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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

 a) AB voorstel benoemingsbesluit bestuurslid Baanbrekers   ja  vaststellen 

              

2. Ingekomen stukken        

 a) Stand van zaken TOZO en TONK (uit DB van 8 oktober jl.)   ja  ter info 

 b1) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 27 mei 2021   ja  ter info 

 b2) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 18 juni 2021   ja  ter info 

 b3) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 5 augustus 2021   ja  ter info 

 b4) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 3 september 2021  ja  ter info 

 c1) Verslag Participatieraad d.d. 22 april 2021    ja  ter info 

 c2) Verslag Participatieraad d.d. 10 juni 2021    ja  ter info 

 d) Brief provincie N-B mbt begroting 2022 d.d. 24.09.2021   ja  ter info 

 

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 28 juni 2021    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 28 juni 2021  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 18 oktober 2021    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Berap II 2021 

 a) AB voorstel Berap II 2021      ja  vaststellen 

 b) Berap II 2021        ja  ter informatie 

 c) Derde begrotingswijziging 2021      ja  vaststellen 

 d) Beantwoording technische vragen Berap II 2021    ja  ter informatie 

     

5. Herhuisvesting Baanbrekers 

 a) AB voorstel herhuisvesting Baanbrekers     ja  vaststellen 

 b) Bijlage 1: Verdiepingsrapportage d.d. 01-10-2021    ja  vaststellen 

 c) Bijlage 2: Adviesrapport Staete      ja  vaststellen 

 d) Bijlage 3: Besluit mandaat- volmacht en machtiging   ja   vaststellen 

 e) Bijlage 4: Nota IWA per 1 januari 2022     ja  ter informatie 

 f)  Bijlage 5: Memo BDO beoordeling BTW positie d.d. 11 maart 2021  ja  ter informatie 

 g) Bijlage 6: Antwoorden n.a.v. vragen SET d.d. 13 oktober 2021  ja  ter informatie 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE 
6. 2021-2024 Beveiligingsplan Suwinet-DKD 

 a) AB voorstel 2021-2024 beveiligingsplan Suwinet-DKD   ja  ter info 

 b) 2021-2024 Beveiligingsplan Suwinet-DKD     ja  ter info 

 

7. Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA)       

a) AB voorstel nota IWA       ja  ter info 

 b) Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA)    ja  ter info 

AGENDA MAANDAG 18 oktober 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 
Locatie:        Vergaderruimte 2.09 
Gasten:        Mireille Uhlenbusch en Joris van den Berg van HEVO i.v.m. agendapunt 5 
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8. Mededelingen & Rondvraag 

 a) Branding Baanbrekers       nee  ter info 

 b) Stand van zaken evaluatie GR i.v.m. financiële verdeelsleutel  nee  ter info 

  



> Bestuursvoorstel 
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Voorstel inzake 
 

Benoeming als AB Lid en aanwijzing als DB lid van Baanbrekers  

Steller C. Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

De heer R. Bakker, bestuursvoorzitter Baanbrekers 

Datum bestuur  18 oktober 2021 

Beslispunten 
 

Uw bestuur wordt voorgesteld om mevrouw Suzan Mandemakers te benoemen 
als lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers en aan te wijzen als lid van 
het dagelijks bestuur van Baanbrekers. 

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

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

Besluit van AB  
 

18 oktober 2021 Het AB besluit tot benoeming als AB lid en 
het aanwijzen als DB lid van mevrouw Suzan 
Mandemakers namens de gemeente Loon 
op Zand. 
 
ondertekening: 
 
 
A. 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 Na benoeming E. Assmann 

Inschrijving in de KvK Na benoeming C. Kleijssen 
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
Korte en inleiding en evt. samenvatting van het voorstel 

Aanleiding  

Als gevolg van het vertrek van de heer Frank van Wel als lid van het dagelijks en algemeen bestuur 
van Baanbrekers heeft het College van de gemeente Loon op Zand op 14 oktober 2021 wethouder 
mevrouw Suzan Mandemakers voorgedragen als lid van het algemeen bestuur van Baanbrekers 
namens deze gemeente.  
 
U wordt hierbij voorgesteld om mevrouw Suzan Mandemakers conform artikel 8 van de 
gemeenschappelijke regeling Baanbrekers te benoemen als lid van uw algemeen bestuur en 
tegelijkertijd aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur van Baanbrekers conform artikel 13 van 
deze gemeenschappelijke regeling.   
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) n.v.t. 
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8. Mededelingen & Rondvraag 

 a) Branding Baanbrekers       nee  ter info 

 b) Stand van zaken evaluatie GR i.v.m. financiële verdeelsleutel  nee  ter info 
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 AAN:  Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur 
 VAN: Mathijs van de Ven, adviseur Planning & Control 
 BETREFT: Stand van zaken Tozo en TONK 
 DATUM: 5 oktober 2021 
  

 
INLEIDING 
In deze memo wordt nader ingegaan op de uitvoering door Baanbrekers van de steunpakketten: 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). Beide regelingen zijn per 1 oktober jl. gestopt. Met het stopzetten van de 
steunregelingen komt er voor Baanbrekers ook een einde aan een intensieve periode van extra 
dienstverlening. Op de navolgende pagina’s nemen we u mee in de geleverde dienstverlening, de 
bijbehorende financiële stromen en de relevante beleidsontwikkelingen. 
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)  
Looptijd: maart 2020 – september 2021 
 
Per 1 oktober 2021 is de Tozo gestopt. Er kunnen vanaf dat moment geen Tozo-uitkeringen en -leningen 
bedrijfskapitaal meer worden aangevraagd. Gedurende anderhalf jaar voerde Baanbrekers dit 
steunpakket uit. Daarbij hielpen we een groot aantal zelfstandig ondernemers dat als gevolg van de 
coronacrisis in financiële moeilijkheden kwam. 
 
Tozo is uiteindelijk in vijf fasen uitgevoerd. Op basis van de Tozo konden zelfstandigen een beroep doen 
op twee voorzieningen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor 
bedrijfskapitaal. De Rijksoverheid heeft besloten de Tozo-uitkeringen volledig te vergoeden en de 
uitvoeringskosten van de Tozo te compenseren. Voor de compensatie van de uitvoeringskosten geldt 
een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Voor levensonderhoud is dat € 450, voor kredieten € 800. 
 
In onderstaande tabellen wordt per gemeente weergegeven hoeveel aanvragen we in totaal hebben 
ontvangen, hoeveel tot een besluit hebben geleid (sommige zijn voortijdig ingetrokken) en hoeveel 
daarvan ook daadwerkelijk zijn toegekend. 

 
 
Achteraf gezien kunnen we concluderen dat de absolute piek in de Tozo dienstverlening aan het begin 
heeft gezeten. Door strengere toelatingscriteria in combinatie met economisch herstel, mede als gevolg 
van minder beperkende maatregelen, zijn de aantallen met name vanaf april 2021 fors teruggelopen. 
 

Regeling

  ● Tozo 1 maart 2020 - mei  2020 727 (87%) 612 (73%)

  ● Tozo 2 juni  2020 - september 2020 178 (95%) 146 (78%)

  ● Tozo 3 oktober 2020 - maart 2021 248 (99%) 229 (92%)

  ● Tozo 4 apri l  2021 - juni  2021 136 (96%) 131 (92%)

  ● Tozo 5 jul i  2021 - september 2021 86 (93%) 80 (87%)

  ● Tozo - bedrijfskapitaal maart 2020 - september 2021 78 (67%) 60 (52%)

Regeling

  ● Tozo 1 maart 2020 - mei  2020 378 (87%) 315 (72%)

  ● Tozo 2 juni  2020 - september 2020 77 (95%) 67 (83%)

  ● Tozo 3 oktober 2020 - maart 2021 97 (98%) 90 (91%)

  ● Tozo 4 apri l  2021 - juni  2021 50 (98%) 47 (92%)

  ● Tozo 5 jul i  2021 - september 2021 31 (100%) 27 (87%)

  ● Tozo - bedrijfskapitaal maart 2020 - september 2021 29 (49%) 19 (32%)

Regeling

  ● Tozo 1 maart 2020 - mei  2020 830 (88%) 671 (71%)

  ● Tozo 2 juni  2020 - september 2020 199 (95%) 171 (82%)

  ● Tozo 3 oktober 2020 - maart 2021 281 (99%) 256 (90%)

  ● Tozo 4 apri l  2021 - juni  2021 141 (97%) 133 (92%)

  ● Tozo 5 jul i  2021 - september 2021 90 (97%) 86 (92%)

  ● Tozo - bedrijfskapitaal maart 2020 - september 2021 87 (60%) 50 (34%)
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In de jaarrekening 2020 zijn de gerealiseerde lasten en baten Tozo 2020 aan u gepresenteerd. In 
onderstaande tabel wordt het ontvangen voorschot, de netto uitkeringslast en de gerealiseerde 
uitvoeringsvergoeding Tozo 2021 per gemeente weergegeven. Op het moment van schrijven waren de 
uitkeringslasten over september nog niet bekend, de gerealiseerde last beperkt zich daarom tot en met 
augustus. 

 
 
Voor een adequate uitvoering van 
het steunpakket hebben we onze 
dienstverlening tijdelijk moeten 
uitbreiden. Naast de Tozo regeling 
liepen onze reguliere activiteiten 
immers ook gewoon door. Op Tozo 
zijn zowel eigen medewerkers als 
externen ingezet. De kosten die 
hiermee gepaard gaan, worden 
vanuit de verkregen 
uitvoeringsvergoeding gedekt. In de 
tabel hiernaast hebben we 
inzichtelijk gemaakt hoeveel het 
totaal beschikbare uitvoeringsbudget 
bedraagt, welke uitvoeringskosten 
we reeds hebben gemaakt en wat we 
nog aan kosten verwachten in de 
periode september - december 2021. 
 
Los van mogelijke beroepszaken 
brengt de afronding van het 
steunpakket ook nog werk met zich 
mee. De komende maanden zullen we de inzet van externen zo spoedig mogelijk afbouwen.  

bedragen x € 1

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

A Ontvangen voorschotten 2.369.338          1.184.669          2.303.523          5.857.530          

  ● 1e januari 836.237              418.118              813.008              2.067.363          

  ● 2e april 1.114.983          557.492              1.084.011          2.756.486          

  ● 3e juni 418.118              209.059              406.504              1.033.681          

B Netto uitkeringslast 1.369.024          473.487             1.455.942          3.298.453          

  ● Uitkeringen 1.401.558          499.532              1.487.677          3.388.767          

  ● Terugvordering -32.534               -26.045               -31.735               -90.314               

C Uitvoeringsvergoeding 158.900             55.050                174.750             388.700             

  ● Tozo 3 47.700                20.250                61.650                129.600              

  ● Tozo 4 61.200                22.050                62.550                145.800              

  ● Tozo 5 32.400                10.350                33.750                76.500                

  ● Bedrijfskapitaal 17.600                2.400                  16.800                36.800                

A-B-C Terug te betalen voorschot 841.414             656.132             672.831             2.170.377          

Tozo 2021
(januari  - augustus)

bedragen x € 1

A

Overheveling - Uitvoeringsvergoeding 2020 524.000       

Nieuw - Uitvoeringsvergoeding 2021 (jan - aug) 388.700       

Nieuw - Uitvoeringsvergoeding 2021 (sep) 18.800          

Totaal beschikbaar uitvoeringsbudget 2021 931.500       +/+

B Gerealiseerde uitvoeringskosten

Extra inzet inhuur derden 635.000       

Inzet regulier personeel 57.000          

Totaal uitvoeringskosten jan - aug 2021 692.000       -/-

C Nog te verwachte uitvoeringskosten

Extra inzet inhuur derden 212.000       

Totaal nog te verwachten kosten sep - dec 2021 212.000       -/-

D Uitvoering Tozo 2021

(A) Beschikbaar uitvoeringsbudget 2021 931.500       

(B) Uitvoeringskosten jan - aug 2021 692.000       -/-

(C) Nog te verwachten kosten sep - dec 2021 212.000       -/-

......Geraamd resultaat op uitvoering Tozo 2021 27.500          

Tozo 2021 - businesscase financieel

Ontvangen uitvoeringsbudget
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Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
Looptijd: januari 2021 – september 2021 
 
Naast de Tozo hebben we ook uitvoering gegeven aan het steunpakket TONK. Dit steunpakket was 
gericht op huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigden te komen. 
TONK is binnen het juridisch kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd.  
 
In onderstaande tabel wordt per gemeente inzicht verschaft in het aantal aanvragen, het aantal dat tot 
op heden toegekend is en de uitkeringslast die gerealiseerd is. Evenals bij Tozo geldt dat op het moment 
van schrijven de uitkeringslasten over september nog niet bekend waren, de gerealiseerde last beperkt 
zich daarom tot en met augustus. 

 
 
 
Bezwaren 
Voor Tozo hebben we in 2021 tot eind augustus 12 bezwaarschriften ontvangen (2020 = 57). In 2021 
zijn 20 bezwaren afgehandeld, hiervan waren 4 bezwaren gegrond. De overige bezwaren waren 
ongegrond, niet ontvankelijk of zijn ingetrokken. Er zijn geen openstaande zaken meer uit 2020. 
 
Hoe nu verder? 
Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep 
doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling 
tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat we  geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, 
dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen 
aanvragen en dat Baanbrekers het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in 
plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voert Baanbrekers het Bbz weer zonder 
wijzigingen uit. 
 
Voor ondersteuning van huishoudens in financiële nood schakelen gemeenten met het beëindigen van 
de TONK ook weer over op het bestaande instrumentarium (bijzondere bijstand / schuldhulpverlening). 

bedragen x € 1

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

* Uitkeringslast 4.866                  8.237                  43.039                56.142                

Aanvragen 20 14 27 61

- waarvan toegekend 7 5 18 30

* Verrekening vindt plaats onder de bijzondere bijstand.

TONK 2021
(januari  - augustus)
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Actie- en besluitenlijst  Stuurgroep herhuisvesting d.d. 27 mei 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

Aanwezig:        Ronald Bakker, voorzitter stuurgroep, wethouder gemeente Waalwijk   RB 

Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden     EvG                                                    

Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

Wim Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand    WV    

Jacqueline Ravensbergen, management assistente (verslaglegger)   JR 

 

Locatie:  Baanbrekers        

   

 

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) De actie-en besluitenlijst van 7 mei 2021 wordt vastgesteld.  
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 
Nr. 3: contact opnemen met Belastingdienst over BTW vraagstuk =>   
RB meldt dat n.a.v. de ontvangen stukken vastgesteld kan  worden dat 
het BDO stuk duidelijk is gedefinieerd. De twijfel zou kunnen zitten dat 
e.e.a. gebaseerd is op een uitspraak van een inspecteur in 2019. RB gaat 
contact opnemen met de desbetreffende belastinginspecteur uit 2019 
om die aangesloten te krijgen bij dit traject om zeker te zijn dat wij juist 
geïnformeerd worden. 
 
Nr. 4: huurcontract met ASVZ => ASVZ (Vincentius) huurt een ruimte van 
ons voor de dagbesteding. Het huurcontract is uit 1994.  
Over de BTW plichtigheid is met de Belastingdienst wel een afspraak 
gemaakt, maar deze moet nog gecheckt worden. Binnenkort is een intern 
overleg ingepland met de financiële afdeling om volledige duidelijkheid 
hierin te krijgen. RB zal deze casus ook meenemen richting de 
Belastingdienst. 
 
De vraag of wij ook zelf naar de belastingdienst gaan of dat dit soort 
vragen altijd via een accountant gaan, meldt AvO dat de stukken over het 
BTW vraagstuk die beantwoord zijn door BDO al eerder zijn uitgevraagd 
bij de belastingdienst. Maar daar hebben wij niet de juiste persoon en in 
ieder geval geen duidelijk antwoord op gekregen.  
 
Nr. 5: inkoop-en aanbestedingsbeleid => voor bedragen tot  
€ 25.000,00 kunnen we volstaan met één offerte. 
 
Nr. 7: de mandaatregeling is gecheckt en AvO kan als directeur zelf 
beslissen over offerte van HEVO. 

 
 
JR 
 
 
 

RB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOE 

RB 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerte van HEVO 

De offerte van HEVO is ontvangen en wordt besproken. De offerte is 

duidelijk en goed verwoord wat besproken is in het overleg van 30 april jl. 

met HEVO, AvO, JOE en AvH. 

De offerte bestaat uit twee deelfases waarbij per fase een planning is 

bijgevoegd met een aantal vervolgstappen. Daarnaast is het optioneel 

een massastudie door een architect op te nemen en een makelaar in te 

schakelen voor herontwikkeling van het vrijkomende terrein. 

 

In de planning staan 2 besluitmomenten door het AB opgenomen: 

1. in september => deel fase 1 en 

2. in november => definitiefase en nog een keer een besluitmoment 

 

Voorgesteld wordt dat de Stuurgroep nu akkoord gaat met het bedrag 

van € 9.700,00 voor deelfase 1 met de optie terug te komen in de 

Stuurgroep zodra wij een architect of makelaar nodig vinden. 

 

Om een goede doorkijk te krijgen is voor deelfase 2 ook een bedrag 

opgenomen. Voor nu wordt alleen akkoord gegaan met deelfase 1. 

Afhankelijk van de besluitvorming door het AB zullen wij verder gaan met 

deelfase 2.  

De offerte blijft wel geldig.   

 

De eerst volgende AB vergadering staat gepland op 18 oktober 2021. 

Mocht het nodig zijn dan kunnen we in september een extra AB 

vergadering inplannen om vertraging te voorkomen.  

 

Besluit: 

De Stuurgroep gaat akkoord met de offerte voor deelfase 1 en aan HEVO 

wordt de opdracht gegeven voor deze fase. Afhankelijk van de 

besluitvorming door het AB zullen wij ook verder gaan met deelfase 2. 

De getekende offerte wordt naar HEVO gestuurd en een vervolgafspraak 

zal ingepland worden (de kick-off) in de week van 7 juni a.s. met HEVO, 

AvO en JOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 

 

4. Terugblik informatiebijeenkomst met gemeenteraad Heusden 

Op dinsdag 25 mei jl. hebben AvO, JOE en EvG een presentatie gegeven 

aan de raadsleden.  

De presentatie is digitaal gegeven en AvO meldt dat de presentatie goed  

en prettig is verlopen. Namens de raad meldt EvG dat de presentatie heel 

duidelijk was, er een paar vragen waren, maar geen kritische. Het waren 

vooral positieve geluiden. De noodzaak ziet iedereen ervan in. AvO geeft 

aan dat er een opmerking is gemaakt over Twiddus, inzake het centraal 

houden van de winkel of wil je de winkelfaciliteit naar de kern(-en) 

brengen, en eventuele concurrentie van andere bedrijven die er al zitten. 

Dit is een absoluut aandachtspunt. 

 

In de presentatie zijn verder 2 belangrijke onderwerpen aan de orde 

geweest, de financiën, waarbij geen garantie kan worden gegeven op 

budgettair neutraliteit en de governance waarbij duidelijk is gemaakt dat 

het AB van Baanbrekers over de financiën gaat. De raad wordt wel 

meegenomen maar is in deze niet het besluitvormende orgaan. 
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De foto die gepresenteerd is, heeft een goede weergave gegeven hoe 

groot en versnipperd de gebouwen zijn. Samenvoeging van één gebouw 

heeft veel voordelen ook m.b.t. cultuur en samenwerking etc.  

EvG heeft later nog één vraag gekregen vanuit de raad naar aanleiding 

van de presentatie met betrekking tot de kosten, het budgettair neutraal 

proberen te bouwen. Als er een keuze is gemaakt of er dan alleen naar de 

kosten gekeken wordt of ook keuzes worden gemaakt in het belang van 

de bouw, de mensen etc. Zoals al eerder aangegeven is budgettair 

neutraal een lastige, het streven is zo efficiënt mogelijk te bouwen, 

waarbij niet alleen naar de kosten moet worden gekeken maar ook naar 

het welzijn van de mensen. 

 

Op 17 juni a.s. worden de presentaties gehouden in Waalwijk en Loon op 

Zand, vooralsnog worden de raadsvergaderingen digitaal gehouden. 

5. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen 

hartelijk bedankt. 

 

Vrijdag 18 juni van 11:30 tot 13:00 uur is het volgende overleg. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 18 juni 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

Aanwezig:        Ronald Bakker, voorzitter stuurgroep, wethouder gemeente Waalwijk   RB 

Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden     EvG                                                    

Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

Wim Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand    WV    

Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

Joris van den Berg (HEVO)        JvdB 

Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Locatie:  Baanbrekers         

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) korte voorstelronde.  

    RB opent de vergadering.  

    Mireille Uhlenbusch en Joris van de Berg van HEVO sluiten aan i.v.m. 

    agendapunt 2. Er volgt een korte voorstelronde. 

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Concretisering aanpak n.a.v. kick-off  
MU en JvdB van HEVO geven een presentatie n.a.v. de kick-off die zij op 
9 juni jl. hebben gehad met AvO en JOE. 
Tot februari 2021 is een eerste verkenning geweest waarbij HEVO een 
huisvestingsonderzoek heeft uitgevoerd naar drie mogelijke scenario’s. 
Dit heeft geleid tot een besluitvorming in maart 2021 door het Algemeen 
Bestuur om het plan nieuwbouw op locatie vorm te geven, nader te 
onderzoeken.  
Aan de hand van een presentatie door HEVO worden een aantal casussen 
en uitgangspunten besproken om helder te krijgen welke keuzes mogelijk 
zijn. 
 
Door de Stuurgroep wordt het belangrijk gevonden dat het gebouw  
voldoet aan de ARBO-eisen en flexibel is in het gebruik.  
Het welzijn van de mensen voorop staat, en centralisatie zowel qua 
gebouw als functionaliteiten zal positief bijdragen om naar één 
gezamenlijke cultuur te groeien. 
 
De vraag is welke keuzes je kan maken in het programma.   
- De winkelfaciliteit van Twiddus in de kernen onderbrengen of centraal 
houden: 
Bij Twiddus werken circa 85 mensen en het heeft ook een belangrijke 
functie als ontwikkelbedrijf waarbij mensen kunnen doorstromen.  
De voorkeur gaat uit naar het centraal houden van de winkelfaciliteit van 
Twiddus.  
 
Nader moet onderzocht worden wat de consequenties zijn van het 
splitsen van de winkel en de opslag.  
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- Sponsruimte is bedoeld voor flexibiliteit bij groei en krimp: maar 
bouwen we hier extra m2 voor? 
Uitgangspunt: Extra m2 niet als vast programmaonderdeel meenemen, 
maar in het ontwerp rekening houden met interne 
flexibiliteit/aanpasbaarheid en voorbereid zijn op uitbreiding in de 
toekomst (o.a. fundering) en door middel van logische 
compartimentering. 
 
- Verhuur aan derden: 
Bij de nieuwbouw wordt geen rekening gehouden met de verhuur aan 
derden, omdat dit leidt tot een verhoogde huurprijs omdat BTW-aftrek 
meestal niet mogelijk is.  
Ondanks dat verhuur aan derden geen kerntaak van Baanbrekers is, is 
ASVZ een uitzondering hierop. Zij maken al jaren gebruik van de ruimte 
(ca. 430 m2) voor arbeidsmatige dagbesteding waar ca. 30 mensen 
werkzaam zijn. Hierover worden oriënterende gesprekken gevoerd.  
Uitgangspunt is dat voor ASVZ wel m2 worden meegenomen in de 
programmering.     
 
- Flexfactor aanpassen naar aanleiding van coronaontwikkelingen: 
Bij de uitwerking van PvE wordt uitgegaan van een flexfactor 0,6. 
 
- Financieel: 
JvdB verwijst naar de vorige fase. Zo is bij de eerste financiële 
doorrekening al uitgegaan van een sober en doelmatig gebouw met name 
ook functioneel en efficiënt.  
Deze uitgangspunten houden we aan, we streven naar gunstige 
exploitatielasten, verder onderzoek naar wat de grondopbrengsten zijn 
en toetsen in de markt wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn om de  
herontwikkelingsmogelijkheden te bekijken. Om een beter beeld hiervan 
te krijgen worden makelaars ingeschakeld.  
 
-Bereikbaarheid : 
M.n. voor de doelgroep maar ook voor bezoekers is bereikbaarheid, ook 
d.m.v. het openbaar vervoer en de fiets, belangrijk. 
 
- Duurzaamheid:  
GPR score van 7,5 BENG (bijna energie neutrale gebouwen) maar 
voorbereid op ENG (energie neutraal gebouwen). 
 
