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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening                                                     

         

2. Ingekomen stukken        

 a) Stand van zaken TOZO en TONK (uit DB van 7 mei jl.)   ja  ter info 

 b) Verslag van de Participatieraad d.d. 18 maart 2021   ja  ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 12 april 2021    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 12 april 2021  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 17 mei 2021    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Ambitieniveau rechtmatigheidsverantwoording 

 a) AB voorstel ambitieniveau rechtmatigheidsverantwoording   ja  vaststellen 

     

5. Verlenging accountantsdienstverlening BDO voor het jaar 2021 

 a) AB voorstel verlenging accountantsdienstverlening BDO 2021  ja  vaststellen 

 

6. Beantwoording vragen lijst Pouw (vanuit gemeenteraad Waalwijk)   

 a) AB voorstel beantwoording vragen lijst Pouw    ja  vaststellen 

 b) Vragen lijst Pouw       ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
7. Derde voortgangsrapportage in bewegingskoers 

 a) AB voorstel derde (en laatste) voortgangsrapportage in bewegingskoers ja  ter kennisname 

 b) Derde voortgangsrapportage in bewegingskoers     ja  ter kennisname 

 

8. Vrijstelling giften en leningen en kostendelersnorm en omgekeerde toets 

 a) AB voorstel vrijstelling giften/leningen en kostendelersnorm  ja  ter kennisname 

 b) Bijlagen (3) moties       ja  ter kennisname 

 

9. Mededelingen & Rondvraag 

 a) Stand van zaken stuurgroep herhuisvesting    nee  ter kennisname 

 b) (Re)branding Baanbrekers      nee  ter kennisname 

AGENDA MAANDAG 17 mei 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 

Locatie:       Er wordt digitaal vergaderd 

Gast:             Eric van Agt, manager Bedrijfsvoering & Control 
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> AAN:  Dagelijks Bestuur 
> VAN: C. van der Wel, manager Inkomensondersteuning a.i. 
> BETREFT: Stand van zaken Tozo en TONK 
> DATUM: 4 mei 2021 
  

 
INLEIDING 
Deze memo bevat zowel een stand van zaken over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo) als over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK kan 
met terugwerkende kracht worden aangevraagd, maar niet eerder dan 1 januari 2021 en wordt 
verstrekt uiterlijk tot en met 30 juni 2021. 
 
Vanaf 1 april 2021 is Tozo regeling 4 van kracht. 

 Periode Lengte Criteria (aanvraag levensonderhoud) 

Tozo-1 maart ‘20 – mei ‘20 3 mnd Verlies inkomen door Covid tot onder norm (1000/1500) 

Tozo-2 juni ‘20 – sept ‘20 4 mnd Zie Tozo-1 + inkomen partner meetellen 

Tozo-3 okt ‘20 – maart ‘21 6 mnd Zie Tozo-2 

Tozo-4 april ‘21 – juni ‘21 3 mnd Zie Tozo-3 + beperkte vermogenstoets (liquide middelen) 

 
TOZO 
Het aantal Tozo-3 aanvragen levensonderhoud dat in 2021 is ontvangen is 185 stuks (totaal 2020 was 
438).  In 2021 zijn er 226 toegekend (totaal 2020 was 341). Er zijn 34 aanvragen afgewezen/ 
ingetrokken (totaal 2020 was 31).  
 

Regeling Totalen Toegekend 

Noodpakket LO TOZO-1  2211 1600 

Noodpakket LO TOZO-2  477 385 

Noodpakket LO TOZO-3  623 567 

Noodpakket LO TOZO-4 293 173 

 
Er is een lichte stijging van aanvragen voor regeling 3 t.o.v. regeling 2. Dit kan het gevolg zijn van zowel 
de maatregelen die het Kabinet nam naar aanleiding van de 2e Corona-golf waar ons land mee te 
maken kreeg vanaf oktober als van de vóórtdurende economische moeilijkheden voor zelfstandig 
ondernemers die daarmee samenhangen. Tozo-3 is 31 maart 2021 geëindigd waarna regeling 4 van 
kracht is geworden. 
 
KREDIET 
Zelfstandigen in nood kunnen behalve een aanvraag voor levensonderhoud ook beroep doen op een 
krediet tegen een aantrekkelijk rentepercentage (2%) tot maximaal 10.157 euro. De termijn om 
hiervan gebruik te maken loopt net als Tozo-4 tot 1 juli 2021 (waarbij het maximum bedrag over de 
gehele periode geldt). In 2021 zijn 32 aanvragen krediet ontvangen (2020 = 279) waarmee het totaal 
in deze voorziening nu op 311 komt. Hiervan zijn er 24 toegekend in 2021 (in januari 2021 = 101). 13 
kredietaanvragen zijn ingetrokken/afgewezen/buiten behandeling gesteld (in januari 2021 = 175).  
 
TONK 
Tot nu toe zijn er 36 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn 9 aanvragen toegekend en 4 aanvragen 
afgewezen. De afwijzingsgronden zijn: 

2x ontvangt voldoende huurtoeslag gelet op de woonlasten 
1x voldoende draagkracht uit inkomen 
1x geen informatie verstrekt over verband corona en inkomensterugval 

Conform het  landelijke beeld (zie publicatie: Te weinig 'reuring' rondom TONK - Binnenlands Bestuur) 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bekendheid-van-tonk-regeling-nog-te-beperkt.16828945.lynkx?tid=TIDP716004X9A96B11798BC44EA875C1B1BC016233FYI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur
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is het aantal aanvragen laag. De VNG spreekt van duizenden aanvragen, terwijl er oorspronkelijk 
tienduizenden werden verwacht. Het aantal aanvragers hangt niet samen met de maximale (hoogte) 
uitkering die gemeenten bieden. Ook in gemeenten met hogere bedragen, valt de vraag lager uit. 
 
BEZWAREN 
Voor Tozo in 2021 hebben we tot nu toe 3 bezwaarschriften ontvangen (2020 = 57). In 2021 zijn 6 
bezwaren afgehandeld (overloop uit 2020). Er zijn 2 bezwaren gegrond, 2 bezwaren gedeeltelijk 
gegrond en 2  bezwaren ongegrond verklaard. 
 
UITGAVEN 
Tot nu toe is aan uitkeringen levensonderhoud én kredieten in het kader van Tozo en TONK samen 9,7 
miljoen euro betaald (excl. brutering voor loonheffing, zvw, etc.).` 
 

 
Voor meer gedetailleerde overzichten per gemeente wordt u verwezen naar de bijlage. 
 
Vergoedingen van het Rijk 
Het Rijk vergoedt de uitgekeerde bedragen in het kader van Tozo volledig. Verder zijn de financiële 
middelen voor de uitvoering van TONK verruimt naar 260 miljoen (landelijk).  
Voor de uitvoering van de Tozo stelt het Rijk bedragen per genomen besluit op een aanvraag 
beschikbaar. Omdat de regeling nog tot medio dit jaar doorloopt is nog niet bekend hoe hoog die 
Rijksvergoeding uiteindelijk zal zijn. Ook de uiteindelijke kosten van uitvoering zijn nog niet bekend, 
die kosten zullen voorlopig nog worden gemaakt. Niet alleen voor het beoordelen van aanvragen en al 
dan niet toekennen van de uitkering (op basis waarvan de vergoeding wordt bepaald), maar ook voor 
de afhandeling en onderzoeken achteraf (bijv. terugvordering) en het behandelen van 
bezwaarschriften.  
 
Recente ontwikkelingen 
Het blijkt dat er Tozo-ontvangers zijn die niet weten dat het ontvangen bedrag als ‘bijstand’ een 
gezinsuitkering is en dat daarom beide partners een jaaropgave ontvangen. Dit is een landelijk 
probleem. Dat vraagt bijzondere aandacht van Tozo-ontvangers en hun eventuele partners bij de 
belastingaangifte over 2020. 
 
De Rijksoverheid heeft daarom een publiekspagina geopend met informatie over belastingaangifte en 
Tozo.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-
regelingen/tozo/jaaropgave-van-uw-gemeente 
 
Baanbrekers kiest er voor ook extra communiceren dat Tozo een gezinsuitkering is en daarover 
belasting betaald moet worden. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/jaaropgave-van-uw-gemeente
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/jaaropgave-van-uw-gemeente


Soort Aanvraag Aantal aanvragen Soort Aanvraag Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 57 onderzoek 11

Noodpakket KAP Zelfstandige 279 2e Aanvultermiijn 6

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 rapportage 1

Noodpakket LO TOZO-2 477 herrapportage 4

Noodpakket LO TOZO-3 438 Archiveren 13

Noodpakket Voorschot 1.503 Ingetrokken 1

Geheel - Totaal 4965 versturen ontvangstbevestiging 7

hoorzitting 1

rapportage 1

Soort Aanvraag Aantal aanvragen beslissing 1

Aanvraag TONK 36 Archiveren 46

Bezwaar TOZO 3 Ingetrokken 1

Noodpakket KAP Zelfstandige 32 Einde Proces 3

Noodpakket LO TOZO-3 185 ontvangst aanvraag 2

Noodpakket LO TOZO-4 293 Scannen documenten 105

Noodpakket Voorschot 2 Archiveren 22

Geheel - Totaal 551 Ingetrokken 48

Einde Proces 136

Scannen documenten 971

Aanvraag TONK 36 Archiveren 19

Bezwaar TOZO 60 Einde Proces 1.034

Noodpakket KAP Zelfstandige 311 Ingetrokken 187

Noodpakket LO TOZO-1 2.211 Scannen documenten 243

Noodpakket LO TOZO-2 477 Archiveren 10

Noodpakket LO TOZO-3 623 Ingetrokken 14

Noodpakket LO TOZO-4 293 Einde Proces 210

Noodpakket Voorschot 1.505 ontvangst aanvraag 2

5516 onderzoek 3

2e Aanvultermijn 1

rapportage 2

Omschrijving Besluit Aantal herrapportage 4

Afwijzing aanvraag 4 Scannen documenten 98

Toekenning aanvraag 9 Archiveren 164

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 2 Ingetrokken 10

Bezwaar Gegrond 2 Einde Proces 341

Bezwaar Ongegrond 2 ontvangst aanvraag 3

Afwijzing aanvraag 9 onderzoek 87

Buiten behandeling aanvraag 1 2e Aanvultermijn 2

Intrekking  aanvraag, door klant 3 rapportage 12

Toekenning aanvraag 24 herrapportage 9

Afwijzing aanvraag 24 administratieve verwerking 1

Buiten behandeling aanvraag 6 Archiveren 167

Intrekking  aanvraag, door klant 4 Einde Proces 5

Toekenning aanvraag 226 Ingetrokken 7

Noodpakket LO TOZO-4 Toekenning aanvraag 173 Scannen documenten 8

Noodpakket Voorschot Toekenning aanvraag 1 Archiveren 36

Einde Proces 1.321

Ingetrokken 140

Aantal cliënten Bedrag * Aantal cliënten Bedrag

1.727 5.201.379,87 28 22.170,48

Aantal cliënten Bedrag * Aantal cliënten Bedrag 

256 499.957,24 469 1.383.606,70

Aantal cliënten Bedrag * 

0 0,00

Aantal betalingen Bedrag Aantal betalingen Bedrag

1.229 1.584.918,41 61 85.900,37

Aantal betalingen Bedrag Aantal betalingen Bedrag

103 751.414,00 23 146.675,00

Aantal betalingen Bedrag

8 6.832,79

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

8.037.669,52 1.645.185,34

Levensonderhoud betaalt TOZO 4                2021

* = nog geen TOZO-4 uitgaven. 1e betaling is medio mei 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*          2021 

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                2021

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-4

Noodpakket Voorschot

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Aantal besloten aanvragen jaar 2021:

Aanvraag TONK

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                   2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                        2020 

Peildatum: 03-05-2021-19.00 uur

Totaal aanvragen

Voorschotten betaalt                                      2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                  2021

Voorschotten betaalt                                             2020 

Bedrijfskapitaal betaalt                                         2020

Uitgaven TONK  betaalt                                 2021

Totale uitgaven (Levensonderh+Voorschotten+Bedrijfskapitaal+TONK: 

In het overzicht 

'Levensonderhoud 

betaalt' is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald en 

wat totaal is 

uitgegeven.

