanbrekers is groot en aaneengesloten met een omvang van circa 

38.012 m² met eigen parkeerfaciliteiten voor zowel eigen personeel/klanten (227 stuks) 

als bezoekers (39 stuks). Op het eigen terrein van Baanbrekers staan vier gebouwen. 

De verschillende functies van de organisatie zijn verdeeld over deze gebouwen. 

Kenmerkend voor de verschillende processen van Baanbrekers, zijn de gebouwen 

verschillend qua opzet en type huisvesting: kantoren, productiehallen, magazijnen en 

kantines. De vier gebouwen hebben een bouwjaar tussen 1975 en 2004, waarbij er 

tussentijds bij een aantal gebouwen renovaties zijn uitgevoerd. 

 

De kenmerken van de vier gebouwen is inzichtelijk gemaakt in tabel 8. 

 

De belangrijkste knelpunten van de huidige huisvesting zijn: 

• Onveilige werkomgeving door een gebrek aan zonering en toegangscontrole; 

• Inefficiënt ruimtegebruik, met in-efficiency effecten op de organisatie; 

• Een gebouw dat niet uitnodigt tot samenwerken en ontmoeten; 

• Installaties en gebouwen die verouderd zijn en toe aan vervanging; 

• Een deel van de gebouw-/bouwdelen zijn aan het einde van de economische en 

technische levensduur. Door gedeeltelijke renovaties die recentelijk zijn uitgevoerd 

is de boekwaarde van de huisvesting nog niet volledig afgeschreven.  

• In alle gebouwen is er sprake van verouderde installaties met een slecht 

binnenklimaat als gevolg. 

• De huisvesting is niet duurzaam, wat resulteert in een slecht en oncomfortabel 

binnenklimaat met een fors energieverbruik en CO2 uitstoot. 

• De gebouwen hebben matige indicatieve energielabels: gebouw 1 label F, gebouw 

2 label D, gebouw 3 label D en gebouw 4 label B. 

• Uit de diverse rapportages en de algehele uitstraling blijkt dat er sprake is van 

achterstallig onderhoud. 

Tabel 8: overzicht bevindingen QuickScan bestaande huisvesting 

 

De huidige huisvesting heeft een negatieve invloed op het primaire proces (zie onder 

andere dimdagen en ziekteverzuim) en draagt niet bij aan het werkcomfort en 

veiligheidsgevoel van medewerkers.  

 

HEVO constateert dat er binnen afzienbare tijd (< 5 jaar) nieuwe huisvesting 

gerealiseerd moet worden of dat er ingrijpende levensduur-verlengende maatregelen 

genomen moeten worden. Hoe langer er gewacht wordt, hoe groter de problemen met 

de huisvesting worden.  

 

Daarnaast kan een nieuw te implementeren werkconcept en huisvestingsvisie 

bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie, de productiviteit 

van medewerkers, het werkgenot en het stimuleren van ontmoeten en samenwerken. 
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7.2. Visie op de organisatie, manier van werken en 
huisvesting 
7.2.1 Visie op de organisatie en manier van werken 

Baanbrekers heeft sinds 2018 de koers en diverse strategische doelstellingen 

geformuleerd. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.  

 

De realisatie hiervan vereist werken volgens een aantal uitgangspunten, zoals 

vastgelegd in het Strategisch plan Baanbrekers (september 2019): 

• Zo regulier als mogelijk werken.  

• Welzijn van mensen staat voorop. 

• Focus op werk. 

• Aandacht voor integrale (keten)aanpak. 

• Instroom-Doorstroom-Uitstroom als primair proces. 

• Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet. 

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders. 

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

  

Om de doelen te bereiken is het noodzakelijk dat Baanbrekers een professionele, 

innovatieve, vernieuwende en ondernemende organisatie is, die werkt vanuit een 

integrale aanpak en vanuit het principe van duurzame samenwerking. Bij Baanbrekers 

geldt niet ‘fouten maken mag niet’ maar ‘fouten maken mag’ en er wordt gewerkt aan 

een cultuur van continu verbeteren.  

  

Baanbrekers gelooft in een organisatie waar niet zozeer het hebben van bepaalde 

expertise belangrijk is, maar waar vooral het kunnen toepassen hiervan zodanig is dat 

het leidt tot meerwaarde voor de organisatie. Baanbrekers wil meer multidisciplinair 

samenwerkende teams, waarbij medewerkers worden uitgenodigd mee te praten en te 

denken. Vertegenwoordigers van Baanbrekers zijn zich bewust van deze rol.  

 

Medewerkers komen afspraken na en spreken elkaar, met respect, aan. Medewerkers 

hebben kennis van en houden rekening met de context waarin Baanbrekers opereert. 

Baanbrekers wil zich verder ontwikkelen naar een efficiënte, effectieve en wendbare 

organisatie die gericht is op intensieve, professionele en duurzame samenwerking.  

 

Baanbrekers wil een slagvaardige organisatie zijn waarin medewerkers 

verantwoordelijkheid nemen en, waar nodig en mogelijk, bevoegdheden krijgen om op 

een professionele wijze haar producten en diensten te vervaardigen en aan te bieden 

en te verlenen. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen en gestuurd op resultaat. De 

structuur is hieraan ondersteunend.  

  

Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel voor een duurzame 

organisatie. De belastbaarheid van haar mensen wordt bewaakt. Baanbrekers zet 

samen met de medewerkers in op duurzame inzetbaarheid, zowel qua gezondheid, 

groei, als plezier in het werk. Werken gebeurt daarom niet alleen binnen de huisvesting 

van Baanbrekers, maar waar mogelijk ook deels thuis of elders. Daarbij is het ook van 

belang om beschikbaar te zijn voor de samenwerking met collega’s of externen. Ook 

hierbij wordt er speciale aandacht geschonken aan het ontwikkelen en bewaken van 

de gewenste organisatiecultuur. Medewerkers worden zoveel als mogelijk 

gefaciliteerd, afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. De aansturing vindt niet 

plaats op basis van aanwezigheid, maar op basis van prestaties en output (individueel 

en van het team). Het management zal meer gericht worden op het ontwikkelen van 

medewerkers richting excellente professionals waarbij het ontwikkelvermogen nog 

meer wordt aangesproken (uitdagen en verleiden). Dit is altijd maatwerk per persoon. 

Naast deze persoonlijke ontwikkeling worden de kwaliteiten van de medewerkers ook 

ingezet om collega’s te laten leren en samen te werken aan een integrale en 

professionele dienstverlening. 

 

7.2.2 Huisvestingsvisie  

De huisvesting van Baanbrekers is meer dan alleen een plek waar gewerkt kan 

worden. Het is een veilige omgeving voor zowel medewerkers als klanten. Het gaat 

daarbij om zowel fysieke (verschillende entrees, scheiding van verkeersstromen, 

inbraakveilig), mentale (veilige werksfeer, zonering) als digitale veiligheid 

(databescherming, AVG-proof).  

 

De omgeving van Baanbrekers is herkenbaar vanwege haar regionale functie, goed 

bereikbaar voor de doelgroep en passend bij de signatuur van de organisatie. De 

huisvesting heeft een moderne uitstaling; sober, functioneel en groen waarbij deze niet 

als een fabriek overkomt. Het terrein en gebouw(en) zijn compact van opzet en de 
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groene buitenruimte is uitnodigend. Er is voldoende parkeerruimte die bij voorkeur niet 

direct in het zicht ligt. Daarnaast zijn er voldoende fietsenstallingen en zijn er overdekte 

wachtplaatsen voor mensen die afhankelijk zijn van georganiseerd vervoer. 

 

Op het terrein is de interne en externe logistiek op een efficiënte en logische manier 

georganiseerd waarbij er aandacht is voor verschillende verkeersstromen die elkaar al 

dan niet mogen kruisen. Fysieke bereikbaarheid van en door het materieel en de 

daarbij behorende veiligheid is een aandachtspunt. Juist ook tijdens de aankomst en 

het vertrek van medewerkers die buiten werken. In het kader van inbraakveiligheid 

wordt de toegang tot het terrein gecentraliseerd en wordt het aantal toegangen tot het 

gebouw beperkt. Verder wordt er in en buiten het gebouw gewerkt met 

beveiligingszones met toegangscontrole/pasjes. 

 

 
 

Door de conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers is flexibiliteit en op-/afschaal-

baarheid van de huisvesting van wezenlijk belang om snelle ontwikkelingen op een 

gezonde en financieel verantwoorde manier te kunnen opvangen. Dit vergt een 

sponswerking die op verschillende manieren ingevuld kan worden (zoals rekening 

houden met een overmaat, ruimte voor ASVZ, tijdelijke verhuur aan derden indien er 

eigen toegang is, of juist de strategie om alle extra benodigde productie- en 

opslagfaciliteiten elders tijdelijk te huren). Ervaring leert dat Product-Markt-

Combinaties (PMC’s) veranderlijk zijn en onderhavig zijn aan marktontwikkeling. Om 

ook hierin flexibiliteit te realiseren is een modulaire hoofdopzet voor productieruimten 

gewenst. Daardoor zijn slechts beperkte middelen nodig om een veranderde 

ruimtevraag in productiefaciliteiten op te vangen. Daarbij zijn goede zichtlijnen en 

doorkijkmogelijkheden door middel van transparantie wenselijk om toezicht te kunnen 

houden. De opslag van goederen vindt direct bij of in de productieruimten plaats, zodat 

transport geminimaliseerd wordt. Kantoorfuncties hebben een vaste werkplek in de 

productieomgeving, waarbij toezicht en uitzicht belangrijk zijn. 

 

Het gebouw straalt gastvrijheid uit en nodigt uit tot ontmoeting en samenwerken. Dit 

wordt ondersteund door een centrale ontvangsthal met een de-escalerend karakter en 

verschillende ontmoetingsmogelijkheden in het pand. Men mag gezien worden zonder 

dat dit ten koste gaat van een geborgen gevoel. Spreekkamers en overlegruimten zijn 

beschikbaar in verschillende variaties en uitstralingen, zodat er - afhankelijk van het 

type overleg - gekozen kan worden voor een bijpassende ruimte. Specifiek in de 

centrale hal en ontmoetingsruimte zijn spreekkamers ingericht met een goede sociale 

en fysieke veiligheid voor ontmoetingen met cliënten. 

 

Het prettige binnenklimaat draagt bij aan het gebruikscomfort en de productiviteit. De 

werkomgeving is inspirerend maar niet overdadig; een gepaste soberheid die behoort 

bij de doelmatigheid. Een aantal spreekkamers mogen echter ook wel ‘huiselijk’ zijn, 

zodat men zich er comfortabel voelt. Daarnaast zijn de overlegruimten voldoende 

flexibel qua grootte.  

 

Werkzaamheden moeten verricht kunnen worden aan ergonomisch verantwoord 

meubilair in akoestisch aantrekkelijke en goed verlichte ruimten. De kantoorhoudende 

afdelingen hebben een eigen vlek in het kantoorgedeelte van het gebouw met een 

centraal ankerpunt. Teams kunnen bij elkaar werken en hier passende ruimten voor 

kiezen. In het centrale hart komen verschillende (ondersteunende) functies samen.  

 

De centrale kantoorfuncties worden gescheiden van de functies productie en opslag 

gerealiseerd, maar wel in de nabijheid en met een goede verbinding, bijvoorbeeld door 

de centrale kantoorfuncties op de verdieping te situeren. Hierdoor ontstaat een 

natuurlijke scheiding en kan er gewerkt worden met verschillende zones/beveiligings-

schillen, zodat mensen elkaar niet ongewenst tegenkomen. 

 

De algehele uitstraling is zowel binnen als buiten uniform en ademt Baanbrekers uit. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet en waar zij als organisatie 

voor staat. 

 

 
 

Op het gebied van duurzaamheid moet de huisvesting passen binnen de (toekomstige) 

wettelijke kaders en richtlijnen. Er moet geanticipeerd worden op de komende regel-

Flexibiliteit en op-/afschaalbaarheid van  

de huisvesting is van wezenlijk belang. 

Lopend door het gebouw is zichtbaar wat Baanbrekers doet  

en waar zij voor staat. 
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geving over (bijna) energieneutrale gebouwen. Duurzaamheid moet echter wel 

haalbaar en betaalbaar zijn, waarbij de (financiële) middelen leidend zijn. Het 

zelfstandig opwekken van energie daar waar het kan en efficiënt omgaan met ruimten 

zijn belangrijke doelstellingen. De gezonde werkomgeving is een belangrijk thema om 

een duurzame organisatie te worden, waar de huisvesting ook een belangrijke rol in 

speelt. De medewerkers brengen immers veel uren per week/maand/jaar door in de 

huisvesting, waardoor de klimaatcondities en het comfort een aanzienlijk effect hebben 

op hun welbevinden en gezondheid. Het gebouw dient de gezondheid van 

medewerkers te bevorderen, bijvoorbeeld door het bewegen intern en extern te 

stimuleren. Daarvoor is het wenselijk om ook in de directe omgeving of op het terrein 

te kunnen wandelen. 

 

7.3. Ruimtebehoefte 
Voor de kantoorruimtebepaling van Baanbrekers is gekozen voor een veilig scenario 

met een flexfactor van 0,75, mede vanwege de onzekerheden rondom corona en de 

overstap naar een nieuw kantoorconcept. Daarnaast gaan we ervan uit dat ten tijde 

van de realisering van de nieuwe huisvesting de 1,5 meter-afstandregel is komen te 

vervallen.  

 

Momenteel is de verwachting dat er een verschuiving plaatsvindt in typen werkplek-

behoeften ten opzichte van de pre-coronaperiode, wat zich met name vertaalt in: 

• Afname in het aantal basiswerkplekken omdat men vaker thuiswerkt. 

• Toename in het aantal overlegruimten omdat ontmoeten en samenwerken 

belangrijker wordt als men naar kantoor komt. 

• Toename in het aantal aanlandplekken omdat tussen de overleggen met collega’s 

behoefte is om kort ‘aan te landen’ (ergens te zitten en te werken). 

• Toename in de grootte van de overleg- en samenwerkplekruimten, zodat deze 

multifunctioneler ingericht kunnen worden. 

 

Bovenstaande veranderingen geven HEVO aanleiding om te verwachten dat de totale 

ruimtenormering per werkplek (primaire en secundaire werkomgeving) zal stijgen van 

circa 11 m² per werkplek (pre-corona) naar verwachting 12 m² per werkplek. Echter 

zullen door een grotere toename in thuiswerken de gangbare flexfactoren lager 

worden, waardoor de uiteindelijke ruimtevraag kleiner zal zijn dan in de periode voor 

maart 2020.  

De m²’s voor de productiefaciliteiten (WML Facilitair en Werkbedrijf) zijn in 

samenspraak met de verantwoordelijke managers bepaald. Aanvullend is bij het 

werkbedrijf een zogenoemde ‘sponsruimte’ van 600 m² opgenomen. Deze ruimte kan 

in de toekomst multifunctioneel ingezet worden en kan invulling geven aan de 

conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers. In tijden van verminderde ruimtevraag zou 

deze ruimte verhuurd kunnen worden aan bijvoorbeeld de dagbesteding, zou deze 

ingericht kunnen worden als lunchroom voor Broikes of gebruikt kunnen worden om 

nieuwe PMC’s te huisvesten.  

 

Er wordt in de basis vanuit gegaan dat de kringloopwinkel Twiddus op het eigen terrein 

van Baanbrekers blijft. Ondanks deze ruimten is er op basis van de nieuwe 

ruimtebehoefte een substantiële ruimtebesparing ten opzichte van de huidige situatie.  

 

In bruto vloeroppervlak (BVO) is er een besparing mogelijk van 2.822 m2 en voor het 

terrein mogelijk zelfs 21.362 m2 als er gekozen wordt voor een compacte opzet, zoals 

blijkt uit tabel 9 en 10.  

 

 
Tabel 9: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie terrein 

 

 
Tabel 10: analyse m²’s bestaande situatie versus nieuwe situatie gebouw 

 

7.4. Huisvestingsscenario’s 
De gebouwde omgeving is relatief statisch en maar beperkt aanpasbaar. Daardoor is 

het noodzakelijk om huisvestingsbeslissingen te baseren op een langetermijnvisie. 

Voor de ontwikkeling van de huisvestingsscenario’s is als uitgangspunt een 

tijdsperiode van 40 jaar gekozen. Er zijn verschillende scenario’s onderzocht waarin de 

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW TERREIN BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Eigendom 38012 21000 -17012

Gehuurd 4350 0 -4350

TOTAAL M2 -21362

ANALYSE BESTAAND VS NIEUW GEBOUW BESTAAND (M2) NIEUW (M2) VERSCHIL (M2)

Bedrijfsvoering & Control 1676 Totaal m2 voor B&C, R&P, IO:

Re-integratie & Participatie 1948 2382

Inkomensondersteuning 344

Werkbedrijf 8067 8996 929

WML Facilitair 697 617 -80

Overig 3890 1805 -2085

TOTAAL M2 -2822

-1586
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geformuleerde werkconcepten en huisvestingsvisies geïmplementeerd kunnen 

worden. De hoofdscenario’s zijn:  

1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op de huidige locatie 

3. Nieuwbouw elders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het vernieuwbouw scenario wordt een gedeelte van de bestaande bebouwing 

gesloopt en een deel wordt vernieuwd. Hierdoor kan de bestaande constructieve 

structuur gehandhaafd worden, maar ontstaat er wel een overmaat ten opzichte van 

het ruimteprogramma door ontwerpinefficiëntie. Financieel maar ook kwalitatief is dit 

het minst gunstige scenario.  

 

Nieuwbouw op een andere locatie zou een mogelijkheid kunnen zijn, mits er een 

geschikte terrein beschikbaar is. De huisvestingsvisie kan goed vertaald worden in een 

nieuw te ontwerpen gebouw en ook de ruimtebehoefte is inpasbaar. Echter kan het 

zoeken naar een geschikte locatie een lastig en langdurig proces worden. Momenteel 

wordt er door de gemeente Waalwijk en het dagelijks bestuur van Baanbrekers 

aangegeven dat er geen geschikt terrein beschikbaar is. 

 

Net zoals bij nieuwbouw op het eigen terrein ziet HEVO de beste 

implementatiemogelijkheden van de gewenste huisvestingsconcepten en visie. Het is 

mogelijk om (een gedeelte van) de panden te slopen om ruimte te maken voor 

nieuwbouw op het eigen terrein. De nieuwbouw kan compacter en efficiënter dan de 

bestaande situatie. Daarbij is het mogelijk om, beter dan bij vernieuwbouw, een 

werkconcept te implementeren dat aansluit bij de behoefte van de gebruikers. 

Daarnaast heeft Baanbrekers niet het volledige terrein meer nodig. De 

verkoopopbrengsten kunnen gebruikt worden om een deel van de investeringskosten 

te dekken. 

 

7.5. Financieel 
De samenvatting van de resultaten van de businesscase, als opgenomen in bijlage 12 

tot en met 14, is als volgt: 

 

 
 

De initiële investeringskosten liggen in het scenario Nieuwbouw op de huidige locatie 

op € 24.460.000 exclusief btw, waarbij de verwachting is dat de opbrengsten van de 

verkoop van een deel van het terrein neerkomen op € 2.840.000 exclusief btw.  

 

De initiële investeringskosten kunnen gefinancierd worden middels een lening van de 

BNG Bank. Het is momenteel een geschikt moment om vreemd vermogen aan te 

trekken, omdat de BNG Bank de kredietwaardigheid van Baanbrekers vergelijkbaar 

Scenario 1: 

Vernieuwbouw

Scenario 2: 

Nieuwbouw op 

huidige locatie

Scenario 3: 

Nieuwbouw 

elders

Huidig Bruto Vloeroppervlak 16918 16918 16918

Nieuw Bruto Vloeroppervlak 14800 13800 13800

Initiële investeringskosten excl. btw (afgerond) 21.580.000-€         24.460.000-€        26.730.000-€        

Initiële opbrengsten (afgerond) -€                      2.840.000€          4.640.000€          

Jaarlijkse exploitatielasten 1.066.000-€           952.000-€             952.000-€             

Jaarlijkse kapitaallasten 580.000-€              580.000-€             600.000-€             

Totale jaarlijkse lasten 1.646.000-€           1.532.000-€          1.552.000-€          

Totale huisvestingslasten (40 jaar) (afgerond) 87.710.000-€         80.900.000-€        81.420.000-€        

Netto contante waarde (afgerond) 64.060.000-€         61.760.000-€        62.210.000-€        

Rangorde scenario's o.b.v. NCW 3 1 2

Rangorde scenario's o.b.v. totale jaarlijkse lasten 3 1 2

1. Vernieuwbouw            2. Nieuwbouw op huidige locatie         3. Nieuwbouw elders 
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ziet als die van een gemeente. Daardoor kan Baanbrekers tegen een zeer laag 

percentage geld lenen met een doorlooptijd van 40 jaar (actuele rente is 0,35%).     

 

Ten opzichte van de huidige jaarlijkse exploitatielasten à € 1.336.763 exclusief btw (zie 

bijlage 15 voor exploitatieoverzicht conform de opgave van Baanbrekers) nemen naar 

verwachting de jaarlijkse huisvestingslasten toe tot een bedrag van € 1.532.000 

exclusief btw. Dit komt grotendeels door de toename van de kapitaallasten. Hierbij is, 

voor een zuivere vergelijking, uitgegaan van een annuïtaire lening.  

Daarnaast ontstaat er een verlaging op de exploitatielasten doordat er bij de 

nieuwbouw minder m2’s geëxploiteerd hoeven te worden (de omvang van de 

huisvesting neemt af ten opzichte van de huidige situatie). Aandachtspunt hierbij is wel 

dat er elke 10 jaar herinvesteren nodig zijn om huisvesting en inrichting te 

onderhouden. Deze kosten zijn niet meegenomen in de jaarlijkse huisvestingslasten. 

Overigens zijn deze herinvesteringen ook niet opgenomen in de huidige jaarlijkse 

exploitatielasten, hoewel deze kosten wel gemaakt moeten worden.  