- Circulariteit: 
 Het streven is naar zoveel mogelijk budgetneutrale circulaire 
oplossingen. Gezien het ingeschatte kostenaspect wordt circulariteit niet 
als een harde eis gezien.  
 
- Kwaliteit:  
Focus op jaarlasten in plaats van investeringskosten. Je gaat niet kijken 
wat je éénmalig moet investeren maar opnemen in de begroting wat je 
over een aantal jaren moet investeren. 
Afgesproken wordt om dit verder niet breed te communiceren om 
eventuele nadelige gevolgen tijdens de aanbestedingsfase te voorkomen.   
 
- Natuurinclusief bouwen: 
Haalbare en budgetneutrale oplossingen direct meenemen, rekening 
houden met schaduwplekken en toepassingen van groen. 
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- Modulaire bouw: 
Dit wordt meegenomen als uitgangspunt in het technisch Programma van 
Eisen zowel bij de productiefaciliteiten als bij het kantoordeel.  
 
- Positionering van het gebouw: 
Aan welke kant van het huidige perceel ga je bouwen?  
Er blijft een gedeelte van het huidige perceel over voor verkoop en dat is 
ook nodig om de business case rond te krijgen.  
Er zijn 2 opties: 
- aan de oostkant richting woonwijk Zanddonk); 
- aan de westkant (sluit aan waar de bedrijvigheid al zit). De voorkeur 
heeft de kant van de woonwijk Zanddonk ook i.r.t. bereikbaarheid. 
Dit vraagstuk zal ook worden meegenomen richting de in te schakelen 
makelaar (zie hiervoor ook onder “Financieel”).  
 
AvO heeft inmiddels Roel van Gurp, directeur/bestuurder van Casade, 
gesproken over de plannen van de mogelijke realisatie van zogenaamde 
“Skeave Huse”. Dit zijn woonplekken voor mensen die niet in een 
normale woonwijk gehuisvest kunnen worden, de bedoeling is 
uiteindelijk dat  deze mensen doorstromen naar een normale woonwijk. 
Dit staat nog in de kinderschoenen, en nog niet iets is waar we in onze 
plannen vanuit kunnen gaan. En het is nog maar de vraag of het veel gaat 
opbrengen.  
 
MU gaat een aantal dingen uitzoeken: 
- zichtbaarheid, bereikbaarheid (voorkeur tegen Zanddonk aan) en 
synergie met Gemeentewerf (aan de andere kant). Hierbij zullen ook de 
financiële consequenties aandacht krijgen. De opties worden inzichtelijk 
gemaakt en op basis daarvan kan een keuze gemaakt worden. 
De hoogte van de opbrengst van het gedeelte wat wij afstoten is een 
belangrijke factor. 
Zoals eerder afgesproken wordt hiervoor een makelaar ingeschakeld. 
 
Het vervolg: 
- het uitwerken in detail scenariostudie inclusief kostenraming; 
- stand van zaken presenteren in Algemeen Bestuur op 28 juni 2021 door  
   MU en JvdB; 
- concept rapportage opstellen (september 2021); 
- slotoverleg in Stuurgroep; 
- informatiebijeenkomst gemeenteraden (voor 18 oktober 2021); 
- besluitvorming door Algemeen Bestuur (18 oktober 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) De actie-en besluitenlijst van 27 mei 2021 wordt vastgesteld.  
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
b) actielijst 
Actiepunt 3 => afspraken maken met griffiers is afgerond. 

 

 

JR 

4. Terugblik informatiebijeenkomst met gemeenteraad Waalwijk en 

 Loon op Zand 

De presentaties aan de gemeente Waalwijk en Loon op Zand zijn goed 

verlopen en hebben weinig nieuwe inzichten opgeleverd. Het waren 

prettige bijeenkomsten, vergelijkbaar als bij de gemeente Heusden.  

 

5. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen 

hartelijk bedankt. 

Donderdag 5 augustus van 13:00 tot 14:30 uur is het volgende overleg. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 5 augustus 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

Aanwezig:          Ronald Bakker, voorzitter stuurgroep, wethouder gemeente Waalwijk  RB 

  Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

  Wim Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand    WV    

  Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

  Thomas Vullings (Thomas Architecten)      TV 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

Afwezig m.b.v.v.: Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

 

Locatie:  Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

    Mireille Uhlenbusch (HEVO) en Thomas Vullings (Thomas Architecten) 

    sluiten aan i.v.m. agendapunten 2 en 3. Er volgt een korte  

    voorstelronde.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Presentatie stand van zaken verdiepingsonderzoek HEVO  
MU (HEVO) en TV (Thomas Architecten) geven een presentatie over de 

stand van zaken van het verdiepingsonderzoek.  

 

Hierbij zijn de volgende zaken uitgewerkt: 

• De resultaten van de wensen en bedenkingensessie van 18 juni 

2021 zijn vertaald naar concrete ambities en uitgangspunten;  

• Op 28 juni 2021 is hierop een toelichting gegeven aan het 

Algemeen Bestuur van Baanbrekers; 

• Een massastudie is uitgevoerd door Thomas Architecten; 

• Voor de inschatting van de grondopbrengsten is Staete 

makelaars ingeschakeld. De verwachte grondprijs voor de locatie 

aan de Zanddonkweg ligt tussen de € 125 en € 150 per m2 

exclusief btw. De verwachting van Staete makelaars is dat er op 

korte termijn geen grond wordt uitgeven in Waalwijk. 

 

Naar aanleiding van de gevoerde discussie heeft de Stuurgroep de 
volgende besluiten genomen: 
- Gekozen wordt om optie A verder uit te werken met de volgende 

 aandachtspunten: 

• Rekening houden met Kiss & Ride-zone, dit is ruimte die je nodig 

hebt voor het stallen van busjes voor met name 

groepsdetacheringen. Mensen verzamelen zich daar en worden 

‘s morgens met busjes naar hun werkplek gebracht, en komen 

 ‘s avonds daar weer terug; 

• Onderzoek naar het beter benutten van de hoogte, zodat 

compacter gebouwd kan worden waardoor de footprint kan 

worden verkleind;  

• Ingang aan de Zanddonkweg, niet aan de Bachlaan; 
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• VRI (verkeersregelinstallatie) om te zorgen voor een veiligere 

overgang bij de Bachlaan; 

• Parkeerbeleid: parkeren voor medewerkers en bezoekers 

gescheiden houden. De voorkeur gaat uit naar parkeerplaatsen 

voor medewerkers zoveel mogelijk uit het zicht te laten, zodat 

deze minder opvallen. En parkeergelegenheid voor bezoek zo 

veel mogelijk te positioneren aan de voorkant. 

        De parkeerplaatsen worden het meest gebruikt door de  

                medewerkers op kantoor. We houden rekening met een  

                flexfactor van 0,6, dus dat betekent dat het autoverkeer voor 

                medewerkers minder wordt. We gaan kijken of alle 

                parkeerplaatsen nodig zijn. 

                Bij het terugdringen van het parkeerbeleid kunnen we       

                ervoor kiezen de parkeerplaatsen voor groen te gebruiken en 

                eventueel in de toekomst te gebruiken voor uitbreiding.          

                Een geopperd idee om ondergronds te parkeren wordt niet  

                verder uitgewerkt vanwege de enorm hoge kosten; 

• Variant A is het meest gunstig t.a.v. de productie (kunnen we zo 

laten), de hoge milieueisen, de fasering vanuit de bouw en de 

tijdelijke huisvesting. 

 
- M.b.t. communicatie richting het AB op 18 oktober 2021: 

• De Stuurgroep heeft de voorkeur voor de positie van optie A te 
gaan kiezen, en daar te kijken hoe we dit kunnen indikken, welke 
functies naar boven kunnen, wat wel en niet gewenst is, studie 
naar langzaamverkeerroutes etc., het positioneren van 
parkeerplaatsen en een heldere structuur zowel intern als 
extern.  

• De opties B, C en D worden niet verder verdiept, deze zullen wel 
kort aan de AB leden worden voorgelegd. In vogelvlucht zullen 
we laten zien welke varianten zijn onderzocht en aangeven  
welke redenen er zijn geweest dat er voor variant A gekozen is.  

• Zoals toegezegd in de AB vergadering van 28 juni jl. moeten we 
met name het financiële verschil laten zien tussen BENG (Bijna 
Energieneutrale Gebouwen) en ENG (Energieneutrale 
Gebouwen). 

 
Verder wordt afgesproken niet meer te spreken over de sponsruimte, 
maar over toekomstige uitbreiding. Als er ruimte nodig is, dan zullen wij 
dit extern creëren. 
In de bouw zal wel rekening gehouden worden met voorzieningen welke 
nodig zijn voor eventuele toekomstige uitbreidingsmogelijkheden die 
structureel zijn.  
 
N.a.v. deze bijeenkomst wordt een verdere verdiepingsslag gemaakt met 
een exacte doorrekening i.r.t. o.a. de opbrengsten. De definitieve 
rapportage gaat richting het Algemeen Bestuur voor de vergadering op 
18 oktober 2021. 
 
De presentatie wordt verzonden naar de stuurgroepleden. 
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 Vaststellen volgend stuurgroepoverleg 
Volgend stuurgroepoverleg is vrijdag 3 september 2021 van  
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09:00 tot 10:30 uur. MU is dan op vakantie, JvdB kan wel aanwezig zijn. 
En op 1 oktober van 09:00 tot 10:30 uur staat een stuurgroepoverleg 
gepland. 

3. 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) De actie-en besluitenlijst van 18 juni 2021 wordt vastgesteld.  
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
b) actielijst 
Actiepunt 3 (contact opnemen met Belastingdienst over BTW vraagstuk) 
en actiepunt 4 (huurcontract ASVA/overleg financiële afdeling), deze 
kunnen van de actielijst af. Intern is de zaak uitgezocht, de eerder 
gemaakte afspraken met de Belastingdienst over de huidige situatie 
blijven gehandhaafd. 
Voor de nieuwbouw moeten we met de Belastingdienst afspraken maken 
m.b.t. de BTW aftrek over het te verhuren deel van de bouw. Met ASVZ is 
inmiddels gesproken en aangegeven dat bij de nieuwbouw BTW in 
rekening moeten worden gebracht over de huur. Een gespreksverslag 
hiervoor is opgesteld. 
T.z.t. zal nog inzichtelijk gemaakt moeten worden wat de hoogte van de 
huur moet bedragen als onderdeel van de business case van 
Baanbrekers/ASVZ. 

 

 

JR 

4. Mededelingen & Rondvraag 

a) 12 oktober 2021 om 19:00 uur bijeenkomst met de raden 

Op dinsdag 12 oktober worden de drie gemeenteraden tegelijk 

uitgenodigd bij Baanbrekers. De intentie is een programma te maken en 

de raden in hoofdlijnen mee te nemen in wat we tot nu toe hebben 

gedaan. Met een kleine rondgang door de gebouwen kunnen we laten 

zien hoe het erbij staat. MU en JvdB en de leden van de Stuurgroep zullen 

hierbij aanwezig zijn.  

Een uitnodiging via Outlook zal worden verstuurd.  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen 

hartelijk bedankt. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 3 september 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

Aanwezig:          Ronald Bakker, voorzitter stuurgroep, wethouder gemeente Waalwijk  RB 

  Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

  Wim Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand    WV    

  Jeannette Verhoofstadt, lid AB, gemeente Heusden, plv.     JV 

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Joris van de Berg (HEVO)        JvdB 

  Thomas Vullings (Thomas Architecten)      TV 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

Afwezig m.b.v.v.: Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

 

Locatie:  Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

    Joris van de Berg (HEVO) en Thomas Vullings (Thomas Architecten) 

    sluiten aan i.v.m. agendapunt 2. Er volgt een korte  

    voorstelronde. Jeannette Verhoofstadt sluit aan i.v.m. afwezigheid van  

    Erika van Gessel en Niek Burg voor het financiële gedeelte. 

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Vervolg stand van zaken verdiepingsonderzoek HEVO  
Op 5 augustus jl. heeft Thomas Vullings van Thomas Architecten de 

massastudie met de vier varianten gepresenteerd aan de stuurgroep, 

waarbij de voorkeur is uitgesproken voor variant A. Deze variant is 

bouwen op de hoek Bachlaan met de ingang aan de Zanddonkweg.  

In de maand augustus heeft er een verdiepingsslag plaatsgevonden op 

het ruimteprogramma en de mogelijkheid om functies te stapelen om de 

footprint te verkleinen. 

JvdB en TV lichten, a.d.h.v. een presentatie, de aangepaste massastudie 

van variant A toe. Zij geven ook een toelichting op de financiële gevolgen 

toelichting en er wordt een doorkijk gegeven op het vervolgproces.  

M.n. over de volgende punten heeft er nadere discussie binnen de 

Stuurgroep plaatsgevonden. 

• Variant A van de massastudie is verder uitgewerkt, waarbij de 
footprint van het gebouw is verkleind en meer gebruik is 
gemaakt van de hoogte die het bestemmingsplan biedt (12 
meter). 

• Voorstel is om de productiefaciliteiten over twee verdiepingen te 
spreiden en bij de opslag een groetere vrije hoogte te hanteren. 

• Particulieren die komen laden en lossen bij Twiddus kunnen 
gebruik maken van dezelfde route als leveranciers. Door de 
relatief lage frequentie vormt dit geen belemmering voor de 
verkeersstromen noch de verkeersveiligheid. 

• Aandachtspunt is de veiligheid bij de fietsoversteekplaats bij de 
Bachlaan, mogelijk kan een VRI hier een oplossing zijn. Dit is ook 
nu reeds een aandachtspunt. RB geeft aan dat hij ook Verkeer in 
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zijn portefeuille heeft en dat hij dit binnen zijn gemeente 
Waalwijk bespreekbaar zal maken.  

• In de op te leveren rapportage moet bij de opbrengsten ook 
gemotiveerd beschreven worden of dit met of zonder opstallen 
is. Het lijkt financieel gunstiger om zoveel als mogelijk te 
verkopen inclusief bestaande opstallen. Het blijft echter altijd 
afhankelijk van de vraag.  
Het achterste deel bij Twiddus (gebouw 4) wordt verhuurd aan 
de gemeente Waalwijk voor hun gemeentewerf. RB gaat contact 
opnemen met Liesbeth de Bruijn van de gemeente Waalwijk om 
na te gaan in hoeverre de gemeente  Waalwijk geïnteresseerd is 
in een overname van het achterste deel. 
JOE zoekt uit wat de contractuele verplichtingen zijn m.b.t. de 
gehuurde (strook naast Albaca en stuk van de gemeentewerf 
voor WML-F) en het verhuurde deel van gebouw 4 voor de 
gemeente Waalwijk. 
 

Richting het Algemeen Bestuur worden moeten tenminste de volgende  
zaken expliciet aandacht krijgen in de op te stellen rapportage: 

• De verschillende varianten inclusief de motivatie voor variant A. 

• Aanvullende investering van BENG naar ENG: ca. € 990.000,00 
met een besparing van ca. € 28.000 per jaar door het vervallen 
van energiekosten voor de gebouwgebonden installaties. De 
terugverdientijd is ca. 35 jaar, zonder invloeden van 
prijsstijgingen, financieringskosten en afhankelijk van de 
ontwikkeling van de energieprijs. 

• De speelgoed- en voedselbank worden niet in de bouw 
meegenomen omdat verhuur aan deze partijen niet tot onze 
core business behoort. Daarnaast zal de huur hoger worden 
i.v.m. marktconformiteit en BTW toeslag. 

• Helderheid over BTW waarbij onderscheid te maken is tussen 
bouwen voor eigen gebruik en bouwen voor (onder-)verhuur.  

. 
Het vervolg na dit stuurgroepoverleg: 

• Uitwerken van de voorkeursvariant in een bondige concept 
rapportage. 

• Concept rapportage op 27 september naar de stuurgroep sturen. 

• Concept rapportage bespreken in de stuurgroep van 1 oktober. 

• Verwerken van de reacties van de stuurgroep op 1 oktober (na  
                de stuurgroepvergadering). 

• Definitieve rapportage is beschikbaar op 1 oktober voor de 
verzending van de stukken voor de vergadering van het Dagelijks 
Bestuur op 8 oktober a.s. en voor de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op 18 oktober. 

• Bijpraten met de gemeenteraden van de drie gemeenten op  
12 oktober (avond). 

• Vergadering met Algemeen Bestuur inclusief besluitvorming op 
18 oktober. 
 

Ten slotte vraagt AvO hoe de planning er globaal uitziet na een akkoord 
van het AB. 
Door JvdB wordt de planning grofweg geschetst, wat op hoofdlijnen 
inhoudt: 

• Na de besluitvorming in oktober nog enkele maanden nodig om 
de definitiefase af te ronden. 
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• Start begin volgend jaar met de selectie van het ontwerpteam, 
dit gaat waarschijnlijk deels Europees en deels meervoudig 
onderhands (afhankelijk van de hoogte van het honorarium); 
verwachting medio juni 2022 gereed. 

• Het ontwerpteam heeft waarschijnlijk een jaar nodig om te 
komen tot een aanbestedingsgereed bestek (Technisch 
Ontwerp) gereed medio 2023. 

• Op basis van het technisch ontwerp kan een aannemer 
geselecteerd worden. Een gedeelte van deze Europese 
aanbestedingsprocedure - de selectiefase - kan gelijktijdig met 
het ontwerptraject, planning eind 2023.Voor de gunningsfase 
moet het bestek wel gereed zijn; 

• Als alles goed verloopt kunnen medio oktober 2023 de 
uitvoerende partijen gecontracteerd worden, waarna de 
realisatiefase start. 

• Verwachting is dat de realisatiefase circa 1,5 jaar duurt van 
werkvoorbereiding tot en met oplevering. Oplevering komt nu 
uit rond februari 2025. 

Hevo gaat nog een planning opstellen waarin het bovenstaande nader 
wordt uitgewerkt. 
 
De presentatie wordt verzonden naar de stuurgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 5 augustus 2021. 
 
N.a.v. de actie-en besluitenlijst van 5 augustus: 

• op pagina 2 => VRI (verkeersregelinstallatie): dit is geen 
onderdeel van het herhuisvestingproject. Het is wel belangrijk 
dat hier aandacht voor gevraagd wordt. RB pakt dit verder op en 
zal dit bespreken met een verkeersdeskundige, die verder actie 
zal ondernemen. Ook zal RB een toelichting geven dat het om 
een bijzondere situatie gaat, namelijk fietsverkeer met 
kwetsbare mensen. 

Na een aantal tekstuele aanpassingen wordt de actie-en besluitenlijst van 
5 augustus 2021 vastgesteld. 
  
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst 
De actielijst wordt geactualiseerd.  

 

 

 

 

RB 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 

4. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen 

hartelijk bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 22 april 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.  
 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen: Geen 
 

b. Ingekomen stukken: 
1. Reactie DB op vraag Participatieraad en beantwoording vragen over huisvesting 

De raad wil graag een aanvullend gesprek met de directeur hierover. De secretaris zal een afspraak regelen 
tussen de directeur, de heer Huibers en mevrouw Bakker.       

2. Krantenartikel en vragen lijst Pouw 
De secretaris licht toe dat ze mevrouw Pouw heeft gesproken over deze vragen. De raad spreekt over de 
vragen en geeft de secretaris input om deze te beantwoorden.  
De raad bespreekt het idee om een flyer mee te sturen met een ROF-je en de flyer te verstrekken bij de 
intake. De secretaris zal de communicatieadviseur inschakelen voor het ontwerp van de flyer. 
Verder is het lastig om leden te vinden omdat niet alle Baanbrekers-cliënten geïnteresseerd zijn in het 
lezen van veel stukken of hier toe in staat zijn en de rol beangstigend kan zijn. 
 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 18 maart 2021 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris licht de stand van zaken op de diverse PMC’s toe. Daarnaast is door het MT naar aanleiding 
van een advies vanuit de projectgroep Organisatiestructuur, een voorgenomen besluit over de 
hoofdstructuur van Baanbrekers genomen. 
 
De structuur wordt aangepast naar drie bedrijfsonderdelen: 
o Bedrijfsvoering & Control 
o Re-integratie, Participatie & Inkomensondersteuning 
o Werken & Leren  
 
Het onderdeel Werken & Leren bestaat uit een samenvoeging van het Werkbedrijf, WML Facilitair en de 
Werkpool. 
 

 

5 Uitvoering Tozo en Tonk 

De stand van zaken zal na de DB-vergadering van 7 mei worden nagezonden. 

 

6 Ontwerpbegroting 

De voorzitter vraagt waar de salariskosten als gevolg van boventalligheid door de sluiting van de PMC’s 
Cleanroom en Wasserij uit bestaan. De secretaris licht toe dat dit gaat om de vier reguliere medewerkers 
die boventallig zijn geworden en voor wie via een outplacementtraject ander werk gezocht wordt. 
 

 

7 Verslag en bevindingen van Wijbe in het transferium 

De heer Neisingh vertelt over de twee bijeenkomsten die hij bij Baanbrekers heeft gehad om mee te 
denken over de inzet van het transferium. Hij is positief over deze bijeenkomsten. 
Hij geeft aan dat hij de ruimte van het transferium deprimerend vindt en zeker niet inspirerend. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn veel leuke ideeën opgehaald zoals: 
- het inzetten van het transferium als een kennisoverdrachtcentrum dat aansluit bij integrale 
ketenbenadering.  
- het inschakelen van zzp’ers in om workshops te geven in het transferium.  
- het transferium inrichten met verschillende werkzaamheden. 
- het WMO-loket een plaats te geven in het transferium. 
- uitleg te geven over gezonde levensstijl. 
- het inrichten van een repair café. 
- het vergroten van digitale vaardigheden en het aanpakken taalachterstanden.  
23 april is de volgende bijeenkomst. 
De raad vindt het mooi dat deze ideeën vooral gericht zijn op het inspireren en in beweging brengen van de 
cliënten. 
 

 

8 Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 10 juni 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 en mevrouw Bakker 
hebben zich afgemeld voor deze vergadering.  
 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen:  
1. De voorzitter vertelt dat hij door twee belanghebbenden is benaderd over hun ervaring met 

Baanbrekers. Eén van hen heeft problemen gehad met de Tozo in verband met de 
belastingaangifte. Hierover heeft contact plaatsgevonden met verschillende functionarissen 
vanuit Baanbrekers. De raad bespreekt deze casus en geeft aan dat zij niet op individuele 
gevallen in kan gaan.  
De voorzitter licht de casus van de andere belanghebbende toe. De huidige stand van zaken is 
bij hem niet bekend. De secretaris vraagt deze na en informeert de voorzitter hierover.  

2. De voorzitter vertelt dat hij met mevrouw Bakker een gesprek heeft gehad met de directeur. 
Dit was een prettig gesprek waarin namens de raad is aangegeven dat zij graag vooraf 
meegenomen wil worden bij besluiten. Daarnaast is gesproken over de werving van nieuwe 
leden voor de participatieraad. Een dergelijke afspraak met afgevaardigden van de raad en de 
directeur zal voortaan twee maal per jaar plaatsvinden. 

 
b. Ingekomen stukken: Geen 

 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 22 april 2021 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 Koers ‘Kom in beweging’ stand van zaken 

De secretaris deelt mede dat het voorgenomen besluit over de hoofdstructuur van Baanbrekers is omgezet 
in een definitief besluit. Het vervolgonderzoek naar de fijnstructuur start binnenkort. Daarnaast licht ze toe 
dat de derde en tevens laatste voortgangsrapportage van de In-bewegingkoers in de besturen is 
behandeld. Voortaan zal informatievoorziening hierover via de reguliere bestuursrapportages plaatsvinden. 
 

 

5 Uitvoering Tozo en Tonk 

De stand van zaken Tozo en Tonk is toegezonden. De secretaris licht toe dat de Tonk verruimd zal worden. 
Het bedrag van € 400,- wordt losgelaten. Daarnaast is de hardheidsclausule explicieter gemaakt waardoor 
mensen eerder van de regeling gebruik kunnen maken. 
 

 

6 Flyer werving leden participatieraad 

De flyer bevat nu veel tekst, die simpeler en beknopter kan. De tekst dient echter wel het niveau te hebben 
dat aansluit bij dat van iemand die interesse heeft in de participatieraad.  Iemand moet immers wel in staat 
zijn de stukken te lezen die de participatieraad voor ogen krijgt. 
 