Rapportage voortgang TOZO en TONK  totaal gemeenten Heusden - Loon op Zand - Waalwijk

Aantal aanvragen  2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Aantal aanvragen 2021

Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 19 onderzoek 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 94 2e Aanvultermiijn 1

Noodpakket LO TOZO-1 834 herrapportage 2

Noodpakket LO TOZO-2 187 Archiveren 3

Noodpakket LO TOZO-3 174 versturen ontvangstbevestiging 4

Noodpakket Voorschot 547 rapportage 1

1855 Archiveren 14

Ingetrokken 1

ontvangst aanvraag 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Scannen documenten 37

Aanvraag TONK 9 Archiveren 11

Bezwaar TOZO 1 Einde Proces 45

Noodpakket KAP Zelfstandige 16 Ingetrokken 16

Noodpakket LO TOZO-3 66 Scannen documenten 342

Noodpakket LO TOZO-4 122 Archiveren 7

Noodpakket Voorschot 1 Ingetrokken 74

215 Einde Proces 411

Scannen documenten 99

Archiveren 4

Aanvraag TONK 9 Ingetrokken 3

Bezwaar TOZO 20 Einde Proces 81

Noodpakket KAP Zelfstandige 110 ontvangst aanvraag 2

Noodpakket LO TOZO-1 834 onderzoek 1

Noodpakket LO TOZO-2 187 2e Aanvultermijn 1

Noodpakket LO TOZO-3 240 rapportage 1

Noodpakket LO TOZO-4 122 herrapportage 2

Noodpakket Voorschot 548 Scannen documenten 41

2070 Archiveren 57

Ingetrokken 1

Einde Proces 135

Aantal besloten aanvragen 2020 ontvangst aanvraag 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal onderzoek 41

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 2e Aanvultermijn 1

Bezwaar Gegrond 2 rapportage 3

Bezwaar ingetrokken 3 herrapportage 2

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 Archiveren 69

Bezwaar Ongegrond 5 Ingetrokken 3

Afwijzing aanvraag 7 Einde Proces 2

Buiten behandeling aanvraag 5 Scannen documenten 3

Intrekking  aanvraag 19 Archiveren 17

Toekenning aanvraag 44 Ingetrokken 48

Aanvraag doorgezonden 7 Einde Proces 480

Afwijzing aanvraag 94

Buiten behandeling aanvraag 21

Intrekking  aanvraag 27

Toekenning aanvraag 611

Afwijzing aanvraag 28

Buiten behandeling aanvraag 4

Intrekking  aanvraag 5

Niet terugvorderen 1

Toekenning aanvraag 146

Afwijzing aanvraag 5

Buiten behandeling aanvraag 1

Toekenning aanvraag 145

Afwijzing aanvraag 109

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 9

Toekenning aanvraag 382

Aantal besloten aanvragen 2021: 

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Afwijzing aanvraag 2

Toekenning aanvraag 1

Afwijzing aanvraag 2

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag, door klant 2

Toekenning aanvraag 13

Afwijzing aanvraag 5

Buiten behandeling aanvraag 5

Intrekking  aanvraag, door klant 2

Toekenning aanvraag 80

Noodpakket LO TOZO-4 Toekenning aanvraag 71

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 2021

797 664 2.061.943,28 Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

797 7 3.283,49

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 2021

797 111 210.475,02 Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

797 182 554.977,49

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

2021

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

797 0 0,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 449 575.543,72 797 18 31.281,36

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 44 311.524,00 797 12 82.655,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

797 1 5,76

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

3.159.486,02 672.203,10

Voorschotten betaalt                                                           2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

Peildatum: 03-05-2021-19.00 uur * = nog geen TOZO-4 uitgaven. 1e betaling is medio mei 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                           2020 

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                    2020

Heusden Aanvraag TONK

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-4

Noodpakket Voorschot

797

797 - Totaal

797

797 Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

797

797 - Totaal

797 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald.

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*

Levensonderhoud betaalt TOZO 3

Voorschotten betaalt

Bedrijfskapitaal betaalt

Uitgaven TONK  betaalt

Levensonderhoud betaalt TOZO 4

2021

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Rapportage voortgang TOZO en TONK  totaal gemeente Heusden

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Totaal aanvragen



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 10 onderzoek 2

Noodpakket KAP Zelfstandige 55 2e Aanvultermiijn 4

Noodpakket LO TOZO-1 435 rapportage 1

Noodpakket LO TOZO-2 81 herrapportage 1

Noodpakket LO TOZO-3 67 Archiveren 2

Noodpakket Voorschot 299 versturen ontvangstbevestiging 1

947 beslissing 1

Archiveren 8

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Einde Proces 1

Aanvraag TONK 10 Scannen documenten 14

Bezwaar TOZO 1 Archiveren 3

Noodpakket KAP Zelfstandige 3 Einde Proces 29

Noodpakket LO TOZO-3 31 Ingetrokken 12

Noodpakket LO TOZO-4 46 Scannen documenten 194

91 Archiveren 4

Einde Proces 196

Ingetrokken 41

Aanvraag TONK 10 Scannen documenten 40

Bezwaar TOZO 11 Archiveren 2

Noodpakket KAP Zelfstandige 58 Ingetrokken 4

Noodpakket LO TOZO-1 435 Einde Proces 35

Noodpakket LO TOZO-2 81 herrapportage 1

Noodpakket LO TOZO-3 98 Scannen documenten 13

Noodpakket LO TOZO-4 46 Archiveren 29

Noodpakket Voorschot 299 Ingetrokken 1

809 - Totaal 1038 Einde Proces 54

ontvangst aanvraag 1

Aantal besloten aanvragen 2020 onderzoek 14

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal rapportage 4

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 Archiveren 24

Bezwaar Gegrond 1 Einde Proces 2

Bezwaar ingetrokken 2 Ingetrokken 1

Bezwaar niet Ontvankelijk 1 Archiveren 9

Bezwaar Ongegrond 3 Ingetrokken 36

Afwijzing aanvraag 7 Einde Proces 254

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag 18

Toekenning aanvraag 17

Afwijzing aanvraag 52

Buiten behandeling aanvraag 11

Intrekking  aanvraag 17

Toekenning aanvraag 315

Afwijzing aanvraag 7

Buiten behandeling aanvraag 3

Toekenning aanvraag 67

Afwijzing aanvraag 2

Toekenning aanvraag 52

Afwijzing aanvraag 52

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 212

Aantal besloten aanvragen 2021: 

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Afwijzing aanvraag 1

Toekenning aanvraag 1

Bezwaar TOZO Bezwaar Gegrond 1

Intrekking  aanvraag, door klant 1

Toekenning aanvraag 2

Afwijzing aanvraag 5

Intrekking  aanvraag, door klant 1

Toekenning aanvraag 37

Noodpakket LO TOZO-4 Toekenning aanvraag 26

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

809 335 950.995,13 809 10 11.158,94

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

809 45 82.297,56 809 75 212.676,75

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

809 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 219 282.186,02 809 7 3.198,04

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 17 122.892,00 809 2 7.100,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

809 1 1.200,00

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

1.438.370,71 235.333,73

Peildatum: 03-05-2021-19.00 uur * = nog geen TOZO-4 uitgaven. 1e betaling is medio mei 2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                             2021

809

809 - Totaal

809

Levensonderhoud betaalt TOZO 4                                           2021

809 Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-4

Loon op Zand Aanvraag TONK

Noodpakket KAP Zelfstandige

Voorschotten betaalt                                                                 2021

Uitgaven TONK  betaalt

Noodpakket Voorschot

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                           2021

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

809

809 - Totaal

Totaal aanvragen

809 Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-1

Aantal aanvragen 2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*                                        2021In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

Noodpakket LO TOZO-3

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                      2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                          2020

Voorschotten betaalt                                                                 2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                            2020

Rapportage voortgang TOZO + TONK totaal gemeente Loon op Zand

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021



Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen Gemeentecode Omschrijving Fase in Proces Aantal

Bezwaar TOZO 28 onderzoek 6

Noodpakket KAP Zelfstandige 130 2e Aanvultermiijn 1

Noodpakket LO TOZO-1 942 herrapportage 1

Noodpakket LO TOZO-2 209 Archiveren 8

Noodpakket LO TOZO-3 197 Ingetrokken 1

Noodpakket Voorschot 657 versturen ontvangstbevestiging 2

2163 hoorzitting 1

Archiveren 24

Einde Proces 2

Gemeentecode Soort Aanvraag Aantal aanvragen ontvangst aanvraag 1

Aanvraag TONK 17 Scannen documenten 54

Bezwaar TOZO 1 Archiveren 8

Noodpakket KAP Zelfstandige 13 Einde Proces 62

Noodpakket LO TOZO-3 88 Ingetrokken 20

Noodpakket LO TOZO-4 125 Scannen documenten 435

Noodpakket Voorschot 1 Archiveren 8

245 Einde Proces 427

Ingetrokken 72

Scannen documenten 104

Aanvraag TONK 17 Archiveren 4

Bezwaar TOZO 29 Ingetrokken 7

Noodpakket KAP Zelfstandige 143 Einde Proces 94

Noodpakket LO TOZO-1 942 onderzoek 2

Noodpakket LO TOZO-2 209 rapportage 1

Noodpakket LO TOZO-3 285 herrapportage 1

Noodpakket LO TOZO-4 125 Scannen documenten 44

Noodpakket Voorschot 658 Archiveren 78

2408 Einde Proces 152

Ingetrokken 8

ontvangst aanvraag 1

Gemeentecode Soort Aanvraag Besluit Aantal onderzoek 32

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 1 2e Aanvultermijn 1

Bezwaar Gegrond 3 rapportage 5

Bezwaar ingetrokken 7 herrapportage 7

Bezwaar niet Ontvankelijk 3 administratieve verwerking 1

Bezwaar Ongegrond 7 Archiveren 74

Afwijzing aanvraag 22 Einde Proces 1

Buiten behandeling aanvraag 6 Ingetrokken 3

Intrekking  aanvraag 42 Scannen documenten 5

Toekenning aanvraag 40 Archiveren 10

Aanvraag doorgezonden 12 Einde Proces 587

Afwijzing aanvraag 113 Ingetrokken 56

Buiten behandeling aanvraag 46

Intrekking  aanvraag 28

Toekenning aanvraag 671

Afwijzing aanvraag 27

Buiten behandeling aanvraag 1

Geen aanvraag ingenomen 1

Intrekking  aanvraag 2

Toekenning aanvraag 171

Aanvraag doorgezonden 1

Afwijzing aanvraag 9

Intrekken werkproces, adm reden 1

Intrekking  aanvraag 4

Toekenning aanvraag 144

Afwijzing aanvraag 119

Intrekking  aanvraag 11

Toekenning aanvraag 475

Aantal besloten aanvragen 2021: 

Gemeente Omschrijving Besluit Aantal

Afwijzing aanvraag 1

Toekenning aanvraag 7

Bezwaar Gedeeltelijk gegrond 2

Bezwaar Gegrond 1

Bezwaar Ongegrond 2

Afwijzing aanvraag 7

Toekenning aanvraag 9

Afwijzing aanvraag 14

Buiten behandeling aanvraag 1

Intrekking  aanvraag, door klant 1

Toekenning aanvraag 109

Noodpakket LO TOZO-4 Toekenning aanvraag 76

Noodpakket Voorschot Toekenning aanvraag 1

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

867 728 2.188.441,46 867 11 7.728,05

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag 

867 100 207.184,66 867 212 615.952,46

Gemeentekode Aantal cliënten Bedrag * 

867 0 0,00

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 561 727.188,67 867 36 51.420,97

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 42 316.998,00 867 9 56.920,00

2021

Gemeentekode Aantal betalingen Bedrag

867 6 5.627,03

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal: 

3.439.812,79 737.648,51

Peildatum: 03-05-2021-19.00 uur * = nog geen TOZO-4 uitgaven. 1e betaling is medio mei 2021

Noodpakket Voorschot

Waalwijk Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Uitgaven TONK  betaalt

 * = Bedrag dat netto is betaald na aftrek van inkomsten en verstrekt voorschot Levensonderhoud betaalt TOZO 4                                       2021

867 Aanvraag TONK

Bezwaar TOZO

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket LO TOZO-4

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2*                                  2021

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                       2021

Voorschotten betaalt                                                              2021

Bedrijfskapitaal betaalt                                                        2021

Totale uitgaven (Levensonderhoud + Voorschotten + Bedrijfskapitaal+TONK: 

In het overzicht 

Levensonderhoud 

betaalt is nu 

weergegeven het 

aantal cliënten aan 

wie is betaald

Levensonderhoud betaalt TOZO 1+2                                  2020

Voorschotten betaalt                                                            2020

Levensonderhoud betaalt TOZO 3                                     2020

Bedrijfskapitaal betaalt                                                       2020

Rapportage voortgang TOZO + TONK totaal gemeente Waalwijk

Bezwaar TOZO

867

867 - Totaal

Aantal aanvragen 2020 Status aanvragen in behandeling t/m 2021

Totaal aanvragen

867

Aantal aanvragen 2021

Noodpakket KAP Zelfstandige

Noodpakket LO TOZO-3

Noodpakket Voorschot

Noodpakket LO TOZO-1

Noodpakket LO TOZO-2

Noodpakket KAP Zelfstandige

867

867 - Totaal

867

Aantal besloten aanvragen 2020



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 18 maart 2021  

Plaats / kamer:  Digitaal  
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),  F. Halberstadt (FNV),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: 
1. De voorzitter licht toe dat de heer Zijlmans het verzoek heeft gekregen tijdelijk deel te gaan nemen 

aan de gemeenteraad van Waalwijk wegens vervanging van ziekte. Hij kan dit niet combineren met 
een lidmaatschap van de participatieraad. Als er weer fysiek vergaderd kan worden, zal er afscheid 
van hem genomen worden. 
 

b. Ingekomen stukken: 
1. Samenvatting traject Integrale ketenbenadering 

De participatieraad geeft aan dat het heel nodig was dat de integrale ketenbenadering opgepakt 
werd en is blij dat hieraan gewerkt wordt. De raad is benieuwd naar de resultaten. De raad geeft 
nogmaals aan dat zij mee wil denken over de communicatie richting de kandidaten. 