 

De realisatie van nieuwe en eigentijdse huisvesting heeft een positief effect op de 

bedrijfsvoering van Baanbrekers. Het werkgenot van medewerkers neemt toe, het 

ziekteverzuim daalt, het aantal dimdagen wordt gereduceerd, de productiviteit stijgt en 

temperatuurbeheersingsproblemen (te koud in de winter, te warm in de zomer) worden 

opgelost. Deze positieve effecten zijn niet financieel vertaald in de businesscase, maar 

dragen in de toekomst zeker bij aan het succes van Baanbrekers. Ter illustratie, zo 

worden de alleen al misgelopen opbrengsten van dimdagen geschat op circa € 72.400 

per jaar (€ 181.000 in de afgelopen 2,5 jaar). En kost een zieke medewerker 

gemiddeld € 250 per verzuimdag aldus ArboNed. Waarbij, met een opvallend hoog 

ziekteverzuimpercentage van Baanbrekers is, dit een enorme (onzichtbare) kostenpost 

die gedeelte kan verdwijnen met goede huisvesting. In bijlage 16 zijn de financiële 

effecten van gezonde gebouwen op de productiviteit van organisaties nader 

uiteengezet, volgens diverse studies, inclusief de relatie is tussen huisvesting en 

productiviteit. 

 

7.6. Beoordeling Huisvestingsscenario’s & conclusie 
Om de verschillende opties onderling op een zuivere manier te kunnen vergelijken 

wordt elk scenario getoetst aan dezelfde toetsingscriteria, namelijk: 

• Investeringskosten = de te verwachten initiële investeringskosten op basis van 

Bouwkostenkompas regio Noord-Brabant prijspeil 1 oktober 2020. 

• Exploitatiekosten = de te verwachten jaarlijkse exploitatiekosten en terugkerende 

herinvesteringskosten. 

• Functionaliteit = de mate waarin de gewenste huisvestingsvisie en concepten 

verwerkt kunnen worden in het scenario en het daarbij behorende werkgenot en 

comfort voor de gebruikers. 

• Impact op gebruikers = de te verwachten impact op zowel het personeel van 

Baanbrekers als de klanten tijdens de bouwfase. 

• Duurzaamheid = de mate waarin het scenario duurzaam is en resulteert in een 

duurzaam gebouw. 

• Bereikbaarheid/zichtbaarheid = de mate waarin de bereikbaarheid, 

herkenbaarheid en zichtbaarheid van Baanbrekers verbetert.  

• Flexibiliteit = in hoeverre het gebouw toekomstbestendig en aanpasbaar is in de 

toekomst. 

• Veiligheid = in hoeverre de bestaande veiligheidsproblematiek wordt verholpen. 

 

De beoordeling en vergelijking van de scenario’s is opgenomen in onderstaande tabel: 

 

 
1. Vernieuwbouw 

2. Nieuwbouw op 
huidige locatie 

3. Nieuwbouw 
elders 

Investeringskosten +/- ++ + 

Exploitatiekosten +/- + + 

Functionaliteit -- ++ ++ 

Impact gebruikers +/- +/- - 

Duurzaamheid - ++ ++ 

Zichtbaarheid ++ + - 

Flexibiliteit - ++ ++ 

++ = zeer goed  + = goed  +/- = redelijk  - = matig  -- = slecht 

 

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens en het uitgevoerde onderzoek ziet 

HEVO het scenario nieuwbouw op het eigen terrein als het meest kansrijk en 

kwalitatief het beste. Daarbij is onder andere gekeken naar de financiële kant 

(investerings- en exploitatiekosten), functionaliteit, de impact op de gebruikers, 

duurzaamheid en flexibiliteit. Het te implementeren werkconcept en huisvestingsvisie 
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kan verreweg het beste gerealiseerd worden in een nieuwbouwscenario. Ook op het 

vlak van duurzaamheid scoort dit scenario het beste, met de realisatie van een 

gezonde, comfortabele en (bijna) energieneutrale huisvesting zonder CO2 uitstoot.  

 

Het scenario vernieuwbouw is volgens HEVO onwenselijk. Er moet erg veel 

geïnvesteerd worden om tot acceptabele huisvesting te komen, waarbij het 

eindresultaat verre van optimaal wordt. Daarbij kent dit scenario forse risico’s, van 

elementen in het gebouw en proces die momenteel nog niet inzichtelijk zijn.  

 

Het scenario nieuwbouw op een ander locatie is, vanwege het ontbreken van zicht op 

een concrete locatie nu niet echt te beoordelen en daardoor risicovol voor 

Baanbrekers. Gezien de slechte staat van de huidige huisvesting kan Baanbrekers het 

zich niet veroorloven om nog lang in de huidige situatie te blijven zitten. 

 

7.7. Advies & Vervolgstappen 
Samen met de werkgroep Huisvesting zijn er grote stappen gezet in de richting van 

toekomstbestendige en eigentijdse huisvesting voor Baanbrekers. HEVO acht het 

scenario nieuwbouw op de huidige locatie het meest kansrijk. Baanbrekers dient 

daarbij echter wel de betaalbaarheid op korte en lange termijn te beoordelen. Indien dit 

positief is adviseert HEVO om het nieuwbouwscenario op de huidige locatie nader uit 

te werken.  

 

Concreet betekent dit dat de volgende vervolgstappen dienen te worden gezet om te 

komen tot de nadere definitievorming: 

1. Besluitvorming door het dagelijks en algemeen bestuur over de resultaten van dit 

strategisch huisvestingsplan, het voorgestelde voorkeursscenario en de globale 

financiële kaders. 

2. Verdiepingsslag op het globaal ruimtelijk Programma van Eisen en het technisch 

Programma van Eisen. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden over delen van de 

huisvesting zoals het al dan niet op een externe locatie huisvesten van het 

winkeldeel van Twiddus de wijze waarop de gewenste ‘sponsruimte’ gerealiseerd 

wordt. Onderdeel van deze stap is het uitwerken van een detailscenario studie 

voor de exacte locatie en invulling van bouwmassa’s en gebruik dan wel afstoten 

van gebouwen. Op basis van het Programma van eisen zal er een raming 

gemaakt moeten worden om nauwkeurig de investeringskosten te kunnen 

bepalen. In die fase dienen ook de verwachte opbrengsten van verkoop van grond 

en of gebouwen getoetst moeten worden en onderbouwd door een taxateur.  

3. Keuze maken voor de bouworganisatievorm, aanbestedingsstrategie en aanpak 

van het project.  

4. Besluitvorming over de definitiefase en de start van een ontwerp en bouwproces. 

5. Voorbereiden en organiseren van de aanbestedingsprocedure voor het 

ontwerpteam. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: terreintekening bestaande situatie 
   



 

 

 Referentie: 1680101-0021.4.0.  Pagina 32 van 50  

 

 

Bijlage 2: plattegronden bestaande situatie 
 

  
Gebouw 1 

 
Gebouw 2 

 
 

 

 

 
Gebouw 3 

 

 
Gebouw 4   
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Bijlage 3: huidige ruimtestaat 

 

 

 

Werkbedrijf

Kantoor 197 2%

Kantine/keuken 354 4%

opslag 660 8%

produktie 4225 52%

gang 5 0%

tech ruimte 30 0%

toiletten 57 1%

magazijn 1387 17%

winkel 1154 14%

Totaal Werkbedrijf 8067 100%

WML Facilitair

Kantoor 461 66%

opslag 40 6%

produktie 0 0%

vergaderruimte 0 0%

spreekkamer 18 3%

Reproruimte 5 1%

Werkplaats 173 25%

archief 0 0%

Kantine/keuken 0 0%

Winkel 0 0%

Totaal WML Facilitair 697 100%

Overig

Kantoor 158 4%

opslag 3 0%

Reproruimte 26 1%

vergaderruimte 294 8%

Kantine/keuken 125 3%

tech ruimte 9 0%

Gang 1372 35%

Toiletten 327 8%

Algemeen 196 5%

Kantoor 690 18%

Geen functie 690 18%

Totaal overig 3890 100%

Bedrijfsonderdeel

Oppervlak 

(m2)
% van totaal 

Bedrijfsvoering & Control

Kantoor 840 50%

opslag 325 19%

produktie 223 13%

vergaderruimte 0 0%

tech ruimte 104 6%

spreekkamer 0 0%

Archief 34 2%

Reproruimte 19 1%

Werkplaats 130 8%

Totaal Bedrijfsvoering & Control 1676 100%

Re-integratie & Participatie

Kantoor 788 40%

opslag 447 23%

produktie 608 31%

Tech ruimte 2 0%

vergaderruimte 47 2%

spreekkamer 57 3%

garderobe 0 0%

archief 0 0%

Totaal Re-integratie & Participatie 1948 100%

Inkomensondersteuning

Kantoor 300 87%

opslag 16 5%

produktie 0 0%

vergaderruimte 0 0%

spreekkamer 0 0%

garderobe 28 8%

archief 0 0%

Totaal Inkomensondersteuning 344 100%
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Bijlage 4: bouwstenen huisvestingsvisie 
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Bijlage 5: analyse grondgebonden versus niet-grondgebonden 
functies 
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Bijlage 6: analyse toegangszonering 
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Bijlage 7: werkstijlanalyse 
 

 
 

In vergelijking met andere organisaties: 

• Veel mensen met het profiel ‘interactie’. 

• De verwachting is dat een deel van deze werkzaamheden altijd vanuit kantoor 

uitgevoerd blijven worden.  

• Bij de meeste organisaties is de groep met ‘gemengde bureauwerkzaamheden’ 

erg hoog, bij Baanbrekers is dit juist niet het geval. 

• Dit vergt waarschijnlijk minder basiswerkplekken en meer overleg- en samenwerk-

plekken.  

 

Definities: 

• Werkplek gebonden medewerker wordt gekozen indien de persoon of afdeling zijn 

werkzaamheden kan uitvoeren op dezelfde werkplek. Voor hem/haar is het niet 

nodig regelmatig van werkplek te veranderen.  

• Mobiele medewerkers - intern wordt gekozen indien de persoon of afdeling 

gedurende de dag regelmatig van werkplek wisselt binnen het eigen kantoor 

omdat zijn werkzaamheden hier om vragen. Dit zijn ook interne vergaderingen.  

• Mobiele medewerkers - extern wordt gekozen indien de persoon of afdeling 

regelmatig buiten de deur aan het werk is. Hij/zij is vaak onderweg. 

  

MOBILITEIT AANTAL %

Werkplekgebonden medewerker 119 52

Mobiele medewerkers - intern 76 33

Mobiele medewerkers - extern 32 14

TOTAAL 227 100

WERKSTIJL AANTAL %

Concentratiewerk 80 35

Gemengde bureauwerkzaamheden 58 26

Interactie 89 39

TOTAAL 227 100
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Bijlage 8: conceptueel technisch Programma van Eisen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

1 Afmetingen en positie

1.1 BVO Zie Programma van Eisen

1.2 BVO kantoorruimte Zie Programma van Eisen

1.3 BVO productieruimte Zie Programma van Eisen

1.4 Aantal bouwlagen n.t.b., zie voor grondgebonden positie het relatieschema

2 Parkeervoorzieningen

2.1 Parkeernorm Parkeerplaatsen voldoen aan de NEN-2443

2.2 Parkeerregeling
D.m.v. slagboom voor eigen personeel. Bezoekers vrij toegankelijk hek / 

poort open is. 

2.3 Elektrische laadvoorzieningen
Minimaal 4 enkele laadpunten met een praktisch laadvermogen van 11 

kW (3-fase 16A).

2.4 Fietsenstalling
150 plekken, binnen 100 m van hoofdentree van het gebouw, verlicht en 

overdekt.

3 Entree en overige voorzieningen

3.1 Type toegang Tourniquet of tochtsluis

3.2 Toegang mindervaliden Ja

4 Signing en overige 

4.1 Naamsaanduiding Op gevel/dakrand en / of boven een luifel bij de entree.

4.2 Data
Gebouwdata/data uit GBS ontvangen voor optimalisatie en smart 

workplace (Smart Building doeleinden)

4.3 Afwerkingsniveau Sober en doelmatig, robuust en onderhoudsarm

4.4 Kwaliteitsniveau Bouwbesluit

5 Toegang en beveiliging

5.1 Buitenschil Hekwerk rondom terrein inclusief brandweerkluis

5.2 Toegang In verschillende zonering conform relatieschema

5.3 Intercomvoorziening Ja

5.4 Noodverlichting Conform NEN-EN 1838

6 Verticaal Transport

6.1 Liften Aanwezig

6.2 Goederenlift Aanwezig indien noodzakelijk

6.3 Trappenhuizen Beschikbaar voor interfloor verkeer, inpandig gelegen

7 Duurzaamheid

7.1 Energielabel BENG Nieuwbouw

7.2 BREEAM Geen Minimumeis, voldoen aan wettelijke eisen.

7.3 WELL Geen Minimumeis, voldoen aan wettelijke eisen.

7.4 Opwekking energieverbruik Zo duurzaam mogelijk

8 Bouwkundige specificaties

8.1 Vrije (netto) verdiepingshoogte kantoorruimte ≥ 2.800 mm

8.2 Vrije (netto) verdiepingshoogte opslagruimte ≥ 3.000 mm

8.3 Vrije (netto) verdiepingshoogte productieruimte ≥ 6.000 mm

8.4 Gevelstramien Per 1.800 mm

8.5 Plafondstramien Per 1.800 mm

8.6 Indeelbaarheid Per 1.800 mm

8.7 Vloerbelasting kantoorruimte ≥ 4 kN/m² = 400 kg / m²

8.8 Afwijkende vloerbelasting Productieruimte ≥ 10 kN / m² = 1000 kg / m²

9 Elektrische installatie

9.1 Elektra bemetering Per afdeling / bouwdeel indien van toepassing

9.2 Aantal WCD's per stramien Dubbele WCD per stramien van 1.800 mm

10 Comfort - Lucht

10.1 CO2 & luchtverversing Klasse B*

10.2 Spuiventilatie Klasse B*

10.3 Vocht Klasse B*

10.4 Schimmels & bacteria Klasse B*

10.5 Vluchtige organische stoffen Klasse B*

10.6 Verbrandingsgassen Klasse A*

10.7 Fijnstof Klasse B*

10.8 Hygiene ventilatiesysteem Klasse B*

10.9 Tabaksrook Klasse B*

10.10 Asbest Klasse A*

10.11 Legionella Klasse A*

11 Comfort - Temperatuur

11.1 Wintercomfort Klasse B*

11.2 Zomercomfort Klasse B*

11.3 Tocht Klasse A*

11.4 Lokale behaaglijkheid (overig) Klasse A*

12 Comfort - Licht

12.1 Kunstlicht
Klasse B*, aanvullend de verlichting is per zone van 7.200 mm bij 7.200 

mm (of kleiner) regelbaar

12.2 Daglicht & uitzicht Klasse B*

12.3 Helderheidswering Klasse A*

13 Comfort - Geluid

13.1 Geluidwering van de gevel Klasse B*

13.2 Isolatie wanden en vloeren Klasse B*

13.3 Installatiegeluid Klasse B*

13.4 Apparatuur Klasse B*

13.5 Ruimte-akoestiek Klasse B*

* Conform Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018
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Bijlage 9: afbeelding scenario vernieuwbouw 
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Bijlage 9a: afbeelding scenario vernieuwbouw alternatief 
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Bijlage 10: afbeelding scenario nieuwbouw op eigen terrein 
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Bijlage 10a: afbeelding scenario nieuwbouw op eigen terrein 
alternatief 
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Bijlage 11: afbeelding scenario nieuwbouw elders 
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Bijlage 12: businesscase scenario vernieuwbouw 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 50% 5€                        211.810€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Zanddonkweg 14 Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Waalwijk Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             Stelpost voor terreininrichting

Inflatie 2,0% 182€                    729.970€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 31€                      524.458€             

Inbreng eigen vermogen 470.000€         Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond 131€                    524.458€             

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 20% 12€                      49.440€               

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 20% 25€                      99.240€               

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    736.120€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      219.640€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      89.440€               

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      213.360€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      44.400€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 363€                    1.451.640€          

Totaal BVO nieuw 14800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4000 m2 Resultante van 15.000 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 10800 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      95.640€               

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    756.640€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 90% 129€                    517.140€             Klein deel van bestaand kan hergebruikt worden.

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      53.000€               

Te slopen m2's volledige sloop 4435 m2 Gebouw 3 plus circa 3200 m2 van gebouw 1 Totaal Installaties 356€                    1.422.420€          

Te slopen m2's tot casco t.b.v. renovatie 12483 m2 Restant van overige m2's bestaande bebouwing

Totaal terrein 42362 m
2 Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        11.800€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      100.000€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      111.800€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 72€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 10€                  per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 10 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    584.000€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    472.000€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      200.000€             

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.256.000€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.374€                 5.496.288€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 346€                    1.382.042€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 20.512.398€    Totale bouwkosten 1.720€                 6.878.330€          

Investeringskosten Kantoren 9.494.975€      € / BVO 2.374€         Dit bedrag is inclusief voor sloop- en terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 11.017.423€    € / BVO 1.020€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.707.130€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 7.122.239€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.707.131€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      130.000€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      40.000€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 1.065.600€      € / BVO 72€              Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        30.000€               

Transactiekosten verkoop -€                 Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      60.000€               

Grondaankoop -€                 Totaal losse inrichting 167€                    668.000€             

Overige eenmalige kosten -€                 

Bijkomende kosten

Opbrengsten Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 189€                    754.633€             

Opbrengsten verkoop -€                 Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 172€                    687.833€             

Huurincentive in jaar 1 -€                 Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        33.400€               

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 113€                    452.780€             Aanname langdurige bouw

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Verhuiskosten 5€                        20.000€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag) Totaal bijkomende kosten 487€                    1.948.646€          

Afwerking Basis

Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.374€                 9.494.975€          Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.872€                 11.488.920€        

Geen opbrengsten i.v.m. handhaven huidig terrein

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname € 120,- per BVO, uitgangspunt is beperkte aanvullende tijdelijke 

huisvesting i.v.m. voldoende beschikbaarheid op eigen terrein. Dit bedrag is 

indicatief

Exclusief asbestsanering.

Gemiddelde prijs voor volledige sloop en sloopt tot casco.

Stelpost spec. gebruikersinstallaties (geen bwk voorz.)

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 20.512.398-€  -2.080.982€  -10.583.273€  -3.092.232€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 1.065.600-€    

Transactiekosten verkoop -€              

Grondaankoop -€              

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 21.577.998-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.080.982-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             10.583.273-€   -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.092.232-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 25% 22€                      232.470€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 25% 38€                      405.486€             Opbrengsten verkoop -€              

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      572.292€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      743.796€             Subtotaal Opbrengsten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        87.048€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      336.096€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        44.388€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 224€                    2.421.576€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak)1.065.600-€    1.086.912-€  1.108.650-€  1.130.823-€  1.153.440-€  1.176.509-€  1.200.039-€  1.224.039-€  1.248.520-€  1.273.491-€  1.298.960-€  1.324.940-€  1.351.438-€  1.378.467-€  1.406.037-€  1.434.157-€  1.462.840-€  1.492.097-€  1.521.939-€  1.552.378-€     1.583.426-€  1.615.094-€  1.647.396-€  1.680.344-€  1.713.951-€  1.748.230-€  1.783.194-€  1.818.858-€  1.855.235-€  1.892.340-€  1.930.187-€  1.968.791-€  2.008.166-€  2.048.330-€  2.089.296-€  2.131.082-€  2.173.704-€  2.217.178-€  2.261.522-€  2.306.752-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      365.040€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      948.780€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 1.065.600-€    1.086.912-€  1.108.650-€  1.130.823-€  1.153.440-€  1.176.509-€  1.200.039-€  1.224.039-€  1.248.520-€  1.273.491-€  1.298.960-€  1.324.940-€  1.351.438-€  1.378.467-€  1.406.037-€  1.434.157-€  1.462.840-€  1.492.097-€  1.521.939-€  1.552.378-€     1.583.426-€  1.615.094-€  1.647.396-€  1.680.344-€  1.713.951-€  1.748.230-€  1.783.194-€  1.818.858-€  1.855.235-€  1.892.340-€  1.930.187-€  1.968.791-€  2.008.166-€  2.048.330-€  2.089.296-€  2.131.082-€  2.173.704-€  2.217.178-€  2.261.522-€  2.306.752-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      512.827€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.826.647€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 583.542-€       583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€        583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 583.542-€       583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€        583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     583.542-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        51.300€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        51.300€               Totaal 1.649.142-€    1.670.454-€  1.692.192-€  1.714.365-€  1.736.981-€  1.760.050-€  1.783.580-€  1.807.581-€  1.832.062-€  1.857.032-€  1.882.502-€  1.908.481-€  1.934.980-€  1.962.009-€  1.989.578-€  2.017.699-€  2.046.382-€  2.075.639-€  2.105.481-€  2.135.920-€     2.166.967-€  2.198.636-€  2.230.937-€  2.263.885-€  2.297.492-€  2.331.771-€  2.366.736-€  2.402.400-€  2.438.777-€  2.475.882-€  2.513.728-€  2.552.332-€  2.591.708-€  2.631.871-€  2.672.838-€  2.714.624-€  2.757.246-€  2.800.720-€  2.845.063-€  2.890.294-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 21.984.076-€  1.024.519-€  1.014.572-€  1.004.722-€  994.967-€     985.307-€     975.741-€     966.268-€     956.887-€     2.496.043-€  938.397-€     929.286-€     920.264-€     911.329-€     902.481-€     893.719-€     885.043-€     876.450-€     867.941-€     6.719.216-€     851.169-€     842.905-€     834.722-€     826.618-€     818.592-€     810.645-€     802.775-€     794.981-€     787.262-€     2.053.578-€  772.050-€     764.554-€     757.131-€     749.781-€     742.501-€     735.292-€     728.154-€     721.084-€     714.083-€     707.151-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      691.200€             Netto Constante Waarde 64.062.256-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      961.200€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 65€                      65€                      702.000€             

Totaal vrije kosten 218€                    2.354.400€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 616€                    6.653.923€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 123€                    1.330.785€          

Totale bouwkosten 739€                    7.984.708€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        81.000€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        81.000€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      162.000€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 75€                      814.671€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 74€                      798.471€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        8.100€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 45€                      488.802€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      108.000€             Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 205€                    2.218.044€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.020€                 11.017.423€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.234€                 13.331.081€        

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.