De raad adviseert enkele aanpassingen: 

- Bij het kopje Onafhankelijk adviseren de zinsneden ‘dat zijn er te weinig’ en ‘voldoende sterkte’ 
eruit halen  

- Ook maximaal 4 leden eruit halen. Er is behoefte aan uitbreiding van de raad, geen aantal noemen. 
- In de kop de term uitkeringsgerechtigden aanpassen 
- Met als doel om-> woordje om weghalen 

De secretaris zal de aanpassingen doorvoeren en de aangepaste versie opnieuw verspreiden. 
 

 

7 Verslag en bevindingen van Wijbe in het transferium 

De heer Neisingh is inmiddels bij drie bijeenkomsten geweest mbt de inzet van het transferium. 
De bevindingen van deze bijeenkomsten zijn gepresenteerd aan functionarissen van Baanbrekers. 
De secretaris vraagt na op welke manier dit een vervolg krijgt. 
 

 

8 Cliëntcommunicatie (werkwijze werkgroep) 

De secretaris vertelt dat de werkgroep Cliëntcommunicatie binnenkort start. Het advies vanuit de raad is 
dat de communicatie simpeler, beknopter en in leesbare taal kan. 
Met de raad wordt afgesproken dat de participatieraad als leesgroep wordt betrokken. De brieven worden 
gebundeld per vijf toegestuurd zodat de raad deze kan bekijken. De raad zal met één uniforme reactie 
hierop komen. 
De secretaris bespreekt dit met de kartrekker van de werkgroep. 
 

 

9 Rondvraag en sluiting 

De secretaris vertelt dat zij binnen Baanbrekers een andere functie gaat vervullen. De heer Van Amelsvoort 
zal haar taken overnemen. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Postbus 15 

5140 AA  WAALWIJK 

 

Onderwerp 
Begroting 2022 

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

24 september 2021 

Ons kenmerk 

C2284457/4936732  

Uw kenmerk 

Bestuur/NB/begroting 2022 

Contactpersoon 

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

Telefoon 

(06) 52 79 40 14 

Email 

jdarwinkel@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 

uitgangspunt. 

 

Financieel Toezicht 

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 

toezicht. 

 

Uw gemeenschappelijke regeling heeft de verantwoordelijkheid om een 

begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar 

besluiten wij, op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of 

uw regeling voor het komende begrotingsjaar onder repressief of preventief 

toezicht valt. Op basis van artikel 35 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen is dit artikel van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Criteria waaraan wij toetsen 

Wij hebben uw begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 beoordeeld 

volgens de methodiek van risicogericht en proportioneel financieel toezicht. 

Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de jaarrekening 2020 betrokken. 

 

Oordeel 

De door u vastgestelde begroting 2022 en de bijbehorende meerjarenraming 

2023-2025 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de begroting 

2022 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschappelijke regeling 

is daarom voor het begrotingsjaar 2022 het normaal geldend repressief toezicht 



 

 

 

Datum 

24 september 2021 

Ons kenmerk 

C2284457/4936732 
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van kracht. Hierbij behoort dat u begrotingswijzigingen 2021 binnen twee 

weken na vaststelling alleen ter kennisname aan ons inzendt. 

 

Toezichtbevindingen 

Uit ons onderzoek blijkt dat uw begroting 2022 voldoet aan het wettelijk 

criterium van structureel en reëel evenwicht. Naar aanleiding van ons onderzoek 

hebben wij geen opmerkingen. 

 

Tot slot 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.P. Darwinkel 

van ons team IBT financieel toezicht. Hij is op maandag tot en met vrijdag tijdens 

kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 40 14. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw dagelijks bestuur gestuurd. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 28 juni 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 P. van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden  

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

                             De heer J. van den Hoven, wethouder gemeente Waalwijk  

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

                             De heer J. van Groos plv. lid AB, raadslid gemeente Waalwijk 

De heer W. Veldkamp, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

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

De heer G. van Kleij, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand 

Mevrouw S. van Huijgevoort, beleidsadviseur Baanbrekers 

(verslaglegger)  

 

Gasten:  

Mevrouw Uhlenbusch en de heer van den Berg van HEVO in verband met agendapunt 1. 

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

 

Afwezig m.b.v.v.: de heer H. van Tuyl, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk; De heer F. van Wel, lid 

AB, wethouder gemeente Loon op Zand 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

a) Toelichting van HEVO in verband met de herhuisvesting 

Mevrouw Uhlenbusch, extern projectleider vanuit HEVO, geeft een presentatie aan het AB over de 

stand van zaken van het project herhuisvesting Baanbrekers. Hierin wordt het verdiepingsonderzoek, 

dat in de zomerperiode zal plaatsvinden, toegelicht.  

 

De planning van het verdiepingsonderzoek is als volgt: 

1. In detail uitwerken van de scenariostudie inclusief kostenraming 

2. Conceptrapportage opstellen (september 2021) 

3. Slotoverleg in Stuurgroep herhuisvesting 

4. Besluitvorming door Algemeen Bestuur (18 oktober 2021) 

De heer van Oudheusden vult hierop aan dat, voordat het definitieve besluit aan het AB wordt 

voorgelegd, de drie gemeenteraden hierover worden geïnformeerd. Indien mogelijk zal dit gebeuren 

op locatie bij Baanbrekers. 

 

De heer Brekelmans noemt dat volgens het Bouwbesluit per 1 januari 2021 alle nieuwbouw minimaal 

moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG), maar liefst zo veel 

mogelijk aan de eisen voor Energieneutrale Gebouwen (ENG). Hij vraagt in hoeverre voldaan wordt 

aan de eisen die gesteld worden en hoe de gemeenten omgaan met de voorbeeldfunctie die zij 

hierin hebben? 

Mevrouw Uhlenbusch geeft aan dat inderdaad minimaal aan de eisen voor BENG voldaan dient te 

worden. Het plan voor het gebouw van Baanbrekers gaat een stapje verder. De eisen waaraan 
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voldaan zal worden, liggen tussen die van BENG en ENG in. Enkele zaken, zoals gevels en beglazing 

worden al afgestemd op de eisen voor ENG zodat op een later moment (na 10-15 jaar) ook nieuwe 

toepassingen kunnen worden verwerkt in het gebouw om aan de eisen voor ENG te voldoen. 

 

Mevrouw Verhoofdstad vraagt of er ook gekeken is naar andere slimme oplossingen in het kader van 

innovatie om nu al mee te nemen voor de toekomst? 

De heer Van Oudheusden licht toe dat er met betrekking tot de huisvesting drie scenario’s zijn 

onderzocht. Het scenario dat nu verdiept wordt, is dat van nieuwbouw op de huidige locatie. In de 

plannen wordt alles waarvan we nu al weten dat Baanbrekers ermee te maken krijgt zo goed als 

mogelijk meegenomen, met inachtneming van de financiële gevolgen. Op dit moment zijn qua 

innovatie geen zaken bekend die ingepast zouden moeten worden in eventuele nieuwbouw. 

 

De heer Van den Hoven noemt de voorbeeldfunctie vanuit gemeenten om vanaf nu nieuwbouw te 

bouwen die voldoet aan de eisen van ENG. Hij vraagt wat het kostenverschil is tussen bouwen 

conform de eisen van ENG of conform die van BENG, met voorbereiding naar die van ENG? 

Mevrouw Ulhenbusch geeft aan dat dit ongeveer 100 euro per vierkante meter zal zijn. Dit verschil 

heeft met name te maken met het realiseren van zonnepanelen. HEVO zou de kostenraming op 

beide scenario’s, zowel voor de eisen van BENG als ENG uit kunnen schrijven. De heer Van Hoven 

geeft aan dat dit heel prettig zou zijn, zowel voor het AB als voor de gemeenteraden. 

Daarnaast vraagt de heer Van den Hoven of circulair bouwen volledig wordt meegenomen in de 

plannen van de stuurgroep? Mevrouw Uhlenbusch antwoordt dat dit niet als harde eis wordt 

gesteld. De reden hiervan is dat dit tot hoge kosten zou leiden en het circulair bouwen momenteel 

nog volop in ontwikkeling is. In de plannen wordt het circulair bouwen nu zo veel mogelijk 

gerealiseerd, op een pragmatische manier.  

 

De heer Bakker concludeert dat gesproken is over het verschil tussen voldoen aan de eisen van BENG 

en ENG en over circulair bouwen. De keuzes hierin hangen samen met de kosten die daaraan 

verbonden zijn en de wens van de stakeholders van Baanbrekers om de huisvestingslasten niet te 

zeer op te laten lopen.  

De heer Bakker dankt mevrouw Ulhenbusch en de heer Van den Berg voor de presentatie. 

 

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) Brief Provincie N-B: interbestuurlijk toezicht: producten 2021 

Het AB besluit kennis te nemen van de brief van de provincie Noord-Brabant: interbestuurlijk toezicht: 

producten 2021.  

 

c) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 16 april 2021 

Het AB besluit kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep herhuisvesting d.d. 16 april 2021. 

 

d) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d.7 mei 2021 

Het AB besluit kennis te nemen van het verslag van de stuurgroep herhuisvesting d.d. 7 mei 2021. 
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3. Verslag en besluitenlijst AB-vergadering  

a) Conceptverslag AB-vergadering d.d. 17 mei 2021 

N.a.v.: 
De heer Van Groos deelt namens de heer Van Tuyl met betrekking tot pagina 2 van het verslag mede, 
dat de heer Van Tuyl nog in gesprek is over de min- of meerwaarde van de activa of passiva bij 
uittreden van gemeenten. De heer Van Groos vindt verder dat het wel heel lang duurt om tot een 
nieuwe verdeelsleutel te komen. 
Daarnaast merkt hij op dat in het verslag (pagina3/4) staat dat de rapportage over de In-
bewegingkoers de laatste is en hij ervanuit gaat dat de besturen via de gebruikelijke rapportages op 
de hoogte zullen worden gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de koers. 
De heer Bakker geeft aan dat dit inderdaad zo zal gebeuren. 
De heer Van Groos geeft aan dat hij het wel vrij snel vindt om te stoppen met deze rapportages, 
omdat in de vorige bestuursperiode de nieuwe koers en diverse bezuinigingsopties zijn bedacht. Hij 
merkt op dat de koers en deze opties nog niet volledig uitgevoerd zijn. 
De heer Bakker licht toe dat, na veel discussie in de besturen, is besloten dat in de 
bestuursrapportages over de slimmer opties/verbetermaatregelen gerapporteerd zal worden als 
deze gerealiseerd zijn.  Daarnaast geeft hij aan dat de heer Van Tuyl inderdaad met de financiële 
medewerkers van de gemeente Waalwijk in gesprek is over de kwestie rondom min- of meerwaarde 
van activa. De heer Van Oudheusden biedt de heer Van Tuyl, via de heer Van Groos, de mogelijkheid 
om hierover ook een keer met de financiële medewerkers van Baanbrekers te spreken. De heer Van 
Groos zal dit als zodanig kenbaar maken. 
De heer Van Hamond vraagt wanneer er een wijziging van de GR komt nu de verdeelsleutel op zich 
laat wachten? 
De heer Bakker geeft aan dat het AB door middel van een verklaring op de hoogte is gebracht over 
de reden waarom de wijziging van de GR niet in de raden is behandeld. Hij hoopt na het zomerreces 
een definitief voorstel in het AB te kunnen brengen. 
De heer Van Hamond vraagt zich af of de oude verdeelsleutel nu ook in 2021 toegepast wordt? De 
heer Bakker antwoordt dat het oorspronkelijke voorstel was om de verdeelsleutel met 
terugwerkende kracht in te voeren. Ook nu zou dit nog kunnen gebeuren, maar dit is afhankelijk van 
het definitieve voorstel. 
 
Het verslag van de AB-vergadering van 17 mei 2021 wordt vervolgens vastgesteld. 
 
b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering d.d. 17 mei 2021 
De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 17 mei 2021 wordt vastgesteld. 
 
c) Concept termijnkalender AB van 28 juni 2021 

De termijnkalender d.d. 28 juni 2021 wordt vervolgens vastgesteld. 
 

4. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Baanbrekers 

De heer Van Groos merkt op dat de weerstandratio onder de 1 uitkomt. De provincie heeft vorig jaar 

aangegeven dat dit niet kan. De heer Van Groos heeft begrepen dat er vanuit Baanbrekers contact is 

geweest met de provincie, maar heeft vanuit de provincie geen schrijven gezien dat een ratio onder 

de 1 acceptabel is omdat gemeenten garant staan. Hij gaat er van uit dat de weerstandratio boven 

de 1 uit zou moeten komen en vraagt zich af hoe Baanbrekers dit dan gaat doen of volgt er nog een 

bericht vanuit de provincie dat de ratio acceptabel is? 

De heer Van Agt geeft aan dat dit punt al eerder besproken is. Normaal gesproken beoordeelt de 

provincie het eigen vermogen in relatie tot de geïnventariseerde risico’s. Baanbrekers houdt het 

eigen vermogen bewust laag en daarmee komt het weerstandvermogen onder druk te staan. De 

provincie geeft aan dat wanneer het AB besluit dat het weerstandsvermogen lager is dan 1, dan is 
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dat iets dat het AB zelf besluit en is dit een norm die het AB zelf hanteert. De provincie keurt dit niet 

goed of af. 

De heer Van Groos pleit ervoor dat het eigen vermogen hoger wordt gesteld dan 1,2 miljoen dan wel 

de risico’s worden ingeperkt. Hij stelt voor om de risico’s op een andere manier in beeld te brengen 

zodat zowel de extra lasten als de extra baten meegenomen worden. Bijvoorbeeld om bij een hoger 

aantal uitkeringsgerechtigden die extra lasten tot gevolg hebben ook de extra baten vanuit het rijk 

mee te nemen. 

De heer Bakker vraagt zich af of Baanbrekers op dit moment een oordeel heeft van de provincie dat 

er sprake is van een te laag weerstandsvermogen? De heer Van Agt geeft aan dat we dit op dit 

moment niet hebben,  want de provincie heeft deze begroting nog niet gezien. De heer Bakker stelt 

voor de reactie van de provincie af te wachten en indien nodig deze discussie opnieuw te voeren. 

De heer Van den Hoven geeft aan dat hij ook kritisch is op het weerstandsvermogen. Hij wil ook na 

de reactie van de provincie hierop terug komen. 

De heer Bakker vraagt nog verduidelijking: vindt het AB het problematisch dat de provincie de 

weerstandratio te laag vindt of vindt het AB dat Baanbrekers voldoende reserves nodig heeft om 

risico’s af te dekken zonder terug te vallen op de gemeenten? 

De heer Van Groos geeft aan dat hij niet wil dat de provincie als toezichthouder met een negatief 

geluid komt. De heer Bakker zegt toe dat Baanbrekers actief bij de provincie zal navragen hoe zij nu 

oordelen over de weerstandsratio wetende dat de gemeenten garant staan. 

De heer Brekelmans vult aan dat bij Baanbrekers het besluit is genomen om de algemene reserve op 

maximaal 1,2 miljoen te stellen en de gemeenten garant staan. Een hogere ratio leidt tot een hoger 

bedrag aan reserves. Dit wil het AB niet. De provincie zal de garantstelling vanuit de gemeenten 

voldoende vinden. Wellicht zal er wel in de gemeentelijke begrotingen een risico moeten worden 

opgenomen.  

 

Het AB besluit de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.  

 

5. Baanbrekers definitieve jaarstukken 2020 

De heer Van Groos merkt naar aanleiding van de SISA-bijlage bij het accountsverslag op dat deze veel 

fouten en onzekerheden rapporteert. Hij vraagt zich af hoe hij dit moet beoordelen. De heer Bakker 

antwoordt dat dit besproken is met de accountant en dit niet afwijkend is ten opzichte van andere 

organisaties in Nederland. De heer Van Agt vult aan dat hierover in het DB en door medewerkers van 

Baanbrekers met de accountant is gesproken. Dit was een langduriger traject dan andere jaren, 

mede door de Tozo-regeling en onduidelijkheid over de normen waaraan deze getoetst moest 

worden. De accountant heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt, die vervolgens zijn 

geëxtrapoleerd over alle dossiers. De fouten overschrijden de rapporteringsgrens niet waardoor er 

vanuit het Rijk ook geen korting gaat plaatsvinden op de verstrekte budgetten. De accountant heeft 

Baanbrekers nog gecomplimenteerd met de manier van uitvoering van de regelingen ten opzichte 

van andere vergelijkbare organisaties.  

De heer Bakker geeft aan dat dit de reden is geweest dat het accountantsverslag lang op zich heeft 

laten wachten en ook de accountant heeft geworsteld met de afwikkeling van de Tozo in 2020. 

De heer Van Groos geeft aan dat hij een nota van verantwoording mist bij het accountantsverslag. 

Daarin had dit punt naar aanleiding van de SISA-bijlage al beantwoord kunnen worden. Eerdere jaren 

is deze nota wel verstrekt. De heer Van Groos doet het verzoek deze naar het AB te versturen. De 

heer Van Agt geeft aan dat nagekeken worden of deze nota is opgesteld en dan zal deze verstrekt 

worden. De heer Bakker vult aan dat ook nagegaan wordt of deze nota eerdere jaren ook verstuurd 

is. 

Het AB besluit de definitieve jaarstukken 2020 van Baanbrekers vast te stellen. 
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6. Berap I 2021 

Naar aanleiding van pagina 8, waar staat vermeld dat Baanbrekers zich gaat bezighouden met de 

statushouders die een zeer grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vraagt de heer Van Groos zich 

af of Baanbrekers nu een taak van de gemeente overneemt? In de koers is immers bepaald dat 

Baanbrekers zich bezighoudt met mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en de 

gemeenten met de mensen met een grote afstand. 

De heer Bakker licht toe dat de uitvoering van deze inburgeringstaak niet behoort tot het 

standaardpakket maar hier sprake is van een aanvullende dienstverlening op uitvraag vanuit de 

gemeenten. 

De heer Blankers licht toe dat de nieuwe wet Inburgering een andere koers voorschrijft, namelijk dat 

statushouders sneller aan het werk moeten worden geholpen. In de Langstraat hebben we goede 

ervaringen met het HOB-traject, uitgevoerd door Baanbrekers. Dit traject is het vertrekpunt geweest 

om de inburgeringstrajecten waarin werk een grotere rol heeft, vorm te geven, aangevuld met 

instrumenten, zoals taaltrajecten, waarover Baanbrekers niet beschikt. Ook zal er worden 

samengewerkt met Vluchtelingenwerk. Deze inburgeringstrajecten vallen buiten de GR.  

De heer Van Groos geeft aan deze opdracht te blijven volgen. 

Daarnaast vraagt hij zich af waarom de uitvoering van een aantal voorgenomen investeringen wordt 

uitgesteld.  

De heer Van Agt licht toe dat een aantal investeringen vanwege de coronaperikelen zijn 

doorgeschoven.  

De heer Van Hamond vraagt wat er wordt bedoeld met de investering van € 300.000,- met 

betrekking tot de vervanging van werkplekken? 

De heer Van Agt geeft aan dat dit met name te maken heeft met het faciliteren van werkplekken bij 

medewerkers thuis om te zorgen dat medewerkers thuis ook over goede voorzieningen beschikken. 

De heer Van Hamond vindt dit bedrag hoog. De heer Van Agt geeft aan dat dit een optelsom is van 

diverse aspecten. Ook de heer Bakker vult aan dat dit niet alleen werkplekken zijn, maar ook allerlei 

aanpassingen van de software, beveiliging of licenties. 

 

Het AB besluit: 

- kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2021 

- de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen 

 

7. Frauderisicoanalyse 2021 Baanbrekers en gelieerde entiteiten 

Het AB heeft hierover geen opmerkingen. 

Het AB besluit de frauderisicoanalyse 2021 van Baanbrekers en gelieerde entiteiten vast te stellen. 

 

8. Ruelong BV definitieve jaarstukken 2020 

De heer Van Groos merkt op dat er een voorziening moet worden getroffen voor Ruelong terwijl het 

AB van Baanbrekers geen zicht heeft op besluiten die binnen Ruelong genomen worden en wat de 

consequenties hiervan zijn terwijl het risico uiteindelijk bij de gemeente ligt. Daarnaast noemt hij  

dat de omzet harder terugloopt dan de kosten, waardoor de tekorten groter worden.  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat de daling van de omzet enerzijds te maken heeft met de 

coronacrisis. Anderzijds zijn er kosten die blijven bestaan, ook na afbouw van de projecten, zoals 

personele kosten van medewerkers die bemiddeld worden naar werk. Dit loopt niet altijd synchroon. 

De heer Van Groos geeft aan dat hij op basis van deze stukken niet kan zien of de afbouw wel 

synchroon gaat lopen. 
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De heer Van Oudheusden geeft aan dat dit heeft te maken met de keuze om Ruelong in een andere 

rechtsvorm te gieten, die van een b.v. Dit onderwerp komt daarom niet in de AB-vergadering aan de 

orde, maar in een besloten vergadering. 

De heer Bakker vult aan dat ook inhoudelijk van belang is dat niet alle cliëntinformatie in een 

openbare vergadering komt, omdat WML Facilitair zich in een commerciële omgeving begeeft.  

Het AB besluit kennis te nemen van de definitieve jaarstukken van Ruelong BV. 

 

9. Verruiming regels TONK 

Het AB besluit kennis te nemen van de verruiming regels TONK. 

 

10. Informatie- en archiefbeheer 

Het AB besluit kennis te nemen van het informatie- en archiefbeheer. 

 

11. Mededelingen en Rondvraag 

De heer Van Kleij deelt mede dat hij de heer Van Oudheusden namens de raad van Loon op Zand wil 
bedanken voor zijn presentatie over de herhuisvesting van Baanbrekers. Deze is zeer goed 
ontvangen.  
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 18 oktober 2021 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
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1.   Opening 
 

 
 

2. Ingekomen stukken 
a) Stand van zaken TOZO en TONK 

b) Brief Provincie N-B: interbestuurlijk toezicht: 

producten 2021 

c) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 16 april 

2021 

d) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 7 mei 

2021 

Besloten wordt: 
▪ hiervan kennis te nemen. 

 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 17 mei 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 28 juni 2021 
 

Besloten wordt: 
Het verslag van 17 mei 2021 vast te stellen. 
De openbare besluitenlijst d.d. 17 mei 2021 vast te stellen. 
De termijnkalender AB d.d. 28 juni 2021 vast te stellen.  
 

4. Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

Baanbrekers 

Besloten wordt: 

▪ de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen 

5.  Baanbrekers definitieve jaarstukken 2020 Besloten wordt:  

▪ de definitieve jaarstukken van Baanbrekers vast te stellen 
6. Berap I 2021 

 

Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van Berap I 2021  
▪ de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen 

7.  Frauderisicoanalyse 2021 Baanbrekers en gelieerde 

entiteiten 

 

Besloten wordt: 

▪ De frauderisicoanalyse 2021 Baanbrekers en gelieerde entiteiten vast te stellen 

8.  Ruelong BV definitieve jaarstukken 2020 Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2020 van Ruelong BV 

9.  Verruiming regels TONK Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van de  verruiming regels TONK 
10.  Informatie- en archiefbeheer Besloten wordt: 

▪ kennis te nemen van het informatie- en archiefbeheer 
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Voor akkoord d.d. 18 oktober  2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 18.10.2021 

 

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  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         

Programma van eisen accountantsdienstverlening 2022 e.v. B-stuk         

Vergaderplanning 2022 DB en AB B-stuk         
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Voorstel inzake 
 

tweede bestuursrapportage 2021 (Berap II 2021) 

Steller Niek Burg, adviseur planning & control 

Verantwoordelijk 
manager 

Eric van Agt, manager bedrijfsvoering & control 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 18 oktober 2021 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2021. 
2. De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021 vaststellen. 

Financiële 
gevolgen 

De voorgestelde bijstelling van de begroting 2021 heeft een toename van het 
verwachte tekort tot gevolg. Het voorstel is dit tekort af te dekken bij de 
besluitvorming over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. 
Hierdoor blijven de deelnemersbijdragen nu ongewijzigd.  

Formatie 
gevolgen 

-  

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

28 september 
2021 

E. van Agt, M. 
van de Ven, N. 
Burg 

SET financieel digitaal overleg  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

18 oktober 
2021 
 

Kennisnemen van de tweede 
bestuursrapportage 2021 en de 
bijbehorende derde begrotingswijziging 
2021 vaststellen. 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                 R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Bij agendering 
AB 

C. Kleijssen 

Website/intranet Bij agendering 
AB 

R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief Na AB 
behandeling 

E. Assmann 

Anders 3e begrotings-
wijziging 2021 
naar provincie 
sturen 

N. Burg 

 

Nadere informatie: 
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Aanleiding 
In de financiële verordening is bepaald dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur periodiek 
informeert door middel van bestuursrapportages over: 

a. De realisatie van, en de afwijkingen op de begroting; 
b. verwachte afwijkingen op het beleid; 
c. andere relevante ontwikkelingen.  