 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 28 januari 2021 

Bij punt 6 overschot aanpassen naar positief resultaat. 
Het verslag  wordt vervolgens vastgesteld. 
 

 
 

4 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris licht toe dat recent een samenwerking met Xenos is opgestart waar medewerkers 
gedetacheerd gaan worden en ook bij Piant in Waalwijk zijn dit jaar al drie medewerkers aan het werk 
gegaan. 
 

 

5 Uitvoering Tozo 

De stand van zaken van Tozo wordt nagezonden.  

 



6 Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) 

Ook de stand van zaken van Tonk wordt nagezonden. Op het moment van de vergadering waren er 20 
aanmeldingen.  
De raad vraagt zich af waarom er voor de Tozo geen beleidsregels zijn opgesteld en voor de Tonk wel. De 
reden hiervan is dat er vanuit het Rijk voor gekozen is om de Tonk in de bijzondere bijstand mee te laten 
lopen omwille van eenvoud en snelheid, zodat gemeenten hun inwoners zo snel mogelijk kunnen helpen 
en de middelen voor Tonk zo snel mogelijk beschikbaar komen voor gemeenten. Een aparte regeling zou 
een wettelijke grondslag moeten hebben en dat zou aanzienlijk meer tijd gekost hebben.  
De Tozo kent deze wettelijke grondslag wel en is een overbruggingsregeling vervat in een algemene 
maatregel van bestuur met een wettelijke grondslag in de Participatiewet. 

 

7 Verslag Regionale Adviesraad Werk en Participatie Midden-Brabant 

De verslagen zijn ter kennisgeving verstuurd aan de participatieraad. Deze raad is samengesteld om te 
acteren op de gebieden werk en inkomen. De raad is nu te divers om zich te focussen op deze gebieden. 
De voorzitter houdt de raad op de hoogte over ontwikkelingen die plaatsvinden binnen deze raad. 

 

8 Rondvraag en sluiting 

De voorzitter vraagt aandacht voor het agendapunt herhuisvesting van het AB van afgelopen maandag. Het 
AB voelde zich in januari overvallen mbt het bedrag dat met deze herhuisvesting gemoeid was. In januari is 
de gelegenheid gegeven vragen te stellen over de huisvesting. Afgelopen maandag stond dit onderwerp 
opnieuw op de agenda. De voorzitter geeft aan dat de antwoorden op deze vragen als vertrouwelijk zijn 
behandeld. Hij vraagt zich af waarom. 
De voorzitter vraagt aan het DB wie er voor heeft gezorgd dat deze antwoorden als vertrouwelijk zijn 
bestempeld en waarom? De raad vindt het frustrerend dat deze antwoorden niet inzichtelijk zijn voor de 
raad. 
De raad geeft aan dat zij Baanbrekers wil zien op een representatieve plek, die veilig en goed bereikbaar is, 
ook voor het openbaar vervoer. 
 
De secretaris vraagt de participatieraad of zij mee wil denken over de inrichting van het transferium. 
Mevrouw Bakker, de heer Neisingh en de heer Beerens denken hier graag mee over na. 
 
Mevrouw Bakker vraagt zich af of de lopende dienstverlening weer op gang gekomen is. De secretaris geeft 
aan dat dit nog niet zo is zoals voor de coronacrisis. Veel gesprekken vinden nog telefonisch of via Teams 
plaats. Noodzakelijke gesprekken worden wel fysiek, met inachtneming van de geldende 
coronabeperkingen, gehouden.    
 
Mevrouw Bakker geeft aan dat ze heeft gesproken met mevrouw Lahlah die nu één maand met een 
bijstandsuitkering leeft. Dit is interessant om te volgen. 
 
De heer Beerens vraagt zich af of het Vertrouwensexperiment zoals dat in de regio loopt ook interessant is 
voor Baanbrekers. De voorzitter legt uit wat dit experiment inhoudt. De voorzitter denkt niet dat dit 
experiment binnen de gemeenten wordt uitgerold. Baanbrekers richt zich zoals bekend op het project 
Integrale ketenbenadering. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 12 april 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 

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)  

 

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

 

Gast: de heer Van Agt, manager bedrijfsvoering & control in verband met de agendapunten 4, 5 en 6. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Stand van zaken TOZO en TONK  

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

 

b) Verslag van de Participatieraad d.d. 28 januari 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Hamond geeft aan dat de opmerkingen die vanuit de gemeente Waalwijk zijn gemaakt 

hierover schriftelijk zijn verstuurd aan de Participatieraad.  

Het AB neemt vervolgens kennis van het verslag van de Participatieraad d.d. 28 januari 2021. 

 

3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 15 maart 2021 

N.a.v.: 
De heer Van Tuyl vraagt n.a.v. pagina 6 van het verslag of de compensatie van de voordeel gemeente 
(Heusden) aan de nadeel gemeente (Loon op Zand) in een afzonderlijk besluit tussen beide 
gemeenten wordt vastgelegd en het AB van Baanbrekers hier dus geen verantwoordelijkheid voor 
draagt. De Voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het geval is.  
De heer Van Tuyl komt terug op het nagezonden antwoord n.a.v. zijn vraag of er ook naar de stille 
reserves wordt gekeken, pagina 6 en 7 van het verslag, en vraagt of het gegeven antwoord kan 
worden opgenomen in het verslag. Daarnaast is hij het niet eens met het gegeven antwoord en is 
van mening dat je een vaststelling moet hebben van de stille reserves op basis van de oude of 
nieuwe financiële verdeelsystematiek, waarbij de BBV hierin volgens hem niet in de weg staat. 
Spreker vervolgt dat hij deze opmerking ook zal maken in de raadsbehandeling van dit onderwerp in 
de gemeente Waalwijk.  
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Mevrouw Kleijssen geeft aan het gegeven antwoord in ieder geval aan het verslag van 15 maart jl. 
toe te voegen en daar het een erg technische vraag en antwoord betreft de mening van de heer Van 
Tuyl hierover met de financiële beleidsmedewerkers van Baanbrekers te gaan delen.  
De Voorzitter voegt hieraan toe dat hij zich hierover ook zal laten bijpraten door de financiële 
beleidsmedewerkers van Baanbrekers en de gemeente Waalwijk. 
De heer Van Oudheusden merkt op dat inmiddels de samenstelling van de stuurgroep herhuisvesting 
bekend is en deze stuurgroep zal bestaan uit de heer Veldkamp, de heer Van Hamond, mevrouw Van 
Gessel, allen namens het AB, de heer Bakker namens het DB, de heer Oude Egberink (projectleider), 
mevrouw Ravensbergen (verslaglegging) en hijzelf. Deze stuurgroep vergadert a.s. vrijdag voor de 
eerste keer.  
De heer Van Hamond vraagt of de verslagen van deze stuurgroep gedeeld gaan worden met de 
raden.  
De heer Van Oudheusden zegt dat dit a.s. vrijdag besproken zal worden in de stuurgroep. 
 
Het verslag van de AB-vergadering van 15 maart 2021 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
b) Openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 15 maart 2021 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 15 maart 2021 wordt vastgesteld. 
 
c) Termijnkalender AB van 12 april 2021 

Mevrouw Kleijssen geeft aan dat i.v.m. de verlate controle TOZO door de accountant de behandeling 
van de jaarstukken 2020 doorschuift naar de juni vergaderingen van de besturen van Baanbrekers. 
De termijnkalender d.d. 12 april 2021 wordt vastgesteld. 
 

4. Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol rechtmatigheid 2021 

De heer Van Hamond vraagt waarom het inkoopbeleid wordt uitgesloten van de 

rechtmatigheidsverantwoording. 

De heer Van Agt geeft aan dat de structurele uitsluiting van het inkoopbeleid in het normenkader op 

advies van de accountant zo is geregeld. Dit heeft een praktische reden. Door de uitsluiting maakt 

het lokale inkoopbeleid geen onderdeel uit van de accountantscontrole, met uitzondering van de 

Europese aanbestedingen. Bij Baanbrekers blijft het lokale inkoopbeleid wel onderdeel van de 

interne controle. En aangezien de interne controle aan het DB en AB rapporteert over de 

bevindingen is er voor gekozen dit niet nogmaals door de accountant te laten herhalen. Het heeft 

namelijk weinig  toegevoegde waarde, maar is wel erg arbeidsintensief en verhoogt daardoor de 

controlekosten onnodig. 

De heer Van den Hoven zegt dat het hoort bij de controle.  

De heer Van Wel zegt dat het DB dit teruglegt bij de accountant om deze vraag nog formeel te 

beantwoorden.  

 

Het AB besluit het normenkader rechtmatigheid 2021 en het controleprotocol rechtmatigheid 2021 

vast te stellen. 

 

Antwoord voor reden van uitsluiting van het intern inkoopbeleid in het normenkader 

rechtmatigheid op advies van de accountant: 

Het intern inkoopbeleid wordt door onze IC functionarissen getoetst. IC rapporteert daarover aan 
DB/AB. Als het inkoopbeleid dan ook door de externe accountant nogmaals getoetst zou moeten 
worden, dan leidt dat tot onnodig werk, en aanzienlijk hogere accountantskosten. Om dit te 
voorkomen is op advies van onze accountant BDO het inkoopbeleid uitgesloten van het 
normenkader.  
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5. Ontwerp begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Baanbrekers 

De heer Van Wel licht e.e.a. toe. Hij geeft aan dat vooralsnog is gekozen om de conservatieve lijn te 

volgen om daarmee te voorkomen dat we op het einde van het jaar voor mogelijke verrassingen 

komen te staan. 

De Voorzitter vraagt of er vragen zijn. 

De heer Van Tuyl vraagt hoe het komt dat op pagina 9 de overhead fors is gestegen terwijl het totaal 

van de lasten is gedaald.  

De heer Van Agt zegt dat dit te maken heeft met investeringen inzake automatisering en dit komt tot 

uiting in de afschrijvingslasten.  

De heer Van Tuyl vraagt inzake de Wet SUWI (pagina 15) naar de transparantie over de in te zetten 

instrumenten en of het daarbij mogelijk is dat de raden hierover een zienswijze kunnen indienen of 

een andere wijze hierop invloed kunnen uitoefenen.  

De Voorzitter antwoordt dat veel samenhangt met het uitvoeringsbeleid en de 

werkgeversbenadering van de regio Hart van Brabant en Baanbrekers. De bevoegdheden inzake zijn 

overgedragen naar of de regio of Baanbrekers, waardoor de besluitvorming hierover niet is 

neergelegd bij de raden.   

De heer Van Tuyl vraagt of het gaan werken met één manager voor de diverse pmc’s een concrete 

bezuiniging is of effectiever werken. 

De heer Van Oudheusden vertelt dat het nog te vroeg is om te kunnen constateren dat dit een 

concrete bezuiniging oplevert. Op dit moment wordt de hoofdstructuur vorm gegeven en daarna 

wordt er gekeken naar de fijnstructuur. Pas daarna zal duidelijk kunnen gaan worden wat e.e.a. aan 

mogelijke bezuinigingen gaat opleveren.  

De heer Van Tuyl vraagt wat de uiterste minimale weerstandsratio is en of dus de weerstandsratio 

van 0,86 voldoende is wetende dat de gemeenten garant staan. Spreker vervolgt of je met de 

Provincie hierover vooraf een afspraak zou kunnen maken, zodat je weet als organisatie waar je aan 

toe bent.  

De heer Van Agt geeft aan dat het  aan de organisatie zelf is om te bepalen welke ratio als 

weerstandsvermogen wordt aangenomen en de huidige 0,86 wordt nog als voldoende ervaren.  

 

Het AB besluit kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-2025. 

 

6. Voorlopige jaarstukken 2020 Baanbrekers 

De heer Van Wel licht kort toe dat de accountant heeft laten weten dat de controle nog niet is 

afgerond omdat de kaders voor de TOZO pas recentelijk bekend zijn gemaakt en er daarnaast vanuit 

het Rijk nog geen volledige duidelijkheid is over de kaders. Dit kan mogelijk nog leiden tot 

bijstellingen. Spreker vervolgt dat het voorlopig rekeningresultaat n.a.v. de TOZO nog deze week 

naar beneden is bijgesteld.  

De heer Van Agt vult aan dat er nu een concept van de voorlopige jaarstukken 2020 is verstuurd aan 

het AB en aan de Raden van de gemeenten en dat de definitieve jaarstukken in de 

bestuursvergaderingen van juni a.s. zullen worden behandeld i.v.m. met de huidige controle op de 

TOZO.   

 

Het AB besluit kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van Baanbrekers. 

 

7. Evaluatie SROI in de Langstraat 

N.a.v.: 

De heer Van Hamond vraagt of er zo moet worden doorgegaan daar de resultaten minimaal zijn. 
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De Voorzitter vertelt dat er inmiddels ideeën zijn om dit effectiever vorm te gaan geven. Eén van de 

gehoorde klachten is dat bedrijven die hieraan invulling geven niet echt iets kunnen met de mensen 

van Baanbrekers, omdat deze niet voldoende beschikken over de goede of juiste vaardigheden. 

Spreker vervolgt dat het streven wel is dat SROI goed gaat functioneren als er nu wordt 

geconcludeerd dat het niet goed gaat. 