Stelpost spec. Gebruikersinstallaties, o.a. revitaliseren 
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Bijlage 13: businesscase scenario nieuwbouw op huidige locatie 

 

 

 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 100% 10€                      210.000€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Zanddonkweg 14 Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Waalwijk Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             

Inflatie 2,0% 157€                    728.160€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 30€                      271.890€             

Inbreng eigen vermogen 470.000€          Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond 59€                      271.890€             

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 62€                      286.951€             

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 124€                    575.991€             

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    854.491€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      254.959€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      103.822€             

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      247.669€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      51.540€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 512€                    2.375.423€          

Totaal BVO nieuw 13800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4643 m2 Resultante van 13.800 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 9157 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      111.019€             

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    878.311€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 100% 144€                    666.998€             

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      61.523€               

Te slopen m2's 9063 m2 Gebouw 2, 3 plus circa 3000 m2 van gebouw 1. Totaal Installaties 370€                    1.717.850€          

Totaal terrein 21000 m2

Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        13.697€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      116.080€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      129.778€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 69€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 7€                    per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 7 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    677.909€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    547.899€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      232.161€             Stelpost spec. gebruikersinstallaties (geen bwk voorz.)

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.457.970€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.439€                 6.681.071€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 362€                    1.679.955€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.406.308€    Totale bouwkosten 1.801€                 8.361.026€          

Investeringskosten Kantoren 11.416.978€    € / BVO 2.459€         Dit bedrag is inclusief voor sloop- en terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 11.989.330€    € / BVO 1.309€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.916.035€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 8.307.089€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.916.036€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      150.905€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      46.432€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 992.806€         € / BVO 72€              Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        34.824€               

Transactiekosten verkoop 56.724€           Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      69.648€               

Grondaankoop -€                 Totaal losse inrichting 153€                    709.809€             

Overige eenmalige kosten -€                 

Bijkomende kosten

Opbrengsten Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 195€                    907.084€             

Opbrengsten verkoop 2.836.200€      Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 180€                    836.103€             

Huurincentive in jaar 1 -€                 Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        35.490€               

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 117€                    544.250€             Aanname langdurige bouw

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Verhuiskosten 5€                        23.216€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag) Totaal bijkomende kosten 505€                    2.346.143€          

Afwerking Basis

Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.459€                 11.416.978€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.975€                 13.814.543€        

Exclusief asbestsanering.

Gemiddelde prijs voor volledige sloop.

Aanname opbrengstengrond € 100,- per m2 o.b.v. Kader Grondprijzen 2020 

gemeente Tilburg (productie standaard). Plus € 700.000,- voor alle opstallen o.b.v. 

een % van boekwaarde. 

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname € 100,- per BVO, uitgangspunt is beperkte aanvullende tijdelijke 

huisvesting i.v.m. voldoende beschikbaarheid op eigen terrein.

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.406.308-€  -2.335.636€  -12.343.897€       -3.470.635€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 992.806-€       

Transactiekosten verkoop 56.724-€         

Grondaankoop -€              

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 24.455.837-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.335.636-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             12.343.897-€        -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.470.635-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 86€                      788.399€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 150€                    1.375.166€          Opbrengsten verkoop 2.836.200€    

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      485.218€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      630.628€             Subtotaal Opbrengsten 2.836.200€    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        73.804€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      284.959€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        37.634€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 401€                    3.675.808€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€          1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      309.499€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      804.424€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€          1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      434.801€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.548.724€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 584.693-€       584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€             584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 584.693-€       584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€             584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     584.693-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        43.495€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        43.495€               Totaal 1.536.893-€    1.555.937-€  1.575.362-€  1.595.175-€  1.615.385-€  1.635.998-€  1.657.025-€  1.678.471-€  1.700.347-€  1.722.660-€  1.745.419-€  1.768.634-€  1.792.313-€  1.816.465-€  1.841.100-€  1.866.229-€  1.891.859-€  1.918.003-€  1.944.669-€  1.971.868-€          1.999.612-€  2.027.910-€  2.056.775-€  2.086.216-€  2.116.247-€  2.146.878-€  2.178.121-€  2.209.990-€  2.242.496-€  2.275.652-€  2.309.471-€  2.343.967-€  2.379.152-€  2.415.041-€  2.451.648-€  2.488.988-€  2.527.073-€  2.565.921-€  2.605.546-€  2.645.963-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 21.914.405-€  915.491-€     906.602-€     897.800-€     889.084-€     880.452-€     871.904-€     863.439-€     855.056-€     2.584.687-€  838.534-€     830.392-€     822.330-€     814.347-€     806.440-€     798.611-€     790.857-€     783.179-€     775.575-€     7.602.562-€          760.589-€     753.204-€     745.892-€     738.650-€     731.479-€     724.377-€     717.344-€     710.380-€     703.483-€     2.126.508-€  689.889-€     683.191-€     676.558-€     669.990-€     663.485-€     657.043-€     650.664-€     644.347-€     638.091-€     631.896-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      586.034€             Netto Constante Waarde 61.758.810-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      814.954€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 65€                      65€                      595.191€             

Totaal vrije kosten 218€                    1.996.179€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 793€                    7.264.205€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 159€                    1.452.841€          

Totale bouwkosten 952€                    8.717.046€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        68.676€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        68.676€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      137.352€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 97€                      885.440€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 95€                      871.705€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        6.868€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 58€                      531.264€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      91.568€               Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 261€                    2.386.844€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.309€                 11.989.330€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.584€                 14.507.089€        

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.

Stelpost spec. Gebruikersinstallaties, o.a. revitaliseren 
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Bijlage 14: businesscase scenario nieuwbouw elders 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 Algemene gegevens 1 Invulcellen algemeen 2A Invulcellen investeringskosten kantoorruimte

Opmerking levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Locatiegegevens Financiële parameters Grond & Terrein

Kantoornaam: Baanbrekers Discontovoet 3,0% Conform opgave Baanbrekers Bouwrijp maken grond 40 Ja 100% 10€                      210.000€             Exclusief grondsanering vervuilde grond.

Adres: Nader te bepalen Huurindex 0,0% Niet van toepassing Parkeerplaatsen 40 Ja 100% 80€                      18.160€               

Plaats: Nader te bepalen Exploitatie index 2,0% Terreininrichting verhard 40 Ja 100% 500.000€             500.000€             

Inflatie 2,0% 157€                    728.160€             

Rentepercentage 0,5% Conform opgave Baanbrekers, aanname annuïtaire lening i.v.m. onderling vergelijk Sloop

BTW 21,0% Sloopkosten 40 Ja 100% 30€                      -€                     

Inbreng eigen vermogen 470.000€         Conform opgave en overleg Baanbrekers: € 470.000 uit besparingen MJOP Totaal grond -€                     -€                     

Uitgangspunten Aantal termijnen lening 40 jaren

Bouwkundige werken

Ruimteprogramma Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 62€                      286.951€             

Bestaande situatie Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 124€                    575.991€             

Totaal BVO oud 16918 m2 Gebouw 1, 2, 3 en 4 Afbouw gevel 20 Ja 100% 184€                    854.491€             

Totaal VVO oud n.v.t. m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 55€                      254.959€             

Omvang terrein 42362 m2 Inclusief 4350 m2 gehuurd Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 22€                      103.822€             

Aantal parkeerplaatsen 220 st Circa P1: 100, P2: 12, P3: 10, P4: 7, P5: 12, P6: 6, P7: 25, P8: 45 Afwerkingen 10 Ja 100% 53€                      247.669€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 11€                      51.540€               

Nieuwe situatie Totaal Bouwkundige werken 512€                    2.375.423€          

Totaal BVO nieuw 13800 m2

Subtotaal Kantoorfaciliteiten 4643 m2 Resultante van 13.800 m2 minus productiefaciliteiten Installaties

Subtotaal Productiefaciliteiten 9157 m2 m2's BVO WML Facilitair plus Werkbedrijf minus kantoor, vergaderen en kantine W-installaties 20 Ja 100% 24€                      111.019€             

Totaal VVO nieuw 0 m2 Niet van toepassing in verband met eigendomssituatie Klimaatinstallaties 20 Ja 100% 189€                    878.311€             

Aantal parkeerplaatsen 227 st Conform opgave Baanbrekers E-installaties 20 Ja 100% 144€                    666.998€             

Aantal kantoorwerkplekken 170 st Transportinstallaties 20 Ja 100% 13€                      61.523€               

Te slopen m2's 0 m2 Gebouw 2, 3 plus circa 3000 m2 van gebouw 1. Totaal Installaties 370€                    1.717.850€          

Totaal terrein 21000 m2

Vaste inrichting

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 3€                        13.697€               

Jaarlijkse kosten Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Ja 25€                      25€                      116.080€             Balies, pantrys, maatwerken.

Huurprijs nieuw -€                 per m2 VVO Niet van toepassing Totaal vaste inrichting 28€                      129.778€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 69€                  per m2 BVO
Vaste kosten 23€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Prijsinvloeden

Energiekosten 7€                    per m2 BVO Huidige energie 15 per m2, wordt 7 per m2 Inclusief BENG 20 Ja 100% 146€                    677.909€             Bijna Energie Neutraal Gebouw

Technisch Onderhoud 20€                  per m2 BVO Exclusief vervangingsonderhoud BREEAM-NL EXCELLENT 20 Nee 100% Geen BREEAM-NL gecertificeerd gebouw.

Schoonmaakonderhoud 13€                  per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Inbouwpakket 20 Ja 100% 118€                    547.899€             

Administratieve beheerskosten -€                 per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Vrije kostenregel 10 Ja 50€                      50€                      232.161€             Stelpost spec. 

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 6€                    per m2 BVO Op basis van huidige exploitatiekosten Baanbrekers Totaal vrije kosten 314€                    1.457.970€          

Huurkosten per parkeerplaats -€                 per parkeerplaats Niet van toepassing, onderdeel van terrein

Aanvullende jaarlijkse lasten -€                 Vrij regel Totale directe bouwkosten (excl. btw) 1.380€                 6.409.181€          

Indirecte bouwkosten percentage 25,1% 347€                    1.611.589€          

Kantoorfaciliteiten Productiefaciliteiten Initiële investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.419.987€    Totale bouwkosten 1.727€                 8.020.769€          

Investeringskosten Kantoren 10.988.254€    € / BVO 2.367€         Dit bedrag is inclusief voor terreinwerkzaamheden totaal.

Investeringskosten Productiefaciliteiten 12.431.733€    € / BVO 1.358€         Losse inrichting

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 10 1.916.035€      Herinvesteringen niet opgenomen in kapitaallasten. Losse inrichting werkplekken 10 Ja per werkplek: 1.650€                 280.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 20 8.307.089€      Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Ja per werkplek: 750€                    127.500€             Uitgangspunt is nieuw meubilair

Totale investeringskosten (excl. btw) in jaar 30 1.916.036€      Losse inrichting AV middelen 10 Ja 100% 33€                      150.905€             Normaliter een herinvestering na 3 tot 5 jaar

Losse inrichting groen 10 Ja 100% 10€                      46.432€               

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw -€                 € / BVO -€            Niet van toepassing Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        34.824€               

Transactiekosten verkoop 92.724€           Aanname 2% van opbrengst verkoop Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 100% 15€                      69.648€               

Transactiekosten aankoop 63.000€           Aanname 2% van aankoopbedrag Totaal losse inrichting 153€                    709.809€             

Grondaankoop 3.150.000€      Aanname aankoop grond € 150 per m2

Overige eenmalige kosten -€                 Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 188€                    873.058€             

Opbrengsten Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 173€                    802.077€             

Opbrengsten verkoop 4.636.200€      Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 8€                        35.490€               

Huurincentive in jaar 1 -€                 Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 113€                    523.835€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 5€                        23.216€               Kosten voor een interne verhuizing

Type huisvesting kantoorfaciliteiten Klein kantoor op bedrijfsterrein Totaal bijkomende kosten 486€                    2.257.676€          

Type huisvesting productiefaciliteiten Bedrijfspanden geschakeld (opslag)

Afwerking Basis Totale investeringskosten (exclusief btw) 2.367€                 10.988.254€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 2.863€                 13.295.788€        

Kleinschalig kantoorpand van maximaal twee lagen op een bedrijventerrein.  

Luchtbehandeling met beperkte koeling. Gasloos met individuele 

warmtepomp. Zonwering. Traditionele materialen, plat dak. BENG

Rechthoekig geschakeld bedrijfspand met voornamelijk productiefunctie. Overspanning 

staalconstructie tot 7,5 m¹, vloerbelasting 10 kN/m². Casco oplevering, gebalanceerde ventilatie, 

inbouwpakket en BENG.

Aanname opbrengstengrond € 100,- per m2 o.b.v. Kader Grondprijzen 2020 

gemeente Tilburg (productie standaard). Plus € 700.000,- voor alle opstallen o.b.v. 

een % van boekwaarde. Minus € 300.000 rekening houdend met sloop deel 

opstallen.

2B Invulcellen investeringskosten Productieruimte 3 Uitkomsten

levensduur Toepassen Percentage Eenheidsprijs Kosten Opmerking

Grond & Terrein Jaren → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Werf voor WML Facilitair 20 Ja 100% 500.000€             500.000€             Investeringskosten

108€                    500.000€             Initiële investeringskosten (excl. btw) 23.419.987-€  -2.335.636€  -12.343.897€     -3.470.635€  

Percentage geeft aan hoeveel procent hergebruikt kan worden. Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw -€              

Transactiekosten verkoop 155.724-€       

Grondaankoop 3.150.000-€    

Overige eenmalige kosten -€              

Subtotaal Investeringskosten 26.725.711-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             2.335.636-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             12.343.897-€     -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             3.470.635-€  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Bouwkundige werken

Constructieve onderbouw 40 Ja 100% 86€                      788.399€             Initiële opbrengsten

Constructieve bovenbouw 40 Ja 100% 150€                    1.375.166€          Opbrengsten verkoop 4.636.200€    

Afbouw gevel 20 Ja 100% 53€                      485.218€             Huurincentive in jaar 1 -€              

Afbouw daken en buitenplafonds 20 Ja 100% 69€                      630.628€             Subtotaal Opbrengsten 4.636.200€    -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Inbouw (excl. gebruiker) 10 Ja 100% 8€                        73.804€               

Afwerkingen 10 Ja 100% 31€                      284.959€             

Overige bouwk. voorz. 10 Ja 100% 4€                        37.634€               Jaarlijkse lasten

Totaal Bouwkundige werken 401€                    3.675.808€          Huurprijs nieuw -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Exploitatiekosten (onderhoud en schoonmaak) 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€       1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

Installaties Huurkosten parkeerplaatsen -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

W-installaties 20 Ja 125% 34€                      309.499€             Aanvullende jaarlijkse lasten -€              -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€                  -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             -€             

Klimaatinstallaties 20 Ja 125% 88€                      804.424€             Subtotaal Jaarlijkse lasten 952.200-€       971.244-€     990.669-€     1.010.482-€  1.030.692-€  1.051.306-€  1.072.332-€  1.093.778-€  1.115.654-€  1.137.967-€  1.160.726-€  1.183.941-€  1.207.620-€  1.231.772-€  1.256.408-€  1.281.536-€  1.307.167-€  1.333.310-€  1.359.976-€  1.387.176-€       1.414.919-€  1.443.217-€  1.472.082-€  1.501.523-€  1.531.554-€  1.562.185-€  1.593.429-€  1.625.297-€  1.657.803-€  1.690.959-€  1.724.779-€  1.759.274-€  1.794.460-€  1.830.349-€  1.866.956-€  1.904.295-€  1.942.381-€  1.981.228-€  2.020.853-€  2.061.270-€  

E-installaties 20 Ja 120% 47€                      434.801€             

Transportinstallaties 20 Ja 100% -€                     -€                     

Totaal Installaties 169€                    1.548.724€          Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (40 jaar) 597.683-€       597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€          597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     

Vaste inrichting Subtotaal Jaarlijkse lasten 597.683-€       597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€          597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     597.683-€     

Vaste inrichting (Basis) 10 Ja 100% 5€                        43.495€               

Vaste inrichting (Gebruikersspecifiek) 10 Nee 25€                      

Totaal vaste inrichting 5€                        43.495€               Totaal 1.549.883-€    1.568.927-€  1.588.351-€  1.608.165-€  1.628.375-€  1.648.988-€  1.670.014-€  1.691.461-€  1.713.337-€  1.735.650-€  1.758.409-€  1.781.624-€  1.805.302-€  1.829.455-€  1.854.090-€  1.879.218-€  1.904.849-€  1.930.992-€  1.957.659-€  1.984.858-€       2.012.602-€  2.040.900-€  2.069.764-€  2.099.206-€  2.129.237-€  2.159.868-€  2.191.111-€  2.222.980-€  2.255.486-€  2.288.642-€  2.322.461-€  2.356.957-€  2.392.142-€  2.428.031-€  2.464.638-€  2.501.977-€  2.540.063-€  2.578.911-€  2.618.536-€  2.658.953-€  

Prijsinvloeden Constante Waarde 22.370.593-€  915.491-€     906.602-€     897.800-€     889.084-€     880.452-€     871.904-€     863.439-€     855.056-€     2.584.687-€  838.534-€     830.392-€     822.330-€     814.347-€     806.440-€     798.611-€     790.857-€     783.179-€     775.575-€     7.602.562-€       760.589-€     753.204-€     745.892-€     738.650-€     731.479-€     724.377-€     717.344-€     710.380-€     703.483-€     2.126.508-€  689.889-€     683.191-€     676.558-€     669.990-€     663.485-€     657.043-€     650.664-€     644.347-€     638.091-€     631.896-€     

Inclusief BENG 20 Ja 100% 64€                      586.034€             Netto Constante Waarde 62.214.998-€  

Inclusief inbouwpakket 20 Ja 100% 89€                      814.954€             

Koeling in kantoor, beperkte 20 Nee 100%

Vrije kostenregel 20 Ja 40€                      40€                      366.271€             Stelpost spec. Gebruikersinstallaties

Totaal vrije kosten 193€                    1.767.259€          

Totale directe bouwkosten (excl. btw) 823€                    7.535.286€          

Indirecte bouwkosten percentage 20,0% 165€                    1.507.057€          

Totale bouwkosten 988€                    9.042.343€          

Losse inrichting

Losse inrichting werkplekken 10 Nee per werkplek: Niet van toepassing

Losse inrichting overleg en ontmoeten 10 Nee per werkplek:

Losse inrichting AV middelen 10 Nee 100%

Losse inrichting groen 10 Nee 100% Geen groen in productiefaciliteiten

Losse inrichting identiteit 10 Ja 100% 8€                        68.676€               

Losse inrichting stoffering en lichtwering 10 Ja 50% 8€                        68.676€               Beperkte hoeveelheid stoffering en lichtwering.

Totaal losse inrichting 15€                      137.352€             

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten en honoraria 10,0% van de bouw- en inrichtingskosten 100€                    917.969€             

Onvoorziene kosten bouwkosten 10,0% van de bouwkosten 99€                      904.234€             

Onvoorziene kosten losse inrichting 5,0% van de inrichtingskosten 1€                        6.868€                 

Loon en prijsstijgingen (tot ingebruikname) 6,0% van de bouw- en inrichtingskosten 60€                      550.782€             Aanname langdurige bouw

Verhuiskosten 10€                      91.568€               Kosten voor een interne verhuizing inclusief machines

Totaal bijkomende kosten 270€                    2.471.421€          

Totale investeringskosten (exclusief btw) 1.358€                 12.431.733€        Bron: Bouwkostenkompas (2020), regio Noord-Brabant.

Totale investeringskosten (inclusief btw) 1.643€                 15.042.397€        

Stelpost voor het realiseren van een nieuwe werf voor 

WML Facilitair

Bedragen zijn exclusief kosten productiemachines, 

stellingkasten e.d. Uitgangspunt is hergebruik.
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Kostenonderdeel Opmerking

Omvang huisvesting (BVO) 17276

 kosten (excl 

BTW) 

kosten 

paragraaf

kosten per m2 

BVO

Vaste Kosten 395.742€        23€                

Financieringslasten/ rente -€                      

Afschrijvingslasten 327.460€           

Erfpachtcanon -€                      

Huur (vast inclusief parkeerplaatsen) 2.517€               

Servicekosten (excl. Energiekosten) -€                      

Onroerendezaak belasting & rioolrecht 23.131€             

Verzekeringen -€                      

Opstal & brand 29.714€             

Glas -€                      

Inboedel -€                      

Heffingen 12.920€             

reiniging -€                      

waterschap -€                      

verontreiniging/afvalstoffen -€                      

CAI -€                      

Diversen -€                      

Energiekosten 263.938€        15€                

Electriciteit 137.677€           

Brandstoffen -€                      

gas 120.585€           

olie -€                      

Stadverwarming -€                      

Overige energiekosten -€                      

Water 5.676€               

Onderhoudskosten

Technisch onderhoud 345.000€        20€                

Voorziening voor complete 

technisch onderhoud per jaar.