 
Met bijgevoegde tweede bestuursrapportage 2021 wordt aan deze informatieplicht voldaan. De 
bestuursrapportage is door het dagelijks bestuur vastgesteld, en wordt aangeboden aan het 
algemeen bestuur ter kennisname. De bijbehorende (derde) begrotingswijziging 2021 wordt aan het 
algemeen bestuur voorgelegd ter vaststelling.  
 
Nadere toelichting 
In de tweede Berap 2021 wordt gerapporteerd over de eerste acht maanden van 2021. De rapportage 
gaat in op de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, aspecten van de bedrijfsvoering en een 
aantal overige onderwerpen die voor het algemeen bestuur van belang zijn. De eerste Berap sloot 
met een saldo van € 120.000 negatief. Deze tweede Berap sluit met een geraamd resultaat van 
€ 709.000 negatief.   
 
Belangrijkste financiële aanpassingen 
Tozo 
De bijstelling van de lasten / baten Tozo is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus, aangevuld 
met een aanname voor de nog resterende periode.  De inhuurbudgetten die nodig zijn voor deze extra 
dienstverlening worden opgehoogd. De extra kosten worden gedekt door de budgetoverheveling 
vanuit de jaarrekening 2020 en de nieuw verkregen vergoeding in 2021.  
 
Bijstandsuitkeringen 
In de begroting 2021 was rekening gehouden met een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 
1.510. Bij de eerste Berap was het aantal bijgesteld naar 1.445. Gelet op gerealiseerde aantallen tot 
en met augustus, wordt dit gemiddelde aantal nu bijgesteld naar 1.435 uitkeringsgerechtigden. 
Ondanks de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, zijn de geraamde lasten verhoogd. In de 
Berap is e.e.a. toegelicht onder deelprogramma 3 (pagina 22).  
 
BUIG: uitkeringen, inkomsten en invordering 
Op 1 oktober is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het definitieve budget 
afgegeven met betrekking tot de BUIG – inkomsten. Dit leidt tot een korting van afgerond € 260.000 
ten opzichte van het nader voorlopig budget zoals dat in april 2021 is gepubliceerd. 
 

Steunpakket Sociale Werkvoorziening-bedrijven 

Omdat SW-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de tijdelijke NOW-regeling heeft het kabinet 

besloten € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. Het bedrag zal 

bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering 

Participatie. De verdeling naar de gemeenten is nog niet bekend en is daarom ook volledig buiten 

beschouwing gelaten in de voorgestelde 3e begrotingswijziging.  Voor Baanbrekers gaat om een 

bedrag van naar verwachting € 227.000. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen en de analyse wordt verwezen naar de 
bestuursrapportage.  
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Algemene reserve nu niet aanspreken 
Het voorstel is om het geraamde tekort van deze Berap nu niet af te rekenen met de deelnemers, 
maar het tekort af te dekken bij de besluitvorming over de resultaatbestemming van de jaarrekening. 
Hierdoor kunnen de deelnemersbijdragen ongewijzigd blijven. 
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur dient deze ter kennisneming 
aan de deelnemende gemeenten en aan de provincie Noord-Brabant te worden gestuurd.  

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Bijlage 1: Berap II 2021 
Bijlage 2: derde begrotingswijziging 2021 
Bijlage 3: Beantwoording technische vragen 2e berap 2021 
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1 INLEIDING 
 

1.1 Leeswijzer 
 
Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2021 (hierna 2e Berap), met peildatum 31 augustus 2021. De 
rapportage is opgesteld aan de hand van alle beschikbare informatie en bevat de financiële resultaten 
over de eerste acht maanden van 2021. De bestuurlijk vastgestelde begroting 2021, met inachtneming 
van de daarop aangebrachte wijzigingen, is als referentiekader gebruikt. De resultaten van deze 
rapportage worden op onderdelen meegenomen in de derde begrotingswijziging 2021 welke ter 
vaststelling wordt aangeboden aan het algemeen bestuur. 
 
De rapportage bestaat naast deze inleiding uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 2) en de 
financiële ontwikkelingen (hoofdstuk 3). In de hoofdstukken 4 en 5 wordt ingegaan op een aantal aspecten 
van de bedrijfsvoering en komen overige onderwerpen zoals de ontwikkelingen rondom de in de 
begroting genoemde investeringen aan bod. 
 
Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de ontwikkelingen en de prestaties van dochteronderneming 
Ruelong B.V. 
 
De gevolgen van de coronacrisis hebben ook weer doorgewerkt in deze tweede bestuursrapportage. De 
lasten en de baten zijn op onderdelen fors gewijzigd. Ook de organisatie is op meerdere onderdelen 
(tijdelijk) aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. 
 
In deze 2e Berap zijn de gepubliceerde budgetten uit de septembercirculaire 2021 en het definitieve 
bijstandsbudget 2021 (BUIG) verwerkt. Deze 2e Berap is de laatste reguliere bijstelling van de begroting. 
De financiële gevolgen van ontwikkelingen die zich in de komende maanden voordoen, zullen pas in de 
jaarrekening worden gemeld. 
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1.2 Voorwoord 
 

Verder bouwen aan samenwerking 

 

Bouwen. Dat doen we elke dag. We bouwen aan de toekomst van onze SW-medewerkers en onze 

kandidaten uit de Participatiewet. We bouwen verder aan samenwerking in de Langstraat en in Midden-

Brabant. We bouwen ook aan onze organisatie.  

 

Het afgelopen half jaar hebben we onze organisatie doorgelicht en hebben we op 1 juli onze 

hoofdstructuur aangepast. De tweede helft van dit jaar gebruiken we om elke afdeling toekomstbestendig 

te maken en nog beter af te stemmen op wat nodig is om onze in-bewegingkoers succesvol te vervolgen. 

Ook zijn we, samen met HEVO en een speciaal hiertoe ingerichte stuurgroep vanuit ons AB, gestart met 

het verdiepingsonderzoek voor nieuwbouw op onze huidige locatie. De planning is dat ons Algemeen 

Bestuur in de oktobervergadering van dit jaar tot definitieve besluitvorming komt. 

 

Hoewel corona nog steeds het dagelijkse nieuws domineert, zijn er zeker lichtpuntjes te noemen. Zo 

hebben we inmiddels een versoepeling van de maatregelen gezien. Dit zorgde er ook voor dat onze 

medewerkers binnen onze ProductMarktCombinaties (PMC’s) het gelukkig weer drukker kregen. Broikes 

smeerde er weer flink op los. Twiddus mocht weer open, voor Verpakken & Assembleren werden nieuwe 

opdrachten binnen gehaald, onze groenmedewerkers waren druk in de weer met het bijna hoorbaar 

groeiende onkruid en onze schoonmakers poetsten hier en op locatie vakkundig verder. 

 

De Werkpool had ook niet te klagen over werk. Tegelijkertijd waren onze collega’s van Re-integratie, 

Participatie & Inkomen druk bezig met het ontzorgen van werkgevers in de regio en het uitvoeren van de 

steunpakketten Tozo en TONK, Rijksregelingen die verlengd werden tot 1 oktober 2021. Wat betreft het 

ontzorgen van werkgevers en het (weer) aan de slag helpen van kandidaten uit de Participatiewet zien we 

mooie ontwikkelingen. Het is goed te merken dat werkgevers het weer drukker krijgen. Er blijft altijd een 

spanningsveld tussen vraag en aanbod. We werken – onder meer in ons onlangs weer opgestarte 

Transferium – hard aan de versterking van de mogelijkheden van onze kandidaten. 

   

Als uitvoeringsorganisatie van drie gemeenten zit samenwerken in ons DNA. Wij geloven erin dat je samen 

tot betere resultaten komt. En dat samenwerken proberen we op een zo integraal mogelijke manier, zeker 

ook met onze drie gemeenten, in de Langstraat te doen. Hierbij staan de mensen in het middelpunt. Een 

mooi voorbeeld in dit kader is het project Integrale Ketenbenadering. Het gaat vooral om de SW-

medewerkers en de kandidaten uit de Participatiewet. Samenwerken doen we ook op regionaal niveau. 

Daar draait het meer om het bedienen van werkgevers. 

 

Onze plannen en prestaties worden dag-in, dag-uit geraakt en beïnvloed door de ontwikkelingen binnen 

en buiten onze organisatie. Zoals gezegd, geloven wij in samenwerking als het gaat om sociale en 

maatschappelijke problemen aan te pakken en om mensen aan het werk te helpen. Het in beweging 

brengen van mensen, van partners, van werkgevers, van de samenleving is hierbij cruciaal. 

 

Ad van Oudheusden, 

directeur 
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2 PROGRAMMAVERANTWOORDING 
 

In de navolgende programmaverantwoording zijn per deelprogramma de belangrijkste ontwikkelingen 

benoemd. Aan de orde komen: 

 

Deelprogramma 1:  Re-integratie & Participatie 

 

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

 

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 
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2.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 
 

Ondanks dat COVID-19 de wereld nog in zijn greep heeft, hebben we onze werkzaamheden iets kunnen 

uitbreiden. Ons praktijk-diagnose instrument (Transferium) is weer opgestart waardoor de re-

integratietrajecten nog beter vorm kunnen krijgen. Groepstrainingen vinden nog steeds niet in de 

oorspronkelijke vorm plaats. 

 

Het uitkeringsbestand is nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als tijdens de eerste vier maanden van 

het jaar. Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in het tweede kwartaal 

van 2021 meer vacatures dan werklozen waren. De economie staat er ondanks de crisis goed voor en ook 

de prognoses zijn goed; het Centraal Planbureau (CPB) voorziet in de augustusraming 2021 een 

economische groei van bijna 4 procent in 2021 en ruim 3 procent in 2022. Het gaat er nu om een match 

te maken tussen hetgeen gevraagd wordt door werkgevers en de capaciteiten van onze P-wetters en SW-

ers. Om- en bijscholing is van belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. 

 

Doelgroep Participatiewet  

Momenteel hebben zo’n 570 kandidaten een re-integratietraject naar werk en zijn 46 personen werkzaam 

op een doorstroombaan. Tot 1 september zijn 26 personen vanuit een doorstroombaan aan de slag 

gegaan bij een reguliere werkgever. 

 

De overige 830 kandidaten hebben geen actief re-integratietraject via Baanbrekers. Vanwege medische 

of dringende redenen hebben zij geen wettelijke arbeidsverplichting, maar veelal nog wel een re-

integratieverplichting. Overeenkomstig de afspraak ‘Baanbrekers is van werk, de gemeenten van 

participatie’ zijn Baanbrekers en gemeenten in gesprek over samenwerkingsafspraken die nodig zijn om 

deze re-integratieverplichting vorm te geven. Baanbrekers blijft uiteraard verantwoordelijk voor de 

uitkeringsverstrekking. 

 

Tot eind augustus zijn 229 plaatsingen gerealiseerd. De doelstelling van 280 plaatsingen in 2021 lijkt 

daarmee zeker haalbaar. In volgend overzicht is het aantal gerealiseerde plaatsingen uitgesplitst naar type 

plaatsing. 

 

 
 

Het totale aantal lopende dienstverbanden met loonkostensubsidie per eind augustus is in onderstaande 

tabel weergegeven. 

 

De taakstelling Beschut Werk voor 2021 voor 

Baanbrekers is gesteld op 48 fte. De gerealiseerde 

34 dienstverbanden vertegenwoordigen 30,7 fte. 

Ook zijn er nog 5 mensen (4,38 fte) op eigen 

verzoek direct bij een externe werkgever in dienst. 

De achterstand op de taakstelling blijft uiteraard 

onze aandacht houden en tegelijkertijd ligt dit 

geheel in lijn met het landelijke beeld. 

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

134 (72) fulltime-plaatsingen 71 (44) reguliere vacatures met LKS

94 (65) parttime-plaatsingen 157 (93) reguliere vacatures zonder LKS

1 (11) plaatsingen op scholing 1 (11) plaatsingen n.v.t. (scholing)

229 (148) totaal 229 (148) totaal

Gerealiseerde plaatsingen januari - augustus 2021 (januari - augustus 2020)

Type dienstverband

Banenafspraak extern - regul iere werkgever 123

Banenafspraak intern - doorstroombaan 46

Totaal Banenafspraak 169

Beschut Werk - Baanbrekers 34

Totaal Beschut Werk 34

Dienstverbanden met loonkostensubsidie per 31 augustus 2021
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Met een groeiend aantal loonkostensubsidie-

verplichtingen, neemt ook het aantal loonwaarde-

metingen toe. Iedere plaatsing met loonkostensubsidie 

vergt een meting, waarna gedurende het dienstverband 

periodieke her-metingen volgen. Tot en met augustus 

2021 zijn 45 loonwaardemetingen uitgevoerd. Ook zijn er 

nog 45 gepland. De verwachting is dat we op hetzelfde 

niveau als in 2020 uitkomen. Bovenstaande tabel laat de historische ontwikkeling zien. Bij Baanbrekers 

voeren we de loonwaardemetingen zelf uit. We maken daarvoor, via een regiecontract dat wordt beheerd 

door gemeente Tilburg, gebruik van de uniforme loonwaarde-methodiek van Dariuz. 

 

Met een toenemend aantal Banenafspraak-kandidaten groeit ook de inzet van jobcoaches. Eind augustus 

kregen 98 mensen begeleiding van een jobcoach. Daarnaast ontvangen 16 kandidaten externe 

jobcoaching. Verder zijn er 20 Wsw-ers die begeleid werken (in dienst bij externe werkgever) en door 

Baanbrekers gecoacht worden en er zijn 61 Wsw-ers die op een detacheringsplek jobcoaching ontvangen. 

 

Doelgroep Wsw 

Van een groot deel van onze SW-medewerkers is in beeld gebracht of een meer reguliere werkplek 

haalbaar is. Hiermee geven we uitvoering aan de opdracht ‘zo regulier mogelijk werken’. Met 35 

medewerkers loopt inmiddels een ontwikkeltraject met als doel door te stromen naar een 

groepsdetachering, individuele detachering of begeleid werken. Tot 1 september zijn zodoende 18 SW-

kandidaten bij een externe werkgever aan het werk gegaan. We lopen daarmee achter op onze 

doelstelling van 50 SW-plaatsingen in 2021. Van de mensen die nu in een ontwikkeltraject zitten, zal het 

gros nog kunnen doorstromen naar een groepsdetachering. Wanneer dit precies lukt, is per individu 

verschillend. 

 

Project HOB /Wet Inburgering 

Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. De gemeenten Heusden en Waalwijk gaan 

hiervoor werkzaamheden bij Baanbrekers beleggen. Gemeente Loon op Zand heeft ervoor gekozen zelf 

de regie op de inburgering te voeren en de uitvoering van deze wet niet bij Baanbrekers te beleggen. Wel 

zal Baanbrekers de verplichte financiële ontzorging van de nieuwkomers op zich nemen (vanuit de 

uitkering doorbetalen van huur, energiekosten en ziektekostenverzekering). Verdere uitwerking en 

afstemming tussen Heusden, Waalwijk en Baanbrekers is op dit moment nog in volle gang. De gemeenten 

streven naar een start per maart 2022 daar de Taalaanbieder pas medio november 2021 bekend zal zijn. 

Samen met deze partij ontwikkelen we het traject door. 

 

Tot de invoering van de Wet Inburgering begeleiden wij nieuwkomers in de zogenaamde ‘ondertussen’-

groep. Deze begeleiding borduurt voort op het afgeronde HOB-project (Huis, Opleiding, Baan) en sorteert 

voor op de Wet Inburgering. Begin dit jaar stond de groepstraining als gevolg van de aangescherpte 

coronamaatregelen on-hold. Daar waar mogelijk hebben we de kandidaten individueel begeleid. In 

februari zijn 7 kleinere groepen uit Waalwijk gestart (5 groepen van 4 en 2 van 10 personen) en in maart 

startten de groepen uit Heusden (3 groepen van 4 personen). Sinds eind april zijn ook de taaltrainingen 

weer gestart.  

 

Heusden en Waalwijk hebben recent een nieuwe offerte ontvangen voor de uitvoering van werk- en 

activeringstrajecten voor ten minste 25 nieuw gehuisveste statushouders. De start van de eerste trajecten 

zal in september plaatsvinden. 
  

Aantal uitgevoerde loonwaardemetingen

2016 10

2017 41

2018 87

2019 106

2020 92

2021 45 t/m augustus + 45 in caseload
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Primair proces In-, Door- en Uitstroom 

Met het vaststellen van de in-bewegingkoers zijn de volgende uitgangspunten voor Baanbrekers 

geformuleerd: 

 
• Zo regulier als mogelijk werken 
• Welzijn van mensen staat voorop  
• Focus op werk 
• Aandacht voor integrale aanpak  
• Instroom, doorstroom, uitstroom als primair proces 
• De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet 
• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders  
• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

 

Middels het in 2021 afgeronde verbeterproject van de drie gemeenten en Baanbrekers ‘Integrale 

ketenbenadering’ zijn daar de volgende uitgangspunten aan toegevoegd: 

 

• Eén aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de cliënt en voor het proces binnen de gehele keten. 

• De hulpvraag moet zo snel mogelijk duidelijk zijn, waardoor de juiste interacties kunnen volgen en 
het in één keer goed gaat. 

• Binnen de gehele keten overzicht hebben in wie, wat doet op welk moment.  

• Kennis hebben van elkaars werkveld en expertise. 

• Gezamenlijk plan van aanpak op basis van een brede intake. 

• De bedoeling is leidend in plaats van protocollen en regels. 

• Simpele, persoonlijke, effectieve en stimulerende communicatie die aansluit bij de cliënt. 

 

Met een flinke vertraging als gevolg van de contactbeperkende maatregelen zijn wij sinds 2020 

stapsgewijs de dienstverlening aan deze uitgangspunten aan het toetsen en aanpassen. Dit zal volgens 

planning doorlopen in 2022.  

 

Regionale pilot Bundeling Middelen  

De eind 2019 gestarte pilot Bundeling Middelen binnen de regionale werkgeversdienstverlening is door 

de gemeenten verlengd tot eind 2021. De pilot beoogt de middelen te bundelen in een regionaal budget, 

met het volgende doel: 

• KANDIDATEN HEBBEN (MEER) GELIJKE KANSEN OP EEN PLAATSING  

Nu zijn de beschikbare middelen per organisatie bepalend. Na bundeling is er één pot waaruit de eventuele 

kosten van een plaatsing betaald worden. Iedere kandidaat maakt evenveel aanspraak op deze middelen. 

De woongemeente speelt niet langer een rol. 

• WE ONTZORGEN WERKGEVERS  

Nu heeft een werkgever nog met verschillende organisaties te maken voor de administratieve afhandeling 

van meerdere plaatsingen. Na bundeling is dat niet meer zo: één gemeente (Tilburg) beheert het fonds en 

zorgt voor de administratieve afhandeling. 

• WE FACILITEREN DE UITVOERING  

De werkmakelaars, die onder de vlag van WSP Midden-Brabant werken, zijn afhankelijk van de 

besluitvorming van verschillende organisaties. Wanneer de middelen gebundeld zijn, is die afhankelijkheid 

er niet meer: zo lang er nog middelen in het fonds zitten, kan WSP Midden-Brabant plaatsingen financieren 

als dat nodig is. 

 

Baanbrekers onderschrijft het doel ‘ontzorgen van werkgevers door regionale 

werkgeversdienstverlening’. De pilot Bundeling Middelen ziet Baanbrekers als een middel om dit doel te 

bereiken. Tot op heden ervaart Baanbrekers dat de schaalgrootte van de Langstraat in veel opzichten 
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effectiever is dan de schaal van de arbeidsmarktregio. Met Bundeling Middelen zijn er tot op heden niet 

meer plaatsingen of kansen op plaatsingen gerealiseerd. Daarbij komt dat de registratielast enorm is 

toegenomen, wat leidt tot hoge handlingskosten. De beoogde voordelen van Bundeling Middelen worden 

niet door Baanbrekers ervaren, terwijl er wel een aantal nadelen worden ervaren. Baanbrekers is van 

mening dat het doel eenvoudiger bereikt wordt met subregionale sturing op target, middelen en formatie, 

in combinatie met regionale afstemming over het hoe (de werkwijze). 

 

In het kader van de regionale afspraken geldt ook een plaatsingsdoelstelling. Het voorlopige 

plaatsingstarget 2021 was voor Baanbrekers vastgesteld op 199. Omdat is gebleken dat een deel van de 

plaatsingen niet tot de plaatsingsdefinitie van Bundeling Middelen gerekend kan worden, is het voorlopig 

plaatsingstarget inmiddels verlaagd tot 157. De bijstelling heeft geen invloed op het totaal van 280 

plaatsingen dat Baanbrekers zich ten doel heeft gesteld.  

 

Van de in totaal 229 gerealiseerde plaatsingen mogen er 143 aan Bundeling Middelen worden 

toegerekend. Bij het regionale target worden plaatsingen op scholing, plaatsingen op een 

doorstroombaan en plaatsingen van niet-uitkeringsgerechtigden niet meegerekend. 

 

Baanbrekers draagt namens de gemeenten financieel bij aan Bundeling Middelen. De hoogte van de inleg 

wordt berekend op basis van de plaatsingsdoelstelling voor 2021 (157 plaatsingen) vermenigvuldigd met 

een vastgesteld bedrag van € 1.000 per plaatsing. Baanbrekers krijgt vanwege de inzet van eigen 

jobcoaches een korting op de inleg. De korting wordt berekend op basis van het aantal 

jobcoachverplichtingen. De verwachte korting komt in 2021 uit op 98 (jobcoachverplichtingen) x € 1.000 

= € 98.000. 
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2.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 
 

Het was weer een bijzondere periode waarin opnieuw veel gevraagd is van al onze medewerkers. Ondanks 

de contactbeperkende maatregelen als gevolg van corona zijn de activiteiten binnen de leerwerkstructuur 

doorgegaan en zijn er stappen gezet om deze verder in te richten. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

Er zijn meer vacatures dan ooit en tegelijkertijd staat een groot aantal mensen aan de kant. Er lijkt nog 

steeds niet echt schot te zitten in de kabinetsformatie wat jammer is voor ons werkveld. We zien 

bijvoorbeeld dat de verwachte groei van de doelgroepen Banenafspraak en Beschut Werk voorlopig 

achterblijft. Dat blijkt onder andere uit de sectorinformatie 2020 die Cedris recent publiceerde. Het aantal 

mensen dat werkt binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) nam in 2020 met 5.200 personen af. Het 

aantal mensen dat met inzet van loonkostensubsidie, vanuit de Participatiewet en de regeling Beschut 

Werk in of via sociaal ontwikkelbedrijven aan het werk is, nam met slechts 4.000 mensen toe. 

 

Om te zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving niet aan de kant staan is het belangrijk dat 

bijvoorbeeld de aangenomen motie van de SP en het CDA, waarin zij pleiten om de rol van mens-

ontwikkel-bedrijven te versterken, verder uitgewerkt wordt. Doordat we een demissionair kabinet 

hebben zit hier al enige tijd geen voortgang in.  

 

Een lichtpuntje is de Cao ‘Aan de slag’, die vanaf 1 juli van kracht is. Daarmee krijgen werknemers die 

nieuw bij ons instromen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, een 

volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket en ontwikkelmogelijk-heden. 

 

In de tussentijd bouwen wij verder aan de transitie van een sociaal werkbedrijf naar een mens-ontwikkel-

bedrijf waarbinnen de ontwikkeling van de mens voorop staat en we de best mogelijke bijdrage leveren 

aan een inclusieve arbeidsmarkt.  

 

Zo regulier als mogelijk 

Van vrijwel alle SW-medewerkers zijn intussen de ontwikkelmogelijkheden in beeld gebracht. Na de 

medewerkers van de PMC’s Verpakken & Assemblage, Broikes, Twiddus en Schoonmaak zijn nu ook 

gesprekken gevoerd met de medewerkers van Groen, de Werkpool en de diverse ondersteunende teams 

binnen Baanbrekers. 