De heer Van Hamond geeft aan dat SROI moeilijk controleerbaar is. Ook is sprake van bedrijven uit 

andere regio’s waar mensen uit de Langstraat regio ook niet te werk kunnen worden gesteld.   

De Voorzitter zegt dat dit klopt en dat het ook vaak praktisch niet of moeilijk uitvoerbaar is.  

De heer Blankers vult aan dat het nu aan de gemeenten, tezamen met Baanbrekers is om inzake SROI 

een tool te gaan ontwikkelen die wel het gewenste resultaat gaat opleveren. Hoe dit precies wordt 

vorm gegeven is de vervolgstap. De gemeenten kunnen hieraan individueel invulling geven, maar het 

zou fijn zijn als het Langstraat breed kan worden geïmplementeerd.  

 

Het AB besluit kennis te nemen van de evaluatie SROI in de Langstraat. 

 

8. Mededelingen en Rondvraag 

▪ De heer Brekelmans vraagt of in de jaarstukken het punt van de WNT nog wordt ingevuld. De 
heer Van Agt antwoordt dat dit inderdaad nog gaat gebeuren, maar qua controle hierop 
geen problemen worden verwacht.    

▪ De heer Blankers zegt telkens problemen te ervaren met Jitsi in verband met het digitaal 
vergaderen en vraagt of er in het vervolg mogelijk met een andere tool vergaderd kan gaan 
worden. De Voorzitter zegt dat dit na afloop van de vergadering kort geëvalueerd gaat 
worden, ook wat de mogelijkheden zijn en dat hierop nog wordt teruggekomen. De heer Van 
Oudheusden vraagt naar de tool die de gemeenten gebruiken bij de digitale 
raadsvergaderingen.  

▪ De heer Van Tuyl vraagt of de besluiten van de gemeenteraad van Waalwijk en klaarblijkelijk 
ook van Heusden over de bijstand inzake de kostendelersnorm en het vrijlaten van giften ook 
Baanbrekers hebben bereikt daar dit consequenties heeft voor de uitvoeringspraktijk van 
Baanbrekers. Geantwoord wordt dat deze moties door het DB zullen worden beoordeeld op 
haalbaarheid.     
 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 17 mei 2021 
 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 12 april 2021 

1 

 

1.   Opening 
 

 
 

2. Ingekomen stukken 

a) Stand van zaken TOZO en TONK 

b) Verslag Participatieraad d.d. 28 januari 2021 

 
Hiervan wordt kennis genomen. 
 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 15 maart 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 15 maart 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 12 april 2021 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 15 maart 2021 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 15 maart 2021 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 12 april 2021 vast te stellen.  
 

4. Normenkader rechtmatigheid en controleprotocol 

rechtmatigheid 2021 

Besloten wordt: 

▪ het normenkader rechtmatigheid 2021 en het controleprotocol rechtmatigheid 2021 

vast te stellen. 

5.  Ontwerp begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-

2025 Baanbrekers 

 

Besloten wordt:  

▪ kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-2025. 

6. Voorlopige jaarstukken 2020 Baanbrekers 

 

Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van Baanbrekers. 
7.  Evaluatie SROI in de Langstraat 

 

Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van de evaluatie SROI in de Langstraat. 
 
Voor akkoord d.d. 17 mei  2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 17.05.2021 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

 Status 25 
januari 

15* 
maart 
(extra) 

12  
april 
 

17 
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 
 

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   

Ambitieniveau rechtmatigheidsverantwoording 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         

Aanbesteding accountantsdienstverlening boekjaren 2022 e.v. B-stuk         

Vergaderplanning 2022 DB en AB B-stuk         
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Voorstel inzake 
 

Ambitieniveau interne beheersing in relatie tot rechtmatigheidsverantwoording 
2021 en verder 

Steller A. Grootswagers 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  17 mei 2021 

Beslispunten 
 

Vaststellen van het streven naar ambitieniveau 1 inzake de 
rechtmatigheidsverantwoording zoals gesteld door accountant BDO  

Financiële 
gevolgen 

geen 

Formatie 
gevolgen 

geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

divers A. 
Grootswagers 

S. Aichi, accountant BDO  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB  
(vul in wat van toepassing is) 

17 mei 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 Datum Na vaststellen stukken 

Opname in het archief Datum Na vaststellen stukken 

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

 
Ambitieniveau interne beheersing in relatie tot rechtmatigheidsverantwoording 2021 en verder. 
 
Per 2021 treedt de nieuwe opzet rondom de rechtmatigheidsverantwoording in. Dit vraagt om een 
scherpere aanpak van IC.  
Voorheen stelde de accountant een rechtmatigheidsverantwoording op over de naleving van 
geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de 
jaarrekening. Vanaf 2021 is het opstellen van een rechtmatigheidsverantwoording belegd bij het 
college van B&W, colleges van gedeputeerde staten van provincies en dagelijkse besturen van 
gemeenschappelijke regelingen. De accountantscontrole zal vanaf 2021 gericht zijn op het toezien 
van de getrouwheid van de jaarrekening en de juistheid en volledigheid van de 
rechtmatigheidsverantwoording.  Dit betekent in de praktijk dat zowel de organisatie als de 
accountant een nieuwe rol zal aannemen, wat verandering teweeg brengt. Onduidelijk is nog of het 
ook leidt tot lagere accountantskosten, en hogere kosten interne controle. 
De accountant stelt dat er 3 ambitieniveaus zijn die kunnen worden nagestreefd.  
Aan het Algemeen Bestuur is toegezegd om met hen te bespreken wat het gewenste ambitieniveau 
is.  
 
 
Advies accountant BDO 
 
‘BDO ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol 
van het algemeen bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de 
bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om fundamentele vragen als:  
•Op welke onderwerpen en met welke diepgang wilt u kaders stellen en controleren? 
•In hoeverre werkt u rechtmatig en/of bent u in control? 
•In hoeverre is uw bedrijfsvoering, interne controle en IT beheer op orde en wat is ervoor nodig om 
daar te komen? 
•En misschien wel de moeilijkste vraag van allemaal: wat zijn uw ambities en is uw huidige 
organisatie in staat is om aan die doelen en verwachtingen te voldoen?  
 
In onze visie zijn er drie varianten waar u naar kunt streven: 
1. De minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording 
In deze variant zorgt het dagelijks bestuur en de directie (in afstemming met de accountant) voor 
een interne beheersing specifiek gericht op de rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de 
interne controles zodanig systeem-of gegevensgericht gepland worden, dat het bestuur tot een 
gedegen onderbouwd oordeel kan komen over de rechtmatigheid. De aanpak wordt vastgelegd in 
het interne controleplan en vanwege de relatie met de controle van de getrouwheid afgestemd met 
de accountant. 
2. De ambitieuze variant 
In deze variant gaat het dagelijks bestuur een stapje verder en gebruikt de 
rechtmatigheidsverantwoording als impuls om de bedrijfsvoering te verbeteren. Middels een plan 
van aanpak wordt uitgewerkt wat de ambitie van Baanbrekers is ten aanzien van de AO/IB 
(systeemgericht), IT-beheer en VIC. Daarbij wordt de gehele organisatie betrokken, bijvoorbeeld 
middels het zogenaamde ‘Three Lines of Defense’-model, zodat ook de verantwoordelijke managers 
in de 1e en 2e lijn mede verantwoordelijk worden voor het rechtmatigheidsbeheer. Om dit ook in de 
organisatie vorm te geven zal meer tijd vragen. 
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3. De in control statement 
Deze variant gaat nog een stap verder. In dit geval verklaart het dagelijks bestuur niet alleen 

getrouw / rechtmatig te hebben gewerkt, maar ook dat het systeem van interne beheersing en 

risicomanagement toereikend is om de risico’s te beheersen, ofwel dat de organisatie ‘in control’ is. 

Hiervoor moet een specifiek normenkader worden afgesproken, dat verder kan gaan dan alleen 

interne procedures (compliance) maar ook kan gaan over de beheersmaatregelen ten aanzien van 

operationele en strategische doelen.  

Kijkend naar deze drie varianten is de eerste variant toepasbaar op Baanbrekers maar vraagt nog 

wel om verdere investering in de verbijzonderde interne controle. In onze ogen is de tweede variant 

voor een organisatie als Baanbrekers op termijn het meest voor de hand liggend. Hierbij is het van 

belang dat uw organisatie dit ambitieniveau nastreeft, omdat dit een goede impuls kan zijn voor de 

bedrijfsvoering. Rechtmatigheid is immers ook de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en 

niet alleen het probleem van de IC-afdeling.” 

 

Advies Baanbrekers 

Voor nu is het advies om ambitieniveau 1 na te streven.  
Baanbrekers heeft nu, voorjaar 2021, te maken met een onderbezette afdeling Interne Controle 
doordat medewerkers naar andere functies zijn gegaan, aan goede en snelle vervanging wordt volop 
gewerkt. De organisatie Baanbrekers bevindt zich qua taak- en formatieopbouw in 2021 sowieso in 
een overgangsfase, met de samenvoeging van enkele afdelingen en overgang van teams naar 
andere afdelingen.  
Voor het jaar 2021 (en verder) het jaar waarin de rechtmatigheidsverantwoording zijn intrede doet, 
is het daarom vooral van belang dat we voldoende aantoonbaar voldoen aan ambitieniveau 1.  
Met de door BDO gedane suggesties gaan we aan de slag. Zo kan de verbijzonderde interne controle 
(VIC) mogelijk worden verbeterd.  
Daarbij zal Baanbrekers BDO vragen de toekomstige IC’ers te adviseren voor wat betreft de 
inrichting van de huidige controlevragen. Wellicht zijn daar nog verbeteringen in aan te brengen.  
Belangrijk is nauw contact te blijven onderhouden met de accountant. Lopende de transitie naar 
rechtmatigheidsverantwoording en het verder optimaliseren van IC is het belangrijk objectief en 
onafhankelijk te laten toetsen of Baanbrekers op het goede spoor zit; of zij klaar is voor de 
rechtmatigheidsverantwoording.  
 
Als Baanbrekers heeft aangetoond het eerste niveau van rechtmatigheidsverantwoording 
structureel te kunnen realiseren, zullen we de volgende stap gaan zetten, en het volgende 
ambitieniveau nastreven. 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n) n.v.t. 
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Voorstel inzake 
 

Verlengen opdracht accountantscontrole 2021 

Steller N. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 17 mei 2021 

Beslispunten 
 

1. Het vaststellen van de opdracht voor accountantscontrole 2021 te 
verstrekken aan BDO, op grond van de overeengekomen 
verlengingsoptie; 

2. Voor de periode daarna tijdig een Europese aanbesteding opstarten. 

Financiële 
gevolgen 

Geen; de kosten van de accountantscontrole zijn in de begroting 2021 
opgenomen. 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

    

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad 

N.V.T.  

Besluit van AB 17 mei 2021 
 

Vastgesteld: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Nvt  

Website/intranet Nvt  

Handboek Baanbrekers Nvt  

Opname in het archief Nvt  

Anders nvt  
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Nadere informatie: 
 

Aanleiding 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers heeft in de vergadering van 21 september 2020 besloten de 
opdracht voor de accountantscontrole te verstrekken aan BDO, met inachtneming van een 
mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. BDO had een offerte uitgebracht voor zowel de jaren 2020 als 
2021. Deze offerte ging voor beide jaren uit van een prijs van € 80.000 voor Baanbrekers en € 20.000 
voor Ruelong B.V..  
Nu moet de keuze worden gemaakt om gebruik te maken van de verlengingsoptie, óf een 
aanbestedingstraject op te starten voor de accountantscontrole.  
 
Kwaliteit dienstverlening 
De samenwerking met BDO voor de accountancy-dienstverlening voor de boekjaren 2018 en 2019 is 
prettig verlopen. De pragmatische insteek van de controle heeft geresulteerd in een tijdige oplevering 
van de jaarrekeningen en de bijbehorende goedkeurende verklaringen. Mede daardoor konden de 
stukken in het dagelijks en algemeen bestuur op de afgesproken momenten worden behandeld.  
De controle over het jaar 2020 is aanzienlijk minder vlot gegaan. De oorzaak hiervoor is het feit dat 
2020 als gevolg van de coronacrisis een heel bijzonder boekjaar is geweest. De uitvoering van oa. de 
TOZO regeling heeft voor veel extra controlewerk gezorgd. Baanbrekers wijkt hierin overigens niet af 
van het landelijke beeld.  
 
Argumenten voor contractverlenging met 1 jaar 
Vernieuwingen doorvoeren / Huis op orde krijgen 
Met de accountant zijn diverse trajecten in gang gezet die feitelijk een meerjarig karakter hebben. 
Hierbij moet gedacht worden aan de verbeteringen op het gebied van de interne controle en 
bijvoorbeeld het borgen van de rechtmatigheid in het kader van de nieuwe regelgeving. 
 
Kennis van de organisatie / inwerkperiode  
Een nieuwe accountant moet altijd éénmalig investeren in de dossieropbouw over onze organisatie. 
Daar zijn tijd en vaak éénmalig extra kosten gemoeid. De huidige accountant is goed op de hoogte 
van onze organisatie. 
 