Bouwkundig 345.000€           

exterieur

interieur -€                      

losse inrichting -€                      

Installaties -€                      

Werktuigkundig -€                      

sanitair -€                      

Electrotechnisch -€                      

onderhoud beveiligingsinstallatie -€                      

onderhoud beveiligingspoortjes -€                      

Transport -€                      

Terrein -€                      

terreinelementen -€                      

terrein installaties -€                      

Groenonderhoud -€               -€                  

groenvoorziening exterieur -€                      

groenvoorziening interieur -€                      

Schoonmaakonderhoud 223.973€        13€                

Glazenwasser -€                      

reguliere schoonmaak 220.602€           

Specialistische schoonmaak 3.371€               

Administratieve beheerkosten -€               -€                  

boekhouding -€                      

administratieve personeelskosten -€                      

verhuurkosten -€                      

bemiddelingskosten -€                      

Specifieke bedrijfskosten (gebruiksgerelateerd) 108.110€        6€                 

bewaking

Business abonnement -€                      

Alarmopvolgingen -€                      

Diversen -€                      

Beveiliging 108.110€           

jaarbijdrage -€                      

Totale exploitatiekosten excl. BTW 1.336.763€        1.336.763€      77€                

(kosten excl. BTW muv heff ingen)

Kosten totaal

Bijlage 15: huidig exploitatieoverzicht 
Opgave Baanbrekers 
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Bijlage 16: financiële effecten gezonde gebouwen op 
productiviteit organisatie 
 

Bij een doorsnee kantoorhoudende organisatie wordt 90% van de eigen bedrijfskosten 

aan personeel uitgegeven (Organisaties kunnen uiteraard ook heel andere posten op 

de begroting staan). De kosten die gemoeid zijn met de huisvesting zijn aanzienlijk, 

maar beslaan gemiddeld toch maar ongeveer 10% van de totale kosten (zie figuur), 

 

De primaire functie van 

kantoorgebouwen is om de organisatie 

te huisvesten, zodat deze zo goed 

mogelijk kan werken aan haar primair 

proces. De huisvesting is dus een 

productiemiddel dat de opbrengst van 

het personeel van de organisatie zo 

goed mogelijk moet faciliteren. 

 

De gemiddelde werknemer brengt maar 

liefst 1.880 uur per jaar in de 

werkomgeving door. Dat is meer dan 

21% van zijn of haar tijd. Het 

binnenklimaat op het werk heeft 

daardoor een aanzienlijke invloed op 

gezondheid en welzijn van 

werknemers. De Amerikaanse 

Environmental Protection Agency (EPA) noemt het binnenklimaat zelfs een van de vijf 

belangrijkste gezondheidsbedreigingen in onze omgeving. De Harvard T.H. Chan 

School of Public Health 1 heeft in een onderzoek de basis voor een gezond gebouw 

uitgewerkt in 9 elementen (zie figuur). 

 

 
 
 

 
1 Harvard T.H. Chan School of Public Health The foundations of a Healthy Building. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarbij hebben de werkomgeving en de werkmiddelen effect op de productiviteit van 
mensen en organisaties. De relatie tussen de productiviteit en de werkomgeving is 
weergegeven in de volgende afbeelding2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: diverse factoren beïnvloeden de productiviteit van de werkende mens 

2 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 
2003, Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 
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De eigenschappen van dat gebouw hebben vervolgens direct effect op de 

investeringskosten en exploitatiekosten van het gebouw en indirect op het 

comfort/welzijn en de gezondheid van de mensen die in het gebouw actief zijn, wat 

weer leidt tot een effect op de ziektekosten en productiviteit (zie onderstaande figuur3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: investeringskosten installatie en gebouw versus directe en indirecte 

personeelskosten (bron: Seppänen, Mendel & Fisk, 2002) 

 

Uit onderzoek van Seppänen, Mendel & Fisk, 2002 blijkt dat een aantal aspecten een 

aantoonbare productiviteitswinst geven, zoals weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 

 
3 Bron: artikel in Verwarming en Ventilatie: ‘Binnenmilieu en productiviteit: eindelijk harde cijfers’, juni 

2003, Boerstra en Leijten, https://www.sunatec.nl/brochures/binnenmilieu_en_productiviteit.pdf 

Figuur: kengetallen productiviteitseffecten 
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven 

 

 



 
 
 
Geachte heer van Oudheusden  
 
 
In Algemeen bestuur (AB) van 25 januari jl. hebben wij kennisgenomen van het HEVO-rapport 
‘Eindrapportagehuisvestingsscenario’s en globaal programma van eisen’.  Er is toen afgesproken dat 
er schriftelijke vragen gesteld konden worden. Dat doen wij bij dezen. 
 
Het rapport dat voorligt komt over als een degelijk rapport, dat goed onderbouwd op ons overkomt. 
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk en met dit beslispunt kunnen wij dan ook instemmen. Wat er 
moet gebeuren en welke voorkeursvariant hier het beste op aansluit roept bij ons nog een aantal 
vragen op. Voordat wij een besluit kunnen en willen nemen over de verder te onderzoeken variant 
zouden wij dan ook graag een en ander verduidelijkt willen zien.  
 
De huisvestingsproblematiek en de plannen voor verbouw of nieuwbouw zijn in 2019 in de begroting 
genoemd. Vervolgens zijn in 2020 scenario’s geschetst en wordt ons nu gevraagd een keuze te 
maken een van de scenario’s verder te onderzoeken.  
Wij lezen daarbij dat het rapport tot stand is gekomen met een brede vertegenwoordiging uit de 
organisatie. Dit juichen wij toe, het is immers belangrijk dat gebruikers van het toekomstige pand 
prettig kunnen werken in de nieuwe werkomgeving.  
Als Loonse AB-leden hebben wij echter het gevoel onvoldoende meegenomen te zijn in het proces. 
Zo missen wij het projectvoorstel, wat daarbij in beeld is gebracht, welke bevindingen er zijn gedaan 
en welke overwegingen tot bepaalde keuzes hebben geleid.   
 
Onze inhoudelijke vragen zijn de volgende: 
- Op welke manier is de uitwerking van het koersdocument meegenomen?  

- Welke alternatieven of samenwerkingsmogelijkheden zijn er voor het anders beleggen van taken 

en uitvoering? 

- Welke bezettingsgraad is reëel bij de toekomstige huisvesting? 

- Welke alternatieve locaties of huisvestingsmogelijkheden zijn er?  

- Op basis waarvan zijn de investerings- en exploitatielasten tot stand gekomen?  

- Wat zorgt voor het verschil in kosten voor verbouw of nieuwbouw?  

- Welke keuzes zijn er te maken op het gebied van kwaliteit die van invloed zijn op de kosten?  

- Hoe worden lokale ondernemers bij de nieuwbouw betrokken? 

 

Naast deze inhoudelijke vragen hebben wij ook een aantal vragen over het toekomstige proces.  
Normaal gesproken wordt bij het investeringsvoorstel een zienswijze aan de gemeenteraad gevraagd. 
Of bij de begrotingsbehandeling of buiten de begrotingsbehandeling om. Wij realiseren ons dat de 
raad in dezen een andere positie heeft. Omdat het hier onze gemeenschappelijke regeling betreft 
vinden het belangrijk dat onze raad gekend wordt in het besluit over nieuwbouw. Dit kan rechtsstreek 
via een zienswijze, maar ook via onze AB-leden als linking pin tussen onze raad en Baanbrekers. Als 
we voor deze laatste optie kiezen, is het belangrijk dat de Loonse AB-leden voldoende tijd krijgen om 
hun achterban (de gemeenteraad) te consulteren. Wij zien deze stap dan ook graag opgenomen in 
het proces.  
 
Binnen onze gemeente hebben wij ervaring opgedaan met grote projecten op het gebied van verbouw 
en nieuwbouw en onze raad hecht sterk aan de monitoring ervan. Bovendien heeft de 
rekenkamercommissie een rapport uitgebracht over dit onderwerp. Tijdens de AB-vergadering hebben 
wij daarom voorgesteld dat wij die ervaringen graag met u delen.  
De informatievoorziening vanaf het moment dat het investeringskrediet wordt verstrekt is van groot 
belang. We willen daarbij in ieder geval tijdens de AB-vergaderingen geïnformeerd worden over de 
stand van zaken van het verstrekte krediet en hoe de kapitaal- en exploitatielasten zich ontwikkelen. 
Op die manier kunnen wij de voortgang goed monitoren. Of er andere onderwerpen in de 
informatievoorziening naar voren moeten komen, is iets dat we graag tijdens een  
DB- of AB-vergadering bespreken.  
 



In de verdere uitwerking van een van de scenario’s willen we aandacht vragen voor de jaarlijkse 
exploitatielasten. U geeft aan dat deze stijgen van € 1.336.763,- naar € 1.532.000,- een toename van 
€ 195.237,-. Hiervan wordt € 100.000,- structureel als stelpost in de begroting opgenomen. Een 
nauwkeurige raming van de kosten kan echter pas gegeven worden na het opstellen van het volledige 
programma van eisen. Ons uitgangspunt is hierbij dat de exploitatielasten gelijk blijven of afnemen.  
 
U merkt dat bij ons zowel een aantal inhoudelijke vragen als een aantal vragen gericht op de toekomst 
leeft. Voordat wij verder gaan in het proces zouden wij de vragen die leven graag delen met de DB- en 
AB-leden van Heusden en Waalwijk en hierover in gesprek gaan. Wij willen u vragen een bijeenkomst 
te beleggen waarin u het DB, het AB en ambtenaren hierin meeneemt. Dit kan een digitaal overleg zijn 
of een aantal kleinere fysieke overleggen.  
Door goed geïnformeerd te zijn, kunnen wij ook de raadsleden op een goede manier meenemen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Loonse AB-leden van Baanbrekers, 
 
J. Brekelmans, wethouder sociaal 
G. van Kleij, gemeenteraadslid 
W. Veldkamp, gemeenteraadslid 



Van: Ad van Hamond <avanhamond@waalwijk.nl>  

Verzonden: donderdag 11 februari 2021 11:45 

Aan: Conny Kleijssen <ConnyKleijssen@baanbrekers.org> 

CC: John van den Hoven <jvandenhoven@waalwijk.nl>; Hans van Tuyl 

<jvantuyl@waalwijk.nl>; Jan van Groos <jvangroos@waalwijk.nl>; Sandra van den 

Udenhout <svandenudenhout@waalwijk.nl> 

Onderwerp: Nieuwbouw Baanbrekers 

 

Dag Conny,  

  

Hierbij ontvang je de vragen van de drie AB-leden uit de gemeente Waalwijk, die 

betrekking hebben op de eerste plannen met betrekking tot de vernieuwing van de 

huisvesting van BB, die zijn gepresenteerd op de laatste AB vergadering.  ( Zie bijlage )  

Wij willen graag enkele onderwerpen, die ook terug zullen komen in onze vragen graag 

kort nog extra belichten.  

1. De bestuurlijke toekomst van Loon op Zand wordt momenteel door 
haar raad en college nader onderzocht. De uitkomst hiervan heeft 

mogelijk gevolgen voor dit plan. Daarom is het naar onze mening 
evident, dat we pas een eerste richting over dit onderzoek af 

kunnen geven, nadat helderheid bestaat over het hiervoor 
genoemde onderzoek binnen Loon op Zand.   

2. We missen heel duidelijk de vooraf vastgelegde financiële kaders 
waarbinnen BB nu haar plannen zou willen realiseren. Daarnaast 

lijkt het ons dat de afzonderlijke raden hierover ook eerst hun 

toestemming moeten geven.   
3. Bij het benoemen van een uitgangspunt als wat worden de nieuwe 

exploitatiekosten, hoort naar onze mening ene gezonde ambitie dat 
BB hier uitgaat van in ieder geval geen hogere exploitatiekosten. 

Waarom investeer je anders immers een bedrag van ongeveer   
4. € 25.000.000?  

5. We missen in het huidige onderzoek een belangrijke variant; kijken 
naar de mogelijke oplossingen voor de huisvesting waarbij je oog 

hebt voor decentralisatie van de diverse bedrijfsonderdelen.   

Met deze bijzondere aandachtpunten voor ogen lijkt het ons echt not done om hier nu in 

de eerstkomende AB vergadering al in te stemmen met een richting die BB graag ziet. 

We zien bovendien ook geen enkel argument om dit met stoom en kokend water nu al 

naar een volgende fase te brengen, temeer daar bovenliggende punten zeker niet voor 

medio maart allemaal afgehandeld zullen en kunnen zijn.  

Ik wil vragen om de bijgesloten vragen tijdig te beantwoorden. Wij delen deze vragen 

met andere AB-leden en onze plaatsvervangende AB-leden van Waalwijk.  

Wij vragen u de antwoorden ook te delen met alle andere AB-lezen.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de AB leden van Waalwijk,  

  

mailto:avanhamond@waalwijk.nl
mailto:ConnyKleijssen@baanbrekers.org
mailto:jvandenhoven@waalwijk.nl
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Ad van Hamond  

 

 

Aanvullende vragen naar aanleiding van behandeling agendapunt 4 

Huisvesting Baanbrekers in AB vergadering van 25 januari 2021: 

 

Algemeen: 

1. Momenteel loopt er een (regionaal) onderzoek naar met name de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente Loon op Zand. Is er bij de 

afweging van de nieuwe huisvesting voor Baanbrekers rekening 
gehouden met een eventuele uitkomst van dit onderzoek en dat 

deze gevolgen kan hebben voor de samenwerking met Loon op 
Zand in de Gemeenschappelijke Regeling?  

 
2. Voor dat er een keus wordt gemaakt tussen de 3 varianten dient het 

bestuur van Baanbrekers principiële keuzes te maken rond bijv. 
huisvesting van Twiddus.  

A. Moet bijvoorbeeld de winkel op het terrein van Baanbrekers 
komen of kan dat ook in het centrum van Waalwijk?  

B. Is onderzocht of Twiddus niet volledig op een andere locatie zou kunnen worden 
gepositioneerd? 

C. Is decentralisatie van huisvesting voor bedrijfsonderdelen van BB op een andere 
locatie onderzocht?  

D. Is bij de nieuwe inrichting rekening gehouden met de mogelijkheid van 
hoogbouw om de bouwkosten te drukken? 

 

3. Op blz. 16 van het rapport wordt aangegeven dat na corona voor de nieuwe 
huisvesting met een flexfactor van 0,75 arbeidsplaatsen gerekend is. Hierbij wordt de 
1,5 meter afstand los gelaten. Ons lijkt het nog zeer onzeker dat de 1,5 meter na 
corona zal komen te vervallen en door deskundigen wordt aangegeven dat voor de 
toekomst de samenleving meer rekening moet gaan houden met het frequent 
voordoen van een pandemie. Ook het beleid wat gevoerd gaat worden met 
betrekking tot thuiswerken na corona is nog niet duidelijk. Daarnaast heeft de 
organisatie Baanbrekers structureel te kampen met een hoog ziekteverzuim. 
Kunt u aangeven of bij de bepaling van de flexfactor 0,75 met het voorgaande 
voldoende rekening is gehouden? 
  

4. In het rapport is niet terug te vinden op welke wijze de bestaande 

boekwaardes wordt afgeboekt. De BBV regels (Besluit Begroting en 
Verantwoording) zeggen dat dit in 1 keer moet. We hebben het dan 

toch over 2,6 miljoen. Bij nieuwbouw is in de exploitatie-opzet wel 
rekening gehouden met de verkoopopbrengst van een gedeelte van 

het terrein. In de reserves van Baanbrekers zit niet de ruimte om dit 
bedrag in 1 keer af te boeken en dus zal dat eenmalig neerdalen op 

de kap van de gemeenten (Waalwijk circa 1 miljoen).  



A. Graag een specificatie van de boekwaarden per gebouw en wat 

de totale (geactiveerde) grondwaarde is; 

B. Is hiervan een taxatierapport gemaakt en of beschikbaar?  

 

5. De aannameprijs voor verkoop van grond van € 100 per 

m2  (gehanteerde bron Tilburg) is lastig in te schatten. Want in 
hoeverre is het terrein in de toekomst bereikbaar voor derden en 

moeten er al dan niet infrastructurele maatregelen getroffen worden 
en wie betaalt deze kosten dan. Kortom de geraamde opbrengst is 

een hoogst onzekere post. Opbrengst is sterk afhankelijk van de 
bestemming van de grond.                                                                                                                                                                                                      

 

6.  

7. Zwakste deel van het hele verhaal is het inzicht in de toekomstige 

exploitatie en de vergelijking daarmee met de huidige exploitatie. 
Zelf geeft BB al aan dat dit lastig is, maar als AB van BB zou hier 

een veel beter inzicht op moeten zijn. De nieuwe 
exploitatiebegroting zou helder moeten maken:  

A. netto-kapitaallasten (na aftrek opbrengst verkoop grond) en 
waarin onderscheid wordt gemaakt in de kosten van gebouw (40 

jaar) en kosten van installaties e.d. (afhankelijk van de installatie 
10-20 jaar). Op eenmalige kosten als herhuisvesting e.d. kan niet 

worden afgeschreven en moeten dus als eenmalig worden 
beschouwd); 

B. Energiekosten (duurzaamheidsmaatregelen moeten ook een 
besparing op de huidige energierekening opleveren);  

C. Kosten van regulier en toekomstig (groot-)onderhoud. Bij dit 
laatste kan BB wel stellen dat hiervoor nu niets in de begroting staat 

maar die kosten moeten gewoon in beeld zijn voor een afgewogen 

besluit. 

 

8. Het PVE van HEVO is een eerste indicatie van kosten. De praktijk 
leert van dat een meer gedetailleerde uitwerking leidt tot 

meerkosten. Als AB zou een definitief besluit pas genomen kunnen 
worden als meer zekerheid kan worden verkregen over de 

investeringskosten (uitwerking PVE naar voorlopig ontwerp op basis 

waarvan een aanbesteding zou kunnen starten) Tevens(zie hiervoor 
onder 4) dient zicht te komen op de toekomstige exploitatie en het 

verschil wat dan ontstaat op de huidige exploitatie (en dus de 
jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten) 

 

9. Is er bij de keuze van scenario 2 een strategische afweging gemaakt 

dat er bij nieuwbouw op de huidige locatie een beslag van 40 jaar 
wordt gelegd op het terrein waarbij deze dus niet voor een andere 

ontwikkeling of bestemming  in aanmerking kan komen. 
Bijvoorbeeld voor het vrijmaken voor woningbouw op termijn?  



A. Kan er bij de nieuwe inrichting van de locatie rekening gehouden worden dat bij 
verkoop van grond deze makkelijk vrijgemaakt kunnen worden voor eventuele 
woningbouw? 

 

10. Waarom is de mogelijkheid voor nieuwbouw elders binnen de 
grenzen van de gemeente Waalwijk niet verder onderzocht? Met 

name voor een betere bereikbaarheid voor burgers en werknemers  

zou de locatie van het voormalige Schoenenmuseum een optie 
kunnen zijn.  

Wat zijn de argumenten en de motivatie van Baanbrekers om alles 
op 1 locatie te positioneren? 

 

11. Zijn er naast de investeringsuitgaven nog andere eenmalige 

kosten die gepaard gaan met deze investering welke niet 
geactiveerd kunnen/mogen worden en dus direct tlv exploitatie 

gebracht moeten worden.  

Zijn deze kosten in beeld te brengen?  

Gedacht wordt hierbij aan afboeking boekwaardes, vervangende 

huisvestingskosten ed. 

 

12. Waarom is bij het advies van de nieuwe huisvesting BB geen 

financieel kader (uitgangspunten) aan het bestuur voorgelegd zoals, 

A. Wat mag de nieuwe huisvesting BB maximaal aan extra 

gemeentelijke bijdrage (incidenteel en of structureel) kosten?  

B. Wat is het maximale investeringsbedrag wat de nieuwe 

huisvesting mag kosten? (Turn Key) 

 

De toegezegde aanbevelingen van rekenkamer Loon op Zand zijn 

nog niet ontvangen maar duidelijk is dat de extra exploitatiekosten 

van € 100.000 voor de gemeente Loon op Zand momenteel niet 

aanvaardbaar zijn. Gestreefd moet worden naar een lagere 

exploitatielast van € 100.000 op jaarbasis voor de 

huisvestingskosten. 

 

13. Kunt u aangeven of er bij deze investeringsafweging gekeken 

is naar de fiscale aspecten (verhaalbaarheid) van de BTW op de 

bouwkosten? Indien deze BTW kosten niet verhaalbaar zijn komt er 

op de voorgenomen investering van € 23,5 mln. nog eens een kleine 

€ 5 mln. aan extra kosten bij.  

 

14. Bij een voorgenomen investeringsafweging van deze omvang 

dienen de raadsleden van de drie deelnemende gemeenten in een 

vroeg tijdig stadium betrokken te worden. Voor besluitvorming dient 



er een proces beschreven te zijn op welke momenten dit zal 

gebeuren en wanneer er raadinformatiebijeenkomst(en) worden 

georganiseerd. 

 

 

Technische / inhoudelijke vragen: 

1) Zijn bij elke keuze even lange procedures te verwachten voor bestemmingsplan, 

stikstof en PFAS? 

2) Blz.13  Flexibiliteit en op-/afschaalbeleid: 

A. Is de flexibiliteit en op-/of afschaalbaarheid van de nieuwe huisvesting voor de 

uitvoering van activiteiten, organisatie breed, voldoende geborgd? 

 

In het rapport wordt rekening gehouden met een Sponsruimte 600 m2 welke bij geen 

eigen gebruik kan worden verhuurd.  

B. Waarom is er met een huuropbrengst bij de berekeningen geen rekening 

gehouden? 

C. Kunnen de noodzaak en de kosten van deze sponsruimte inzichtelijk gemaakt 

worden? 

3) Blz.19 Zijn bij de optie vernieuwbouw de gevolgen van de tijdelijke huisvesting deels 

in bestaande gebouwen, doorlooptijd, extra kosten en vermindering productiviteit in 

beeld te brengen? 

4) Blz. 21 Onderzoek nieuwbouw elders. Is er gedacht aan de ruimte van het huidige 

schoenmuseum. (nodig 16.000 m2 ) Betere bereikbaarheid en een goede 

herkenbaarheid. Bouw kan sneller. Beperkte extra kosten tijdens de bouw, huidige 

pand/perceel kan in zijn geheel verkocht worden wat aantrekkelijker voor de verkoop  

Gebouw 4 zou als sponsruimte en eventuele verhuur kunnen dienen. Dit genereerd 

een extra huuropbrengst ten gunste van de exploitatie? 

5) Blz. 23  In dit stadium lijken de aannames in het rapport onvoldoende houvast te 

bieden voor een goede afweging. Berekeningen moeten op meer realistische  

ramingen gebaseerd en uitgewerkt worden.  