 

Voor een eerste groep ontwikkelbare medewerkers heeft de trajectbegeleider SW een ontwikkeltraject 

opgestart richting een individuele of groepsdetachering. Tot het moment van detachering wordt op de 

werkplek in de leerwerkstructuur van Baanbrekers gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden van de 

medewerker. Voor de groep medewerkers die niet meer in staat is een volgende stap te maken of voor 

wie de huidige werkplek de meest passende werkplek is, meet Baanbrekers voortaan op een methodische 

wijze de werktevredenheid en de werkprestatie. Een eerste groep leidinggevenden is inmiddels getraind 

in het gebruik van de methodiek. 

 

Bedrijfsmatige aspecten 

Het grootste gedeelte van de voormalig cleanroom – en wasserijmedewerkers is na de sluiting aan het 

werk gegaan binnen de PMC Verpakken & Assemblage. Op dinsdag 13 juli jl. startte daar een bijzondere 

klus die dertig medewerkers tot zeker eind oktober van werk voorziet. Namelijk het verpakken van 

adventkalenders met daarin chocolaatjes. Van de dertig mensen die op deze opdracht worden ingezet, 

werken er tien op locatie bij opdrachtgever Global Co-packing in Nieuwkuijk. De overige twintig 
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medewerkers zijn aan de slag in een deel van de voormalige cleanroomruimte. Een mooie nieuwe 

samenwerking met een lokale opdrachtgever die aansluit bij onze koers. 

 

Voor ons kringloopbedrijf Twiddus heeft de verzwaarde lockdown en de sluiting van de winkel grote 

gevolgen gehad op het aanbod van werk en de omzet. Inmiddels is de winkel weer geopend. Wel gelden 

nog altijd aangepaste openingstijden en is er een maximum aantal bezoekers welkom bij Twiddus. Het is 

echter goed te zien dat de bedrijfsvoering de laatste maanden weer normalere vormen aanneemt.  

 

Voor Broikes blijven we de mogelijkheden bekijken om de dienstverlening aan te passen. Zo verkennen 

we momenteel een eventuele samenwerking met een externe partij. 

 

Leerwerkomvang doelgroepen: Wsw, Beschut Werk en Banenafspraak 

Het aantal medewerkers bij het Werkbedrijf met een indicatie Beschut Werk bedroeg in de maanden 

januari tot en met augustus gemiddeld 16. Het aantal medewerkers bij de Werkpool met een indicatie 

Beschut Werk bedroeg in deze periode gemiddeld 6. Ten opzichte van een jaar geleden is sprake van een 

beperkte stijging. Dit ligt in lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van de taakstelling Beschut 

Werk.  

 

Het Werkbedrijf organiseert in het kader van het IDU-proces ook doorstroombanen. Gemiddeld gezien 

zijn in de periode januari tot en met augustus 6 van dit soort werkplekken voor kandidaten met een 

indicatie Banenafspraak gerealiseerd en bij de Werkpool nog eens 27. Ook deze ontwikkeling sluit aan bij 

het landelijke beeld, namelijk dat er sprake is van een krimp in dit soort plaatsingen ten opzichte van een 

jaar geleden. Die krimp heeft zowel betrekking op het aantal personen als het aantal uur waarvoor men 

werkzaam is. 

 

 
 
  

Ontwikkeling doelgroepen in de leerwerkstructuur

Doelgroep

Afdeling

Werkpool 133 (123) 117,7 (109,5) 27 (27) 22,4 (23,8) 6 (3) 5,9 (3,1) 166 (153) 146,0 (136,4)

Verpakken & Assemblage 95 (75) 74,4 (58,0) 2 (1) 1,3 (1,2) 11 (6) 7,1 (3,5) 108 (82) 82,8 (62,7)

Twiddus 75 (67) 58,3 (52,4) 3 (1) 2,1 (0,9) 4 (2) 2,6 (1,9) 82 (70) 62,9 (55,3)

Broikes & kantine 14 (15) 10,0 (11,3) 1 (1) 0,7 (1,3) 1 (0) 0,9 (0,0) 16 (16) 11,6 (12,6)

Cleanroom 0 (37) 0,0 (26,9) 0 (1) 0,0 (1,3) 0 (2) 0,0 (1,6) 0 (40) 0,0 (29,8)

Wasserij 0 (19) 0,0 (15,1) 0 (4) 0,0 (3,2) 0 (0) 0,0 (0,1) 0 (23) 0,0 (18,4)

Totaal 317 (336) 260,4 (273,2) 33 (35) 26,5 (31,6) 22 (13) 16,4 (10,2) 372 (384) 303,4 (315,1)

fte Aantal fte

* Gemiddelde bezetting januari - augustus 2021  (januari - augustus 2020 )

Wsw Participatiewet Totaal
Banenafspraak Beschut Werk

Aantal fte Aantal fte Aantal
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Steunpakket Sociale Werkvoorziening-bedrijven 

Omdat SW-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de tijdelijke NOW-regeling is in 2020 door het 

kabinet besloten tot een tegemoetkoming van € 140 miljoen voor de geleden omzetderving als gevolg van 

de coronamaatregelen. In dat kader ontving Baanbrekers in 2020 € 912.000 extra Wsw rijksvergoeding 

waarvan € 234.000 voor Ruelong B.V. bestemd was. 

 

In de eerste helft van het jaar heeft branchevereniging Cedris uitvraag gedaan naar de financiële effecten 

van corona op SW-bedrijven. Ook Baanbrekers heeft hieraan deelgenomen. Uit de uitkomsten is gebleken 

dat als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2021 omzetverlies is geleden bij SW-bedrijven. Het 

kabinet heeft daarom besloten € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 

2021. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de 

integratie-uitkering Participatie. De verdeling naar de gemeenten is nog niet bekend en is daarom ook 

volledig buiten beschouwing gelaten in de voorgestelde 3e begrotingswijziging. 

 

Door het Rijk is ook nog een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende 

tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om 

te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een 

deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt 

dit tevens in de jaarrekening verwerkt.  
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2.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 
 

Het coronavirus heeft niet alleen onze organisatie maar de gehele samenleving en economie ernstig op 

de proef gesteld. Voor veel bedrijven en burgers is het afgelopen anderhalf jaar een enorme uitdaging 

geweest en heeft deze periode veel gevraagd van hun uithoudingsvermogen en creativiteit. Het kabinet 

zag met het steunpakket toe op het opvangen van de tijdelijke klap voor bedrijven, ondernemers en 

werkenden als gevolg van de coronacrisis. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: bedrijvigheid, banen en 

inkomens bleven in de coronacrisis grotendeels behouden. Dat zien we ook terug in het gemiddeld aantal 

uitkeringsgerechtigden dat dit jaar slechts 3 hoger ligt ten opzichte van vorig jaar. Het bestand laat tevens 

al maandenlang een stabiel niveau zien en bedraagt per 31 augustus 2021 1.432 uitkeringsgerechtigden. 

 

Een nagenoeg gelijkblijvend aantal bijstandsgerechtigden wil uiteraard niet zeggen dat er geen beweging 

is. Over de eerste acht maanden van dit jaar stond de instroom op 284 mensen en de uitstroom op 296 

mensen. In dezelfde periode vorig jaar stroomden 308 mensen de bijstand in en stroomden er 252 

mensen uit. In lijn met het landelijk beeld groeit de instroom en uitstroom meer naar elkaar toe. 

 

 
 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning 

Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Op 30 augustus werd bekend dat het demissionaire kabinet alle coronasteun per 1 oktober 2021 stopt. 

Daarmee komt voor Baanbrekers onder andere een eind aan de uitvoering van de Tozo. Bij de 

jaarrekening 2021 zal de balans met betrekking tot de uitvoering worden opgemaakt. Weliswaar in 

mindere mate, maar ook na afronding van de regelingen zullen de werkzaamheden immers nog geruime 

tijd doorlopen. Denk hierbij onder andere aan werkzaamheden rondom invordering & verhaal en bezwaar 

& beroep. De meest recente ontwikkelingen, wijzigingen en cijfers worden in een separate memo aan het 

dagelijks en algemeen bestuur gepresenteerd. 

 

Ook de TONK is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 wordt afgerond. Vanaf dan 

is het aan gemeenten om huishoudens in financiële nood te ondersteunen vanuit het gebruikelijke 

instrumentarium. De TONK kosten worden in 2021 verrekend onder de bijzondere bijstand en zijn op 

pagina 24 ook als zodanig inzichtelijk gemaakt. 

 
  

Gemeente                                               

Stand per.........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2020 507 220 717 1.444

Instroom 42 24 72 138

Uitstroom 54 27 75 156

30-04-2021 495 217 714 1.426

Instroom 49 31 66 146

Uitstroom 53 21 66 140

31-08-2021 491 227 714 1.432

Weekgemiddelde 2021 (week 1 - 35) 496 221 718 1.435

Weekgemiddelde 2020 (week 1 - 35) 496 223 713 1.432
Bron: Werap - week 1 - 35

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2021 per gemeente
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Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) 

Het stopzetten van de Tozo regeling zorgt ervoor dat vanaf 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen 

uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. De 

overgang naar het Bbz vraagt door de verwachte hogere instroom naar verwachting extra inzet van 

Baanbrekers. 

 

Om de overgang voor de uitvoering bij de gemeenten behapbaar te maken, en zelfstandige ondernemers 

die dat nodig hebben tijdig inkomensondersteuning te kunnen bieden, heeft het kabinet besloten het Bbz 

gedurende het vierde kwartaal van 2021 op drie punten te vereenvoudigen: 
• Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets; 

• Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. 

twee maanden);  

• Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in 

plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als 

voorlopige lening). 

Integrale Ketenbenadering 

Het implementatietraject Integrale Ketenbenadering is inmiddels in de afrondende fase. De deelname aan 

de verbeterclusters is breed vanuit alle vier de organisaties opgezet en verdeeld over diverse functies. De 

overall opbrengst kan samengevat worden als “elkaar beter leren kennen en meer begrip voor elkaar 

gekregen”: er is uitgebreid met elkaar kennisgemaakt, gesproken, gediscussieerd, verkend en 

samengewerkt om voorstellen uit te werken. Dit heeft ertoe geleid dat de drempels zijn verlaagd om 

elkaar te benaderen, men elkaar sneller vindt en de samenwerking soepeler verloopt. De in de clusters 

geagendeerde actiepunten zijn afgerond of bevinden zich in de laatste fase om geïmplementeerd te 

worden. De verbeterde samenwerking en meer integrale benadering van de ondersteuning van een cliënt, 

wordt primair ervaren door degenen die zelf actief betrokken zijn (geweest) bij dit traject. De 

kennismakingsbijeenkomsten zorgen voor een verbreding hiervan. 

 

Succesvolle voortzetting van de geleverde inspanningen vraagt om structurele aandacht voor het 

verkorten en behouden van de onderlinge lijntjes. Om de ingezette verbeteringen in de ‘ketenbeleving’ 

en onderlinge samenwerking voort te zetten, is besloten de projectmatige insteek om te zetten in 

structurele inbedding. Het implementatieteam heeft de laatste activiteiten zo goed als afgerond en ter 

structurele inbedding overgedragen aan Baanbrekers. De manager Re-integratie, Participatie & Inkomen 

heeft hierin de regie. 

 

Verbetertraject proces Inkomensondersteuning 

Er is een aantal werkgroepen die de dienstverlening en processen van Inkomensondersteuning aan de 

uitgangspunten van de in-bewegingkoers toetst en aanpast. Hierbij kan gedacht worden aan de processen 

intake, handhaven, bezwaar & beroep en terug- & invordering. Daarnaast hebben we ook aandacht voor 

onze cliëntencommunicatie. Daarvoor nemen we 400 brieven onder de loep op het gebruik van eenvoudig 

taalgebruik. 

 

Op dit moment is veel gaande in de samenleving rondom het optreden van de overheid, de privacy van 

burgers en vanuit welk perspectief in wetgeving gekeken wordt naar de burger. In het kort: werken we 

vanuit vertrouwen of wantrouwen in onze cliënten en hoeveel risico legt de overheid bij de burger of 

zichzelf? Dit is een continu bewegend paradigma waarin beide perspectieven van belang zijn. Baanbrekers 

is een uitvoeringsorganisatie en voert primair de wet uit. Op initiatief van ons DB proberen we te bewegen 

naar doelmatige rechtmatigheid. Hiervoor is een aanscherping nodig op de thema’s rechtmatigheid & 

doelmatigheid, rechten & plichten en vertrouwen & wantrouwen. Een aparte werkgroep zal zich hierop 

richten. 
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Bezwaar, beroep en klachten 

 

Zoals elk jaar is er een overloop van af te handelen zaken uit voorgaande jaren. De zaken uit 2020 zijn 

inmiddels bijna allemaal afgehandeld. 

 

Klachten 

Onderstaand overzicht laat zien dat de toename van het aantal klachten die in de 1e Berap zichtbaar was, 

inmiddels is afgevlakt. Het aantal klachten is vergelijkbaar met een jaar geleden (zelfde periode 2020: 15 

stuks). Alle openstaande klachten uit 2020 zijn afgehandeld. 

 

 
 

Bezwaren Tozo 

Voor Tozo hebben we in 2021 tot nu toe 12 bezwaarschriften ontvangen (zelfde periode 2020 = 48). In 

2021 zijn 20 bezwaren afgehandeld, hiervan waren 4 bezwaren gegrond. De overige bezwaren waren 

ongegrond, niet ontvankelijk of zijn ingetrokken. Er zijn geen zaken meer uit 2020. 

 

Bezwaren, voorlopige voorzieningen en (hogere beroepen) 

Tot nu toe zijn er 15% minder bezwaren ontvangen (zelfde periode 2020: 138 stuks). Ten aanzien van de 

voorlopige voorzieningen en (hogere) beroepen zijn er geen significante verschillen. De meeste nu 

afgehandelde zaken betreffen de overloop uit 2020.  

 

Van alle nog openstaande bezwaren is voor ongeveer de helft een hoorzitting gepland. Op dit moment is 

de capaciteit van het aantal zittingen een uitdaging waardoor behandeling van de bezwaren verder in 

toekomst gepland moeten worden. We onderzoeken in samenspraak met de leden van de 

bezwaarcommissie of de frequentie van de zittingen kan worden verhoogd. Dat hangt voornamelijk af van 

de beschikbaarheid van de leden.  

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2021

mei - aug 

2021

sep - dec 

2021

Totaal 2021 in % jan - aug 

2020

in %

binnengekomen 11 3 0 14 100% 15 100%

Totaal afgehandeld 3 8 0 11 100% 6 100%

- na  mediation opgelost 3 4 7 64% 3 50%

- aanbod meditation -> geen reactie 0 1 1 9% 3 50%

- gegrond 0 2 2 18% 0 0%

- ongegrond 0 0 0 0% 0 0%

- ingetrokken 0 1 1 9% 0 0%

binnengekomen 61 57 0 118 100% 138 100%

Totaal afgehandeld 45 61 0 106 100% 104 100%

- gegrond 8 4 12 11% 16 15%

- gedeeltel i jk gegrond 9 8 17 16% 5 5%

- ongegrond 16 28 44 42% 61 59%

- niet ontvankel i jk 3 8 11 10% 17 16%

- ingetrokken 9 13 22 21% 5 5%

binnengekomen 5 7 0 12 100% 48 100%

Totaal afgehandeld 10 10 0 20 100% 17 100%

- gegrond 3 1 4 20% 1 6%

- gedeeltel i jk gegrond 2 2 4 20% 0 0%

- ongegrond 5 3 8 40% 7 41%

- niet ontvankel i jk 0 2 2 10% 3 18%

- ingetrokken 0 2 2 10% 6 35%

binnengekomen 3 0 0 3 100% 4 100%

Totaal afgehandeld 3 2 0 5 100% 4 100%

- ingetrokken 3 2 5 100% 2 50%

- afgewezen 0 0 0 0% 1 25%

- niet ontvankel i jk 0 0 0 0% 1 25%

binnengekomen 13 8 0 21 100% 22 100%

Totaal afgehandeld 5 12 0 17 100% 13 100%

- (gedeeltel i jk) gegrond 0 1 1 6% 1 8%

- ongegrond 0 3 3 18% 9 69%

- ingetrokken 2 3 5 29% 2 15%

- niet ontvankel i jk 3 5 8 47% 1 8%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen

Bezwaren Tozo
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3 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
 

3.1 Overzicht van lasten en baten 
 

De geactualiseerde begroting 2021 in de 1e Berap 2021 sloot met een saldo van € 120.000 negatief. Met 

de voorgestelde begrotingswijziging komt het geraamd resultaat uit op € 709.000 negatief. Het resultaat 

wordt bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 met de deelnemers afgerekend. 

Van de lasten en baten per deelprogramma kan het volgende overzicht worden gegeven. Het totaal van 

de deelprogramma’s, aangevuld met de kosten van overhead en de mutaties reserves leidt tot het 

bedrijfsresultaat van Baanbrekers. 

 

Op de volgende pagina’s worden per deelprogramma de significante ontwikkelingen in lasten en baten 
ten opzichte van de gewijzigde begroting en ontwikkelingen die effect hebben op de prognose nader 
toegelicht. In paragraaf 3.5 is de integrale begrotingswijziging opgenomen. 
 

In deze 2e Berap zijn de gepubliceerde budgetten uit de septembercirculaire 2021 en het definitieve 

bijstandsbudget 2021 (BUIG) verwerkt. De extra middelen vanuit het steunpakket SW-bedrijven zullen pas 

bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering 

Participatie. De verdeling naar de gemeenten is ook nog niet bekend en is daarom volledig buiten 

beschouwing gelaten in de voorgestelde 3e begrotingswijziging. 
 
De in deze Berap voorgestelde 3e begrotingswijziging is integraal van aard. Alle begrotingsposten zijn 
geanalyseerd, beoordeeld en waar nodig bijgesteld.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 3.313 2.791 -523 4.902 4.393

DP2: Leerwerkstructuur 7.508 7.605 97 11.549 11.970

DP3: Inkomensondersteuning 21.236 22.113 878 29.683 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

……...overige lasten en baten 7 3 -4 10 30

Totaal lasten deelprogramma's 32.063 32.512 448 46.144 47.753

Overhead 4.784 4.744 -40 7.131 7.383

Totaal lasten 36.848 37.256 408 53.275 55.136

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 693 614 -80 1.043 990

DP2: Leerwerkstructuur 7.544 7.614 70 11.545 11.740

DP3: Inkomensondersteuning 23.470 24.461 992 32.474 33.259

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

……...overige lasten en baten 5.467 5.557 90 7.288 7.411

Totaal baten 37.174 38.245 1.071 52.349 53.399

Saldo van lasten en baten 326 990 663 -925 -1.736

Af: stortingen reserves 0 0 0 0 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 281 309 28 281 478

Bij: onttrekking algemene reserve 0 0 0 644 524

Bij: onttrekking vakantiegeldverpl. 0 0 0 0 25

Resultaat 607 1.299 692 0 -709
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Voordat in de volgende paragraaf op de verschillende programmaonderdelen wordt ingegaan, wordt 

hieronder een aantal ontwikkelingen nader toegelicht waaruit begrotingswijzigingen zijn voortgekomen 

die over de deelprogramma’s heen lopen. 

 

Personele verschuivingen door aanpassingen in de organisatiestructuur 

De directie heeft op basis van het uitgebrachte adviesrapport inzake de hoofdstructuur besluiten 

genomen over de positionering van diverse teams per 1 juli jl. Dit heeft ertoe geleid dat de 

personeelslasten van een aantal teams vanaf heden onder een ander deelprogramma worden 

verantwoord. Het is goed te vermelden dat het alleen verschuivingen betreft. De formatie-uitbreidingen 

komen hierna aan bod. De personele verschuivingen die in deze 2e Berap zijn verwerkt, betreffen: 
 

Teamnaam / functie Omvang Deelprogramma oud                    -> Nieuw 

Beleid 2,67 fte Overhead Re-integratie & Participatie 

Bedrijfsbureau 2,40 fte Overhead Leerwerkstructuur 

Magazijn 7,86 fte Overhead Leerwerkstructuur 

Bedrijfsbureau WML F 2,00 fte Ruelong B.V. Leerwerkstructuur 

Kwaliteitsmedewerker 0,89 fte Re-integratie & Participatie Inkomensondersteuning 

Team Nieuwkomers 3,67 fte Re-integratie & Participatie Inkomensondersteuning 

 

De gerealiseerde voor- en nadelen als gevolg van deze verschuivingen worden in de toelichting op het 

overzicht van lasten en baten dan ook buiten beschouwing gelaten. Alleen afwijkingen ten opzichte van 

de totaalbegroting worden nader toegelicht. 

 

Formatie-uitbreidingen 

In de 1e Berap zijn de begrote salarislasten 2021 niet bijgesteld waardoor alle genomen besluiten met 

betrekking tot formatie (kwaliteitsimpuls team Automatisering en voormannen Werkpool), waarover 

reeds in een eerder stadium is besloten en gesproken, nu in de 3e begrotingswijziging zijn verwerkt. 

 

Wsw rijksvergoeding 

Het in de septembercirculaire 2021 gepubliceerde budget voor de Wsw rijksvergoeding is op basis van de 

verwachte Wsw-bezetting aan de diverse deelprogramma’s toegerekend. Omdat de gelden niet evenredig 

over het jaar worden ontvangen zal bij het opmaken van de jaarrekening een definitieve herberekening 

plaatsvinden. Ook de aanvullende tegemoetkoming zal daarin worden meegenomen.  
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3.2 Toelichting op het overzicht van lasten en baten 

 
 
In deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie is in de eerste acht maanden van 2021 een voordeel 
behaald van € 443.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een voordeel aan de 
lastenkant van € 523.000 en een nadeel aan de batenkant van € 80.000. Hierna is een toelichting gegeven 
op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 1: Re-integratie & 
Participatie. 
 
BUIG – Loonkostensubsidies (LKS): Banenafspraak en Beschut Werk 

• BUIG – LKS Banenafspraak: in lijn met de landelijke ontwikkeling is in het 2e tertiaal ten opzichte 
van het 1e tertiaal 2021 sprake van een forse afname in realisatie van de banenafspraak. Conform 
de huidig gerealiseerde volumes wordt de prognose nu met € 200.000 verlaagd. 

• BUIG – LKS Beschut Werk: bij actualisatie van de begroting is de verwachte last berekend op basis 
van het werkelijk gerealiseerd aantal plaatsing Beschut Werk. Over de eerste acht maanden is een 
minimaal verschil gerealiseerd ten opzichte van de begroting. De begroting blijft derhalve 
ongewijzigd. 

 

   

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 959 810 -149 1.450 1.250

BUIG - LKS: Beschut Werk 143 140 -3 240 240

Re-integratie trajecten 472 392 -80 710 578

Lonen Fidant extern 40 22 -18 60 36

Niet gesubsidieerd personeel 1.610 1.462 -148 2.467 2.295

- doorbelast aan trajecten -392 -331 61 -591 -451

Inhuur derden 170 145 -25 170 195

Projectkosten (Plus-taken) 161 151 -11 245 200

Inleg Bundeling Middelen 150 0 -150 150 50

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 3.313 2.791 -523 4.902 4.393

Baten

Participatiebudget (P-budget) 502 514 12 753 744

Vergoeding Fidant extern 30 16 -14 45 30

Projectinkomsten (Plus-taken) 161 72 -90 245 200

Inkomsten uit de regio 0 12 12 0 16

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 693 614 -80 1.043 990

Saldo van lasten en baten -2.620 -2.177 443 -3.859 -3.403

Waarvan dekking uit BUIG 1.102 950 -152 1.690 1.490

Waarvan overig 1.518 1.227 -290 2.169 1.913

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie

Categorie

Periode

januari - april 862 (639) € 475.092 (€ 422.421) 98 (69) 68.504€       (€ 41.165) 960 (708) € 543.597 (€ 463.586)

mei - augustus 575 (629) € 335.102 (€ 371.954) 110 (69) 71.106€       (€ 49.578) 685 (698) € 406.207 (€ 421.532)

september - december 0 (0) € 0 (€ )

Totaal 1.437 (1.268) 810.194€     (€ 794.375) 208 (138) 139.610€     (€ 90.743) 1.645 (1.406) € 949.804 (€ 885.118)

Bron: LKS_StimPrem_NBW_uitgaven - verslagnummer: 167578 t/m 176327

Inzet van BUIG -loonkostensubsidie Banenafspraak (incl. forfaitair) & Beschut Werk 2021 (2020)

Banenafspraak Beschut Werk Totaal

# Betalingen Lasten (€) # Betalingen Lasten (€) # Betalingen Lasten (€)
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Re-integratie trajecten 
Als gevolg van minder uitgevoerde trajecten zijn ook de lasten die hiermee verband houden in de eerste 
acht maanden achter gebleven op begroting. Sinds kort hebben we onze werkzaamheden weer iets 
kunnen uitbreiden. De achterstand uit de eerste acht maanden zal in het restant van 2021 niet meer 
worden ingelopen. In totaal verwachten we in 2021 zo’n € 130.000 minder aan trajecten te besteden. 
 