Weinig animo vanuit de markt 
Het is momenteel lastig om een accountant te vinden. Weinig accountants melden zich als inschrijver 
bij aanbestedingen. Dit heeft ook te maken met de omvang van de opdracht. De grotere 
accountantskantoren zijn niet geïnteresseerd in een relatief kleine klant als Baanbrekers.  
 
Afronding bestuurlijke periode  
De periode van de dienstverlening van de accountant loopt, indien gebruik wordt gemaakt van de 
verlengingsoptie, gelijk met de bestuursperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor de 
DB- en AB-leden is de periode van de accountant voor 4 jaar dus ook een praktische termijn, omdat 
het bestuur dan de volledige periode te maken heeft met één accountant en daarmee consistentie in 
communicatie, proces en rapportage over de controle (de accountant rapporteert immers direct aan 
het bestuur). 
 
Aanbestedingsregels 
Na 2021 is het niet mogelijk het contract met BDO nogmaals te verlengen. Voor de boekjaren 2022 
en verder zal een Europese aanbestedingsprocedure gestart moeten worden. Om tijdig de 
interimcontrole 2022 te laten uitvoeren is het belangrijk dat tijdig (najaar 2021) gestart wordt met de 
aanbestedingsprocedure.  
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samenvattend 
Gelet op voorgaande is het advies de opdracht voor de controle conform de eerder uitgebrachte 
offerte te verlengen voor het boekjaar 2021.  
 
In het najaar 2021 zal door de nieuwe inkoopfunctionaris de (Europese) aanbesteding voor de 
accountantscontrole voor de jaren 2022 tot en met 2025 opgestart moeten worden.  

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 

Bijlage(n) Geen 
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Voorstel inzake 
 

Beantwoording ingekomen vragen lijst Pouw (gemeenteraad Waalwijk) 

Steller Saskia van Huijgevoort 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  17 mei 2021  

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd de antwoorden vast te stellen, zodat deze kunnen 
worden doorgeleid naar mevrouw Pouw. 

Financiële 
gevolgen 

N.V.T. 

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 
 

N.V.T. Door   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

22 april 2021 De vragen en input voor de antwoorden 
zijn met de participatieraad besproken. 

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

17 mei 2021 
 

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 N.V.T.  

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

Tijdens de AB-vergadering van 12 april 2021 heeft de heer Van Hamond, namens lijst Pouw, enkele 
vragen aangekondigd, betreffende de Participatieraad van Baanbrekers. Deze vragen zijn ontstaan 
naar aanleiding van de kaderbrief van Baanbrekers, die bij de gemeenteraad op de agenda heeft 
gestaan. 
Mevrouw Pouw stelt in haar inleiding dat er geen reactie is ontvangen van de Participatieraad 
inzake de kaderbrief van Baanbrekers. Er is echter wel advies gevraagd aan en gegeven door de 
Participatieraad. Dit advies is op 4 december 2020 in het DB behandeld en op 14 december 2020 in 
het AB. 
 
Verder stelt ze de onderstaande vragen, die als volgt beantwoord kunnen worden: 
Vraag 1. Kan de participatieraad zijn functie en taken naar behoren uitvoeren nu zij met een 
onderbezetting kampt?  
Antwoord: De Participatieraad kan haar functie en taken zeker nog naar behoren uitvoeren. Er is 
sprake van veel ervaringsdeskundigheid binnen de raad, zowel op het gebied van ervaring als 
uitkeringsgerechtigde als ervaring in de rol van raadslid. De meeste leden zijn al vele jaren lid van de 
Participatieraad. Deze vragen zijn tijdens de vergadering van de Participatieraad van 22 april jl. met 
de leden besproken. De leden geven aan dat zij ook vinden dat ze hun taak nog goed uit kunnen 
oefenen. Zij ervaren geen te hoge druk nu de raad met minder leden functioneert. Uiteraard zien de 
leden ook graag dat de openstaande vacatures ingevuld worden en hebben zij meegedacht over hoe 
dit te bewerkstelligen. 
 
Vraag 2. Staat de vertegenwoordiging van cliënten van Baanbrekers onder druk nu vacante plaatsen 
niet ingevuld zijn?  Bent u van mening dat de participatieraad voldoende bekendheid geniet binnen 
de gemeente en in het bijzonder bij cliënten van Baanbrekers?  
Antwoord: Zoals hierboven geantwoord, staat de vertegenwoordiging van cliënten van Baanbrekers 
niet onder druk. De bekendheid binnen de gemeenten en van de cliënten van Baanbrekers met de 
Participatieraad is voor het AB niet goed inzichtelijk. Cliënten zouden met de Participatieraad 
bekend moeten zijn, aangezien hierover op de website en in het informatiebulletin van Baanbrekers 
wordt gecommuniceerd. 
 
Vraag 3. Lukt het de participatieraad voldoende om met cliënten in contact te komen over de 
ervaringen die zij opdoen binnen Baanbrekers? NB: het valt ons op dat verschillende mensen die 
cliënt zijn of zijn geweest bij Baanbrekers en waar wij contact mee hebben, ALLEN nog nooit van de 
participatieraad gehoord hebben.  
Antwoord: De Participatieraad is voldoende in contact met cliënten om de collectieve belangen van 
de cliënten te vertegenwoordigen. De raad neemt hierin haar rol, maar schakelt niet op individuele 
klachten van cliënten. De Participatieraad is benaderbaar voor andere uitkeringsgerechtigden, 
onder andere via een pagina op de website van Baanbrekers. Daarnaast denken leden van de 
Participatieraad in werkgroepen mee over zaken die spelen binnen Baanbrekers waarbij zij in 
contact komen met andere uitkeringsgerechtigden. De Participatieraad betreurt het dat via het 
informatiebulletin van Baanbrekers de cliënten kennelijk niet allemaal worden bereikt. De raad is 
zich er echter van bewust dat de groep van cliënten die geïnteresseerd is in de Participatieraad 
beperkt is, onder andere vanwege de complexiteit van de materie. 
 
Vraag 4. Welke stappen gaat u ondernemen om tot een betere vertegenwoordiging van de 
participatieraad en daarmee ook de cliënten van Baanbrekers te komen en welke rol ziet u voor 
zichzelf daarin weggelegd?  



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  [Openbaar/Intern] 

 

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

 

Versie 4 3 van 3 

Antwoord: Om de Participatieraad meer naamsbekendheid te geven zal Baanbrekers een flyer 
ontwikkelen met daarin informatie over de Participatieraad. Deze flyer zal naar alle cliënten worden 
verstuurd. Daarnaast zal de flyer aan nieuwe cliënten worden verstrekt via hun contactpersoon bij 
Baanbrekers. Verder zullen de werkmakelaars van Baanbrekers gevraagd worden bij contact met 
cliënten te bespreken of zij interesse hebben in een lidmaatschap van de Participatieraad. De AB-
leden zien hierin voor zichzelf een bescheiden rol bestaande uit het onder de aandacht brengen van 
de Participatieraad in de contacten die zij hebben met cliënten of cliëntvertegenwoordigers. 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 

Bijlage(n) Vragen lijst Pouw 

 
 
 
 
 



Vragen lijst Pouw 

12 april 2021 

Beste Heer van Hamond en andere vertegenwoordigers van de gemeenteraad bij Baanbrekers,  

Onlangs stond de kaderbrief Baanbrekers op de agenda bij de gemeenteraad. Daarbij viel ons oog op 

de vertegenwoordiging van de participatieraad, aangezien de participatieraad geen reactie 

ingestuurd heeft op het vrijgegeven document.  

Nadere vragen hebben uitgewezen dat de participatieraad met een onderbezetting kampt. Op de 

website van Baanbrekers lezen wij dat de participatieraad zorgt voor betrokkenheid bij en inspraak in 

de vorming, de uitvoering en evaluatie van het beleid van Baanbrekers. Met andere woorden: de 

participatieraad zorgt voor draagvlak voor het beleid, en daarom vinden wij het zorgelijk dat niet alle 

beschikbare plaatsen in de participatieraad bezet zijn. Wij hebben dan ook de volgende vragen:  

1. Kan de participatieraad zijn functie en taken naar behoren uitvoeren nu zij met een 

onderbezetting kampt?  

2. Staat de vertegenwoordiging van cliënten van Baanbrekers onder druk nu vacante plaatsen 

niet ingevuld zijn?  Bent u van mening dat de participatieraad voldoende bekendheid geniet binnen 

de gemeente en in het bijzonder bij cliënten van Baanbrekers?  

3. Lukt het de participatieraad voldoende om met cliënten in contact te komen over de 

ervaringen die zij opdoen binnen Baanbrekers? NB: het valt ons op dat verschillende mensen die 

client zijn of zijn geweest bij Baanbrekers en waar wij contact mee hebben, ALLEN nog nooit van de 

participatieraad gehoord hebben.  

4. Welke stappen gaat u ondernemen om tot een betere vertegenwoordiging van de 

participatieraad en daarmee ook de cliënten van Baanbrekers te komen en welke rol ziet u voor 

zichzelf daarin weggelegd?  

Wij zouden het op prijs stellen als u deze vragen mee zou willen nemen naar de eerstvolgende AB-

vergadering Baanbrekers.  

Vriendelijke groeten,  

 

Annelies Pouw 

Lijst Pouw 
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Inleiding 

In de vergadering van 21 februari 2020 heeft het dagelijks bestuur (DB) gevraagd om een uitwerking 
van de in-bewegingkoers en de organisatorische consequenties hiervan. Op 15 mei 2020 en 9 oktober 
2020 heeft het DB een voortgangsrapportage ontvangen met daarin de ontwikkelingen binnen de 
diverse productmarktcombinaties (PMC’s) van Baanbrekers. Daarnaast is in december 2020 de memo 
Concretisering koers aan het DB en AB verstuurd, waarin de uitgangspunten van de koers aan de hand 
van kenmerken verder zijn toegelicht. De acties en planning uit deze memo dienen als 
sturingsinstrument voor het MT.  
De in-bewegingkoers heeft uiteraard ook gevolgen voor de wijze van dienstverlening van de afdelingen 
Re-integratie & Participatie en Inkomensondersteuning. Hierover wordt in onze reguliere 
bestuursrapportages gerapporteerd. In deze derde voortgangsrapportage zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen de PMC’s in de periode van oktober 2020 tot heden beschreven. Daarnaast is 
benoemd welke acties op korte termijn nog worden ondernomen. 
 
Voortgangsrapportage, hoe nu verder? 
De reden voor introductie van deze DB voortgangsrapportage was tweeledig. Enerzijds had het DB 
behoefte aan zicht op de bewegingen die werden geïnitieerd vanuit de vastgestelde koers. Anderzijds 
wilde zij periodiek geïnformeerd blijven over de consequenties van de uitgevoerde stappen. 
 
In de vorige voortgangsrapportages is hierover bericht. Deze derde voortgangsrapportage gaat nader 
in op de personele en financiële gevolgen van het sluiten van de PMC’s Wasserij en Cleanroom. 
Daarnaast grijpen we deze derde voortgangsrapportage aan voor een korte evaluatie op het proces 
wat we hebben doorlopen in de periode vanaf vaststelling van de koers tot aan het punt waarop we 
nu zijn aanbeland. 
 
Wij voorzien in de nabije toekomst in het kader van de in-bewegingkoers geen grote ontwikkelingen 
meer, zoals het sluiten van PMC’s. De PMC’s die behouden zijn, zullen ook in de toekomst een 
belangrijke bijdrage aan het IDU-proces leveren. 
 
Het voorstel is dan ook om deze derde voortgangsrapportage de laatste te laten zijn en de 
informatievoorziening weer middels onze reguliere bestuursrapportages te laten verlopen. 
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Algemeen 
 

Mobiliteit 

In de hierna volgende paragrafen worden per PMC de ontwikkelingen vanuit de koers beschreven. 

Sommige ontwikkelingen hebben vanwege de aanpassingen binnen de PMC’s  tot boventalligheid of 

herplaatsing van medewerkers geleid. Het team P&O houdt hiervan een overzicht bij en ondersteunt 

voor een uniforme inzet van instrumenten zoals een ontwikkelassessment of outplacement. Daarnaast 

is intern een mobiliteitscentrum ingericht om medewerkers te ondersteunen bij het in beweging 

komen. Zo wordt bijvoorbeeld hulp geboden bij sollicitaties en loopbaanvraagstukken. Ook is er een 

overzicht van actuele interne en externe vacatures beschikbaar. 

 

De toekomstige organisatiestructuur 

Op 31 maart 2021 heeft de projectgroep Organisatieadvies het definitieve adviesrapport opgeleverd 

betreffende de inrichting van de hoofdstructuur van Baanbrekers. De daarna te vormen fijnstructuur, 

behoeft nog nader onderzoek. Het MT heeft op 7 april 2021 een aantal voorgenomen besluiten 

genomen. Deze worden pas definitief na behandeling door de OR. De belangrijkste aanpassing rondom 

de bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers betreffen: 

• Het Werkbedrijf en WML Facilitair worden samengevoegd en komen onder aansturing van 

één manager; 

• De Werkpool gaat ook onderdeel uitmaken van dit nieuwe organisatieonderdeel, waardoor 

de aansturing van de Werkpool door de manager Re-integratie & Participatie komt te 

vervallen. 