6) Blz.29 De terugkerende herinvesteringskosten zijn meegenomen in de 

exploitatiekosten. Is dit wel juist? Deze kosten dienen geactiveerd te worden. 

7)  Blz. 31 Kan eventuele mogelijkheid toegang tot gemeentewerf synergievoordelen 

opleveren? 

8) Hoe is de Initiële opbrengst van €  4.640.000 opgebouwd? 

9) Vreemd vermogen aantrekken is nu gunstig en financieringsrisico laag. 

Is het mogelijk om nu al met de financieel gunstige omstandigheden vreemd 

vermogen aan te trekken voor de verwachte investering (40 jaar)?  

10) Blz.45 De bijkomende investeringskosten in totaal bedragen € 

4.736.987 



(€ 2.348.143 + € 2.388.844). Dit is ruim 20% van de totale 

investeringskosten  

(€ 23.406.308). Lijkt bij de omvang van de totale 

investeringskosten redelijk hoog. Is het gebruikelijk een vast 

percentage te blijven hanteren voor bijkomende kosten ook als de 

investeringskosten zo hoog zijn? 

11) Blz.45  Tijdelijke huisvestingskosten van +/- € 1 mln. kunnen niet 

worden geactiveerd en dienen gedurende de bouwtijd vanuit de 

jaarlijkse exploitatie te worden bekostigd.  

A. Deelt u dit standpunt?  

B. Hoe denkt u deze tijdelijke huisvestingskosten binnen uw eigen 

begroting af te dekken. 

12) Blz.45 Opvallend is dat in dit scenario bij de nieuwe situatie wordt 

uitgegaan van 643 m2 (4.643 m2 tov 4.000 m2) meer aan 

kantoorfaciliteiten ten opzichte van de huidige bestaande bouw 

terwijl aantal werkplekken gelijk blijven. 

Hoe verhoudt zich dit met een toekomstige lagere personele 

bezetting als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de flexfactor 

naar 0,75 en meer gebruik van  thuiswerk mogelijkheid?  

13) Blz. 45 Totaal te slopen m2 wordt aangegeven 9.063 m2 terwijl BVO 

oud 16.918 bedraagt. Waar wordt dit verschil door veroorzaakt? 

14) Blz. 45 Opvallend is dat de kosten grond en terrein (bouwrijp 

maken, parkeerplaatsen en terreininrichting) voor alle drie de 

scenario’s nagenoeg gelijk zijn. De sloopkosten bij scenario 1 zijn 

bijna twee keer zo duur is als scenario 2. 

A. Kunt u verklaren waarom de kosten grond en terrein (bouwrijp 

maken, parkeerplaatsen en terreininrichting) voor alle drie de 

scenario’s nagenoeg gelijk zijn? 

B. Kunt u verklaren waarom de sloopkosten bij scenario 1 

(gedeeltelijke sloop en renovatie) bijna twee keer zo duur is als 

bij scenario 2 (gehele sloop en nieuwbouw)? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vragen scenario nieuwbouw Baanbrekers gemeente Heusden 

 

Risico’s 

Bij dit soort omvangrijke projecten is een risico-inschatting wenselijk. Is er een risico-inschatting 

gemaakt? (Denk daarbij aan risico’s in de breedste zin, bijvoorbeeld stijging van grondprijzen, 

economische recessie, bodemsanering, asbestsanering, etc.). Zo ja, graag inzicht daarin. Zo nee, 

stellen wij voor om dit alsnog te doen voor een integrale afweging. 

 

Thuiswerkmogelijkheden, kantoor van de toekomst? 

Er wordt nogal conservatief ingezet als het gaat om de inzichten die het huidige thuiswerken met zich 

mee heeft gebracht. Een flexfactor van 0,75 is erg voorzichtig en er lijken volop mogelijkheden om dit 

te verlagen.  

Hoe ver wordt het flexwerken doorgevoerd? Nu hebben directie en leidinggevenden nog een eigen 

kantoor. De ervaring in Heusden leert dat dit een overbodige luxe is. 

Is ook bekeken in hoeverre van de huidige parkeergelegenheid gebruik wordt gemaakt en door wie? 

(kantoorpersoneel, productiepersoneel, etc.). 

Mogelijk dat door een toename van het vele thuiswerken ook minder parkeergelegenheid nodig is? 

 

Daling ziekteverzuim 

Er wordt een sterk verband gelegd tussen het hoge ziekteverzuim en de werkomstandigheden in de 

huidige huisvesting. Deels zal dit het geval zijn, maar de aard van de doelgroep is waarschijnlijk een 

veel bepalendere factor in dit opzicht.  

 

Nieuwbouw elders 

Bij de optie nieuwbouw elders is niet verder gekeken dan de mogelijkheden in het Waalwijkse. 

Wellicht dat Heusden en/of Loon op Zand ook aantrekkelijke opties te bieden hebben? 

 

Tijdelijke huisvesting 

Er wordt in het huidige scenario rekening gehouden met kosten voor tijdelijke huisvesting / gefaseerde 

bouw van bijna € 1.000.000. Daarbij wordt uitgegaan van 1 jaar. Is die termijn realistisch? Zijn er 

besparingsmogelijkheden door  e.e.a. tijdelijk binnen de huidige accommodatie op te vangen? 

 

Kapitaal- en exploitatielasten 

Berekend is dat het scenario nieuwbouw ten opzichte van de huidige situatie structureel niet meer dan 

€ 100.000 duurder uitpakt. Kunnen we hier een taakstellende opdracht van maken? 

Is het mogelijk om met de meest actuele duurzaamheidsmaatregelen de energielasten nog lager uit te 

laten pakken? 

 

Op pagina 22 worden de kaders gegeven. Eén van die kaders is dat de nieuwe huisvesting binnen de 

bestaande financiële kaders moet passen.  



 

• Wat zijn deze financiele kaders?  

• En als in de nieuwbouw op huidige locatie variant circa een ton meer in de exploitatie gaat kosten, 

hoe past dat dan binnen de financiële kaders? 

• Graag een meerjarig totaalplaatje van het effect op de exploitatiebegroting van baanbrekers. Wat 

kan er bijvoorbeeld bespaard worden op de energielasten bij nieuwbouw? Is dat al meegenomen 

in de jaarlijkse lasten? Wat is de besparing op de onderhoudslasten ten opzichte van de het 

huidige onderhoudsplan? 

• Met welke frictiekosten wordt rekening gehouden? 

• Op pagina 22 wordt aangegeven dat Baanbrekers een eigen vermogen inbrengt van € 470.000. 

Dit bedrag is gebaseerd op een besparing vanuit het MJOP. Voor het MJOP is er toch een 

onderhoudsvoorziening? Een voorziening is geen onderdeel van het eigen vermogen. Waarom 

wordt hiervoor gekozen? Wat scheelt de € 470.000 inbreng eigenlijk op de kapitaallasten? Als de 

overige financieringsbehoefte ruim 20 miljoen is, dan lijkt de € 470.000 een druppel op een 

gloeiende plaat.  

• Op pagina 22 staat “In alle scenario’s is er van uitgegaan van huisvesting voor Twiddus op het 

eigen terrein en een ‘sponsruimte’. Indien deze komen te vervallen komt dit de initiële 

investeringskosten (circa € 1.285)”. Wat zou dit betekenen voor de totale exploitatielasten? 

• Wat zijn, binnen het nieuwbouw op huidige locatie-scenario, mogelijkheden om de 

exploitatielasten te beperken? 

• Pagina. Hier wordt de grondprijs genoemd om een inschatting te kunnen maken van de   

opbrengsten. Wat is er in de grondprijs van € 100m2 meegenomen? Is dit puur de opbrengst? Of 

zitten hier ook kosten in verwerkt? Ter illustratie gaan wij in de gemeente Heusden uit van gem.  

€ 150 m2, dus een opbrengst van € 100m2 lijkt laag. 

 

Investeringen 

• Worden er ook andere investeringen verwacht op het gebied van installaties dan in het 

nieuwbouw op locatie-scenario is verwerkt? Productiemachines die niet meer kunnen verhuizen of 

iets dergelijks? 

• Bij het nieuwbouwscenario staat na 10 jaar een investeringslast van ruim 2 mln meegenomen. We 

zien de de jaarlijkse annuïteit echter niet wijzigen. Hoe is die investeringslast meegenomen in het 

totaalplaatje en in de kapitaallasten? 

• Is in de investeringslasten ook rekening gehouden met eigen energieopwekkende faciliteiten? En 

wat dat voor effect heeft op de exploitatielasten? 

• Pagina 13. Zorgt de flexibiliteit en op/afschaalbaarheid voor een overcapaciteit van ruimten? 

 

• Op pagina 19 wordt aangegeven dat “Daarnaast is voor alle scenario’s aangenomen dat 

Baanbrekers eigenaar blijft van de grond en opstallen”.  

o Is dat ook een uitgangspunt vanuit Baanbrekers of is dat een aanname om de berekening 

te kunnen maken? 

o Zijn er alternatieven denkbaar die langdurig goedkoper zijn? Als bijv. de panden/gronden 

van iemand anders zijn, maar door Baanbrekers langdurig worden gehuurd? Of is dat per 

definitie duurder? 

 

• Pagina 22 wordt aangegeven dat de verkoopwaarde van een deel van gebouw 1 en gebouw 4 

circa € 700.000 is. Is dat de opbrengst minus de huidige boekwaarde? Kan er een specificatie 

worden geven van de verwachte opbrengst?  

 

Bodemonderzoek / asbestsanering 

Is er sprake van een actueel bodemonderzoek om te voorkomen dat bodemsanering alsnog hogere 

kosten met zich mee gaat brengen? 
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Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van en akkoord te geven op het 
(integrale) concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers, inclusief de bijlage met technische vragen en antwoorden.  
Dit onder de voorwaarde dat de deelnemende gemeenten aan de GR  
overeenstemming bereiken over de (consequenties van de) financiële 
verdeelsystematiek, zoals deze is voorgesteld in de regeling.  
 
Aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten zal na akkoord 
van de besturen van Baanbrekers, en na overeenstemming over de financiële 
verdeelsystematiek, worden gevraagd de voorgestelde concept 13de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vast te stellen.   
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Zie hiervoor de financiële verdeelsystematiek  

Formatie 
gevolgen 

N.v.t. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.v.t. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Tweede 
helft 2019 
en 2020 
 
28 januari 
2021 

Berenschot 
(evaluatie) 
 
 
Capra advocaten 
Kantoor 
(juridische toets) 

Martin Heekelaar, Philip van Veller en 
Catheel Pino 
 
 
mr. Jos de Roover en mr. drs. Sjoerd 
Richters  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

n.v.t.  

Besluit van AB  
 

15 maart 2021 Kennisnemen en akkoord met het concept 
13de wijziging GR Baanbrekers onder de 
voorwaarde van overeenstemming over de 
financiële verdeelsystematiek: 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                 R. Bakker 
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Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja Gemeente Waalwijk 

Website/intranet Ja C. Kleijssen 

Handboek Baanbrekers Ja C. Kleijssen 

Opname in het archief Ja E. Assmann en deelnemende gemeenten 

Anders   

 
 
 
 

Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Korte en inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

De gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (12de wijziging) is in opdracht van het Dagelijks 
Bestuur van Baanbrekers door Berenschot in de periode 2019-2020 geëvalueerd. De resultaten van 
deze evaluatie zijn inmiddels gedeeld met de besturen van Baanbrekers, waarna tweede helft 2020 
is gestart met de uitvoering van enkele acties voortkomend uit deze resultaten van de evaluatie.  
 
De uitkomsten van de uitgevoerde acties, waaronder o.a. de uitkomst m.b.t. de nieuwe financiële 
verdeelsystematiek, leiden ertoe om enkele wijzigingen voor te stellen m.b.t.  de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (12de wijziging). In dat kader ligt nu voor aan het bestuur 
een nieuw integraal concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers waarin 
de voorgestelde wijzigingen vanuit de uitgevoerde acties zijn opgenomen.  
 
Het nieuwe concept 13de wijziging gemeenschappelijk regeling is recentelijk juridische getoetst door 
Capra Advocaten te s’-Hertogenbosch. Verder zijn de gevolgen van de overeengekomen financiële 
verdeelsystematiek op dit moment nog onderwerp van overleg tussen de deelnemende 
gemeenten. Dit betekent dat het 13de concept gewijzigde GR Baanbrekers aan het bestuur wordt 
voorgelegd onder de voorwaarde dat de deelnemende gemeenten overeenstemming bereiken over 
de (consequenties van) de financiële verdeelsystematiek.   
 
In z’n algemeenheid kan over de voorgestelde wijzigingen in de (13de) gemeenschappelijke regeling 
worden aangegeven dat deze niet echt ingrijpend zijn. Dit met uitzondering van de financiële 
verdeelsystematiek opgenomen in artikel 36 van de regeling en toegelicht in de bijlagen 
‘uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers’. De overige voorgestelde wijzigingen hebben 
met name te maken met een actualisatie naar de huidige situatie, of betreffen een verduidelijking 
(van de verwoording) van bepaalde zaken, zoals deze reeds zijn opgenomen in de bestaande 
gemeenschappelijke regeling. 
 
Aangegeven worden hierbij de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers per hoofdstuk waarin deze aan de orde zijn. 
 
Hoofdstuk 1:  algemene bepalingen 

▪ Het onderdeel ‘overwegende’ is geactualiseerd naar de huidige situatie en hierin wordt 
aangegeven dat de regeling wordt gewijzigd als gevolg van de uitgevoerde evaluatie. 

▪ ‘De dienst’ is in de gehele regeling vervangen door ‘Baanbrekers’. 
 
Hoofdstuk 2:  sturing, beleid en producten 

▪ Artikel 5 lid 3 en 4 is geactualiseerd naar huidige situatie waarbij een kaderbrief en een 
jaarlijkse begroting in plaats van een meerjarenplan/jaarplan wordt opgesteld; 
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▪ Artikel 6 lid 1 is toegevoegd dat aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten 
conform het dualistisch systeem van de deelnemende gemeenten bepaalde taken en 
bevoegdheden worden overdragen; 

▪ Artikel 6 lid 1 sub f is geactualiseerd naar de huidige situatie. 
▪ Artikel 6 lid 2 wordt nu duidelijker verwoord dat over zogenaamde ‘pluspakket-taken’ 

separate afspraken kunnen worden gemaakt. 
 
Hoofdstuk 4: het algemeen bestuur 

▪ Artikel 8 lid 9 is geactualiseerd naar de huidige situatie waarbij is aangegeven wanneer 
iemand geen lid van het AB kan zijn. 

▪ Artikel 10 lid 1 zijn de bevoegdheden van het AB wat specifieker weergegeven. 
 
Hoofdstuk 5: het dagelijks bestuur 

▪ In artikel 13 lid 2 is conform eerder genomen besluit van de besturen van Baanbrekers 
opgenomen dat de externe DB bestuursleden na 4 jaren aftreden, waarbij zij éénmaal 
herkozen kunnen worden.   

▪ Artikel 13 lid 5 is geactualiseerd naar de huidige situatie als gevolg van de invoering van de 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), waardoor ambtelijke medewerkers 
vanaf 1 januari 2020 ook een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst hebben.  

▪ Artikel 14 lid 2 is toegevoegd aan dit artikel conform eerder genomen besluit van de 
besturen van Baanbrekers. Hierin is opgenomen dat de externe DB bestuursleden aftreden 
middels een rooster van aftreding. Dit ter borging van de continuïteit, kennis en 
deskundigheid in het DB, wanneer als gevolg van gemeenteraadsverkiezingen er mogelijk 
tegelijkertijd mutaties plaatsvinden in het DB lidmaatschap van de overig leden. 

▪ Artikel 16 lid 4 is toegevoegd in dit artikel conform eerder genomen besluit van het DB, 
waardoor er voor is gekozen om de DB leden vanuit de deelnemende gemeenten een 
zwaardere stem te geven dan de externe DB leden bij het staken van de stemmen in het DB. 

 
Hoofdstuk 10: medewerkers 

▪ Artikel 29 lid 2 is geactualiseerd als gevolg van de WNRA. 
▪ Artikel 30 lid 1 is geactualiseerd omdat Baanbrekers lid is van de vereniging van 

samenwerkende gemeentelijke organisaties en als zodanig de cao samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (cao SGO) volgt. 

▪ Artikel 30 lid 3 is uitgebreid waarbij de directeur de volmacht en machtiging heeft om 
rechtshandelingen te verrichten wat betreft het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten en de uitvoering daarvan en alle overige met de 
arbeidsovereenkomst samenhangende (rechts) handelingen, alsmede om ondervolmacht 
en ondermachtiging te verlenen. Dit overeenkomstig het in december jl. door de besturen 
vastgestelde mandaat, volmachtregister van Baanbrekers.  

 
Hoofdstuk 11: financiële bepalingen 

▪ Artikel 34 is gewijzigd conform de hierover gemaakte afspraken tussen de deelnemende 
gemeenten. In de begroting is opgenomen welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter 
dekking van de af te nemen diensten en apparaatskosten van Baanbrekers. Dit voorschot 
wordt periodiek betaald door de deelnemende gemeenten waarbij de periodiciteit wordt 
bepaald in de begroting.  

▪ Artikel 36, namelijk de verdeelsleutel, is gewijzigd conform de hierover gemaakte afspreken 
tussen de deelnemende gemeenten. De afgesproken verdeelsystematiek wordt toegelicht 
in de bijlage ‘uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers, zoals deze bij de 
regeling is gevoegd.  
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Hoofdstuk 12: vergoedingen 
▪ Aan artikel 38 lid 1 is toegevoegd de vergoeding voor presentie voor de externe DB leden, 

conform de vergoeding hiervoor aan AB leden zijnde niet wethouders, conform het 
hierover genomen besluit door de besturen van Baanbrekers.  

 

Implementatie en 
communicatie 

Datum 1 januari 2021 is benoemd als ingangsdatum van de 
financieringssystematiek. In geval van besluitvorming door de colleges en 
de raden van de deelnemende gemeenten na 1 januari 2021 zal er dus 
sprake zijn van besluitvorming met terugwerkende kracht. 
 

Bijlage(n) ▪ Het concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie  Baanbrekers. 

▪ Bijlage technische vragen en antwoorden n.a.v. het concept 13de 
wijziging uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 
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Gemeenschappelijke Regeling 
 

‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’ 

 

 

 

 

 

 

Concept  
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De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  
 

OVERWEGENDE  
 

dat de deelnemende gemeenten middels Baanbrekers effectief, efficiënt, klantgericht, kwalitatief, 

doelmatig en slagvaardig samenwerken, en uitvoering en richting geven aan de Wet sociale 

werkvoorziening, de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet 

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), de 

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 

en de daaraan verwante wet- en regelgeving;  

dat Baanbrekers primair werkzaamheden op de terreinen van werk en inkomen uitvoert; 
 
dat Baanbrekers de deelnemende gemeenten in staat stelt om deze gemeenten, op 
sociaaleconomisch terrein te versterken;  
 
dat naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers is gewenst dat de gemeenschappelijke regeling op een aantal 
punten wordt gewijzigd; 
 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet sociale werkvoorziening, 

de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet 

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), de 

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ; 

 

BESLUITEN 

de volgende geconsolideerde regeling vast te stellen, zoals gewijzigd bij de 13e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.  
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Hoofdstuk 1:  Algemene Bepalingen  

Artikel 1:  Begripsbepalingen  

Deze regeling verstaat onder:  
1. a. De deelnemende gemeenten:  bij de regeling aangesloten gemeenten Heusden 

                                                                       Loon op Zand en Waalwijk;   
b. Gemeentebesturen:  de raden en de colleges van burgemeester en 

wethouders, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  
c. Gedeputeerde Staten:  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant;  
d. De regeling:  de gemeenschappelijke regeling 

‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’; 
e. Baanbrekers: uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 

2.  Waar in deze regeling artikelen en bepalingen van enige wet of andere regeling van  
overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen in plaats van, ‘de 
raad’, ‘het college’ en ‘de burgemeester’ gelezen onderscheidenlijk:  ‘het Algemeen Bestuur’, 
‘het Dagelijks Bestuur’ en ‘de voorzitter’.  

Artikel 2:  Openbaar lichaam  

1. Er is een openbaar lichaam genaamd  ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ als bedoeld in 
artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat is gevestigd te Waalwijk.  

2.  Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 
  

Hoofdstuk 2:  Sturing, beleid en producten  

Artikel 3:  Doel / missie  

1.  Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van inwoners 
van de deelnemende gemeenten.  

2.  De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met 
een afstand  tot de arbeidsmarkt. 

3.  Belangrijke waarden voor Baanbrekers zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en 
sociale innovatie.  

Artikel 4:  Werkterrein  

Baanbrekers is primair werkzaam op het terrein van Werk & Inkomen. 

Artikel 5:  Sturing, beleid en producten  

1.  De raden van de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale 
strategische beleid op de terreinen participatie, activering en re-integratie.  

2.  De raden van de deelnemende gemeenten vertalen het integrale strategische beleid 
genoemd in lid 1 in een opdracht aan Baanbrekers en zodanig tijdig dat deze in de begroting 
van Baanbrekers meegenomen kan worden.  

3.  Baanbrekers stelt mede op basis hiervan een kaderbrief vast.  
4.  Ter verdere uitwerking van de kaderbrief stelt Baanbrekers elk jaar een begroting op.  

Artikel 6: Taken en bevoegdheden  

1.  Door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten worden aan de 
bestuursorganen van Baanbrekers de volgende (basis)taken en bevoegdheden tot regeling en 
bestuur overgedragen met betrekking tot de uitvoering en het uitvoerend beleid van de 
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navolgende wet- en regelgeving en besluiten, zoals deze thans luiden of in de toekomst 
komen te luiden:   
a.  de Participatiewet;  
b.  het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);  
c.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW);  
d.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  

zelfstandigen (IOAZ);  
e.  de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings-

)regelingen, voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen; 
f.  het ontwikkelen, oprichten, exploiteren en in stand houden van taken, diensten, 

werkzaamheden, activiteiten en productmarktcombinaties welke gericht zijn op de 
uitvoering van de onder a tot en met e genoemde wet- en regelgeving en/of gericht 
op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van mensen, 
en/of welke bijdragen aan het regulier of zo regulier mogelijk kunnen gaan werken 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

2. De deelnemende gemeenten kunnen afzonderlijk besluiten om bepaalde taken en 
bevoegdheden die kunnen worden gezien als ‘pluspakket-taken’ over te dragen aan 
het betreffende bestuursorgaan van Baanbrekers.  Over deze pluspakket-taken 
worden met Baanbrekers afzonderlijke afspraken gemaakt voor de te verlenen 
diensten, prestaties en de financiering ervan.  