 
 
Lonen en vergoeding Fidant extern 
Dit betreft de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoeding van P-wetkandidaten die zonder 
tussenkomst van de Werkpool bij reguliere werkgevers aan de slag zijn. Het aantal kandidaten (2) dat op 
deze manier bij werkgevers aan de slag is ligt iets lager dan verwacht. De begrote lasten en baten worden 
nu op basis van de daadwerkelijke volumes naar beneden bijgesteld. 
 
Inhuur derden 
De voorziene inhuur op drie formatieplaatsen tot eind augustus is binnen het daarvoor bestemde budget 
beëindigd. Het aanvullend budget komt over vanuit de Overhead voor de inzet van een externe 
beleidsadviseur ter vervanging van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. 
 
Projectkosten en -inkomsten (Plus-taken) 
Hieronder worden de kosten en inkomsten van het project HOB / Wet Inburgering verantwoord. Zoals in 
deelprogramma 1 beschreven, zijn er minder groepen gestart dan vooraf was gepland. Als gevolg daarvan 
zijn ook minder lasten aan de projecten toegerekend. Heusden en Waalwijk hebben recent een offerte 
ontvangen voor de uitvoering van nieuwe werk- en activeringstrajecten. De lasten worden conform de 
gesloten overeenkomst tussen Baanbrekers en de betreffende gemeenten vergoed. 
 
Inleg Bundeling Middelen 
Van de regio heeft Baanbrekers tot op heden geen definitieve afrekening 2020 ontvangen en ook is er nog 
geen factuur ontvangen voor de inleg over 2021. Op basis van de plaatsingsdoelstelling 2021 in 
combinatie met de korting voor jobcoaches verwachten we dat de netto bijdrage in 2021 rond de € 50.000 
zal liggen, wat nagenoeg gelijk is aan vorig jaar. In 2020 was de bijdrage € 42.000. 
 
Participatiebudget (P-budget) 
Alle gelden zijn tot op heden conform de meicirculaire 2021 aan Baanbrekers doorbetaald. De bijstelling 
is conform het gepubliceerde budget uit de septembercirculaire 2021. 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Transferium / SMT 173                          141                          -32                           260                          200                          

Jobcoach / loonwaardemeting 200                          176                          -24                           300                          260                          

Opleiding 83                             45                             -38                           125                          85                             

Stimuleringspremies -                           8                               8                               -                           8                               

Overig 16                             23                             7                               25                             25                             

Totaal re-integratie trajecten 472                          392                          -80                           710                          578                          

Toelichting: Re-integratie trajecten
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In deelprogramma 2: Leerwerkstructuur is in de eerste acht maanden van 2021 een nadeel behaald van 
€ 27.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een nadeel aan de lastenkant van 
€ 97.000 en een voordeel aan de batenkant van € 70.000. Hierna is een toelichting gegeven op de 
relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 2: Leerwerkstructuur. 
 
Resultaat PMC’s en Werkpool 
In de bijgestelde begroting is rekening gehouden met een situatie waarin gedurende het eerste half jaar 
nog de negatieve effecten van corona worden ondervonden en daarna volledig herstel optreedt. Het 
gerealiseerd resultaat van de PMC’s en Werkpool ligt na acht maanden een fractie onder het niveau van 
de begroting. Op basis van de meest recente maandresultaten lijkt het echter toch te optimistisch om te 
stellen dat de begroting haalbaar is. 
 
Met name bij Broikes blijft de omzet ver achter. Het is tegelijkertijd niet realistisch om te verwachten dat 
de achterstand in de komende maanden nog wordt goedgemaakt. Het begroot resultaat wordt daarom 
nu met € 67.000 naar beneden bijgesteld. Bij Broikes zijn in de afgelopen maanden diverse kleine 
investeringen gerealiseerd die vanwege hun omvang direct ten laste van de exploitatie zijn gebracht, dit 
verklaart het negatief resultaat dat tot op heden gerealiseerd is. Bij de overige PMC’s zijn de omzet en 
productiekosten ook bekeken en waar nodig aangepast. Per saldo leidt dit tot een marginale bijstelling 
van € 8.000. 

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Lasten

Directe productiekosten 106 76 -30 171 150

Lonen Fidant intern 877 827 -50 1.365 1.257

Gesubsidieerd personeel 5.602 5.746 144 8.369 8.619

Niet gesubsidieerd personeel 904 956 52 1.356 1.594

Inhuur derden 19 0 -19 25 0

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 264 349

Overige lasten 0 0 0 0 0

Totaal lasten 7.508 7.605 97 11.549 11.970

Baten

Omzet 2.284 2.246 -38 3.632 3.536

Wsw rijksvergoeding 4.929 5.091 163 7.397 7.727

Loonkostensubsidies Fidant intern 332 277 -55 516 477

Overige baten 0 0 0 0 0

Totaal baten 7.544 7.614 70 11.545 11.740

Saldo van lasten en baten 36 9 -27 -4 -230

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Werkpool 1.280                       1.345                       65                             2.000                       1.995                       

Verpakken & Assemblage 552                          505                          -47                           828                          818                          

Twiddus 303                          324                          21                             553                          560                          

Broikes & Kantine 43                             -4                             -47                           80                             13                             

Cleanroom -                           -                           -                           -                           -                           

Wasserij -                           -                           -                           -                           -                           

Totaal resultaat 2.178                       2.170                       -8                             3.461                       3.386                       

Toelichting: Omzet - directe productiekosten PMC's & Werkpool
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(Niet) gesubsidieerd personeel 
Zoals in paragraaf 3.1 werd benoemd, zijn de bedrijfsbureaus van Baanbrekers en Ruelong B.V. vanaf 1 
juli jl. onder de leerwerkstructuur gepositioneerd. Dit geldt ook voor het magazijn. Deze organisatorische 
aanpassingen leiden tot een verschuiving van de personele kosten tussen de deelprogramma’s. In de 
prognose is hiermee rekening gehouden. Het leidt tot een stijging van de personeelslasten binnen de 
leerwerkstructuur en een daling bij de overhead. 
 
Loonkosten(subsidies) Fidant intern 
De verwachte groei van het aantal P-wet kandidaten in de leerwerkstructuur van Baanbrekers blijft dit 
iets jaar achter. Deze tendens ligt ook in lijn met de ontwikkeling van het aantal kandidaten dat extern 
geplaatst wordt. De begroting wordt daarom nu voor zowel de loonkosten als de loonkostensubsidies 
naar beneden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk ingevulde doorstroom- (Banenafspraak) en 
vangnetwerkplekken (Beschut Werk). 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Voor nadere informatie over Ruelong B.V. wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Het verwachte 
bedrijfsresultaat 2021 ligt iets lager dan tot dusver begroot. 
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In deelprogramma 3: Inkomensondersteuning is in de eerste acht maanden van 2021 een voordeel 

behaald van € 114.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een nadeel aan de 

lastenkant van € 878.000 en een voordeel aan de batenkant van € 992.000. Hierna is een toelichting 

gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen binnen de posten van deelprogramma 3: 

Inkomensondersteuning. 

 

BUIG: uitkeringen, inkomsten en invordering 

Tot en met augustus zijn alle BUIG-middelen door de gemeenten aan Baanbrekers doorbetaald. Op 1 

oktober jl. is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het definitief budget afgegeven 

met betrekking tot de BUIG – Inkomsten. Voor de drie gemeenten samen leidt dit tot een korting van 

afgerond € 260.000 ten opzichte van het nader voorlopige budget zoals gepubliceerd in april 2021. 

 

Voor de BUIG – Uitkeringen wordt ook een begrotingswijzing voorgesteld. Zoals op pagina 13 al werd 

gemeld, schommelt het gemiddelde al ruime tijd rond de 1.435 uitkeringsgerechtigden. We verwachten 

voor heel 2021 daar ook op uit te komen. Ondanks dit lagere aantal ten opzichte van de 1.445 waar we in 

de 1e Berap van uit gingen, zien we de laatste maanden dat de lasten toch hoger liggen dan de begroting. 

Naast de verhoging van de bijstandsnorm per 1 juli 2021 en het gewijzigd beleid rondom de 

kostendelersnorm, giften en leningen zijn er nog tal van factoren die invloed hebben op de uiteindelijke 

uitkeringslast. Mutaties in het uitkeringsbestand hebben bijvoorbeeld ook invloed op de mate waarin 

inkomsten worden verrekend op de bijstandsuitkering. Daarnaast worden bijstandsuitkeringen met 

terugwerkende kracht toegekend, waardoor de verhouding tussen het aantal en de last niet altijd zuiver 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Lasten

BUIG - Uitkeringen 13.692 13.913 221 20.135 20.490

Bbz 133 86 -47 200 180

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 2.930 3.298 368 2.930 3.524

Bijzondere bijstand 1.793 1.821 28 2.620 2.650

Gesubsidieerd personeel 69 71 2 103 105

Niet gesubsidieerd personeel 1.817 1.760 -56 2.715 2.744

Inhuur derden 563 805 242 655 1.200

Specifieke ICT 235 291 56 315 395

Projectkosten (Plus-taken) 5 0 -5 10 2

Overige lasten 0 68 68 0 70

Totaal lasten 21.236 22.113 878 29.683 31.360

Baten

BUIG - Inkomsten 17.807 17.807 0 25.962 25.702

BUIG - Invordering 366 564 198 550 650

Bbz 34 10 -24 50 50

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.213 3.687 474 3.213 3.935

Bijzondere bijstand 2.000 1.934 -66 2.620 2.650

Wsw rijksvergoeding 45 46 1 68 69

Projectinkomsten (Plus-taken) 5 0 -5 10 2

Overige baten 0 413 413 0 200

Totaal baten 23.470 24.461 992 32.474 33.259

Saldo van lasten en baten 2.234 2.348 114 2.791 1.898

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning
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is. Naar aanleiding van de werkelijke uitkeringslast in de laatste paar maanden wordt de begroting, 

ondanks het stabiele uitkeringsaantal en het feit dat dit onder de begrote 1.445 ligt, nu met € 355.000 

opgehoogd. 

 

De gerealiseerde baten uit BUIG – Invordering lopen tussentijds beduidend voor op begroting. Gezien het 

grillige karakter met enorme uitschieters in twee maanden kunnen we die lijn niet zomaar één op één 

doortrekken. We verhogen de prognose nu eenmalig met € 100.000 tot een bedrag van € 650.000. 
 

 
 
Bbz 
Per 1 januari 2020 heeft de Bbz een gewijzigde financieringssytematiek en maakt vanaf dat moment ook 
onderdeel uit van de gebundelde uitkering. De overige inkomsten worden gegenereerd uit invordering 
die op een later moment met het Rijk worden afgerekend. Mede door de overige steunmaatregelen van 
het Rijk is in de eerste acht maanden van dit jaar minder aanspraak gemaakt op Bbz levensonderhoud. Als 
gevolg van het stopzetten van de Tozo regeling per 1 oktober verwachten we later dit jaar nog wel een 
hogere instroom. De begrote lasten worden nu met € 20.000 naar beneden bijgesteld. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

De Tozo uitvoering heeft ook dit jaar een groot effect op deelprogramma 3. Tijdens het opstellen van deze 

Berap is de termijn van Tozo 5 bijna verlopen. Voor de financiële prognose baseren we ons dan ook op de 

realisatie tot en met augustus, aangevuld met de aanname dat de lasten Tozo 5 in september gelijk zijn 

aan augustus. Hetzelfde uitgangspunt gebruiken we voor berekening van het verwacht aantal besluiten 

op een aanvraag en de daar bijbehorende uitvoeringsvergoeding. De uitkeringslasten worden een op een 

door het Rijk vergoed. Voor de uitvoeringslasten geldt een vast bedrag per genomen besluit. 
 
Inhuur derden 

Ten aanzien van de inhuur is er een forse overschrijding. Voor de tijdelijke inzet op Tozo staat hier de 

verkregen uitvoeringsvergoeding tegenover. Echter voor een gedeelte van de overschrijding is de oorzaak 

gelegen in de mobiliteit van vaste medewerkers. Dit jaar zijn er al negen medewerkers vertrokken (zowel 

naar een in- als externe functie of door pensionering) en er zijn twee langdurig arbeidsongeschikte 

collega’s. Door een krapte op de arbeidsmarkt voor inkomensconsulenten zijn deze vertrokken, 

doorgaans ervaren, medewerkers veelal vervangen door onervaren krachten. Om het verlies aan ervaring 

op te vangen, krijgen zij een inwerktraject met opleiding en intensieve begeleiding. Het beoogde effect is 

pas later te verwachten. Om de kwaliteit van dienstverlening te blijven garanderen, hebben wij met name 

voor de functie van inkomensconsulenten ook via bureaus of ZZP-constructies, ervaren personeel moeten 

inhuren.  

 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

BUIG - Uitkeringen -13.692                   -13.913                   221                          -20.135                   -20.490                   

BUIG - LKS: Banenafspraak -959                         -810                         -149                         -1.450                     -1.250                     

BUIG - LKS: Beschut Werk -143                         -140                         -3                             -240                         -240                         

Sub-totaal -14.794                   -14.862                   69                             -21.825                   -21.980                   

BUIG - Invordering 366                          564                          -198                         550                          650                          

Saldo -14.428                   -14.298                   -130                         -21.275                   -21.330                   

BUIG - Inkomsten 17.807                    17.807                    -                           25.962                    25.702                    

Resultaat op BUIG 3.379                       3.509                       -130                         4.687                       4.372                       

Toelichting: Recapitulatie BUIG
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Het feit dat de Tozo regeling meerdere malen verlengd is en ook de afrondende werkzaamheden nog de 

nodige capaciteit vragen, noodzaakt ons om het inhuurbudget opnieuw te verhogen. Het is overigens 

goed te vermelden dat hiervoor ook € 524.000 uit het resultaat van 2020 is overgeheveld. Meer informatie 

hierover in paragraaf 3.4 Mutaties reserves. 
 
Bijzondere bijstand 
In onderstaande tabellen zijn de kosten bijzondere bijstand per gemeente en de splitsing naar 
hoofdkostensoorten gepresenteerd. Omdat de TONK integraal onderdeel uitmaakt van de bijzondere 
bijstand komt deze ook als zodanig in de uitsplitsing naar hoofdkostensoorten aan bod. Afrekening vindt 
per gemeente plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 
 
Op basis van de realisatie tot en met augustus blijft de prognose voor de gemeenten Heusden en Loon op 
Zand ongewijzigd. Voor gemeente Waalwijk hebben we de raming met € 30.000 opgehoogd. 
 

 
 

 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Heusden 610                          612                          2                               915                          915                          

Loon op Zand 290                          299                          9                               435                          435                          

Waalwijk 867                          910                          43                             1.270                       1.300                       

Totaal lasten 1.767                       1.821                       54                             2.620                       2.650                       

Toelichting: Bijzondere bijstand

Omschrijving Cluster

aantal 

dossiers €

Gem. 

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties f 965 674.545        347 250.525     170 112.194     448 311.826         

individuele inkomenstoeslag k 507 233.121        185 83.616       75 35.550       247 113.955         

directe levensbehoeften a 103 177.770        27 48.536       19 18.227       57 111.007         

voorziening voor wonen c 66 76.173          22 21.096       13 16.809       31 38.268           

kosten maatschappelijke zorg e 74 40.551          36 27.078       8 1.788          30 11.685           

kosten medische dienstverlening h 20 11.136          3 694             6 4.653          11 5.789             

kosten uitstroombevordering g 35 9.545            12 1.645          3 1.019          20 6.881             

individuele studietoeslag l 8 8.400            8 8.400          

overige kosten soorten i 10 5.790            6 3.124          1 2.128          3 538                 

kosten huishouden b 10 1.692            1 590             2 242             7 860                 

voorziening voor opvang d 3 1.322            1 676             2 646                 

* TONK 31 56.142          7 4.866          5 8.237          19 43.039           

Sub-totaal 1.832 1.296.187    655 450.846     302 200.847     875 644.494         

collectieve ziektekostenpremie m 521.211        164.412     102.414     254.385         

diverse adm. posten / ontvangsten 3.656            -3.046        -4.344        11.046           

Totaal jan-aug 2021 1.832 1.821.054    655 612.212     302 298.917     875 909.925         

Totaal jan-aug 2020 1.420 1.621.302    507 579.242     225 265.040     688 777.020         

Verschil 2021 t.o.v. 2020 412 199.752        148 32.970       77 33.877       187 132.905         

* Ti jdel i jke regel ing met een loopti jd van 1 januari  2021 tot en met 30 september 2021

Bijzondere bijstand 2021 naar hoofdkostensoorten

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk
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Specifieke ICT 

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke automatiseringskosten specifiek 

aan de uitvoering van deelprogramma Inkomensondersteuning toe te rekenen zijn. 

 
In het kader van digitalisering en cliëntdienstverlening is in het voorjaar besloten tot implementatie van 

MijnInkomen. Dit betekent voor cliënten: inzicht in eigen situatie via digitaal cliënten portaal; 

uitkeringsspecificaties, jaaropgaven, verwerkte uitkeringen en openstaande schulden direct toegankelijk 

in portaal; 24/7 bereikbaar en cliënten hoeven niet meer te bellen voor statusinformatie. 
 
Daarnaast is in het overleg tussen gemeenten en Baanbrekers recent besloten om een aanvullende 
licentie aan te schaffen inzake een rechtmatigheidsmodule. Tot slot wordt in het najaar van 2021 nog een 
nieuw kwaliteitscontrolesysteem aangeschaft. De kosten die met bovenstaande projecten gepaard gaan, 
zijn nu in de begroting verwerkt. 
 
Projectkosten en -inkomsten (Plus-taken) 
Vanuit een toenemende focus op handhaving en rechtmatigheid in het sociaal domein is enkele jaren 
geleden de behoefte ontstaan om de handhavers van Baanbrekers ook in te zetten voor de 
interventieteams (HIT en BIT) van de gemeenten. De inzet wordt op regiebasis gefactureerd tegen een 
daarvoor geoffreerd tarief. De werkelijke inzet is tot op heden nihil waarop de begrote omvang nu naar 
beneden is bijgesteld. 
 
Overige lasten en baten 

De overige lasten worden gevormd door diverse externe uitvoeringskosten die gelieerd zijn aan de 

uitkeringsverstrekking. Denk hierbij aan proceskosten bezwaar & beroep en Bbz-onderzoeken. 

 

De overige baten worden gevormd door de mutatie op de voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren en 

gecorrigeerd voor het deel Tozo bedrijfskapitaal waarvoor een terugbetalingsverplichting aan het Rijk 

bestaat. 
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In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is in de eerste acht maanden van 
2021 een voordeel behaald van € 93.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt gevormd door een 
voordeel aan de lastenkant van € 4.000 en een voordeel aan de batenkant van € 90.000. 
 
Het programmaonderdeel Resultaat deelneming Ruelong B.V. is met ingang van de geactualiseerde 
begroting 2021 verplaatst naar deelprogramma 2: Leerwerkstructuur.  
 
Incidentele lasten en baten 
De overige lasten (positief saldo) worden gevormd door een verzekeringsuitkering ter dekking van een 
vervangingsinvestering (zie paragraaf 5.2 - Vervanging CV-ketel) na een calamiteit. Aanschaf en 
verrekening zal nog in 2021 plaatsvinden waarna een negatief saldo resteert. 
 
De incidentele baten worden gevormd door eenmalige teruggaaf van betaalde loonheffing in de 
stichtingen SBW en Fidant over de jaren 2015 en 2016. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 0 0 0 0

Lasten overige omzet 7 10 3 10 10

Incidentele lasten 0 -7 -7 0 20

Totaal lasten 7 3 -4 10 30

Baten

Gemeentelijke bijdragen 5.183 5.183 0 6.910 6.910

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 350 356 5 528 540

- doorbetaald aan bedrijven -100 -138 -38 -200 -200

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 6 6 0 6

Overige omzet 34 33 -1 50 35

Incidentele baten 0 117 117 0 120

Totaal baten 5.467 5.557 90 7.288 7.411

Saldo van lasten en baten 5.460 5.554 93 7.278 7.381

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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In de overhead is in de eerste acht maanden van 2021 een voordeel gerealiseerd van € 40.000 ten opzichte 
van de begroting. Hierna is een toelichting gegeven op de relevante afwijkingen en ontwikkelingen op de 
overheadposten. 
 
Lage Inkomensvoordeel (LIV) 
Op basis van de definitieve beschikking 2020 ad € 225.000 en gelet op de krimpende doelgroep waarvoor 
deze tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt het verwachte bedrag nu naar beneden bijgesteld.  
 
Inhuur derden 
De inzet van externe inhuurkrachten is tot en met juni volgens plan en volledig binnen budget verlopen. 
Door plotseling vertrek van medewerkers op een aantal kritische formatieplaatsen in combinatie met 
krapte op de arbeidsmarkt voor dit soort functies, ontkomen we er niet aan om ook in de tweede helft 
van dit jaar tijdelijk externe krachten in te huren. De extra benodigde middelen zijn in de prognose 
verwerkt. 
 
Algemene lasten 

De besteding tot en met augustus wijkt marginaal af van de begroting. De gerealiseerde overbesteding 

wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door externe kosten in het kader van de herpositionering ad 

€ 127.000 waarvoor tot op heden geen bedrag was opgenomen. In dat kader wordt in de prognose nu 

een bedrag van € 268.000 meegenomen, waarvoor tevens een onttrekking is geraamd. Het restant van 

de begrotingswijzing bestaat uit eenmalige implementatiekosten voor E-HRM en de upgrade van ons ERP-

pakket Navision. De budgetten hiervoor waren tot op heden als investering aangemerkt, echter omdat 

het een gebruiksrecht betreft komen de kosten van implementatie nu direct ten laste van het resultaat.  

Bedragen x € 1.000 Begroting t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2021

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Begroting 2021 Prognose 2021

Gesubsideerd personeel 2.657 2.483 -174 3.955 3.599

- doorbelast Ruelong B.V. -2.047 -1.957 89 -3.047 -2.873

Netto gesubsidieerd personeel 610 526 -85 908 726

Niet gesubsidieerd personeel 2.955 2.790 -166 4.406 4.076

- doorbelast Ruelong B.V. -272 -239 34 -409 -303

Netto niet gesubsidieerd personeel 2.683 2.551 -132 3.997 3.773

Wsw rijksvergoeding -2.220 -2.078 141 -3.323 -3.062

- doorbelast Ruelong B.V. 1.761 1.684 -77 2.638 2.508

Netto Wsw rijksvergoeding -458 -394 64 -685 -554

Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -293 -200

- doorbelast Ruelong B.V. 0 0 0 77 34

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) 0 0 0 -216 -166

Overige personeelslasten 276 256 -20 500 500

Inhuur derden 204 229 25 205 355

Afschrijving 306 288 -18 452 426

Rente 9 9 0 9 9

Onderhoud 142 157 14 555 555

Algemene lasten 1.480 1.591 110 2.105 2.459

DVO Ruelong B.V. -468 -468 0 -700 -700

Lasten overhead 4.784 4.744 -40 7.131 7.383

Overhead
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3.3 Gemeentelijke bijdragen 
 

De gemelde ontwikkelingen in deze 2e Berap resulteren in een bijstelling van diverse begrotingsposten. 

Deze bijstelling heeft tot gevolg dat het geprognosticeerde resultaat van de 2e Berap € 709.000 negatief 

is. Voorgesteld wordt dit voorlopig resultaat niet tussentijds te verrekenen met de deelnemers, maar pas 

zodra de definitieve jaarcijfers bekend zijn af te rekenen met de deelnemers. Dit conform de afspraken in 

de gemeenschappelijke regeling.  
 

Bedragen x € 1 Geactualiseerde 

begroting 2021 

Bijstelling Prognose 

2021 

Heusden (38,28 %) 2.645.453 - 2.645.453 

Loon op Zand (20,05 %) 1.385.590 - 1.385.590 

Waalwijk (41,66 %) 2.878.970 - 2.878.970 

Totaal 6.910.013 - 6.910.013 
N.B: procentuele (voorlopige) verdeling gemeenten is o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2020; bij de jaarrekening zal deze worden 
herrekend op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2021. 