Eerder is op 25 januari 2021 al besloten dat de private structuur van Ruelong B.V. gehandhaafd blijft.  

 

Ondersteunende teams 

Naast bovenstaande wijzigingen in de hoofdstructuur worden ook ondersteunende teams onder de 

loep genomen. Zo is de Technische Dienst van WML Facilitair al samengevoegd met de Technische 

Ondersteuning van Baanbrekers. Ook is op 7 april 2021 het voorgenomen besluit genomen om de 

samengevoegde bedrijfsbureaus van Baanbrekers en WML Facilitair als stafunit onder de 

leerwerkstructuur te positioneren. 
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Baanbrekers 

Wasserij en Cleanroom 
Personeel 

Vanaf 1 september 2020 is de Wasserij gesloten en per 1 januari 2021 de Cleanroom. In onderstaande 

illustratie is inzichtelijk gemaakt waar de medewerkers die op 31 augustus 2020 resp. 31 december 

2020 nog bij de Wasserij en de Cleanroom werkzaam waren, per 1 april 2021 aan het werk waren. 

 

Met drie medewerkers van het team Kwaliteit van Bedrijfsvoering & Control, voor wie (een deel van) 

de functie is vervallen, zijn eerst gesprekken gevoerd waarna zij intern zijn of worden herplaatst.  

 

Financieel 

De sluiting van de PMC’s Cleanroom en Wasserij heeft zowel personele als financiële gevolgen gehad. 

Naast de directe schil, gevormd door omzet en productiekosten, zijn met de sluiting van de PMC’s ook 

diverse overige bedrijfskosten komen te vervallen. Denk hier bijvoorbeeld aan de specifieke kosten 

van kwaliteitszorg en onderhoud aan het machinepark. Daarnaast is uit de verkoop van machines nog 

een eenmalige boekwinst behaald van in totaal € 44.000. Deze baten zijn reeds in de jaarrekening 2020 

verwerkt. In de tabel hieronder zijn de financiële gevolgen per PMC inzichtelijk gemaakt. 

                       

gesubs idieerd 10 gesubs idieerd 17

regul ier 1

gesubs idieerd 8

gesubs idieerd 2 gesubs idieerd 4

Wasserij Cleanroom

gesubs idieerd 16 gesubs idieerd 34 gesubs idieerd 1

regul ier 1 regul ier 5 regul ier 1

gesubs idieerd 1

regul ier 4

gesubs idieerd 2 gesubs idieerd 1

Uit dienst

gesubs idieerd 1 gesubs idieerd 3

Uit dienst - Begeleid Werk

Technische Zaken

Verpakken & Assemblage

Boventallig - arbeidsongeschikt

Verpakken & Assemblage

Twiddus

Werkpool

Magazijn

Boventallig - herplaatsingstraject

Boventallig - arbeidsongeschikt

Werkpool

Wasserij Cleanroom Totaal
Algemene lasten 10.000                 60.000                 70.000                 

Onderhoud 10.000                 20.000                 30.000                 

Inhuur derden -                       20.000                 20.000                 

Overige bedrijfskosten 20.000                 100.000               120.000               

Eenmalige boekwinsten 44.000                 -                       44.000                 
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Verpakken & Assemblage 
Wat hebben we al gedaan? 

Zoals in de illustratie op de vorige pagina te zien is, is het grootste gedeelte van de medewerkers vanuit 

de Wasserij en Cleanroom momenteel aan het werk binnen de PMC Verpakken & Assemblage. 

Daarnaast heeft Verpakken & Assemblage sinds het begin van de coronacrisis als vangnet gefungeerd 

voor medewerkers van andere PMC’s, zoals: Broikes (vanwege minder bestellingen), Werkpool en 

Twiddus (vanwege de winkelsluiting). 

De medewerkerscoaches hebben de medewerkers van deze afdeling in beeld gebracht. Het merendeel 

van de medewerkers is blijvend aangewezen op een beschutte werkplek binnen Verpakken & 

Assemblage. Voor de ingestroomde medewerkers vanuit de Wasserij en de Cleanroom geldt dit voor 

ongeveer de helft. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De PMC Verpakken & Assemblage zal ook in de toekomst gehandhaafd blijven om beschutte 

werkplekken (vangnet) en leerwerkplekken te bieden. Op korte termijn zal binnen deze PMC niets 

wijzigen. In de toekomst wordt binnen deze PMC meer ingezet op diversiteit aan werkzaamheden 

waarmee vormgegeven wordt aan een groter leer-werkaanbod. 

Momenteel zijn nog ruim 20 medewerkers van de overige PMC’s aan het werk voor Verpakken & 

Assemblage. Tegelijkertijd merken we dat het momenteel vanwege de coronacrisis een ware uitdaging 

is om extra opdrachten binnen te halen. Mogelijk wordt hiervoor in 2021 nog een compensatie vanuit 

het Rijk ter beschikking gesteld, zoals dat ook in 2020 het geval was. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 3,6                5,3                5,3                5,3                4,8                2,9                2,9                3,0                3,0               3,6             

Gesubsidieerd 81,9              80,0              77,3              74,8              59,7              55,9              59,7              61,6              60,2             73,8           

Fidant (P-wet) 3,6                3,7                4,7                4,9                4,3                4,3                4,9                5,8                7,3               8,7             

Totaal 89,0              89,0              87,3              85,0              68,8              63,0              67,6              70,4              70,5             86,1           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 232.147          187.372          205.606          201.587          176.012          173.345          178.917          109.258          176.899          



7 
 

Twiddus 
Wat hebben we al gedaan? 

Vanwege de noodzakelijke sluiting van de winkel per 15 december 2020 vanwege corona-beperkingen 

is de werkgelegenheid binnen Twiddus teruggelopen. Een groep medewerkers verricht daarom 

werkzaamheden voor de PMC Verpakken & Assemblage. Inmiddels is de winkel sinds 3 maart 2021 

weer beperkt open en kunnen klanten op afspraak komen winkelen. Hiervan wordt goed gebruik 

gemaakt, waardoor de werkgelegenheid en de omzet weer een voorzichtig herstel laten zien. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

We gaan van start met een webshop voor Twiddus. Deze zal naar verwachting op 1 mei 2021 online 

zijn. Het runnen van deze webshop biedt medewerkers mogelijk een extra leerlijn om de vaardigheden 

die hiermee samenhangen te ontwikkelen.  

In navolging van de andere PMC’s zijn de medewerkerscoaches de mogelijkheden van de medewerkers 

van Twiddus in beeld aan het brengen. 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 3,0                3,0                3,0                4,0                4,0                3,0                3,8                3,8                3,8               3,8             

Gesubsidieerd 54,2              53,2              53,3              53,7              54,2              52,1              52,9              51,3              53,0             60,0           

Fidant (P-wet) 5,8                4,7                4,7                2,9                3,4                2,7                2,4                3,0                3,7               4,6             

Totaal 62,9              60,8              61,0              60,6              61,7              57,7              59,2              58,1              60,5             68,4           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 195.597          202.211          180.432          197.784          187.641          158.077          152.912          160.754          72.420            
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Broikes (incl. kantine) 
Wat hebben we al gedaan? 

Door de coronacrisis heeft Broikes al lange tijd een geringe hoeveelheid opdrachten. Ook het 

kantinegebruik door onze eigen medewerkers is ver teruggelopen vanwege relatief veel thuiswerkers. 

Medewerkers worden daarom ook ingezet op andere PMC’s, met name bij Verpakken & Assemblage.  

Broikes heeft de afgelopen periode verschillende nieuwe producten ontwikkeld om het aantal 

opdrachten te vergroten, zoals de borrelplanken tijdens de kerstperiode en ontbijt en brunches met 

Pasen. Ook heeft Broikes geprobeerd maaltijden te verkopen op de naastgelegen huisvestingslocatie 

van de arbeidsmigranten. Hier bleek geen animo voor te zijn. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Binnen Broikes worden de leerlijnen in beeld gebracht en de leerwerkplekken geoptimaliseerd. We 

blijven op zoek naar creatieve ideeën om de omzet van Broikes te kunnen vergroten.     

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 1,6                1,6                1,8                1,8                1,8                1,8                1,8                1,8                1,8               1,8             

Gesubsidieerd 13,6              14,2              13,7              13,7              11,9              10,7              11,5              11,5              10,5             10,5           

Fidant (P-wet) -                -                -                -                1,0                1,9                0,9                1,6                1,6               1,6             

Totaal 15,2              15,7              15,5              15,5              14,7              14,4              14,2              14,8              13,8             13,8           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet Broikes 43.351            41.972            30.900            101.592          24.483            9.026               13.142            58.929            15.884            

Omzet kantine 8.498               7.463               7.302               5.450               4.743               4.158               4.050               3.765               4.159               
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Werkpool  
Wat hebben we al gedaan? 

De coronacrisis heeft binnen deze PMC gevolgen vanwege de afhankelijkheid van ontwikkelingen bij 

opdrachtgevers. Er zijn enkele opdrachtgevers die de detachering van medewerkers (tijdelijk) 

opgezegd hebben. Deze medewerkers zijn bij Verpakken & Assemblage aan het werk. 

De afgelopen periode zijn twee nieuwe groepsdetacheringsprojecten opgestart waar zowel Sw-

medewerkers als P-wetkandidaten werkzaam zijn. 

 

NB: Het aantal reguliere krachten bestaat uit indirect leidinggevenden, die medewerkers op diverse locaties aansturen en 

direct leidinggevenden, die aansturen tijdens het meewerken op de werkvloer.  

Het aantal direct leidinggevenden is hoger dan op andere afdelingen omdat meewerkend voormannen mee gedetacheerd 

worden op de projecten en in bijna alle gevallen door de opdrachtgever betaald worden. 

Begeleid werkenden zijn SW-medewerkers in dienst bij externe werkgevers die vanuit het team Werkpool begeleid worden.  

 

 

Wat gaan we nog doen?  

Het marktbewerkingsteam blijft zoeken naar nieuwe projecten of de mogelijkheden om 

samenwerkingen uit te breiden om medewerkers, die een stap kunnen maken, een passende werkplek 

binnen de Werkpool te kunnen bieden en om kandidaten vanuit de Participatiewet een leerwerk- of 

doorstroomplek te bieden.  

Ook brengt de medewerkerscoach de mogelijkheden van de medewerkers in beeld om te bekijken wie 

er nog een stap kunnen maken richting een individuele detachering. 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 11,1              12,1              13,0              16,4              17,6              17,6              17,6              16,6              15,5             15,4           

Gesubsidieerd 98,4              98,2              96,3              93,5              107,2           109,6           108,5           112,4           114,9           119,5        

Fidant (P-wet) 30,6              31,8              34,6              36,1              34,5              28,3              24,6              20,0              24,5             28,5           

Begeleid Werk 18,0              18,0              18,0              18,0              18,9              18,9              18,9              18,9              18,9             21,3           

Totaal 158,1           160,1           161,9           164,0           178,2           174,4           169,6           167,9           173,7           184,7        

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 445.296          478.836          474.473          600.207          442.788          455.938          472.325          612.583          473.372          
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WML Facilitair 

Groen 
Wat hebben we al gedaan? 

De PMC Groen is in 2020 zo ingericht dat deze PMC beschutte werkplekken, een volledig 

leerwerkaanbod (t.b.v. P-wetkandidaten en Sw-medewerkers) en uitstroomplekken aan Sw-

medewerkers kan bieden. Het werkaanbod is zowel kwalitatief als kwantitatief aangepast aan het 

aantal medewerkers, rekening houdend met in te zetten leerwerkplekken ten behoeve van kandidaten 

vanuit R&P. 

Per 1 april 2021 is één van de leidinggevenden niet vervangen. De drie verschillende teams binnen de 

PMC Groen zullen voorlopig door twee projectleiders worden aangestuurd.  

Om de instroom op de leerwerkplekken te bevorderen hebben het marktbewerkingsteam en de 

groenafdeling een ‘open middag’ georganiseerd om kandidaten kennis te laten maken met de diverse 

werkzaamheden binnen de groenafdeling. Dit heeft geleid tot negen kandidaten die gestart zijn in de 

vorm van een proefplaatsing. We verwachten tenminste een aantal hiervan snel te kunnen omzetten 

in een contract. 

Daarnaast is met een gerealiseerde in-besteding bij de gemeente Waalwijk het contract verlengd en 

wordt ook het contract met Casade verlengd. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Ook hier is de medewerkerscoach nog bezig om de mogelijkheden van de Sw-medewerkers in beeld 

brengen. Medewerkers die ander werk willen uitvoeren of die individueel gedetacheerd kunnen 

worden, worden door een trajectbegeleider in een traject opgenomen. Voor de overige medewerkers 

geldt dat zij blijven werken binnen de groenafdeling.  

Gezien het bewust afschalen van contracten, had WML Facilitair al het voornemen om het aantal 

teams binnen de groenafdeling terug te brengen. Deze aanpassing zal worden meegenomen in het 

onderzoek naar de fijnstructuur van de nieuw te vormen afdeling Werken en Leren.  