Hoofdstuk 3:  Inrichting  

Artikel 7: Bestuursorganen  

Het openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ kent de volgende  
bestuursorganen:  
a.  het Algemeen Bestuur;  
b.  het Dagelijks Bestuur;  
c.  de voorzitter.  

Hoofdstuk 4: Het Algemeen Bestuur  

Artikel 8: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur  

1.  Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden, te weten:  
a.  Zes wethouders;  
b. Zes raadsleden.  

2.  Ieder college van de deelnemende gemeenten draagt uit zijn midden twee leden voor 
evenals hun plaatsvervanger.   

3.  Iedere raad van de deelnemende gemeente wijst uit zijn midden twee leden aan evenals hun 
plaatsvervangers.  

4.  Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
aan.  

5.  De leden en de plaatsvervangend leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan die 
van de  zittingsduur van de gemeenteraden.  

6.  De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertien weken na 
installatie van de nieuwe gemeenteraad. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming 
binnen acht weken na het besluit tot instelling van de organisatie waarin de deelnemende 
gemeenten met elkaar middels de regeling gaan samenwerken. Aftredende leden en 
plaatsvervangende leden kunnen opnieuw worden benoemd.  

7.  De leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.  
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8.  De betrokken gemeenteraad voorziet zo spoedig mogelijk in de tussentijdse vacatures doch 
uiterlijk binnen acht weken na het ontstaan daarvan.  

9.  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met:  
 a.  een dienstverband als medewerker van Baanbrekers;  

b. een dienstverband op grond van de Wet sociale werkvoorziening, of waarvoor 
Baanbrekers is aangewezen als begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 7 lid 1 
sub b van de Wet sociale werkvoorziening,  

c.  een dienstverband bij één van de aan Baanbrekers verbonden partijen o.a. de 
Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) en Stichting 
Fidant;  

 d.  een dienstverband met één van de aan Baanbrekers deelnemende gemeente(n).  
10.  De bepalingen voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing 

op de plaatsvervanger(s).  

Artikel 9: Einde lidmaatschap  

1.  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt:  
 a. doordat een lid zijn ontslag indient;  
 b.  door ontslag door het gemeentelijke orgaan dat hem heeft aangewezen;  

c.  van rechtswege doordat het lid geen deel meer uitmaakt van het gemeentelijke 
orgaan van waaruit hij door de raad is aangewezen;  

 d.  op het moment dat de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt.  
2.  Het lid van het Algemeen Bestuur, wiens lidmaatschap eindigt op de grond genoemd in het 

vorig lid onder a, stelt de voorzitter van het Algemeen Bestuur, alsmede de raad die hem 
heeft aangewezen hiervan op de hoogte. Het lidmaatschap eindigt niet eerder dan nadat in 
de opvolging is voorzien.  

3.  Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen Bestuur 
wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is 
benoemd, zou hebben moeten aftreden.  

Artikel 10: Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur  

1.  Aan het Algemeen Bestuur komen in het kader van deze regeling de kaderstellende, 
verordenende en controlerende bevoegdheden toe en/of alle bevoegdheden die niet aan 
een ander orgaan, zoals bedoeld in deze regeling, zijn opgedragen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan binnen het kader van het in artikel 3 omschreven doel besluiten 
tot de oprichting en beëindiging van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
Voordat zij daartoe besluiten is het nodig om een zienswijze te verkrijgen van de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.  

Artikel 11: Werkwijze  

1.  Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.  
2.  Voor alle besluiten van het Algemeen Bestuur is meer dan de helft van het aantal stemmen 

vereist, waaronder van elke gemeente minimaal één stem. Als de stemmen staken, wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen.  

3.  Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal drie 
keer per jaar, en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste vier leden 
van het Algemeen Bestuur dit verzoeken (onder schriftelijke opgave van de te behandelen 
onderwerpen). In het laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken na het gedane 
verzoek plaats.  

4.  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.  
5.  In de vergadering heeft elk lid van het Algemeen Bestuur één stem.  
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6.  Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering 
ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van 
de in artikel 25 Gemeentewet (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd) bedoelde 
stukken – worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan 
te geven wijze ter inzage gelegd.  

7.  De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.  
De deuren worden gesloten wanneer minimaal twee van de aanwezige leden daarom 
verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt.  

9.  Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.  
10.  Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 

(quorum voor opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), 
artikel 26 (handhaving orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 
29 (quorum voor geldige stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime 
stembriefjes), artikel 32 (overige stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van 
het bestuur).  

Artikel 12: Besloten vergadering  

1.  Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen genoemd 
in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), omtrent het in die vergadering 
met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het 
Algemeen Bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen.  

2.  In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur worden geen beslissingen genomen 
over:  
a.  de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening en het liquidatieplan;  
b.  verordeningen;  
c.  het oprichten van, en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen 
dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.  

Hoofdstuk 5: Het Dagelijks Bestuur  

Artikel 13: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur  

1.  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie wethouders en twee onafhankelijke externe 
bestuursleden ter zake deskundig, meer specifiek:  
a.  de voorzitter en twee leden met dien verstande dat in het Dagelijks Bestuur elk van 

de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd is;  
b.  twee externe bestuursleden. Deze leden moeten op grond van hun deskundigheid 

geacht worden de geschiktheid te hebben die nodig is om uitvoering te geven aan de 
taakstelling van het Dagelijks Bestuur . 

2. De leden van het Dagelijks Bestuur zoals verwoord in lid 1 sub a worden aangewezen door en 
uit het Algemeen Bestuur. De externe bestuursleden als bedoeld in lid 1 sub b worden voor 
een periode van 4 jaren, waarbij ze éénmaal herkozen kunnen worden, aangewezen door en 
in een vergadering van het Algemeen Bestuur.  

3.  De aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur ter vervulling van plaatsen die openvallen, 
vindt plaats binnen acht weken na de melding van de opengevallen plaats.  

4.  In geval van afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door  een 
ander lid van het Dagelijks Bestuur of lid van het college van B&W, niet zijnde lid van het 
Algemeen Bestuur.  

5.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij 
Baanbrekers of de aan Baanbrekers verbonden partijen.  
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Artikel 14: Einde lidmaatschap  

1.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de in artikel 13 lid 1 sub a, bedoelde leden, 
eindigt indien het lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.  

2. Het lidmaatschap van de leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b 
eindigt middels een rooster van aftreding, waardoor zij niet gelijktijdig met de in artikel 13 lid 
1 sub a genoemde leden aftreden. Een extern bestuurslid blijft zijn functie waarnemen tot 
het moment een nieuw extern bestuurslid voor het Dagelijks Bestuur is aangewezen.  

3.  De leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub a treden af op de dag 
waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen 
tot het moment dat het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het 
Dagelijks Bestuur heeft aangewezen.  

Artikel 15: Bevoegdheden Dagelijks Bestuur  

1.  Het Dagelijks Bestuur wordt met de volgende taken en bevoegdheden belast:  
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en 

beslissing zal worden voorgelegd, voor zover die voorbereiding niet aan anderen is 
opgedragen;  

b.  het uitvoeren van beslissingen van het Algemeen Bestuur;  
c.  het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van Baanbrekers;  
d.  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het 

doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht of 
bezit;  

e.  het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van 
Baanbrekers, alsmede op al wat Baanbrekers aangaat; 

f.  het behartigen van de belangen van Baanbrekers bij andere overheidslichamen en 
instellingen, diensten of personen, waarmee contact van belang is;  

g.  het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het Algemeen Bestuur in alle 
zaken de doelstelling van Baanbrekers betreffende;  

h.  het zorg dragen voor het vormen van praktische samenwerking op technisch,  
commercieel c.q. bedrijfseconomisch terrein met andere daarvoor buiten 
Baanbrekers in aanmerking komende sociale werkvoorzieningsorganisaties;  

i.  het samenwerken met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als 
bedoeld in artikel 4 van de Wsw;  

j.  het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Baanbrekers voor zover dat niet bij 
of krachtens deze regeling aan anderen is opgedragen;  

k.  de zorg voor zover deze van het Dagelijks Bestuur afhangt voor de controle op het 
geldelijk beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste 
functionaris(sen);  

l.  het toezien op het beheer en het onderhoud van de gebouwen, werken en 
inrichtingen, die Baanbrekers bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;  

m.  het voorstaan van belangen van Baanbrekers; 
n.  het houden van toezicht op al wat Baanbrekers aangaat.  

2.  Het Dagelijks Bestuur oefent voorts, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar 
door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden 
uit, met uitzondering van:  
a.  het aanwijzen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, alsmede de overige 

leden van het Dagelijks Bestuur;  
b.  het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur en diens plaatsvervanger;  
c.  het vaststellen van een reglement van orde;  
d.  het vaststellen van de begroting, respectievelijk begrotingswijzingen en de rekening;  
e.  het vaststellen van een regeling voor het financiële en administratieve beheer;  
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f.  het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uittreding en opheffing van deze 
gemeenschappelijke regeling;  

g.  het vaststellen van een directiestatuut;  
h.  het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in hoofdstuk 

8 van deze Regeling.  
 

Artikel 16: Werkwijze 
1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls, maar in ieder geval vier keer per jaar, als de 

voorzitter of een ander lid van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het 
verzoek is ingekomen.  

2.  In het Dagelijks Bestuur kan alleen worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de 
helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.  

3.  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
4.  De leden van het Dagelijks Bestuur hebben gelijk stemrecht, waarbij in geval van het staken 

van de stemmen de stemmen van de leden van het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd 
vanuit de deelnemende gemeenten doorslaggevend zijn.  

5.  Voor de besluitvorming in het Dagelijks bestuur en de verplichting tot geheimhouding zijn de 
overeenkomstige bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentewet voor het college 
van toepassing. 

6. Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden 
verdelen over zijn leden. Het Dagelijks bestuur deelt zijn beslissingen daarover mee aan het 
Algemeen Bestuur. 

7. Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur ter kennisneming wordt overgelegd. 

Hoofdstuk 6: Inlichtingen en verantwoording  

Artikel 17: Interne informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen 
Bestuur verantwoording verschuldigd.  

2.  Zij verstrekken het Algemeen Bestuur de door een of meer leden van het Algemeen Bestuur 
gevraagde inlichtingen op de in het reglement van orde aangegeven wijze.  

3.  Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als dit lid 
niet meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit conform artikel 19a lid 3 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 

4.  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door 
hem gevoerde bestuur.  

Artikel 18: Externe informatieverstrekking door het Algemeen en Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden, dan wel één of 
meer leden van die raad en aan de colleges van de gemeenten desgevraagd de informatie die 
voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.  

2.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de 
deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden 
verlangd.  

3.  De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingediend bij de voorzitter van het Algemeen 
Bestuur.  

4.  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gezonden aan de voorzitters van de 
raden.  
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Artikel 19: Externe informatieverstrekking door individuele leden van het Algemeen 
Bestuur  

Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur is de verbindende schakel met de raad en 
verschaft alle inlichtingen die door de raad of door één of meer leden van de raad worden verlangd 
en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad 
aangegeven wijze en met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Artikel 20: Interne verantwoording  

1.  Eén of meer leden van het Algemeen Bestuur kunnen het Dagelijks Bestuur, of één of meer 
leden daarvan, ter verantwoording roepen voor het door hem in het Dagelijks Bestuur 
gevoerde beleid.  

2.  De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het Algemeen Bestuur. 
Het reglement van orde van het Algemeen Bestuur geeft voorschriften over de wijze waarop 
de verantwoording wordt afgelegd.  

 

Artikel 21: Externe verantwoording  

1. Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die het lid heeft 

aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur 

gevoerde beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken 

gemeenteraad nader te stellen regels.  

2.  De raad kan dit lid uitnodigen in zijn vergadering te verschijnen met het doel deze 

verantwoording af te leggen.  

3.  De raad van een deelnemende gemeente kan een door haar aangewezen lid van het 
Algemeen Bestuur ontslag verlenen indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad 
geniet.  

 

Artikel 21 a: Integriteit 
Baanbrekers stelt huisregels en integriteitregels op voor iedereen die bij, of voor Baanbrekers 

werkzaam is, medewerkers en bestuurders.   

Hoofdstuk 7: De voorzitter  

Artikel 22: De voorzitter  

1.  De voorzitter wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het Algemeen  
Bestuur uit zijn midden aangewezen.  

2.  Slechts één lid van het college van één van de deelnemende gemeenten kan als voorzitter 
worden aangewezen.  

3.  Het Algemeen Bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van 
het Algemeen Bestuur niet meer bezit.  

4.  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het 
Dagelijks Bestuur, niet zijnde een extern lid van het Dagelijks Bestuur.  

Artikel 23: Taken en bevoegdheden  

1.  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur.  

2.  De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur 
uitgaan.  

3.  De voorzitter vertegenwoordigt Baanbrekers in en buiten rechte. De voorzitter kan de 
vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde. Indien de 
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voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente, die partij is in een geding waarbij 
Baanbrekers is betrokken, wordt het samenwerkingsverband door een ander lid, door het 
Dagelijks Bestuur aan te wijzen, vertegenwoordigd.  

4.  De voorzitter is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het Algemeen 
en Dagelijks Bestuur.  

5.  De voorzitter heeft de zorg voor het doen instellen van voorlopig onderzoek in zaken met een 
spoedeisend karakter.  

Hoofdstuk 8: Commissies  

Artikel 24: Commissie van advies  

1. De verschillende bestuursorganen van Baanbrekers kunnen commissies van advies instellen, 
zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan daarvoor in aanmerking komende leden van commissies als 
bedoeld in dit artikel een vergoeding voor hun werkzaamheden en/of een tegemoetkoming 
in de kosten vaststellen.  

Artikel 25: Commissies ex artikel 25 Wet Gemeenschappelijke Regeling  

1.  Het Algemeen Bestuur kan met het oog op de behartiging van een bepaald belang een 
commissie instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan voor de leden van de in dit artikel bedoelde commissies een 
vergoeding voor hun werkzaamheden en/of een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.  

Hoofdstuk 9: De directeur  

Artikel 26: Directeur  

1.  Aan het hoofd van de organisatie van Baanbrekers staat de directeur.  
2.  Het Algemeen Bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. 

Voor elke benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in. De directeur kan door 
het Algemeen Bestuur op basis van een detacheringsovereenkomst worden aangetrokken 
middels de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW), waar hij op 
basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is. De arbeidsvoorwaarden en salaris van de 
directeur worden door het bestuur van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Langstraat vastgesteld met inachtneming van de maximering van het salaris, zoals vastgelegd 
in artikel 30 lid 1 van deze regeling. 

3.  De directeur wordt bij ziekte, afwezigheid of schorsing vervangen door een daartoe door het 
Algemeen Bestuur aangewezen plaatsvervangend directeur van Baanbrekers.  

Artikel 27: Taak  

1.  De bestuursorganen en de commissies van Baanbrekers worden bijgestaan door een 
directeur, aan wie in het Dagelijks Bestuur een adviserende stem toekomt. Hij kan 
medewerkers van Baanbrekers aanwijzen, die hem daarin bijstaan.  

2.  De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
3.  De directeur is belast met de dagelijkse leiding van Baanbrekers.  
4.  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een 

directiestatuut.  
5.  De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.  
6.  De directeur is verantwoording schuldig aan het Dagelijks Bestuur.  
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Artikel 28: Machtiging en mandaat  

1. Het Dagelijks Bestuur draagt de bedrijfsvoering en de hem opgedragen uitvoering van  
wettelijke voorschriften in mandaat op aan de directeur.  

2.  In het door het Algemeen Bestuur vast te stellen directiestatuut zoals bedoeld in artikel 27 lid 
4 worden de bevoegdheden van de directeur evenals de wijze waarop het Dagelijks Bestuur 
toeziet op de uitvoering daarvan, nader omschreven.  

3. Het Dagelijks Bestuur stelt met in achtneming van het directiestatuut, uit een oogpunt van 
doelmatig en doeltreffend bestuur en de uitoefening van bevoegdheden binnen de 
organisatie, een mandaat, machtiging- en volmachtbesluit vast.  

4.  Het in lid 1 bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op 
bezwaarschriften en tot het instellen van beroep.  

5.  Ten aanzien van de mandatering is het bepaalde in hoofdstuk 10 Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing.  

Hoofdstuk 10:  Medewerkers  

Artikel 29: Onderscheid medewerkers  

Baanbrekers kent de volgende medewerkers:  
1.  Medewerkers met wie ingevolge de Wet sociale werkvoorziening en de daarbij behorende 

regelgeving een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek is aangegaan, genoemd Wsw-medewerkers.  

2.  Medewerkers die met Baanbrekers een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, 
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn aangegaan om in openbare dienst werkzaam te 
zijn, genoemd ambtelijke medewerkers.  

3.  Medewerkers met wie arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek is aangegaan en die tot 1 januari 2004 in het kader van de Wet 
inschakeling werkzoekenden werkzaam zijn, genoemd Wiw-medewerkers.  

4.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, die 
zijn gedetacheerd bij Baanbrekers, genoemd SBW-medewerkers.  

5.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Fidant, die zijn gedetacheerd bij Baanbrekers, 
genoemd Fidant-medewerkers.  

Artikel 30: Rechtspositie medewerkers  

1.  Op de ambtelijke en Wsw medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben bij 
Baanbrekers zijn door het Algemeen Bestuur collectief vastgestelde 
arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing (resp. de cao Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisatie (cao SGO) en de cao Sociale werkvoorziening (cao Sw)). Het salaris van 
ambtelijke, Wsw-medewerkers en medewerkers gedetacheerd bij Baanbrekers, inclusief het 
salaris van de directeur, bedraagt niet meer dan het maximum dat is vastgesteld op schaal 16 
van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (cao SGO).   

2.  Het Dagelijks Bestuur is belast met het in dienst nemen van, alsook het schorsen en ontslaan 
van medewerkers, het wijzigen van arbeidsovereenkomsten en de uitvoering daarvan en alle 
overige met de arbeidsovereenkomst samenhangende (rechts)handelingen. 

3.  Het Dagelijks Bestuur verleent volmacht en machtiging aan de directeur voor deze 
bevoegdheid als genoemd in het tweede lid. Het Dagelijks Bestuur verleent de directeur de  
bevoegdheid om ondervolmacht(en) en ondermachtiging te verlenen. 
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Hoofdstuk 11:  Financiële bepalingen  

Artikel 31: Organisatie administratie  

1.  De geldmiddelen van Baanbrekers worden afzonderlijk beheerd.  
2.  Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van 

de administratie en het beheer van de vermogenswaarden van Baanbrekers. De regels 
dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.  

3.  De administratie en het beheer, bedoeld in lid 2, worden verricht door de bij de in dat lid 
bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. Zij kunnen niet tevens directeur zijn.  

4.  De verordening, bedoeld in lid 2, wordt binnen twee weken na vaststelling door het Dagelijks 
Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

5.  Het Dagelijks Bestuur verstrekt periodiek een bestuursrapportage (Berap) aan het Algemeen 
Bestuur.  

 

Artikel 32: Controle administratie  
1.  Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 212 en 213 Gemeentewet bij verordening 

regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van de 
vermogenswaarden van Baanbrekers. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.  

2.  De regels bedoeld in lid 1, voorzien in de aanwijzing van één of meer accountants als bedoeld 
in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met het onderzoek van de 
in artikel 37 van deze regeling bedoelde jaarrekening, en met het ter zake uitbrengen van een 
verslag dat behalve bij de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of 
de administratie en het financiële beheer voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

3.  De verordening als bedoeld in lid 1 wordt binnen twee weken na vaststelling door het 
Dagelijks Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

 

Artikel 33: Begrotingsprocedure  
1. Acht weken vóór de aanbieding aan het Algemeen Bestuur zendt het Dagelijks Bestuur de 

opgestelde ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. In de kaderbrief als bedoeld in artikel 5 lid 3, opgesteld vóór 
15 april, zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders hiervoor opgenomen.  

2. De raden van de deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze 
kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. 

3. Het Dagelijks Bestuur zendt uiterlijk 1 juli, de begroting, de opmerkingen van de raden 
van de deelnemende gemeenten en zo nodig een nota van wijzigingen aan het Algemeen 
Bestuur. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vóór 15 juli vast en zendt terstond afschriften 
aan de besturen van de deelnemende gemeenten. 

5. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan 
Gedeputeerde Staten. 

6. Indien de begroting ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten behoeft, wordt na ontvangst van het bericht van goedkeuring of 
onthouding van goedkeuring de raden der deelnemende gemeenten hiervan in kennis 
gesteld.  

7. Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de voorafgaande 
leden van dit artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

8. De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  
9. Af- en overschrijvingen op de posten der begroting van uitgaven kunnen geschieden voor 

zover daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het Algemeen Bestuur 
machtiging is verleend.  
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10. De in lid 2 van dit artikel neergelegde zienswijzeprocedure is niet van toepassing op die 
wijzigingen van de begroting, welke niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage.  

11. Jaarlijks worden, uiterlijk 1 maart, in overleg met de deelnemende gemeenten de 
termijnen vastgesteld voor de indiening en toezending van de stukken rekening houdend 
met de wettelijke termijnen.  
 

Artikel 34: Bijdragen van de gemeenten  
1.  In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle 

kosten van de af te nemen diensten en de apparaatskosten.  
2.  De deelnemende gemeenten betalen periodiek een voorschot op de verschuldigde bijdrage 

aan Baanbrekers zoals in de begroting is opgenomen, waarin ook de periodiciteit is 
vastgesteld.  