 

Ter informatie: op basis van het geraamd negatief resultaat zou de volgende aanvullende bijdrage bij de 

deelnemers in rekening worden gebracht: 
 

Bedragen x € 1 Aanvullende 

bijdrage 

Heusden (38,28 %) 271.479 

Loon op Zand (20,05 %) 142.191 

Waalwijk (41,66 %) 295.443 

Totaal 709.113 
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3.4 Mutaties reserves 
 
Stortingen reserves 
In de primitieve begroting waren geen stortingen in de reserves geraamd. Dit blijft ongewijzigd. 
 
Onttrekkingen reserves 
Mutatie reserve herpositionering was € 281.000 wordt € 478.000 
De reserve herpositionering is in 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000 en is beschikbaar voor 
effecten uit de koers ‘Kom in beweging’. Het algemeen bestuur heeft op 21 oktober 2019 een besluit 
genomen voor de besteding van deze reserve. Op 1 januari 2021 bedroeg de reserve € 2.032.000.  
 
In de 1e Berap is voor 2021 een onttrekking geraamd van € 280.960. De verwachting is dat voor heel 2021 
€ 478.000 aan kosten wordt gemaakt. Deze post bestaat uit begeleidingskosten SW-medewerkers, kosten 
van cultuurverandering organisatie en de kosten als gevolg van de uitvoering van het sociaal plan.  
 
Ten tijde van het opstellen van deze 2e Berap was de omvang van de nog te maken kosten niet duidelijk 
in beeld. Onze organisatie is in transitie. Over de nieuwe hoofdstructuur is duidelijkheid, maar de 
fijnstructuur wordt nog nader uitgewerkt. Dit betekent dat de volgende incidentele kosten nog te 
verwachten zijn: 
 
 - functiewaarderingstrajecten 
 - extra opleiding, training en hogere kosten van teambuilding 
 - kosten van boventalligen en bijkomende kosten van uitvoering sociaal plan 
 - procesbegeleiding Future State 
  
Wij verwachten dat medio 2022 alles uitgekristalliseerd is, en we de balans kunnen opmaken en een 
duidelijk beeld hebben van alle kosten. Op dat moment kan door het bestuur aan een eventueel resterend 
bedrag van de reserve herpositionering een nieuwe bestemming worden gegeven.  
 
Mutatie algemene reserve was € 644.000 en wordt € 524.000  
Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is besloten om € 524.000 over te hevelen naar het boekjaar 2021. 
Bij de 1e Berap 2021 is besloten om het geraamde tekort 2021 ad € 120.000 af te dekken door een 
onttrekking uit de algemene reserve. Thans wordt voorgesteld het geraamde tekort niet te onttrekken uit 
de algemene reserve, maar uitsluitend de budgetoverheveling ten laste van de algemene reserve te 
brengen. 
 
Mutatie vakantiegeldverplichting was € 0 en wordt € 25.000 
De vakantiegeldverplichting voor het gesubsidieerd personeel valt jaarlijks, als gevolg van het natuurlijk 
verloop van de Wsw-populatie, voor een gedeelte vrij. In de prognose wordt daarom nu € 25.000 
opgenomen. 
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3.5 Begrotingswijziging 2021 
Bij de behandeling van de 1e Berap 2021 heeft het algemeen bestuur met het vaststellen van de tweede 

begrotingswijziging 2021 de begroting 2021 geactualiseerd. Alle wezenlijke verschillen in de 

verslagperiode en nieuwe ontwikkelingen waarmee we zijn geconfronteerd de laatste maanden, zijn in 

onderstaande 3e begrotingswijziging 2021 verwerkt. De begrotingswijziging is hier ter informatie volledig 

opgenomen, maar zal aan het algemeen bestuur afzonderlijk ter vaststelling worden aangeboden. 
 

 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

.....Begroting na..... 

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

3e wijziging

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 4.360 4.902 -509 4.393

DP2: Leerwerkstructuur 12.595 11.549 421 11.970

DP3: Inkomensondersteuning 26.649 29.683 1.677 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 270 10 20 30

Totaal lasten deelprogramma's 43.874 46.144 1.609 47.753

Overhead 7.092 7.131 252 7.383

Totaal lasten 50.965 53.275 1.861 55.136

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 776 1.043 -53 990

DP2: Leerwerkstructuur 12.911 11.545 195 11.740

DP3: Inkomensondersteuning 29.490 32.474 785 33.259

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 7.251 7.288 123 7.411

Totaal baten 50.429 52.349 1.050 53.399

Saldo van lasten en baten -537 -925 -102 -1.027

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 537 281 197 478

Bij: onttrekking algemene reserve 

...(dekking negatief resultaat / Tozo) 0 644 -120 524

Bij: onttrekking 

….…vakantiegeldverplichting 0 0 25 25

Resultaat 0 0 -709 -709



 

2e Berap 2021 31 

 

 
 

 

Bedragen x € 1 

Beschikbaar  

na 2e wijziging 

2021 

Aanpassing 

krediet 2021 

Beschikbaar    

na 3e wijziging 

2021 

Restant kredieten 2020 volgens jaarrekening 2020    

* 1.DMS 12.177 - 12.177 

* 2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 27.750 - 27.750 

3.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 70.000 -/- 70.000 - 

* 5.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie 25.000 - 25.000 

* 6.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000 - 50.000 

* 8.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

(Nieuwe) Investeringen volgens begroting 2021    

10. Upgrade Navision 75.000 -/- 75.000 - 

* 11. Verbeteren wifipunten 52.000 - 52.000 

* 12. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken 300.000 - 300.000 

* 13. Vervangen Cv-ketel 31.000 - 31.000 

14. Vervangen vorkheftruck - 21.000 21.000 

Totalen  672.927 -/- 124.000 548.927 

    * Betreft investeringen waarvoor in een eerder stadium besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarvoor 

….…ook geen wijzigingen worden voorgesteld. 

NB: Bovenstaande nummering correspondeert met de in paragraaf 5.2 opgenomen toelichting op de 

…..…investeringen. 
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4 BEDRIJFSVOERING 
 

Stand van zaken evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 

Zoals in de 1e Berap 2021 is aangegeven, is de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers 

afgerond en is aanvullend onderzoek gedaan naar de consequenties voor de drie gemeenten van een 

nieuwe financiële verdeelsleutel. De uitkomst van dit aanvullend onderzoek heeft ertoe geleid dat de 

gewijzigde gemeenschappelijke regeling (nog) niet is behandeld in de drie gemeenteraden. Dit alles kan 

ertoe leiden dat het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers gaat komen met een voorstel van heroverweging. 

Als dit aan de orde is, zal het Algemeen Bestuur hierin worden meegenomen. Nadat de besturen hierover 

consensus bereiken, kunnen de raden van de drie gemeenten hierover worden geïnformeerd. 
 
Planning & Control / Financiën 

Planning & control cyclus 

De begroting 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De begroting 2022 inclusief 

meerjarenraming 2023 - 2025 en de jaarrekening 2020 zijn conform de planning en binnen de wettelijke 

termijnen door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2021.  

 

Accountant en controle 

De huidige accountant BDO heeft de jaarrekeningen 2018 tot en met 2020 gecontroleerd. De controle van 

de jaarrekening 2021 zal ook door BDO worden uitgevoerd. Voor de jaren 2022 en verder zal voor de 

accountantsdienstverlening een Europese aanbesteding worden opgestart. 

 
Interne beheersing 

Binnen dit team zijn kwaliteitszorg, KAM, interne controle en de Chief Information Security Officer 

georganiseerd. In de afgelopen maanden hebben zich binnen het team, zowel in de aansturing als op 

uitvoerend niveau, de nodige personele wisselingen voltrokken. Dit maakt onverlet dat de benodigde 

dienstverlening gecontinueerd moet worden. 

 

De komende maanden wordt aandacht besteed aan de komende her-certificeringsaudit in het kader van 

ISO 27001. Temeer omdat nu ook de ISO 27701 zijn intrede doet. Deze norm slaat een brug tussen 

informatieveiligheid en privacy en vereist een nog nauwere samenwerking tussen CISO en de Functionaris 

Gegevensbescherming. Ook de voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording en het inwerken van 

nieuwe medewerkers heeft prioriteit. 
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Facilitaire Zaken 
Met ingang van 2021 is het team Facilitaire Zaken gestart. Het team wordt gevormd door de clusters 
inkoop, technische zaken, informatie- en archiefbeheer en balie / telefonie. 
 
Voor de verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen Baanbrekers is een inkoopadviseur 
aangetrokken. Hij is aan de slag gegaan met een aantal aanbestedingstrajecten, zoals de Europese 
aanbesteding van de arbodienst per 1 januari 2022 en met de aanbesteding van inkoop van flexibele 
arbeid. Verder gaat het cluster inkoop, in samenwerking met de coördinator van het archief, aan de slag 
met het inrichten van een contractenmodule. 
 
In het voorjaar zijn de afzonderlijke teams Technische Zaken en Technische Dienst, die werkzaam waren 
voor Baanbrekers en WML-facilitair, samengegaan tot één team Technische Zaken, zowel organiek als 
fysiek. Technische Zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties aan gebouwen en 
machines en zorgt ervoor dat coronamaatregelen kunnen worden uitgevoerd. Er wordt daarnaast een 
vlootschouw van het wagenpark uitgevoerd, die wordt afgezet tegen de toekomstige ontwikkelingen van 
Baanbrekers en het soort werk dat wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zal bepaald worden welke 
voertuigen benodigd zijn.  
 
Bij het archief is men bezig met de transitie van archief- naar informatiebeheer. In 2020 is een begin 
gemaakt met digitaliseren van informatiestromen en papieren archieven, dit loopt in 2021 door. Niet 
alleen worden de verschillende rollen opnieuw gedefinieerd, ook wordt in samenwerking met een 
gespecialiseerd bureau gekeken naar de bredere context van informatiebeheer: wat dit vraagt van de 
organisatie, waar verantwoordelijkheden worden belegd, hoe de rollen en verantwoordelijkheden 
toekomstbestendig vorm te geven et cetera. Daarnaast heeft de streekarchivaris dit voorjaar 
gerapporteerd in hoeverre wordt voldaan aan de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zoals deze door de 
Provincie zijn opgesteld in het kader van het interbestuurlijk toezicht. De conclusie van de archivaris, die 
in juni met het Algemeen Bestuur gedeeld is, luidde dat aan het merendeel van de KPI’s wordt voldaan en 
dat er nog enkele verbeterpunten zijn. Naar aanleiding daarvan is een plan van aanpak opgesteld ter 
verdere verbetering van het informatie- en archiefbeheer. 
 
Ook cliënten krijgen steeds meer te maken met het digitaal aanleveren en afhandelen van formulieren. 
Voor een enkeling is dit niet haalbaar. Vanwege de steeds verdergaande digitalisering van processen is er 
een groeiende behoefte aan verdere ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een centraal informatiepunt voor 
cliënten. Om daaraan tegemoet te komen, wordt binnenkort onderzocht of het mogelijk is om een fysiek 
informatiepunt op te zetten. Mogelijk met bemensing vanuit balie / telefonie.  
 
Calamiteiten & BHV 
Op 14 juni jl. heeft op het terrein van Baanbrekers een kleine brand gewoed in een afvalcontainer met 
daarin gemengd afval. De brand was dankzij de inzet van BHV-ers en brandweerlieden snel onder controle. 
Om dergelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen zijn op basis van de uitgevoerde oorzaakanalyse 
passende maatregelen genomen. 
 
Wat betreft de BHV-organisatie heeft corona ertoe geleid dat er al geruime tijd geen fysieke 
oefenavonden en ontruimingsoefeningen meer zijn gehouden. Om toch kennis en kunde te borgen 
ontvangen de BHV-ers periodiek examenvragen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in 
volgende trainingen / examens. 
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Personeel en organisatie  
Onderzoek naar de hoofd- en fijnstructuur van Baanbrekers 

Eind 2020 is een onderzoek gestart naar de hoofdstructuur van Baanbrekers. De directie heeft op basis 

van het uitgebrachte adviesrapport een aantal besluiten genomen waarna per 1 juli jl. de volgende 

wijzigingen zijn doorgevoerd: 

  

• Het Werkbedrijf en WML Facilitair zijn samengevoegd en onder aansturing van één manager 

gebracht. De nieuw geworven manager Leren & Werken is per 1 september gestart. 

• De afdelingen Inkomensondersteuning (IO) en Re-integratie & Participatie (R&P) zijn per 1 juli 

samengevoegd en worden aangestuurd door de voormalig manager R&P. 

• De directiestaf is komen te vervallen. De medewerkers van deze kleine afdeling zijn 

ondergebracht bij Re-integratie, Participatie & Inkomen en bij Bedrijfsvoering & Control (B&C). 

Verder zijn vooruitlopend op de definitieve uitwerking van de fijnstructuur nog twee aanvullende 

organisatorische wijzigingen doorgevoerd: 

• De bedrijfsbureaus van Baanbrekers (onderdeel van B&C) en WML Facilitair zijn samengevoegd 

en vallen sinds 1 juli jl. onder de nieuwe afdeling Leren & Werken. 

• De Werkpool gaat per 1 januari 2022 onderdeel uitmaken van het nieuwe organisatieonderdeel 

Leren & Werken. 

De focus van het onderzoek ligt nu op de inrichting van de organisatielagen onder de managementlaag 

(zgn. fijnstructuur). De taken van de overige ondersteunende medewerkers worden meegenomen in het 

onderzoek naar de inrichting van de fijnstructuur. Dit geldt ook voor het benodigd aantal leidinggevenden 

en het bijbehorende takenpakket. 

 

Werving & selectie 

Momenteel ondervinden we de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt waardoor het lastig is om 

geschikte kandidaten te werven op de vacante functies. We zijn dan ook genoodzaakt om tijdelijk 

externen in te huren. Zo gebeurt dit momenteel bijvoorbeeld op de functies van beleidsadviseur, Chief 

Information Security Officer, adviseur KAM, medewerker interne controle en inkomensconsulenten. 
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek / werkgroep “werkgeluk” 

Om medewerkers actief te betrekken bij mogelijke verbeteringen rondom het personeelsbeleid zijn in het 

1e kwartaal van 2021 ambassadeurs geworven voor de nieuwe werkgroep “Werkgeluk’. Een interactieve 

kick-off met ambassadeurs vanuit de hele organisatie heeft in het 1e kwartaal plaatsgevonden. In het 2e 

kwartaal zijn in kleinere groepen vervolgsessies georganiseerd. Op dit moment wordt de medewerkers 

gevraagd om de gelukswijzer in te vullen. Dit is een enquête waarvan de uitslag door de werkgroep wordt 

gebruikt om verder mee aan de slag te gaan. 
 

Cao Aan de Slag 

Op 1 juli is de nieuwe cao ‘Aan de Slag’ ingegaan voor mensen met een arbeidsbeperking. De cao geldt 

voor medewerkers met een indicatie Beschut Werk en voor medewerkers die in het doelgroepenregister 

staan met een Banenafspraakbaan. Dit zijn medewerkers die met behulp van loonkostensubsidie in dienst 

zijn van Baanbrekers of gedetacheerd zijn naar externe werkgevers. Voor alle medewerkers die onder 

deze cao vallen, is een overgangsregeling afgesproken. Zij hebben voorlichting gekregen over de gevolgen 

van de nieuwe cao en hebben persoonlijk bericht gekregen over de individuele consequenties. De 

mogelijke gevolgen voor Baanbrekers van de in de cao vastgelegde vangnetbepaling (terugkeergarantie) 

worden op dit moment onderzocht. 
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Cao Wsw 

Er komt een nieuwe cao voor medewerkers met een SW-indicatie die waarschijnlijk ingaat per 1 oktober. 

De twee belangrijkste wijzigingen zullen zijn: de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) en een nieuwe 

seniorenregeling; de 64-jarigen regeling naast de al bestaande 60- en 62-jarige regeling. Inmiddels zijn de 

medewerkers die het betreft geïnformeerd en wordt uitgezocht welke consequenties dit kan hebben voor 

de organisatie in het kader van de bezetting en productiecapaciteit. 
 

Sociaal Convenant 

Baanbrekers en de vakbonden sloten vorig jaar een sociaal statuut voor reguliere medewerkers. Hierin 

staan afspraken en waarborgen bij mogelijke herinrichting van onze organisatie. Een dergelijk document 

is er nu ook voor medewerkers SW, WIW en Beschut Werk.  
 

Vertrouwenspersonen 

De medewerkers van Baanbrekers hebben tot op heden een beroep kunnen doen op twee 

vertrouwenspersonen. Het betrof één interne en één externe vertrouwenspersoon. Vanwege het stoppen 

van de interne vertrouwenspersoon door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft in het 2e 

kwartaal werving en selectie plaatsgevonden. Tevens heeft een uitbreiding plaatsgevonden naar twee 

interne vertrouwenspersonen. Beide personen hebben een cursus gevolgd en zijn inmiddels geregistreerd 

als gecertificeerd vertrouwenspersoon. 
 

Speerpunten HR-doelstellingen 

De organisatie heeft gekozen voor de volgende twee HR-doelstellingen met bijbehorende speerpunten: 

duurzame inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier) en professionele cultuur (lef, vakmanschap, 

integraliteit/ verbinding). Hieronder volgt per HR-doelstelling een aantal gelieerde onderwerpen waaraan 

gewerkt wordt: 
 

Professionele cultuur 

e-HRM  

In het kader van een professionaliseringsslag naar meer digitalisering en transparantie voor medewerkers 

is vorig jaar de projectgroep e-HRM gestart. In het 1e kwartaal is het besluit genomen om het huidige 

personeelsinformatiesysteem uit te breiden met een module e-HRM. In het 2e kwartaal is gestart met de 

voorbereidingen voor de implementatie. De verwachting is dat de functionaliteiten vanaf 1 januari 2022 

gefaseerd ingevoerd zullen worden. 
  

Validsign  

In het 1e kwartaal is door de personeelsadministratie de digitale handtekening geïntroduceerd binnen 

Baanbrekers. Er zijn diverse presentaties gehouden om leidinggevenden en medewerkers voor te 

bereiden op deze digitaliseringsslag. In het 2e kwartaal is de digitale handtekening daadwerkelijk 

geïmplementeerd en worden de mogelijkheden van Validsign verder uitgebreid. 
 

Hybride werken 

In het 1e kwartaal is een projectgroep gestart om een visiedocument op te leveren over het hybride 

werken na corona. In het 2e kwartaal is de visie omarmd door de directie. Na instemming van de OR volgt 

in de 2e helft van het jaar de implementatie.  
 

Het goede gesprek 

Er is in het 1e kwartaal een onderzoek gestart om de HR-gesprekscyclus te evalueren met als doel te komen 

tot een collectief gedragen instrument om het goede gesprek te voeren tussen leidinggevenden en 

medewerker. De nieuwe vorm van de HR-gesprekscyclus wordt binnenkort aan het MT voorgelegd 

waarna in de 2e helft van het jaar de implementatie volgt. 
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Introductieprogramma 

Nieuwe medewerkers worden vanaf september op een andere manier welkom geheten bij onze 

organisatie. We zetten daarvoor buddy’s in. Dit zijn collega’s die de nieuwelingen wegwijs gaan maken. 

Om de introductie eenduidig te laten verlopen zijn er op communicatiegebied middelen ontwikkeld. Zo 

hebben we nu een introductiefilmpje, is Bink voorzien van informatie die gericht is op de nieuwkomers 

en hebben we een soort ‘schatkaart’ ontwikkeld die via QR-codes leidt naar nuttige informatie voor 

nieuwe collega’s. 
 

Duurzame inzetbaarheid 
Terugdringen verzuim  

In 2020 is ingezet op verzuimpreventie in combinatie met een onderzoek naar de knelpunten in de 

verzuimaanpak, beide met als doel het verzuim te verlagen. Het grootste knelpunt in de aanpak van 

verzuim bleek het nemen van verantwoordelijkheid, zowel door leidinggevenden als door medewerkers. 

In het 1e kwartaal 2021 is gestart met een trainingsprogramma voor alle leidinggevenden met workshops 

en individuele coaching om deze verzuimaanpak te verbeteren. In het 2e kwartaal heeft een 

verdiepingsslag plaatsgevonden van de individuele coaching van leidinggevenden door middel van 

coaching on the job. Tevens is gestart met een pilot die gericht is op het vergroten van 

verantwoordelijkheid van de medewerkers. 

 

De doelstelling voor 2021 voor wat betreft het verzuimpercentage voor de gehele organisatie is, om met 

name de focus te leggen op het verzuim tot 1 jaar omdat dat meer beïnvloedbaar is dan langdurig verzuim. 

Tevens wordt de focus gelegd op het frequent verzuim omdat dat een voorbode kan zijn voor langdurig 

verzuim en redelijk beïnvloedbaar is. In onderstaande tabel is de doelstelling en realisatie te zien. 
  

Realisatie 2020 

 

Doelstelling 2021 Realisatie  

maart ‘20 - maart ‘21 

Realisatie 

 juli ’20-juli ‘21 

Verzuimpercentage < 1 jaar 10,3% 9,3% 10,4% 9,9 % 

Frequent verzuim 1,56 < 1 1,38 1,61 

 

Na een maandenlange daling is het frequent verzuim vanaf april iedere maand weer licht gestegen. Uit 

bovenstaande cijfers blijkt dat we er nog lang niet zijn en dat we de doelstelling hoogstwaarschijnlijk niet 

gaan halen. Dit geeft nogmaals aan dat de noodzaak van focus op terugdringen verzuim continu 

noodzakelijk is en de aandacht niet mag verslappen. 

 

Aanbesteding nieuwe arbodienst 

In het 2e kwartaal is gestart met een Europese aanbesteding voor een nieuwe arbodienst en deze is bijna 

afgerond. In het Programma van Eisen is ten aanzien van arbodienstverlening expliciet aandacht gevraagd 

voor duurzame inzetbaarheid en preventie van verzuim. 

 

BRAVO 

De werkgroep BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) heeft meerdere malen de 

onderwerpen die te maken hebben met vitaliteit onder de aandacht gebracht van de medewerkers via 

BINK, het sociaal intranet van Baanbrekers. Het afgelopen kwartaal zijn veel tips gegeven op het gebied 

van voeding en ontspanning, bijvoorbeeld de ‘menuchallenge’, een leuke en uitdagende actie om lekkere 

en gezonde recepten te bedenken die we in het assortiment van de kantine kunnen opnemen en de 

introductie van de ‘Baanbrekers Beach’, een zomerstrand, feestelijk aangekleed met parasols en 

strandstoelen, om tijdens de pauze en tussendoor heerlijk te kunnen ontspannen.  
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Communicatie  

In normale tijden zouden medewerkers van onze organisatie regelmatig worden bijgepraat over de 

actuele ontwikkelingen. Het elkaar fysiek opzoeken, was dan ook mogelijk. Door corona hebben we te 

maken met tijden die anders zijn. Dus zijn we continu op zoek naar andere manieren van binden, boeien 

en betrekken.  

 

Een mooi voorbeeld hiervan is het interne filmpje dat we onlangs maakten. Hierin praten we de 

medewerkers bij over alle belangrijke zaken die nu spelen. Ook lieten we een flinke groep medewerkers 

aan het woord. Met dit filmpje, dat per afdeling is bekeken, lieten we zien hoe breed we als organisatie 

zijn en dat ons werk aan elkaar hangt. Zo’n filmpje gaan we zeker nog een keer maken. Ook als de tijden 

weer wat normaler zijn. 

 

Natuurlijk deelden we intern ook veel informatie op Bink, ons sociale intranet. Denk hierbij aan 

succesverhalen, maar ook aan zaken zoals de vernieuwing van onze hoofdstructuur. Het is mooi om te 

zien dat Bink steeds meer leeft en gebruikt wordt. 

 

Het nog toegankelijker maken van de manier waarop we communiceren staat hoog op ons lijstje. Zo zijn 

we gestart met het bekijken hoe we onze brieven kunnen verbeteren. Ook bekijken we hoe en waar we 

onze toegankelijkheid nog verder kunnen verbeteren. We doen dit stapje voor stapje, want niet alles kan 

tegelijkertijd en maken gebruik van goede praktijkvoorbeelden op dit terrein. Ons streven is om onze 

communicatie op B1-niveau uit te voeren. Dit niveau wordt door de meerderheid van de bevolking 

begrepen. 