Om de uitstroomkansen van doorstroomkandidaten te vergroten is WML Facilitair met andere 

groenbedrijven in gesprek over uitstroomtrajecten. WML Facilitair zal in deze trajecten de 

ontwikkeling van medewerkers op zich nemen en hen klaarstomen voor het werk. Het groenbedrijf 

biedt de medewerker vervolgens een dienstverband aan. Ook de optie om gesubsidieerde 

medewerkers te detacheren bij deze groenbedrijven wordt meegenomen. Daarnaast wordt met de 

gemeente Heusden gekeken naar de mogelijkheden om extra medewerkers door te laten stromen 

naar de groenvoorziening van de gemeente.  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 40,6              43,6              50,6              52,6              44,8              41,8              41,7              37,3              29,7             27,7           

Gesubsidieerd 60,5              54,8              53,6              53,6              49,2              46,4              45,3              43,3              42,3             40,0           

Fidant (P-wet) 15,8              12,1              9,3                10,1              8,1                8,0                7,9                6,0                7,0               4,0             

Totaal 116,9           110,5           113,6           116,4           102,1           96,2              94,9              86,7              79,0             71,8           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 943.409          1.101.472      1.178.199      1.173.572      889.834          844.359          629.388          976.157          624.938          
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Detacheringen (Groen) 
Wat hebben we al gedaan? 

In de afgelopen periode zijn er geen nieuwe gedetacheerde medewerkers op deze afdeling 

bijgekomen.  

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De jobcoaching van deze gedetacheerde medewerkers lag bij de leidinggevende die per 1 april 2021 

uit dienst is gegaan. Om de begeleiding in te richten volgens de Future state van het primair proces, is 

besloten deze jobcoaching per 1 mei 2021 over te dragen naar de afdeling R&P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier -                1,0                1,0                2,0                2,0                2,0                2,0                1,0                1,0               1,0             

Gesubsidieerd 18,8              22,5              20,5              21,5              22,5              20,7              21,7              21,7              20,7             20,7           

Fidant (P-wet) 3,0                1,0                -                -                -                -                -                -                -               -             

Totaal 21,8              24,5              21,5              23,5              24,5              22,7              23,7              22,7              21,7             21,7           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 164.045          135.812          127.354          189.261          154.465          154.465          133.340          114.303          147.091          
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Schoonmaak 
Wat hebben we al gedaan? 

In 2020 zijn 34 schoonmaakcontracten opgezegd. Dit heeft geresulteerd in een volledige of 

gedeeltelijke uitdiensttreding van veertien medewerkers. In goed overleg met de medewerkers zijn 

deze nagenoeg allemaal overgenomen door schoonmaakbedrijven. 

Daarnaast is per 1 januari 2021 een groot schoonmaakcontract met meerdere locaties beëindigd. Dit 

heeft geleid tot de uitdiensttreding van 12 reguliere medewerkers. Verder zijn per 1 februari 2021 nog 

negen kleine projecten waarop vier reguliere medewerkers werkzaam waren beëindigd. 

Er zijn 2 reguliere medewerkers boventallig geworden, omdat WML Facilitair er gezien de koers voor 

heeft gekozen de Sw-medewerkers die op dit contract werkzaam waren, te plaatsen op bestaande 

projecten. Deze Sw-medewerkers nemen op deze projecten de plek in van een reguliere medewerker. 

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

Ook de inrichting van de schoonmaakafdeling wordt meegenomen in het onderzoek naar de 

fijnstructuur van de nieuw te vormen afdeling Werken en Leren. Momenteel is de vacature van 

teamleider Schoonmaak niet ingevuld en worden de taken behorende bij deze functie verricht door 

een projectleider Groen. Dit geeft onevenredige werkdruk dus dat kan geen blijvende situatie zijn. 

De vrijgekomen reguliere medewerkers worden begeleid naar een andere functie extern. Daarnaast 

heeft de schoonmaakafdeling een groot aantal langdurig arbeidsongeschikte reguliere medewerkers 

voor wie een traject in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter loopt. Naar verwachting zal 

een aantal van deze medewerkers arbeidsongeschikt uit dienst gaan.  

  

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 35,3              35,3              35,9              35,5              31,7              30,3              30,8              25,5              24,3             17,0           

Gesubsidieerd 28,0              28,0              28,4              28,4              27,4              27,4              27,0              26,7              25,7             20,9           

Fidant (P-wet) 2,0                1,6                1,1                1,1                2,3                2,3                1,9                1,4                3,5               2,9             

Totaal 65,3              64,8              65,4              65,1              61,4              60,0              59,6              53,6              53,5             40,8           

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1

Omzet 532.664          554.047          531.382          537.266          473.905          469.206          353.759          400.514          252.585          
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Toezicht 
Wat hebben we al gedaan? 

Omdat er binnen de afdeling Toezicht al sinds 2018 geen beveiliginsgwerkzaamheden meer worden 

uitgevoerd, heeft WML Facilitair de vergunning om deze werkzaamheden te mogen verrichten in laten 

trekken. Ook is de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel hierop aangepast. 

De afgelopen periode hebben de medewerkers van de afdeling Toezicht hun werkzaamheden niet 

volledig uit kunnen voeren. De panden waar toezicht wordt gehouden waren gesloten. Beide 

fietsenstallingen zijn nog steeds niet in gebruik, omdat deze niet voldoen aan de RIVM- richtlijnen met 

de betrekking tot de anderhalve meter afstand. De inzetbaarheid van de medewerkers was echter ook 

beperkt, omdat enkele van hen vanwege een kwetsbare gezondheid preventief niet aan het werk 

konden. Voor de medewerkers zijn vervangende werkzaamheden gezocht, zoals het maken van 

vogelhuisjes voor de gemeente Waalwijk. 

Daarnaast is per 1 november 2020 de opdracht bij de bibliotheek Waalwijk beëindigd omdat er een 

kandidaat met een indicatie Banenafspraak bij de bibliotheek in dienst is getreden.   

 

 

 

Wat gaan we nog doen? 

De afdeling Toezicht blijft met name fungeren als werkplek voor fysiek zeer beperkte medewerkers. 

Vanwege de kleine omvang van de afdeling zal bekeken worden waar deze in de toekomst 

gepositioneerd kan worden.  

Met de gemeente Waalwijk is overlegd of het mogelijk is om de fietsenstallingen te heropenen. Eén 

fietsenstalling is per 21 april weer geopend. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezetting (fte)

Peildatum 31-12-2018 31-3-2019 30-6-2019 30-9-2019 31-12-2019 31-3-2020 30-6-2020 30-9-2020 31-12-2020 31-3-2021

Soort

Regulier 1,2                1,2                1,2                1,1                1,1                1,1                1,2                1,2                1,2               0,2             

Gesubsidieerd 6,9                6,9                6,9                5,9                5,9                5,9                5,9                5,3                4,3               3,8             

Fidant (P-wet) -                -                -                -                -                -                -                -                -               -             

Totaal 8,1                8,1                8,1                7,0                7,0                7,0                7,1                6,5                5,5               4,0             

Omzet

2019 2020 2021

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4* kwartaal 1

Omzet 55.013            58.694            55.090            53.599            41.253            39.363            26.601            -13.294           36.165            
*Omzet in Q4 - 2020 is negatief door creditering van omzet op Toezicht projecten die als gevolg van corona voor een groot deel zijn stopgezet.
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Evaluatie 
Na het vaststellen van de in-bewegingkoers heeft Baanbrekers diverse acties ingezet om hier 

uitvoering aan te geven. Terugkijkend hierop kan het volgende worden opgemerkt. 

 
Economische effecten 
Bij de uitvoering van de in-bewegingkoers om talenten met en zonder een beperking zo regulier als 

mogelijk aan het werk te helpen, is Baanbrekers mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Op het moment dat Baanbrekers besloot de Cleanroom en de Wasserij te sluiten, was 

er nog geen sprake van de coronacrisis. Baanbrekers nam deze beslissingen met het vertrouwen dat 

ze voor een groot gedeelte van de medewerkers, die werkzaam waren op deze afdelingen, een plek 

zou vinden bij een reguliere werkgever. 

Baanbrekers heeft achteraf gezien te weinig rekening gehouden met mogelijke macro-economische 

effecten van de omvang zoals die in 2020 en 2021 zijn opgetreden en nog steeds aan de orde zijn en 

die de uitstroommogelijkheden van medewerkers belemmeren. Ook de inrichting van de sponsfunctie 

is hierdoor moeilijker te realiseren. 

 
Focus  
Het uitrollen van de koers bracht in de gehele organisatie een grote verscheidenheid aan projecten, 

verbeter- en verandertrajecten en werkgroepen, waardoor de focus ontbrak en minder slagvaardig 

gehandeld is.  

Daarnaast is de keuze gemaakt om tegelijkertijd op diverse PMC’s bewegingen te maken. Hierdoor zijn 

wellicht, zeker in combinatie met de plots ingetreden coronacrisis, te vroeg bepaalde keuzes gemaakt. 

Een voorbeeld hiervan is het terugbrengen van het aantal opdrachtgevers van de PMC Verpakken & 

Assemblage. Later bleek dat vanuit andere PMC’s meer medewerkers dan verwacht instroomden 

binnen deze PMC en het moeilijk is om opdrachten binnen te halen voor deze medewerkers. 

 
Complexiteit van overdracht van contracten 
Als laatste bracht de overdracht van de schoonmaakcontracten en de overnameplichtige medewerkers 

meer werk met zich mee dan verwacht. In 2020 is hier, naast de reguliere inzet vanuit het team P&O, 

voor 28 uur per week een functionaris op ingezet om dit in goede banen te leiden. 
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Voorstel inzake 
 

Moties gemeenteraden Waalwijk en Heusden over de vrijstelling van giften tot € 
1.200 per jaar voor uitkeringsgerechtigden en de motie van de gemeenteraad 
Waalwijk afwijken kostendelersnorm 

Steller Gigi Houtlosser-Worrell 

Verantwoordelijk 
manager 

Claudia van der Wel 

Datum bestuur  17 mei 2021 

Beslispunten 
 

Ter kennisname de besluiten van het DB d.d. 7 mei jl. inzake vrijstelling giften en 
leningen en de kostendelersnorm/omgekeerde toets 

Financiële 
gevolgen 

Niet van toepassing 

Formatie 
gevolgen 

Niet van toepassing 

Gevolgen MT-
systemen 

Niet van toepassing 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T. Door   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

17 mei 2021 
 

kennisnemen: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Datum/N.V.T.  

Website/intranet Datum/N.V.T.  

Handboek Baanbrekers Datum/N.V.T.  

Opname in het archief Datum/N.V.T.  

Anders Datum/N.V.T.  

  



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  [Openbaar/Intern] 

 

 

 

 2 van 4 

Nadere informatie: 
Naar aanleiding van de aangenomen moties door de gemeenteraden Waalwijk en Heusden over de 
vrijstelling van giften heeft het DB op 7 mei jl. besloten om in te stemmen met de vrijstelling van 
giften en leningen tot €1.200,- per kalenderjaar voor uitkeringsgerechtigden. 
 
Naar aanleiding van de aangenomen motie door de gemeenteraad van Waalwijk “Afwijken 
kostendelersnorm” heeft het DB op 7 mei jl. het volgende besloten: 

1. Kennis te nemen van het beleid kostendelersnorm, waaronder het toepassen van maatwerk 
in schrijnende situaties. 

2. In te stemmen met het betrekken van de methode werken met de ‘omgekeerde toets’ in de 
discussies en uitwerking van de Future State en de Integrale ketenbenadering. 

Toelichting  
 
Vrijstelling van giften 
In ons lokale beleid is opgenomen dat giften van particulieren tot een bedrag van  
€907,50 per kalenderjaar buiten beschouwing worden gelaten, tenzij het giften betreft die zien op 
de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Een ontvangen lening wordt vrijgelaten, tenzij 
deze kan worden aangewend voor levensonderhoud.  
 
In het kader van de inlichtingenplicht is een bijstandsgerechtigde verplicht om elke wijziging in zijn 
of haar situatie te melden. Dus ook het ontvangen van giften en leningen. Het niet voldoen aan de 
inlichtingenplicht levert op grond van de Participatiewet een bestuurlijke boete op, tenzij de 
overtreding niet verwijtbaar is.  
 
In het nieuwe beleid maken we geen onderscheid meer tussen leningen en giften. Giften en 
leningen tot een totaalbedrag van €1.200,- hoeven uitkeringsgerechtigden niet meer te melden. 
 
Het vrijlaten van middelen betekent niet dat uitkeringsgerechtigden helemaal ontheven zijn 
van de inlichtingenplicht. Giften en leningen moeten direct worden doorgegeven, zodra het 
grensbedrag van €1.200,- in totaal in een kalenderjaar wordt bereikt/overschreden. 
Bij niet melden van ontvangen giften hoger dan €1.200,- in een kalenderjaar kan dit leiden tot 
terugvordering van verstrekte bijstand en het op opleggen van een boete.  
 
Er kan altijd worden gevraagd naar de herkomst van giften, zodat een eventuele extra 
inkomstenbron kan worden uitgesloten. Een lening wordt niet beschouwd als gift, als er, 
aantoonbaar, vooraf een terugbetalingsverplichting is afgesproken. Als niet kan worden aangetoond 
dat het om een lening gaat, wordt het bedrag beschouwd als gift. 
 
Stortingen en bijschrijvingen waarvan de herkomst niet duidelijk is en/of kan worden  
gemaakt, worden niet aangemerkt als giften. Deze worden gezien als ‘middel’ en verrekend  
met de uitkering. 
 