Artikel 35: Garantstelling  

1.  De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat Baanbrekers te allen tijde 
over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen 
voldoen.  

2.  Ingeval uit een deelnemende gemeente in enig kalenderjaar geen Wsw-medewerkers bij 
Baanbrekers werkzaam zijn geweest, is die gemeente niettemin gehouden een nader door 
het Algemeen Bestuur vast te stellen bedrag bij te dragen.  

3.  Het Algemeen Bestuur stelt met betrekking tot de in de vorige leden bedoelde bijdragen 
nadere regels vast.  

4.  Indien het Algemeen Bestuur dit nodig oordeelt, dient het bestuur van elke deelnemende 
gemeente een voorschot op de bijdrage te verstrekken.  

5.  Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een raad van een deelnemende gemeente 
weigert de in lid 1 bedoelde uitgaven op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur 
onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de 
artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.  

 

Artikel 36 Verdeelsleutel  
1. De deelnemende gemeenten dragen bij aan de kosten van Baanbrekers op basis van de 

verdeelsystematiek zoals toegelicht in de bijlage ‘uitvoeringskader verdeelsystematiek GR 

Baanbrekers’ zoals deze bij de memorie van toelichting van deze regeling is gevoegd.  

2. De directe kosten bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag en alle extra 

uitvoeringskosten van Baanbrekers, die worden veroorzaakt door gemeentelijk 

bijstandsbeleid dat afwijkt van het gemeenschappelijke beleid wordt rechtstreeks 

toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.  

3. De deelnemende gemeenten verbinden zich eerst financieel bij te dragen indien het eigen 

vermogen van Baanbrekers daalt tot onder de 1.2 miljoen euro, indien daartoe vanuit 

bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is. In dat geval wordt de verdeelsleutel 

gehanteerd zoals deze geldt op 31 december van het jaar waarover de jaarrekening is 

vastgesteld.   

4. Indien het eigen vermogen stijgt boven het bedrag genoemd in lid 3 besluit het Algemeen 

Bestuur dat het batig saldo wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens de 

verdeelsleutel zoals deze geldt op 31 december van het jaar waarover de jaarrekening is 

vastgesteld. Het Algemeen Bestuur kan besluiten dat aan het batig saldo een specifieke 

bestemming binnen Baanbrekers wordt gegeven voor geoormerkte activiteiten. 
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5. De verdeelsystematiek wordt vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling geëvalueerd. 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven is het mogelijk om de 

verdeelsystematiek tussentijds te evalueren.  

 

Artikel 37: Jaarrekening  
1.  Het Dagelijkse Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
2.  Het Algemeen Bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt de baten en lasten, 

alsmede de berekening conform de vastgestelde systematiek van de door de deelnemende 
gemeenten te betalen bijdragen, vóór 1 juli daaropvolgend vast.  

3.  De vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur tot decharge, behoudens 
later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.  

4.  Een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening wordt onder vermelding van de vastgestelde 
bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de besturen van de deelnemende gemeenten 
toegezonden.  

5.  Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft, aan Gedeputeerde Staten.  

 

Hoofdstuk 12:  Vergoedingen  

Artikel 38: Vergoeding leden Dagelijks Bestuur  
1.  De leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b ontvangen een 

vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Tevens 
kunnen zij op declaratiebasis een tegemoetkoming in de ten behoeve van Baanbrekers 
gemaakte onkosten met inachtneming van artikel 21 Wet gemeenschappelijke regelingen 
ontvangen.  

2.  Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een vergoedingsregeling vast, waarin de 
tegemoetkoming in de kosten, respectievelijk presentiegelden nader wordt bepaald.  

 

Artikel 38a: Vergoeding leden Algemeen Bestuur  
1. De raadsleden van het Algemeen Bestuur ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van 

de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
2.  De vergoeding wordt gebaseerd op het bedrag dat als maximumvergoeding geldt voor het 

bijwonen van vergaderingen conform de circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk relaties kenmerk 2020-0000572581 onder 20 voor commissieleden. 

Hoofdstuk 13:  Het archief   

Artikel 39: Archief  
1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg, het toezicht op de bewaring en het beheer van 

de archiefbescheiden van Baanbrekers.  
2. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast betreffende de wijze waarop de in het 

voorgaande lid bedoelde zorg, toezicht en beheer dient te worden verricht. Deze regels 
worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld.  

3.  Bij opheffing van deze gemeenschappelijke regeling worden de archiefbescheiden geplaatst 
in het door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.  

4.  Gedeputeerde Staten oefenen het toezicht uit op de in lid 1 genoemde zorg, toezicht en 
beheer.  
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Hoofdstuk 14:  Toetreding, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing  

Artikel 40: Toetreding, uittreding  

1.  Het bestuur van de gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het 
Algemeen Bestuur.  

2.  Het Algemeen Bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen drie maanden door aan 
de besturen van de deelnemende gemeenten onder overlegging van zijn advies over de 
toetreding en de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.  

3.  Toetreding vindt plaats indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten 
daarmee instemmen.  

4. Elke gemeente kan bij besluit van de raad bepalen dat de deelneming aan de regeling wordt 
opgezegd. 

5.  Van het besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt uiterlijk drie kalendermaanden vóór 
het einde van het kalenderjaar kennisgegeven aan het Algemeen Bestuur.  

6.  Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van de 
uittreding.  

7.  Van elk besluit tot toe- of uittreding van een gemeente wordt direct kennis gegeven aan de 
deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten.  

8.  De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar 
waarin het Algemeen Bestuur van het besluit genoemd in lid 6 en 7 in kennis is gesteld.  

9.  De financiële verplichtingen, die door de uittreding zijn ontstaan wordt, inclusief de hierdoor 
ontstane verplichtingen inzake het eigen risicodragerschap m.b.t. de uitvoering van 
Werkloosheidswet voor ambtelijke medewerkers, aan de uittredende gemeente in rekening 
gebracht.  

Artikel 41: Wijziging  

1.  De regeling kan worden gewijzigd indien twee derde van de raden van de deelnemende 
gemeenten daartoe besluiten.  

2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 
34, 35, 36, 40 en 41 van deze regeling unanimiteit vereist.  

3.  Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door het Algemeen Bestuur, 
het Dagelijks Bestuur of één of meer van de deelnemende gemeenten.  

4.  Voorstellen tot wijziging uitgaande van het Algemeen Bestuur worden toegezonden aan de 
deelnemende gemeenten, die binnen dertien weken na ontvangst ter zake een besluit 
nemen en dat direct aan het Algemeen Bestuur mededelen.  

5.  Voorstellen tot wijziging uitgaande van één of meer deelnemende gemeenten worden 
toegezonden aan het Algemeen Bestuur, dat het voorstel met zijn beschouwingen ter zake 
binnen acht weken aan de deelnemende gemeenten doet toekomen, waarna deze 
deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur verder handelen conform het bepaalde 
in het vorige lid van dit artikel.  

6.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de bij wet voorgeschreven 
toezending van de wijziging van de regeling aan Gedeputeerde Staten.  

Artikel 42: Geschillen  

1.  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  
de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het 
geschil voor aan een daarvoor in te stellen geschillencommissie.  

2.  De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het Algemeen 
Bestuur, niet zijnde een lid van de betrokken gemeente(n), en één lid wordt aangewezen 
door het college van de betrokken gemeente(n). Deze twee leden wijzen gezamenlijk een 
derde lid aan die als voorzitter van de geschillencommissie optreedt.  
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3.  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen, en zo nodig 
derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het 
feitencomplex. 

4.  De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na de start van haar 
werkzaamheden advies uit aan de betrokken bestuursorganen over de mogelijkheden tot 
overeenstemming c.q. oplossing(en) inzake het gerezen geschil.  

5. Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot overeenstemming of een 
oplossing wordt het geschil, inclusief het door de geschillencommissie afgegeven advies, 
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

Artikel 43: Opheffing en liquidatie  

1.  De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkende beslissing van de raden van 
ten minste twee derde van de deelnemende gemeenten.  

2.  Ingeval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt 
daarvoor de noodzakelijke regels op, vastgelegd in een liquidatieplan.  

3.  Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden van de deelnemende 
gemeenten gehoord hebbende, vastgesteld.  

4.  Het liquidatieplan voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot 
deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden 
van de regeling.  

5.  Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.  
6.  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.  
7.  Van elk besluit tot opheffing of tot wijziging van deze regeling wordt direct bericht gezonden 

aan de gemeenten en Gedeputeerde Staten.  
8.  De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in 

functie totdat de liquidatie is voltooid conform artikel 9 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen .  

Hoofdstuk 15  Externe klachtvoorziening  

Artikel 44: Externe klachtvoorziening  

De Nationale ombudsman is bevoegd tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in  
artikel 9:18 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.  

Hoofdstuk 16:  Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 45: Overgangsbepaling  

1.  Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam 
blijven hun functies vervullen tot de zittingsperiode van de gemeenteraden is beëindigd en in 
de opvolging is voorzien.  

2.  Bij lid 1 moet in acht genomen worden de herijking van de bezetting van het Dagelijks 
Bestuur en het Algemeen Bestuur.  

Artikel 46: Inwerkingtreding  

1.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor de toezending van de regeling, de 
besluiten tot wijziging, of opheffing van de regeling aan Gedeputeerde Staten.  

2.  Het college van de gemeente Waalwijk doet hiervan mededeling aan de overige 
deelnemende gemeenten.  
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3.  De deelnemende gemeenten dragen zorg voor inschrijving in het register, als bedoeld in 
artikel 27, lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen .  

4.  Het college van de gemeente Waalwijk draagt namens alle deelnemende gemeenten zorg 
voor bekendmaking conform het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. De kosten daarvan komen ten laste van Baanbrekers.  

5.  Wijzigingen van de regeling treden in werking op de dag na bekendmaking als bedoeld in lid 4 
van dit artikel. 

Artikel 47: Duur van de regeling  

De regeling wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.  

Artikel 48: Citeertitel  

Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling  ‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’.  

Artikel 49: Slotbepaling  

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.  
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Aldus vastgesteld:  

 
Het college van Heusden in zijn vergadering van datum:  ___________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Heusden in zijn vergadering van datum:  ___________________ 
 
 
 
 
 
Het college van Loon op Zand in zijn vergadering van datum: ___________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Loon op Zand in zijn vergadering van datum: _____________________ 
 
 
 
 
 
Het college van Waalwijk in zijn vergadering van datum: ______________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Waalwijk in zijn vergadering van datum:  ______________________ 
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Memorie van Toelichting Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’  

Algemeen  

Baanbrekers startte in 2013 als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en 
inkomen, waarbij de taken die Baanbrekers namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk moest uitvoeren werden vastgelegd in de (12de wijziging) gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: GR). Baanbrekers kwam in 2013 tot stand door een fusie 
van het Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML uitvoeringsorganisatie voor de sociale 
werkvoorziening) en Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD uitvoeringsorganisatie 
voor sociale zaken). Baanbrekers streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke 
participatie van de inwoners van de aan de GR deelnemende gemeenten. De focus ligt daarbij vooral 
op het in beweging komen van talenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zo 
regulier als mogelijk aan het werk te helpen.  

Uitgangspunten bij dit streven zijn dat het welzijn van mensen voorop staat; dat de focus is gericht 
op werk; er aandacht is voor integrale aanpak; in- door- en uitstroom (IDU) het primaire proces is; 
bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet; er wordt geopereerd binnen de 
door de deelnemende gemeenten aangegeven kwalitatieve en financiële kaders; en er sprake is van 
een gemeenschappelijke opdrachtverstrekking aan Baanbrekers door de raden van de deelnemende 
gemeenten, tenzij. ..Belangrijke waarden voor Baanbrekers zijn zelfredzaamheid, duurzame 
samenwerking en sociale innovatie.  

 

Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, 
aanleiding voor de 13de wijziging van deze regeling 
 
In de 12de wijziging van de GR overeengekomen eind 2015, is opgenomen dat de financiële 
verdeelsystematiek opgenomen in de regeling betreffende de bijdragen van de drie deelnemende 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de GR 
wordt geëvalueerd. De wens van het dagelijks bestuur van Baanbrekers was om naast de financiële 
verdeelsystematiek ook beleidsmatige aspecten in relatie tot de nieuw vastgestelde koers, en 
bestuurlijke aspecten, in relatie tot meer duidelijkheid over rollen en bevoegdheden van de 
verschillende organen, te gaan evalueren. Deze evaluatie is in 2019-2020 uitgevoerd door 
Berenschot.  
 
Tijdens deze evaluatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de bestuurders van de deelnemende 
gemeenten tevreden zijn over de organisatie van Baanbrekers en tevreden zijn over de 
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten in deze regeling. Deelname aan deze regeling 
wordt door de deelnemende gemeenten dan ook niet ter discussie gesteld. De uitgevoerde evaluatie 
is daardoor geen startpunt voor grote veranderingen of oriëntatie elders, maar is gericht op 
actualisatie en verdere verbetering van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten.  
 
De uitkomsten van deze uitgevoerde evaluatie door Berenschot zijn medio 2020  gedeeld met de 
besturen van Baanbrekers. Na diverse bestuurlijke sessies in de tweede helft van 2020 is er tussen de 
deelnemende gemeenten overeenstemming bereikt over een aantal leidende principes waaraan de 
regeling in z’n algemeenheid en de financiële verdeelsleutel in het bijzonder moet voldoen. 
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Leidende principes  
 
Schaalgrootte 

De schaalgrootte in Langstraatverband lijkt passend en de deelnemende gemeenten staan nog 

steeds achter de keuze om de werkzaamheden op het gebied van werk en inkomen, de 

Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening subregionaal in de Langstraat te organiseren en 

dus bij Baanbrekers te beleggen. Er bestaat een voorkeur voor samenwerking op subregionaal niveau 

en alleen dan op te schalen naar de arbeidsmarktregio als dat noodzakelijk is of meerwaarde 

oplevert. 

 

Financiële armslag 

Los van de keuze voor een bepaalde financiële verdeelsleutel moet Baanbrekers altijd over 

voldoende middelen beschikken om invulling te kunnen geven aan de afgesproken werkzaamheden.  

 

Onafhankelijk van rijksmiddelen 

In de 12de wijziging van gemeenschappelijke regeling is sprake van het één op één doorsluizen door 

de drie deelnemende gemeenten van de relevante rijksmiddelen naar Baanbrekers. Voor wat betreft 

de financieringssystematiek in de 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling is uitgesproken 

deze koppeling los te laten. Baanbrekers is daardoor niet langer afhankelijk van de fluctuaties die dit 

doorsluizen met zich meebrengt en is op basis van de jaarlijkse afspraken in de Planning &Control 

cyclus verzekerd van financiering die past bij de activiteiten.  

 

Ingangsdatum 1 januari 2021 

De datum 1 januari 2021 is benoemd als ingangsdatum van de 13de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling en de hierin opgenomen gewijzigde financieringssystematiek. In geval 

van besluitvorming door de colleges en raden van de deelnemende gemeenten na 1 januari 2021 zal 

er in principe sprake zijn van besluitvorming met terugwerkende kracht.  

 

Financiële verdeelsleutel  

Aanvullend op de hiervoor benoemde leidende principes is daarnaast voor de nadere uitwerking van 

een financiële verdeelsleutel nog een aantal uitgangspunten benoemd. De verdeelsleutel moet: 

• eerlijk en uitlegbaar zijn; 

• werkbaar zijn voor Baanbrekers; 

• houdbaar zijn voor een periode van zeker 5 jaar; 

• recht doen aan het principe dat directe lasten worden toegerekend aan de betreffende 

gemeente en dat uitvoeringslasten en overhead nader worden verdeeld.  

De indeling van de begroting van Baanbrekers in vier Deelprogramma’s en Overhead is als basis 

gebruikt voor de nadere uitwerking van de verdeelsystematiek. Daarmee wordt ook geborgd dat de 

verdeelsystematiek voor Baanbrekers werkbaar en transparant is.  

In de onderstaande bijgevoegde bijlagen ‘Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers’ 

wordt de financiële verdeelsleutel nader uitgewerkt. Daarin wordt tevens aangegeven wat de 

consequenties zijn voor de betreffende artikelen in de gemeenschappelijke regeling.
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Bijlagen: Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers 
 

 
 
 
 
 
  

Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? Baanbrekers - Staat van lasten en baten Afrekening conform:

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1

DP2: Leerwerkstructuur Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2

DP3: Inkomensondersteuning Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3

DP4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en 

baten Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4

Totaal lasten deelprogramma's

Overhead Zie Overhead Zie Overhead Zie Overhead Zie Overhead Zie Overhead

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1 Zie DP1

DP2: Leerwerkstructuur Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2 Zie DP2

DP3: Inkomensondersteuning Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3 Zie DP3

DP4: Gemeentelijke bijdragen en overige lasten en 

baten Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4 Zie DP4

Mutatie reserves

Af: stortingen reserves Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Bij: onttrekkingen reserves Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Onderverdeling geraamde middelen conform:

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? DP1: RE-INTEGRATIE & PARTICIPATIE Afrekening conform:

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

BUIG - LKS: Beschut Werk Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Re-integratie trajecten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Lonen Fidant extern Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Niet gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

- doorbelast aan trajecten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Inhuur derden Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Projectkosten (Plus-taken)

Inleg Bundeling Middelen Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Overige lasten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Baten

Participatiebudget (P-budget)

Vergoeding Fidant extern Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Projectinkomsten (Plus-taken)

Inkomsten uit de regio Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Overige baten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Onderverdeling geraamde middelen conform:

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? DP2: LEERWERKSTRUCTUUR Afrekening conform:

Lasten

Directe productiekosten Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Lonen Fidant intern Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

Niet gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Inhuur derden Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Resultaat deelneming Ruelong B.V. Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Overige lasten Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Baten

Omzet Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Wsw rijksvergoeding

Loonkostensubsidies Fidant intern Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Overige baten Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

Onderverdeling geraamde middelen conform:

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? DP3: INKOMENSONDERSTEUNING Afrekening conform:

Lasten

BUIG - Uitkeringen Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Bbz Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Bijzondere bijstand

Gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

Niet gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Inhuur derden Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Specifieke ICT Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Projectkosten (Plus-taken)

Overige lasten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Baten

BUIG - Inkomsten

BUIG - Invordering Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Bbz Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Direct: bijstand

Bijzondere bijstand

Wsw rijksvergoeding

Projectinkomsten (Plus-taken)

Overige baten Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

Onderverdeling geraamde middelen conform:

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? DP4: GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN & OVERIGE LASTEN EN BATEN Afrekening conform:

Lasten

Lasten overige omzet Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Incidentele lasten Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Baten

Gemeentelijke bijdragen

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken

- doorbetaald aan bedrijven Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

- doorbetaald aan buitengemeenten Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

Overige omzet Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Incidentele baten Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Onderverdeling geraamde middelen conform:

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Legenda

GB = Gemeentelijke bijdrage Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand Verdeelsleutel: bijstand

NU = Netto uitvoeringskosten UKG per 31-12-2019 UKG per 31-08-2020 UKG (31-12-2020+30-04-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-08-2021)/2 UKG (31-12-2020+31-12-2021)/2

* = Bij gewijzigde budgetten -> decembercirculaire Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw

2021 = Boekjaar van toepassing op voorbeeld IU-Wsw septembercirculaire* 2019 IU-Wsw septembercirculaire 2020 IU-Wsw meicirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire 2021 IU-Wsw septembercirculaire* 2021

= Component - Gemeentelijke bijdrage

= Component - Uitvoering bijstand

= Component - Uitvoering Wsw

P&C-product: Ontwerpbegroting Actualisatie (1ᵉ bijstelling) 1e Berap (2ᵉ bijstelling) 2e Berap (3ᵉ bijstelling) Jaarrekening

Vaststelling omstreeks: juni 2020 januari 2021 juni 2021 oktober 2021 mei 2022

GB? NU? OVERHEAD Afrekening conform:

Gesubsideerd personeel Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

- doorbelast Ruelong B.V. Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

Niet gesubsidieerd personeel Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

- doorbelast Ruelong B.V. Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Wsw rijksvergoeding

- doorbelast Ruelong B.V. Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Verdeelsleutel: Wsw Direct: Wsw

Lage Inkomensvoordeel (LIV) Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

- doorbelast Ruelong B.V. Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Overige personeelslasten Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Inhuur derden Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Afschrijving Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Rente Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Onderhoud Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Algemene lasten Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

DVO Ruelong B.V. Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride Verdeelsleutel: hybride

Onderverdeling geraamde middelen conform:

IU-Wsw = Integratie-uitkering Participatie (Wsw)

Verdeelsleutel: hybride

(% Σ Uitvoering bijstand x verdeelsleutel: bijstand) + (% Σ uitvoering Wsw x verdeelsleutel: Wsw)

Uitvoeringskader verdeelsystematiek GR Baanbrekers
(Voorbeeld boekjaar: 2021)

UKG = Uitkeringsgerechtigden naar gemeenten voor aanvang boekjaar tijdens boekjaar na afsluiting boekjaar
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Overige onderwerpen uit de evaluatie GR Baanbrekers 

Naast de financiële verdeelsleutel is tijdens de evaluatieperiode nog een aantal kwesties aan de orde 

geweest inzake beleidsmatige en bestuurlijke kwesties die in meerdere of mindere mate 

actualisering van de gemeenschappelijke regeling vergen.  

 

Rol van het Sociaal Economisch Team (hierna: SET) 

Het SET is een afstemmingsoverleg van beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten en 

Baanbrekers over de beleidsvorming. Het SET heeft tot doel om in goed overleg te bekijken hoe het 

beleid/visie van de deelnemende gemeenten aansluit bij de opdracht die Baanbrekers vanuit de 

raden van de gemeenten heeft ontvangen. Het SET bestaat primair uit beleidsadviseurs sociaal 

domein van de deelnemende gemeenten en Baanbrekers, inclusief de voorzitter, en kan periodiek of 

ad hoc worden uitgebreid met de financiële en/of overige beleidsadviseurs van de deelnemende 

gemeenten en Baanbrekers. Daar het SET geen formeel orgaan is van de gemeenschappelijke 

regeling is ervoor gekozen het SET en de afstemmingsrol van het SET niet te formaliseren in de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Raadslid in Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

Gedurende de evaluatieperiode zijn vraagtekens geplaatst bij de mogelijke onverenigbaarheid van 

het zitting hebben als raadslid in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. In het Algemeen Bestuur 

van 21 september 2020 is geconcludeerd dat het deelnemen aan het Algemeen Bestuur van 

Baanbrekers door raadsleden van de deelnemende gemeenten juist bijdraagt aan de verbinding c.q. 

betrokkenheid van de raden met de gemeenschappelijke regeling en bijdraagt aan de vergroting van 

de sturingsmogelijkheid van de raden. Hierdoor wordt het belang onderstreept van deelname van 

het raadslid aan het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Aanpassing van de gemeenschappelijke 

regeling is hiervoor niet noodzakelijk.  

 

Stemrecht in Dagelijks Bestuur  

Op basis van de 12de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben alle leden van het 

Dagelijks Bestuur een gelijk stemrecht binnen het Dagelijks Bestuur. Gelet op het verschil in 

bestuurlijke verantwoordelijkheid tussen de leden van het Dagelijks Bestuur die aan een 

gemeenteraad verantwoording af moeten leggen en de externe leden van het Dagelijks Bestuur 

conform artikel 13 lid 1 sub b van de regeling is hierop een nuancering aangebracht. De externe 

leden behouden stemrecht maar in geval van het staken van de stemmen, zijn de stemmen van de 

leden van het Dagelijks Bestuur conform artikel 13 lid 1 sub a van doorslaggevende aard. De 

gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.  

 

Opgebouwde reserves en voorzieningen 

Baanbrekers heeft in de loop der tijd een aantal reserves en voorzieningen opgebouwd dat op basis 

van de bestaande financieringssystematiek tot stand is gekomen. Een eventuele verdeling daarvan 

op basis van de hierbij voorgestelde nieuwe financieringssystematiek doet geen recht aan de 

totstandkoming van deze reserves. Behoudens de voorgaande constatering is een besluit hierover op 

dit moment nog niet aan de orde. In een later stadium vergt dit echter wel een besluit van het 

Dagelijks Bestuur van Baanbrekers waar alle deelnemende gemeenten zich in kunnen vinden.  

 

Planning en procedure 

Behandeling van de 13de gewijzigde gemeenschappelijke regeling door het Algemeen Bestuur is 

voorzien op 12 april 2021. In vervolg daarop wordt de 13de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

uitvoeringsorganisatie Baanbrekers ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en de raden van 

de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Gelet op de voorgestelde aanpassing van de 
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financiële verdeelsleutel, artikel 36 van de regeling, is voor een wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling unanimiteit van de deelnemende gemeenten conform artikel 41 lid 2 van de regeling.   
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 2  

Artikelen 3 tot en met 6 
In dit hoofdstuk zijn het missie, doel en het werkterrein van Baanbrekers aangegeven. Hiervoor is 
aangesloten bij het in december 2018 vastgestelde koersdocument ‘kom in beweging, Baanbrekers 
2.0’.  
 
De raden van de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale strategische 
beleid op de terreinen participatie, activering en re-integratie. Zij vertalen het integrale strategische 
beleid in een opdracht voor Baanbrekers. Het Sociaal Economisch Team (SET) heeft daarbij tot doel 
om als afstemmingsorgaan van beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten en 
beleidsadviseurs van Baanbrekers in goed overleg te bekijken hoe het beleid/visie van de 
deelnemende gemeenten aansluit bij de opdracht die Baanbrekers vanuit de raden van de 
deelnemende gemeenten heeft ontvangen. Deze opdrachtformulering vindt jaarlijks zijn weerslag in 
een kaderbrief en begroting.  
 

De deelnemende gemeenten hebben middels de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers de ambitie om binnen de sub-regio nadrukkelijk met elkaar op te trekken binnen het 

sociaal economische domein, en alleen dan op te schalen naar de arbeidsmarktregio als dat 

noodzakelijk is of meerwaarde oplevert. Een zoveel als mogelijke integrale aanpak en goede 

samenwerking binnen de keten staat daarbij voorop. 
 
Een aantal basistaken en bevoegdheden wordt door de deelnemende gemeenten overgedragen aan 
Baanbrekers. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat de deelnemende gemeenten 
zogenaamde pluspakket-taken over kunnen dragen aan Baanbrekers en hierover met Baanbrekers 
vervolgens afzonderlijke afspraken maken.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 4 
Artikelen 8  tot en met 12 
Conform de Wet dualisering gemeentebestuur en de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden wordt het Algemeen Bestuur van deze regeling bemenst met zes leden 
van het Dagelijks Bestuur, namelijk twee van iedere deelnemende gemeente. Dit doet recht aan het 
duale uitgangspunt. Door aan het Algemeen Bestuur zes raadsleden, twee van iedere deelnemende 
gemeente, toe te voegen, is er sprake van een zogenaamd ‘gemengd model’ qua 
gemeenschappelijke regeling.  
 
De deelname van het raadslid aan het Algemeen Bestuur van deze regeling is in de evaluatie 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Geconstateerd is dat deelname van het raadslid aan het Algemeen 
Bestuur bijdraagt aan de verbinding c.q. betrokkenheid van de raden met de regeling, en bijdraagt 
aan de vergroting van de sturingsmogelijkheid van de raden. Hierdoor wordt het belang van deze 
deelname onderstreept,  buiten dat vanwege de sociaal-maatschappelijke, economische impact en 
het democratische gehalte is gekozen voor deelname van het raadslid aan het Algemeen Bestuur.  
 
Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling en heeft in het 
kader van deze regeling kaderstellende, verordenende en controlerende bevoegdheden. Het 
Algemeen Bestuur kan bevoegdheden delegeren of mandateren aan het Dagelijks Bestuur. Deze 
methodiek sluit aan bij het duale stelsel en het systeem van de Gemeentewet.  
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Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 5 
Artikelen 13 tot en met 15 
Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben een gelijk stemrecht binnen het Dagelijks Bestuur. Gelet 
op het verschil in bestuurlijke verantwoordelijkheid tussen de leden van het Dagelijks Bestuur die aan 
een gemeenteraad verantwoording af moeten leggen, en de externe leden van het Dagelijks Bestuur 
conform artikel 13 lid 1 sub b van de regeling, is hierop een nuancering aangebracht. De externe 
leden behouden stemrecht, maar in geval van het staken van de stemmen, zijn de stemmen van de 
leden van het Dagelijks Bestuur conform artikel 13 lid 1 sub a van doorslaggevende aard. 
 
Het lidmaatschap van de leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b eindigt, 
i.t.t. het lidmaatschap van de leden genoemd in artikel 13 lid 1 sub a, middels een hiervoor opgesteld 
rooster van aftreding. Er is gekozen voor een rooster van aftreding ter voorkoming van gelijktijdige 
aftreding van alle leden van het Dagelijks Bestuur, waardoor de algehele kennis en deskundigheid, en 
de opgebouwde historie hierdoor niet in één keer verdwijnt in het Dagelijks Bestuur. 
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 6 
Artikelen 17  tot en met 21  
De raadsleden die zitting hebben in het Algemeen Bestuur vormen de verbindende schakel met de 

raad van de deelnemende gemeente en dienen in deze de rol als ‘verbinder’ goed in te vullen. 

Raadsleden kunnen daarbij leren van elkaar en van elkaars handelswijze in deze. Zij dienen de raad 

goed te informeren, zodat deze hun kaderstellende, verordenende en controlerende taak kunnen 

uitoefenen.  

Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 9  

Artikelen 26 tot en met 28 
In dit hoofdstuk is opgenomen, dat de directeur de secretariaatsfunctie voor het Algemeen en 
Dagelijks bestuur vervult. Dit betekent dat de directeur zorgt voor de voorbereidingen van de 
vergaderingen, de verslaglegging e.d. Hiervoor kan hij uiteraard ook andere functionarissen inzetten. 
De directeur neemt als adviseur van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur deel aan de 
vergaderingen. Daarmee is de directeur geen lid van deze besturen en draagt geen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. De directeur ondertekent de stukken van de besturen mede ‘als secretaris’.  
 
Er is gekozen voor een zo ruim mogelijke overdracht van bevoegdheden aan de directeur ten aanzien 
van de bedrijfsvoering en de uitvoering van wettelijke voorschriften. Uitwerking hiervan vindt plaats 
op basis van een directiestatuut en een mandaat-en volmachtbesluit.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 10  
Artikelen 29 en 30 
Baanbrekers kent verschillende groepen van medewerkers waarop verschillende 
rechtspositieregelingen en/of arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing zijn. Sinds 1 januari 
2020 hebben, op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), ook ambtelijke 
medewerkers een privaatrechtelijk arbeidsovereenkomst op basis van artikel 610 lid 1 van boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek bij Baanbrekers. Daarnaast is de regeling vanaf 1 januari 2020 
aangesloten bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen en 
volgen de ambtelijke medewerkers de cao voor de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao 
SGO).   
 
Op basis van dit artikel heeft de directeur als integraal manager en eindverantwoordelijke voor de 
uitvoeringsorganisatie de bevoegdheid tot het aannemen, schorsen en ontslaan van medewerkers. 
Omdat voor deze bevoegdheid een volmacht verstrekt is aan de directeur blijft het Dagelijks Bestuur 
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bevoegd de bevoegdheid waar de volmacht betrekking op heeft uit te oefenen en kan het Dagelijks 
Bestuur te allen tijde de volmacht intrekken.  
 

Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 11 

Artikelen 31 tot en met 37 
In dit hoofdstuk is bepaald dat de uitvoeringsorganisatie beschikt over een eigen vermogen van 1.2 
miljoen euro om zo lopende zaken te kunnen regelen. Wanneer in enig boekjaar een groter eigen 
vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekomstige tekorten (deels) te dichten. 
Ook kan besloten worden het geld niet te bestemmen en aan de gemeenten uit te keren.  
 
De opgenomen verdeelsystematiek in dit hoofdstuk is een nadrukkelijk onderwerp van overleg 
geweest tussen de verschillende deelnemende gemeenten gedurende de evaluatie van de regeling. 
Daarbij zijn de deelnemende gemeenten het eens over de volgende uitgangspunten. De 
verdeelsystematiek moet: 

• eerlijk en uitlegbaar zijn; 

• werkbaar zijn voor Baanbrekers; 

• houdbaar zijn voor een periode van zeker 5 jaar; 

• recht doen aan het principe dat directe lasten worden toegerekend aan de betreffende 

gemeente en dat uitvoeringslasten en overhead nader worden verdeeld.  
De indeling van de begroting van Baanbrekers in vier Deelprogramma’s en Overhead is als basis 
gebruikt voor de nadere uitwerking van de verdeelsystematiek. Daarmee wordt de werkbaarheid en 
transparantie geborgd voor Baanbrekers. In de eerder bijgevoegde bijlagen ‘Uitvoeringskader 
verdeelsystematiek GR Baanbrekers’ is de financiële verdeelsleutel nader uitgewerkt. 
 
Datum 1 januari 2021 is benoemd als ingangsdatum van de financieringssystematiek. In geval van 
besluitvorming door de colleges en raden van de deelnemende gemeenten na 1 januari 2021 zal er in 
principe sprake zijn van besluitvorming met terugwerkende kracht. 
 
De methode voor de verdeelsleutel wordt vijf  jaar na inwerkingtreding van de regeling geëvalueerd. 
Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven is het mogelijk om de verdeelsystematiek 
tussentijds te evalueren. 
 
 



BIJLAGE bij het bestuursvoorstel inzake het concept van de 13e gewijzigde GR Baanbrekers 

Technische vragen vanuit het SET n.a.v. het concept van de 13e wijziging GR Baanbrekers 
 
Overwegende, blz 3 
De term Midden-Langstraat is nieuw voor mij. 
Antwoord: 
Dit is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde huidige 12de wijziging van de GR Baanbrekers.  
Dit wordt aangepast in het nieuwe gewijzigde concept aangezien dit geen actuele benaming meer is.   
 
Artikel 3.1, blz 4 
Klopt dit artikel wel of moeten artikel 1 en 2 worden samengevoegd:  
Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van inwoners van de 
deelnemende gemeenten door mensen naar regulier te begeleiden. 
Antwoord: 
Dit is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde huidige 12de wijziging van de GR Baanbrekers. 
Daarbij gaat artikel 3 lid 1 over de maatschappelijke participatie van inwoners; artikel 3 lid 2 gaat het 
om het aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Artikel 3.2 insinueert met ‘zoveel mogelijk’ naar regulier werk dat er ook andere opties zijn. Volgens 
mij is de enige optie verbinding leggen met de gemeente, of heb ik dat mis? (naast SW/beschut werk) 
Antwoord: 
‘Zoveel mogelijk’ betekent dat ernaar wordt gestreefd zoveel als mogelijk mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan te helpen, maar dit niet altijd zal lukken. Dit betekent dat 
er of een beroep wordt gedaan op het vangnet Sw, nieuw beschut werk, of indien werk nog niet aan 
de orde is inderdaad verbinding moet worden gelegd met de deelnemende gemeenten.  
 
Artikel 6.1.a en f, blz 5 
Na de koerswijziging is er eea veranderd en zoals het er nu staat, leidt dit bij mij tot verwarring. 
De P-wet richt zich op het gehele bestand, Baanbrekers richt zich alleen op het A- en B-bestand. Het 
C-bestand wordt overgedragen aan de gemeenten. Baanbrekers richt naar mijn idee dus niet op de 
gehele doelgroep van de P-wet. Er is echter ook een coach voor het C-bestand aangenomen.  
Bij f wordt gesproken over ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Ik blijf dit een lastige 
omschrijving vinden. Zoals het er nu staat gaat het om het gehele bestand. 
Antwoord: 
Artikel 6 lid 1 sub a is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde huidige 12de wijziging van de GR 
Baanbrekers. Daarbij opgemerkt dat artikel 6 lid 1 sub a t/m e een opsomming weergeeft van de 
wetgeving die Baanbrekers in opdracht van de gemeenten uitvoert. Deze wetgeving is o.a. de 
Participatiewet. In bovenstaande vraag wordt gewezen op een eigen in de uitvoeringspraktijk 
aangebracht onderscheid (categorieën A tot en C) binnen de doelgroep van de Participatiewet die de 
Participatiewet an sich niet kent. Er wordt gevraagd dit eigen aangebrachte onderscheid in de GR op 
te nemen. Dit is onwenselijk daar dit onderscheid enkel in de uitvoeringspraktijk tussen de 
Langstraatgemeenten en Baanbrekers wordt gehanteerd en niet in de wet zelf.  
 
Hoofdstuk 4, samenstelling 
Artikel 8.4, blz 5 
Is het niet zo dat dit een wethouder van 1 van de 3 gemeenten moet zijn? Ik heb tot nu toe begrepen 
dat het voorzitterschap jaarlijks wisselt. Heb ik dat verkeerd gegrepen of is dit losgelaten?  
Antwoord: 



Correct dat het een wethouder van één van de deelnemende gemeenten moet zijn en dit is 
opgenomen in artikel 22 lid 2 van de GR. Het voorzitterschap wisselt als de zittingsperiode van de 
gemeenteraad afloopt, zie hiervoor artikel 14 van de GR.  
 
 
Artikel 10.2, blz 6 
Naast oprichting en deelneming ook beëindigen?  
Antwoord: 
Correct dat dit ook een bevoegdheid is van het AB. Zie ook hiervoor artikel 12 lid 2 sub c van de GR. 
Dit wordt ten overvloede ook nogmaals opgenomen onder artikel 10 lid 2 van de nieuwe 
voorgestelde GR.  
 
Artikel 12, blz 7 
Vanuit het AB worden stukken gedeeld met de raden. Er zijn afspraken gemaakt over het delen van 
vertrouwelijke stukken. Moet hierover iets worden opgenomen? 
Antwoord:  
Dit is wettelijk geregeld in de Gemeentewet. Daarin zijn opgenomen de regels over het besloten 
vergaderen en het opleggen van geheimhouding.  
 
Artikel 12.2.a, blz 7 
Volgens mij wordt hier nog een aantal oude termijn gebruikt. 
In het hele stuk komt ‘rekening’ zo nu en dan voor. Wordt hiermee de jaarrekening bedoeld? 
Antwoord: 
Dit is correct en wordt nog gewijzigd in het concept GR 13de wijziging in kaderbrief, begroting, 
jaarrekening en het liquidatieplan.  
 
Artikel 13.1.a, blz 7 
Is het niet zo dat vanuit iedere gemeente 1 wethouder in het DB zit? Zoals het er nu staat kan het 
ook een raadslid zijn. Ik heb altijd anders begrepen.  
Antwoord: 
In de eerste regel van artikel 13 lid 1 staat aangegeven dat het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie 
wethouders en twee onafhankelijke externe bestuursleden. Kortom, het kunnen dus geen raadsleden 
zijn maar zijn drie wethouders.  
 
Artikel 13.4 
Waarom is dit zo? Een AB-lid heeft toch verstand van zaken? Bovendien worden DB-leden uit het AB 
gekozen. 
Antwoord: 
DB leden zijn zoals eerder aangegeven drie wethouders en hebben dus als plaatsvervanger een ander 
lid van het college van B&W zijnde niet dus de wethouder die ook zitting heeft in het AB. Dit i.v.m. 
het stemrecht c.q. vereiste quorum. 
 
Artikel 16.2, blz 9 
De vraag is of dit artikel zo moet blijven nu de stemverhouding is aangepast met artikel 16.4. 
Wethouders hebben nu immers de grootste stem en het is dus van belang dat zij aanwezig zijn.  
Antwoord: 
Het moet zo opgenomen worden omdat  én/én is. Bovendien is artikel 16 lid 4 enkel van toepassing 
bij het staken van de stemmen.  
 
Artikel 18.3, blz 9 
Lees ik hier goed dat alle vragen bij de voorzitter moeten worden ingediend?  
Artikel 18.4 



En dat de antwoorden naar de voorzitters van de raden gaan? 
Antwoord: 
Dit is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde huidige 12de wijziging van de GR Baanbrekers.   
Het gaat hierbij enkel over de vraag naar ‘DESGEVRAAGDE externe’ informatie aan de voltallige raden 
of colleges van de gemeenten of leden daarvan die zij wensen te ontvangen van de voltallige leden 
van het AB en/of DB van Baanbrekers. Het proces is conform dit artikel dat deze DESGEVRAAGDE 
externe informatie inderdaad wordt ingediend bij de voorzitter van het bestuur van Baanbrekers en 
deze verstrekt deze desgevraagde externe informatie aan de voorzitters van de desbetreffende 
raden.  
 
Het verschaffen van inlichtingen komt ook terug in artikel 19, blz 10 
Hier lijkt een overlap of tegenstelling in te zitten of begrijp ik de artikelen verkeerd? 
Antwoord: 
Dit artikel gaat over de wijze van het verstrekken van externe informatie door een individueel lid of 
enkele leden van het ALGEMEEN BESTUUR. Dit artikel is dus aanvullend t.o.v. het eerdere artikel 
waarbij geen sprake is van een overlap of tegenstelling.  
 
Artikel 35.2 blz 14  
Is dit artikel nog van toepassing met de nieuwe verdeelsleutel? 
Antwoord: 
Ja, dit artikel blijft onverminderd van kracht. De dienstverlening van Baanbrekers bestaat naast Wsw 
immers ook uit inkomensondersteuning en re-integratie waarvoor ook in het geval er geen Wsw-
medewerkers meer zijn, nog altijd kosten worden gemaakt. 
 
Artikel 36, blz 14  
Er is ambtelijk steeds besproken uit te gaan van de uitgangspunten en indien nodig een 
overgangsregeling in het leven te roepen. Er zijn gesprekken gaande maar zonder regeling is onze 
gemeente (Loon op Zand) genoodzaakt de gewijzigde GR aan te houden. 
Antwoord: 
Correct er moet eerst overeenstemming zijn tussen de deelnemende gemeenten over de financiële 
verdeelsystematiek. Als die overeenstemming er niet is kan er (nog) geen besluit genomen over het 
nieuwe voorliggende concept 13de wijziging van de GR door de colleges en raden van de 
desbetreffende gemeenten.  
 
Artikel 36.3 en 4, blz 14 
Er is dus een vast eigen vermogen van 1,2 miljoen? 
Eerst stond er dat we het eigen vermogen aanvullen tot 1,2 mln indien dat bedrijfseconomisch nodig 
is. Dit interpreteer ik als een soort kan-bepaling als dat ook daadwerkelijk nodig is. Een lager eigen 
vermogen is immers ook geen probleem. We blijven als gemeenten garant staan. Maar nu staat er 
dat we bijbetalen zodra het eigen vermogen onder de 1,2 mln komt en dat is mijn inziens niet de 
bedoeling!  
Antwoord: 
Artikel 36 lid 3 is nadat het DB hierover in haar vergadering d.d. 26 februari jl. een uitspraak heeft 
gedaan, ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde huidige 12de wijziging van de GR Baanbrekers, 
oftewel de zinsnede ‘indien dat bedrijfseconomisch nodig is’ is opnieuw opgenomen in artikel 36 lid 
3. 
 
Na 5 jaar evalueren is dus 7 jaar deze verdeelsleutel?  
Antwoord: 
Het voorstel is de nieuwe GR Baanbrekers (zie pagina 21 van de toelichting) in te laten gaan op 1 
januari 2021. 5 jaren na inwerkingtreding van de GR wordt de financiële verdeelsleutel geëvalueerd 
is opgenomen in de tekst van de toelichting van de GR. Dus na 5 jaren evalueren is dus niet 7 jaar 



deze verdeelsleutel maar 5 jaren. Dat vervolgens alles wat mogelijk voortkomt uit een evaluatie van 
de GR veel tijd kan kosten aan o.a. gesprekken, afstemming, verstrekken van informatie, 
besluitvorming etc. inzake eventueel aan te brengen wijzigingen is iets wat partijen mede zelf in de 
hand hebben.  
 
Leidende principes, blz 21 
Goed dat deze zijn vermeld. 
 
 
 
 
 
 