De waarde van giften in natura wordt bepaald aan de hand van Prijzengids zoals opgesteld  
door het NIBUD.  Indien niet opgenomen in de prijzengids van het NIBUD  dan wordt een gift in 
natura tegenwaarde in het economisch verkeer in aanmerking genomen. 
Giften in de vorm van verstrekkingen van een Voedselbank, kledingbank, speelgoedbank en  
soortgelijke instellingen worden niet als middelen in de zin van de wet beschouwd. 
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Hoewel het vrij te laten bedrag per uitkeringsgerechtigde hoger wordt (uitgaven BUIG)  verwachten 
we dat de financiële consequenties marginaal zijn omdat we ook minder mutaties hoeven te 
verwerken.  
 
Kostendelersnorm 
Met de invoering van de Participatiewet is ook de kostendelersnorm ingevoerd. 
Bijstandsgerechtigden die hun woning delen met meerdere volwassenen, krijgen een lagere 
uitkering. Naar mate er meer personen in een woning wonen wordt de bijstandsuitkering lager. Het 
speelt geen rol of de kosten delende medebewoner daadwerkelijk bijdraagt in de kosten of kan 
bijdragen in de kosten. 
De achterliggende gedachte bij de invoering van de kostendelersnorm is dat als er binnen één 
huishouden meerdere bijstandsuitkeringen zijn toegekend, er door de stapeling van uitkeringen het 
huishoudinkomen zo hoog is dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten worden gedekt. 
Dit zou een verlaging van de bijstandsuitkering rechtvaardigen. 
 
De kostendelersnorm is dwingend recht. Dat wil zeggen dat de gemeente geen bevoegdheid heeft 
om hiervan af te wijken in een verordening of het beleid.  
In individuele gevallen kan, op grond van artikel 18, lid 1 Participatiewet, de norm wel hoger of lager 
worden vastgesteld als dat – gezien de omstandigheden – noodzakelijk is. Daarbij houdt 
Baanbrekers rekening met de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de betrokkene in 
kwestie. Dat is altijd een individuele beoordeling. 
De vraag is altijd waarom medebewoners (kinderen, mantelzorgers etc.) vanuit hun eigen inkomen 
niet bijdragen in de kosten van levensonderhoud die ten behoeve van hem of haar worden 
gemaakt. Ook kinderen ouder dan 21 jaar hebben altijd minimaal een bijstandsinkomen volgens de 
kostendelersnorm.  
 
Het leveren van maatwerk kan dus al. Om ervoor te zorgen dat in voorkomende gevallen dit 
maatwerk daadwerkelijk wordt overwogen, wordt in de werkinstructie van de beoordeling van de 
kostendelersnorm de toetsvraag toegevoegd: ‘Is er aanleiding (conform artikel 18, lid 1 Pw) om af te 
wijken van de kostendelersnorm?’. 
 
Omgekeerde toets 
Het werken met de omgekeerde toets vraagt om een cultuuromslag. Met de invoering van de 
Participatiewet is veel nadruk komen te liggen op rechtmatigheid en fraudealertheid.   
 
Het principe van de omgekeerde toets werkt anders. Het gaat daarbij niet alleen om de 
Participatiewet, maar ook om andere wet en regelgeving binnen het sociaal domein zoals de 
Jeugdwet, WMO en de Wet schuldhulpverlening.   
 
Er wordt eerst gekeken naar wat nodig is en of dat past binnen de grondwaarden van de diverse 
wetten. Daarbij worden de mogelijke effecten van een besluit in de volle breedte meegewogen. Pas 
als dit helder is, komt de juridische toets. De wetsartikelen worden als instrumenten gezien om de 
grondwaarden van de wetten te realiseren. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het leidt tot 
willekeur en wordt het makkelijker om integraal te werken.  
 
Het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) kan hierbij 
helpen. De Wams moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te 
verkennen of mensen kampen met gestapelde problemen, en welke partijen nodig zijn om de 
problemen op te lossen. Doel: snellere en meer gecoördineerde ‘integrale’ hulp voor kwetsbare 
mensen. Eind 2022 treedt de wet vermoedelijk in werking. 
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De methode werken met de ‘omgekeerde toets’ sluit aan bij ons voornemen de rechtmatigheid en 
doelmatigheid meer in balans te brengen (kaderbrief 2021 en 2022). Deze methode nemen we mee 
in de overwegingen om de dienstverlening te verbeteren (Future State IO en de Integrale 
ketenbenadering). 
 
 

Implementatie en 
communicatie 

Omdat het AB de linkin-pin is naar de raden worden de 
uitkomsten/resultaten/genomen besluiten van de ingediende moties ter 
kennisname aan u voorgelegd.  

Bijlage(n) 1. Motie vreemd aan de orde van de dag, gemeente Heusden, raad 30 
maart 2021. Onderwerp: Vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor 
uitkeringsgerechtigden. 
2. Motie art. 43 RvO, gemeente Waalwijk, raad  1 april 2021. Onderwerp: 
Vrijstelling van giften tot €1.200,- per jaar voor uitkeringsgerechtigden. 
3. Motie art.43 RvO gemeente Waalwijk, raad 1 april 2021.  
Onderwerp: afwijken kostendelersnorm. 

 
 
 
 
 



MOTIE art. 43 RvO 

Voorstel: (R3.9-21) Kaderbrief 2022 Baanbrekers  

Onderwerp: Afwijken kostendelersnorm  

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 1 april 2021 

Fracties: Lijst Pouw en SGP 
 

De raad, 

  

Gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

• Door de kostendelersnorm de bijstandsuitkering wordt verlaagd wanneer meerdere 

volwassenen in een woning wonen; 

• De achterliggende gedachte is dat wanneer personen een woning delen zij ook de 

woonlasten kunnen delen; 

• De participatiewet beleidsruimte biedt voor gemeenten om in schrijnende gevallen 

af te wijken van de kostendelersnorm; 

• De FNV stelt dat tienduizenden ouders met een bijstandsuitkering onder het 

bestaansminimum terecht zijn gekomen omdat de gemeente er ten onrechte vanuit 

gaat dat hun kind bijdraagt aan het huishouden; 

• Uit cijfers van het CBS uit 2016 blijkt dat de invoering van de kostendelersnorm 

daadwerkelijk aan een stijging van het aantal jonge daklozen heeft bijgedragen.  

 

Overwegende dat: 

• Het toepassen van de kostendelersnorm in de praktijk voor problemen, armoede en 

dakloosheid kan zorgen, bijvoorbeeld voor ouders die meerderjarige kinderen in 

huis hebben wonen, mantelzorgers die familie of vrienden met een beperking, 

chronische ziekte of ouderen in huis willen nemen, of anderszins wanneer mensen 

met een bijstandsuitkering iemand een dak boven het hoofd wil bieden; 

• Een rondvraag van onderzoeksplatform Argos in 2018 uitgewezen heeft dat de 

beleidsruimte die gemeenten hebben om in schrijnende gevallen af te wijken van de 

kostendelersnorm maar weinig gebruikt wordt; 

• Dit ondanks het feit dat de verantwoordelijke bewindspersonen wijzen op deze 

'maatwerkoplossing' om bezwaren tegen de regeling te ontkrachten.  

 

 

 

Roept het college op: 

 

Om (binnen het bestuur van Baanbrekers) zich hard te maken om:  

1. In schrijnende gevallen die voortkomen uit de kostendelersnorm de optimale 

beleidsruimte te benutten en hierbij extra oog te hebben voor huishoudens met 

inwonende kinderen; 

2. Het werken volgens de methode ‘omgekeerde toets’ bespreekbaar te maken in het 

DB van Baanbrekers. Bij deze methode wordt gevraagd om niet strikt naar de regels 

te kijken, maar te handelen naar de doelen van de wet- en regelgeving.  

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
o Aangenomen zonder hoofdelijke stemming 

o Aangenomen met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen 

o Verworpen met ____  stemmen tegen en  ____  stemmen vóór 

 

Geacht tegengestemd te hebben:………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

  



MOTIE art. 43 RvO 

Voorstel: (R3.9-21) Kaderbrief 2022 Baanbrekers  

Onderwerp: Afwijken kostendelersnorm  

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 1 april 2021 

Fracties: Lijst Pouw en SGP 
 

 

 

Naam fractie en ondertekening: 

 

LokaalBelang: 

 

 

 

VVD: 

 

 

 

GroenLinksaf: 

 

 

 

CDA: 

 

 

 

D66: 

 

 

 

SGP: 

 

 

 

Lijst De Jongste:  

 

 

 

Lijst IJpelaar: 

 

 

 

ChristenUnie: 

 

 

 

PvdA: 

 

 

 

Lijst Pouw: 

 

 

 

 



   

 

Motie  vreemd aan de orde van de dag        

Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor uitkeringsgerechtigden  

De raad van de gemeente Heusden in vergadering bijeen op 30 maart 2021. 

 
Constaterende dat: 
 

- de Tweede Kamer op 25 februari jongstleden de motie Van Dijk c.s. heeft 
aangenomen; 

- aan die motie de mening ten grondslag ligt dat mensen in de bijstand niet 
direct op hun uitkering gekort dienen te worden voor het ontvangen van 
giften zoals boodschappen; 

- de motie de regering verzoekt, voor mensen in de bijstand een landelijke 
vrijstelling van giften te realiseren van € 1.200 per jaar. 

 
 
Overwegende dat: 
 

- deze vrijstelling naasten de mogelijkheid biedt om een financieel steuntje 
in de rug te geven, wat wenselijk is in een betrokken samenleving; 

- door de vrijstelling wellicht voorkomen kan worden dat inwoners dieper in 
de financiële problemen/schulden komen; 

- de gemeente beleidsvrijheid heeft en daarom niet de landelijke realisatie 
af hoeft te wachten (Participatiewet, artikel 31 lid 2, aanhef en sub m); 

- in meerdere gemeenten al een motie zoals deze is aangenomen. 
 
Roept het college op: 
 

- bijstandsgerechtigden zo spoedig mogelijk een vrijstelling van giften te 
geven tot €1200,- per jaar, tot het ingaan van de landelijke vrijstelling. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening 
 
 
Frits ten Cate    Ronald Heesbeen  Aart Jan Gorter 
Fractie GroenLinks  Fractie PvdA   Fractie D66 
 
 

 



MOTIE art. 43 RvO 

Voorstel: (R3.9-21) Kaderbrief 2022 Baanbrekers  

Onderwerp: Vrijstelling van giften tot € 1.200,- per jaar voor uitkeringsgerechtigden 

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 1 april 2021 

Fracties: SGP, CDA, D66 en Lijst Pouw  
 

De raad, 

  

Gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat: 

• De Tweede Kamer op 25 februari jl. de motie Van Dijk c.s. heeft aangenomen; 

• Aan die motie de mening ten grondslag ligt dat mensen in de bijstand niet direct op 

hun uitkering gekort dienen te worden voor het ontvangen van giften zoals 

boodschappen; 

• De motie de regering verzoekt, voor mensen in de bijstand een landelijke vrijstelling 

te realiseren van  € 1.200,- per jaar. 

 

Overwegende dat: 

• Deze vrijstelling naasten de mogelijkheid biedt om een financieel steuntje in de rug 

te geven, wat wenselijk is in een betrokken samenleving; 

• Door de vrijstelling wellicht voorkomen kan worden dat inwoners dieper in de 

financiële problemen/schulden komen; 

• De gemeente beleidsvrijheid heeft en daarom niet de landelijke realisatie af hoeft te 

wachten ( Participatiewet, artikel 31 lid 2, aanhef en sub m); 

• In meerdere gemeenten al een motie zoals deze is aangenomen. 

 

 

Roept het college op: 

 

1. Om (binnen het bestuur van Baanbrekers) zich hard te maken om zo spoedig 

mogelijk bijstandsgerechtigden een vrijstelling van giften te geven tot  € 1.200,- per 

jaar tot het landelijk ingaan van de vrijstelling; 

2. De financiële consequenties van deze maatregel voor 2021 op te vangen binnen de 

Algemene Reserve en voor de jaren 2022 en verder deze mee te nemen bij de 

kaderstelling voor de (meerjaren-)begroting. 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
o Aangenomen zonder hoofdelijke stemming 

o Aangenomen met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen 

o Verworpen met ____  stemmen tegen en  ____  stemmen vóór 

 

Geacht tegengestemd te hebben:………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



MOTIE art. 43 RvO 

Voorstel: (R3.9-21) Kaderbrief 2022 Baanbrekers  

Onderwerp: Vrijstelling van giften tot € 1.200,- per jaar voor uitkeringsgerechtigden 

De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 1 april 2021 

Fracties: SGP, CDA, D66 en Lijst Pouw  
 

Naam fractie en ondertekening: 

 

LokaalBelang: 

 

 

 

VVD: 

 

 

 

GroenLinksaf: 

 

 

 

CDA: 

 

 

 

D66: 

 

 

 

SGP: 

 

 

 

Lijst De Jongste:  

 

 

 

Lijst IJpelaar: 

 

 

 

ChristenUnie: 

 

 

 

PvdA: 

 

 

 

Lijst Pouw: 

 

 

 

 