 

Zoals gebruikelijk deelden we ook de afgelopen tijd intern en extern mooie praktijkverhalen. Zo gingen 

we onder meer uitgebreid in op onze samenwerking met Xenos, Casade en Van der Linden Transport. Ook 

kwamen we met berichtingeving over een heel zoete megaopdracht: het inpakken van chocolade. In onze 

communicatie benadrukken we steeds meer dat we één Baanbrekers zijn. Een mooie en diverse 

organisatie die met haar activiteiten midden in de samenleving staat. Dit is ook de reden waarom we 

stappen aan het zetten zijn met de verdere branding van onze organisatie en de communicatieve gevolgen 

hiervan.  

 

Omdat we nog steeds met corona te maken hebben, brachten we de afgelopen maanden ook flink wat 

informatie over onze coronamaatregelen en over de speciale coronahulppakketten Tozo en TONK. Dat 

blijven we uiteraard doen, zolang corona onder ons is en zolang de hulppakketten er zijn. Verder gaven 

we antwoord op vragen van de pers. De komende tijd gaan we verder met het delen van verhalen over 

de mensen van Baanbrekers en hun ervaringen op weg naar werk dat zo regulier mogelijk is. 
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Informatie en automatisering 

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de implementatie van het nieuwe ERP-systeem wat per 

1-1-2022 opgeleverd moet worden. De voorbereidingen rondom het nieuwe wifinetwerk lopen door maar 

de verwachte opleverdatum is als gevolg van de aanhoudende chiptekorten doorgeschoven. De hardware 

selectie voor het hybride werken is zo goed als afgerond en we starten met de inkoopprocedure hiervoor. 

Ook in dit kader ondervinden we echter hinder van de aanhoudende chiptekorten. 

 

Net voor de zomerperiode is tevens gestart met het project Mijn Inkomen. Cliënten krijgen binnenkort de 

mogelijkheid om hun aanvragen digitaal in te zien en wijzigingen door te geven. Na de zomer gaat de 

projectgroep het portaal testen en zal er rondom een aantal werkprocessen een basisinrichting gemaakt 

worden. Afronding van het project zal nog in 2021 plaatsvinden. Na livegang gaan we het portaal verder 

uitbreiden met nieuwe diensten, zoals bijvoorbeeld een volledige digitale aanvraag voor bijstand. 

Aanvullend daarop wordt in de aankomende periode een grote update geïnstalleerd op ons systeem voor 

de uitkeringenverstrekking, ditmaal om het beheer te verbeteren en een aantal systeemfouten op te 

lossen.  

 

Ten slotte is er aandacht voor de beveiliging van onze systemen. Dit is een doorlopend proces waarbij 

systeem- en applicatiebeheer samen met de Chief Information Security Officer en ondersteund door de 

informatie-beveiligingsdienst (IBD) de juiste acties uitzetten. De afgelopen periode hebben we in verband 

met lekken in het systeem van Microsoft veel extra beveiligingsacties moeten uitvoeren. 

 
(Her-)huisvesting / verdiepend onderzoek 

Zoals in de 1e Berap is aangegeven is op 15 maart 2021 door het algemeen bestuur besloten tot het verder 

uitwerken en onderzoeken van voorkeursvariant 2: “nieuwbouw op bestaande locatie”. Er is inmiddels 

een stuurgroep geformeerd waarin per gemeente een AB-lid zitting heeft. De stuurgroep wordt 

voorgezeten door onze DB- en AB-voorzitter. 

 

De stuurgroep is vanaf april zes keer bijeen geweest. Een massastudie is uitgevoerd door de architect op 

basis van een globaal Programma van Eisen (PvE). Op 5 augustus zijn opties gepresenteerd aan de 

stuurgroep. Er is tijdens deze stuurgroep vergadering besloten om de variant grenzend aan de Bachlaan 

met ingang aan de Zanddonkweg (Variant A) verder uit te werken. 
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5 OVERIGE ONDERWERPEN 
 

5.1 Ontwikkelingen risico’s 
 
In de begroting 2021 was een zestal risico’s benoemd. Bij de 1e Berap is niet ingegaan op de 
ontwikkelingen rond de risico’s. Over de in de begroting genoemde risico’s is nu het volgende te melden. 
 
Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in relatie tot het macrobudget rijksmiddelen 
Het aantal uitkeringsgerechtigden is op basis van historische cijfers en landelijke trends voor de begroting 
2021 initieel ingeschat op gemiddeld 1.490, en is in de bijgestelde begroting verhoogd naar 1.510. Bij de 
1e Berap is dit teruggebracht naar 1.445. Gezien de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat het 
jaargemiddelde iets lager zal uitvallen. Daarom wordt het gemiddelde aantal nu bijgesteld naar 1.435. Het 
blijft onzeker of de hoogte van de doorbetaalde BUIG-gelden gelijke tred houdt met dit gemiddelde.  
 
Wegvallen opdrachtgevers 
Door een onzekere arbeidsmarkt en het tijdelijk karakter van de steunpakketten is de kans nog steeds 
aanwezig dat opdrachten in de nabije toekomst wegvallen, en er niet direct nieuw werk aangenomen kan 
worden. Dit is een reëel risico voor de omzet binnen de leerwerkstructuur.  
 
Organisatieaanpassingen 
Met het loslaten van de anderhalvemeterregel komen ook de maatregelen die hiervoor zijn genomen, te 
vervallen. Dit risico is per heden niet meer relevant. 
 
Uitvoering tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
De uitvoering van de Tozo-regeling brengt forse kosten met zich mee waar uiteraard ook een 
(genormeerde) vergoeding van het rijk tegenover staat. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bleek 
al dat er een onevenwichtigheid is tussen de momenten van verantwoorden van de rijksvergoeding en 
het maken van de kosten. De vergoeding is gekoppeld aan het nemen van een besluit, maar de kosten 
voor de afwikkeling en nazorg kunnen op een later moment komen. Bij het opmaken van de jaarrekening 
2020 is hierop zo goed als mogelijk geanticipeerd, en is een deel van de ontvangen vergoeding 
overgeheveld naar het boekjaar 2021. Zoals in paragraaf 2.3 geschreven, worden de meest recente 
ontwikkelingen, wijzigingen en cijfers Tozo in een separate memo aan het dagelijks en algemeen bestuur 
gepresenteerd. 
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5.2 Investeringen 
In de jaarrekening 2020 is een overzicht opgenomen van de besteding van de geautoriseerde 

investeringsbudgetten. De per ultimo 2020 resterende budgetten zijn in onderstaand overzicht 

overgenomen. Daaronder zijn de investeringen toegevoegd zoals die in de geactualiseerde begroting 2021 

en de eerste bestuursrapportage zijn opgenomen.  

 

In de kolom ‘uitgaven 2021’ zijn de werkelijke bestedingen tot en met augustus 2021 verantwoord. In de 

laatste kolom zijn de bedragen van de benodigde aanvullende investeringen c.q. aframingen vermeld. 

 

Deze aanpassingen zijn in de derde begrotingswijziging 2021 verwerkt. 
 

Omschrijving investering 

 

Restant 

krediet  

2020  

Krediet 

2021 

Totaal 

beschikbaar 

2021 

Uitgaven 

2021 

Aanpassing 

krediet 

2021 

Restant investeringen 2020      

* 1. DMS  12.177 - 12.177 - - 

* 2. Bedrijfsvoering: Vervanging  

ICT-netwerk 

27.750 - 27.750 21.400 - 

* 3. Programma digitalisering 

Koppeling met systemen 

70.000 - 70.000 - -/- 70.000 

4. vervallen: Informatievoorziening 

Software + implementatiekosten 

50.000 -/- 50.000 - - - 

* 5. Beveiliging netwerk 

Verbetering technische informatie 

25.000 - 25.000 - - 

* 6. Upgrade netwerk infrastructuur 

Vervanging werkgroepswitches 

50.000 - 50.000 - - 

* 7. Vervallen: Onderzoek, aanschaf en 

 Implementatie van software op het 

gebied van E-HRM 

40.000 -/- 40.000 - - - 

* 8. Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 - - 

Investeringen volgens begroting 2021      

* 9. Vervallen: Koelunit VW transporter - - - - - 

10. Upgrade Navision - 75.000 75.000 - -/-75.000 

* 11. Verbeteren WIFI punten - 52.000 52.000 - - 

* 12. Investeringen i.v.m. vervanging 

van de werkplekken 

 300.000 300.000 - - 

* 13. Vervanging CV-ketel - 31.000 31.000 9.266 - 

14. Vervangen vorkheftruck - - - - 21.000 

* Betreft investeringen waarvoor in een eerder stadium besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarvoor ook 

…geen wijzigingen worden voorgesteld. 
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Toelichting op de investeringen 

 

1. DMS (digitalisering archief) € 12.177 

Dit project was gepland om in 2019 te worden uitgevoerd, maar is wegens herprioritering doorgeschoven 

naar 2020. Op het krediet van € 55.000 is in 2020 € 43.000 uitgegeven. De oplevering gaat plaatsvinden 

zodra de laatste openstaande punten zijn afgewerkt. Daarna wordt het krediet afgesloten.  
 

2. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk € 27.750 

Dit project uit 2019 is in 2020 opgepakt. De hardware is geplaatst in het nieuwe datacenter. In 2021 is 

€ 21.400 uitgegeven. De financiële afwikkeling van het project zal in 2021 plaatsvinden, waarna het 

krediet zal worden afgesloten. 

 

3. Programma digitalisering- Koppeling met systemen € 70.000: vervalt 

Dit betreft het realiseren van de koppeling tussen twee systemen Corsa en Compas, maar ook de invoering 

van de digitale handtekening en de update van de DMS-software naar de laatste versie vallen hieronder.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat de software niet wordt aangeschaft, maar dat het 

implementatiekosten van pakketten betreffen waarvoor wij jaarlijks licentiekosten verschuldigd zijn. 

Dergelijke kosten worden niet geactiveerd maar dienen op de reguliere exploitatie verantwoord te 

worden. De post komt als investering te vervallen en het regulier exploitatiebudget wordt éénmalig 

opgehoogd. Zie hiervoor de toelichting op de exploitatiebudgetten.  

 

5. Beveiliging netwerk-Verbetering technische informatie € 25.000 

6. Upgrade netwerk infrastructuur-Vervanging werkgroepswitches € 50.000 

In verband met vertraging van andere projecten als gevolg van de coronacrisis, zijn deze twee 

investeringen doorgeschoven naar 2021. Inmiddels is e.e.a. opgestart, en de afronding zal in het vierde 

kwartaal plaatsvinden. Eén van de investeringen is afhankelijk van de nieuwbouw en zal mogelijk maar 

deels worden uitgevoerd. 

 

8. Reachtruck magazijn € 30.000  

De reachtruck moet op termijn vervangen worden, maar aanschaf gaat pas plaatsvinden zodra de truck 

niet meer functioneert. De reachtruck is alleen nodig voor gebouw 1. Als het magazijn in gebouw 1 komt 

te vervallen is vervanging helemaal niet meer aan de orde. 
 

10. Aanvullende investering 2021; Upgrade Navision € 75.000: vervalt  

Eerder is al aangegeven dat de ERP-applicatie Navision moet worden geüpdatet. Het upgrade project 

verloopt conform planning en zal 1-1-2022 in productie worden genomen. Ook deze voorgenomen 

investering komt te vervallen. De kosten zijn overgebracht naar de exploitatie.  

 
11. Aanvullende investering 2021: Verbeteren wifinetwerk € 52.000 
Met de toename van het digitaal vergaderen is gebleken dat het huidige wifinetwerk niet over voldoende 
capaciteit beschikt. Om te komen tot een betere dekking van het wifinetwerk is het noodzakelijk het 
aantal wifizenders uit te breiden. Met de aanschaf, montage en de bijkomende kosten is een investering 
gemoeid van € 52.000. Dit nieuwe systeem is flexibel en blijft daarmee inzetbaar bij eventuele 
nieuwbouw. Het project is gestart maar heeft vertraging omdat hardware niet leverbaar is. Dit heeft te 
maken met het wereldwijde chiptekort. De verwachting is dat we in september de oplevering hebben. 
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12. Aanvullende Investering 2021: investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken € 300.000 

Door de coronacrisis is de noodzaak om tijd- en plaats onafhankelijk werken te faciliteren in een 

stroomversnelling gekomen. We hebben dit in 2020 in eerste instantie opgevangen door oude hardware 

in te zetten. Door het verstrekken van chromebooks, extra schermen en smartphones (incl. toebehoren 

als standaard, muizen, toetsenborden, etc.) kan de medewerker optimaal in het hybride werken worden 

gefaciliteerd. De inzet van de hardware gaan we geleidelijk doen, waarbij wordt aangesloten bij het 

project hybride werken. De inkoopprocedure wordt nu opgestart waarbij de verwachting is dat we in het 

laatste kwartaal kunnen uitleveren, hetgeen past in de planning rondom hybride werken. Ook hier is het 

niet onwaarschijnlijk dat we nog last krijgen van de chiptekorten. 
 
13. Aanvullende investering 2021: Vervangen Cv-ketel € 31.000 
In maart 2021 is er brand geweest in het ketelhuis. De vervanging van de Cv-ketel gaat, inclusief 
bijkomende kosten, circa € 31.000 kosten. De kosten worden overigens volledig vergoed door de 
verzekering.  
 
14. Aanvullende investering 2021: Vervangen vorkheftruck € 21.000 
Een heftruck uit 2003 kan niet worden gerepareerd en moet worden vervangen. Met de aanschaf is een 
bedrag van € 21.000 gemoeid.  
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5.3 Liquiditeitsprognose en – realisatie  
In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de liquide positie voor het jaar 2021 weergegeven. 
Daarbij is over de periode tot en met augustus de realisatie vermeld en voor de rest van het jaar de 
(bijgestelde) raming. 
 
Vanaf april 2020 tot medio 2021 was er sprake van een overschot aan liquide middelen. Deze toename 
wordt veroorzaakt door de ingevoerde Tozo-regeling. De door het Rijk beschikbaar gestelde voorschotten 
zijn door de gemeenten doorbetaald aan Baanbrekers. Echter de uitbetaling van de uitkeringen hield geen 
gelijke tred met de bevoorschotting. Het teveel ontvangen bedrag aan voorschotten over 2020 is 
inmiddels terugbetaald, zo’n 10 miljoen euro in juni 2021. 
 
Daarnaast is ook een bedrag van ruim 2,45 miljoen, het resultaat op de jaarrekening 2020, terugbetaald 
aan de deelnemende gemeenten in juni zodat het saldo vanaf eind juni fors is afgenomen. Er lijkt dan nog 
een behoorlijke liquiditeit te zijn, echter na afrekening van de Tozo 2021 zal dit verder afnemen. Op basis 
van de Tozo realisatie tot en met augustus zal een bedrag van circa € 2 miljoen aan het Rijk moeten 
worden terugbetaald. 
 

 

 
De kredietlimiet van Baanbrekers bij de BNG Bank bedraagt € 3,1 miljoen. Dit is voldoende om tijdelijke 
liquiditeitstekorten af te dekken. Indien de werkelijke ontwikkeling afwijkt van bovenstaande prognose 
en daardoor een financieringsbehoefte ontstaat, dan zal uiteraard gekeken worden of aantrekken van 
kort geld, dan wel financiering met een langlopende lening gunstiger is. Momenteel is dit niet aan de orde.  
 

Het overschot aan liquide middelen staat conform de geldende regels geparkeerd in de schatkist. De 

regelgeving hieromtrent is gewijzigd. Vanaf 1 juli 2021 hoeven overheden minder overtollige middelen te 

stallen bij het rijk. Dat moet de administratieve lasten verlichten. De drempel voor het verplicht 

schatkistbankieren is verhoogd van € 250.000 naar € 1 miljoen, en het percentage van het 

begrotingstotaal voor de berekening van de grens is verhoogd van 0,75% naar 2%. Voor Baanbrekers 

betekent dat een verhoging van het drempelbedrag van € 382.000 naar € 1.019.000. 
  

Ultimo maand Banksaldi x € 1.000 

januari 13.253 

februari 13.986 

maart 12.744 

april 15.928 

mei 16.083 

juni 4.821 

juli 2.702 

augustus 2.617 

september 2.782 

oktober 2.922 

november 3.062 

december 3.202 
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5.4 Bezetting - ontwikkelingen 2021 

 
 

 
 

 
 
  

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2020

Berap I             
30-04-2021

Berap II          
31-08-2021

Begroting    
2021

Gemiddeld    
jan - aug 2021

Re-integratie & Participatie 23,6 33,8 33,2 34,8 33,3

Leerwerkstructuur 39,2 26,6 34,2 25,2 27,5

Inkomensondersteuning 46,7 42,6 44,5 42,6 42,8

Overhead 54,8 64,2 53,9 66,2 62,4

Sub-totaal 164,3 167,2 165,8 168,9 166,0

Doorbelast Ruelong B.V. -7,2 -6,5 -5,1 -6,5 -6,0

Totaal 157,1 160,7 160,7 162,4 159,9
* Bezetting op genoemde peildata

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2020

Berap I             
30-04-2021

Berap II          
31-08-2021

Begroting    
2021

Gemiddeld    
jan - aug 2021

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 263,3 260,2 263,9 256,1 262,0

Inkomensondersteuning 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Overhead 118,0 110,6 99,4 116,8 108,6

Sub-totaal 383,8 373,2 365,7 375,4 373,0

Doorbelast Ruelong B.V. -95,3 -89,0 -82,9 -92,7 -87,8

Totaal 288,5 284,3 282,8 282,8 285,1
* Bezetting op genoemde peildata

Gemeente                                               

Stand per.........................................

31-12-2020 110,9 (133) 99,3 (118) 163,6 (193) 10,1 (13) 383,8 (457)

30-04-2021 106,7 (129) 96,6 (115) 159,9 (188) 10,1 (13) 373,2 (445)

31-08-2021 105,0 (127) 92,9 (110) 156,9 (185) 11,0 (15) 365,7 (437)

Mutatie 2021 -5,9 -(6) -6,4 -(8) -6,7 -(8) 0,9 (2) -18,1 -(20)

Wsw-bezetting 2021 per gemeente in fte's (aantallen)

TotaalEldersWaalwijkLoon op ZandHeusden
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6 RUELONG B.V. 
 

6.1 Programmaverantwoording 
 

De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. Onder de handelsnaam WML 

Facilitair worden de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en toezicht geëxploiteerd. Baanbrekers is 

voor 100% eigenaar van Ruelong B.V. De gecumuleerde tekorten bij Ruelong B.V. worden conform de 

garantiestelling bij Baanbrekers afgedekt met een voorziening. 

 

Algemeen 

Groen 

De groenafdeling 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 instromers vanuit de 

Participatiewet. 

 

In het hoveniers vak en als machinaal medewerker zijn er volop vacatures. Om de instroom op de 

leerwerkplekken te bevorderen hebben het marktbewerkingsteam en de groenafdeling in maart een open 

middag georganiseerd om kandidaten kennis te laten maken met de diverse werkzaamheden binnen de 

groenafdeling. Begin april zijn negen kandidaten gestart. Helaas heeft één kandidaat moeten afhaken. Eén 

andere kandidaat is doorgestroomd naar een reguliere functie buiten WML Facilitair en is de ontwikkeling 

van een andere kandidaat zo ver dat de begeleiding om naar buiten door te stromen is opgepakt. De 

gemeente Heusden heeft een drietal medewerkers met de indicatie Banenafspraak in dienst genomen, 

die voorheen voor WML Facilitair werkten. Ook zijn er twee medewerkers individueel gedetacheerd. 

Inmiddels worden regelmatig P-wetters door R&P voorgesteld, desondanks zijn niet alle beschikbare 

leerwerkplekken continu bezet. Met nieuwe kandidaten wordt een matchgesprek gehouden waarna zij, 

indien gemotiveerd om te werken in het groen, starten bij WML Facilitair.  

 

Om voldoende leerwerkplekken te kunnen aanbieden is het goed dat de inbesteding bij de gemeente 

Waalwijk voor dit jaar geregeld is en ook het contract met Casade tot 2024 is verlengd. 

 

Ondanks het groeizame weer is de inzet van uitzendkrachten zeer beperkt. Binnen de groenafdelingen 

wordt meer en meer over de contracten en afdelingen heen samengewerkt. Ook medewerkers die al jaren 

op dezelfde locatie werkten, worden nu op andere contracten ingezet. Deze ervaring kan gebruikt worden 

om mogelijk door te stromen naar een functie buiten WML Facilitair. 

 

Schoonmaak 

Na het afstoten van een groot schoonmaakcontract per 1 januari 2021 heeft de eerste helft van 2021 in 

het teken gestaan van herplaatsen van de SW-medewerkers op de overgebleven contracten. Daarnaast is 

een deel van de leerwerkplekken met kandidaten vanuit R&P ingevuld. De kandidaten komen uit diverse 

doelgroepen zoals statushouders, Banenafspraak en Beschut Werk. In de eerste periode dat men start bij 

WML Facilitair bieden we aan om een vakdiploma te halen. In de eerste helft van 2021 hebben 10 

kandidaten hun vakdiploma gehaald. Eén statushouder is inmiddels uitgestroomd naar een reguliere 

functie buiten WML Facilitair.  

Bezetting (fte's)

2021 2020

In loondienst 40,8 74,2

Regulier 36,5 67,9

Banenafspraak 4,3 6,2

Gedetacheerd via BB 105,5 122,9

Gesubsidieerd 87,8 105,3

Niet gesubsidieerd 6,0 7,7

Fidant - Banenafspraak 8,5 8,0

Fidant - Beschut Werk 3,1 1,9

Totaal 146,3 197,1
* Gemiddelde bezetting over periode januari - augustus
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In de groep reguliere medewerkers is het ziekteverzuim erg hoog. Een aantal medewerkers zal helaas niet 

herstellen en het dienstverband zal in de loop van 2021 middels een WIA-traject beëindigd worden. 

 

Toezicht 

Ook de afgelopen maanden hebben de medewerkers van de afdeling Toezicht hun werkzaamheden niet 

volledig uit kunnen voeren. De panden waar toezicht wordt gehouden waren gesloten. Eén van de 

fietsenstallingen is geopend. De andere is volledig gesloten, omdat deze niet voldoet aan de RIVM- 

richtlijnen met de betrekking tot de anderhalve meter afstand. Ook de inzetbaarheid van de medewerkers 

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

konden. Ook zijn twee medewerkers recent met pensioen gegaan. 

 

6.2 Resultatenrekening 

 
 

In de 1e Berap maakten we reeds melding van een tegenvallend resultaat, maar zijn we nog niet 

overgegaan tot bijstelling van de prognose ad € 264.000 negatief. De herijking in de 2e Berap is dus de 

eerste bijstelling en dekt alle ontwikkelingen vanaf 1 januari 2021. Naast onderstaande factoren die hun 

weerslag hebben op het resultaat is ook sprake van een volumekrimp door afbouw van het aantal 

regulieren binnen onze organisatie. 

 

Zoals we eerder al meldden is het resultaat verslechterd doordat als gevolg van de coronamaatregelen 

een aantal projecten (nagenoeg) volledig heeft stilgelegen. Daarnaast kon als gevolg van verminderde 

inzetbaarheid van een relatief groot deel van het personeel minder gefactureerd worden op 

detacheringsprojecten. Met de verschuiving van de ondersteunende afdelingen naar Baanbrekers is 

tevens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tegen het licht gehouden en beoordeeld. Ondanks de 

krimpende organisatie blijft het bedrag dat vanuit de DVO doorbelast wordt, ongewijzigd. Dit wordt 

veroorzaakt doordat een gedeelte van het personeel dat voorheen direct bij Ruelong B.V. gedetacheerd 

werd nu middels de dienstverleningsovereenkomst wordt doorbelast. 

 

Ondanks het negatief tussentijds resultaat ad € 407.000 verwachten we dit in de laatste maanden nog 

wel iets te verbeteren. Het aanvullend steunpakket voor de SW speelt hierin een belangrijke rol. De 

toegezegde extra middelen worden immers pas bij de decembercirculaire 2021 bekendgemaakt en 

aanvullend op bovenstaande prognose ingeboekt. 

Realisatie t/m   

augustus 2021

Realisatie t/m 

augustus 2020

Verschil 1ᵉ                    

8 maanden

Jaarrekening 

2020

Prognose 2021

Bruto omzet 2.694.133 4.059.787 -1.365.654 5.816.954 4.230.000

Inkoopwaarde omzet -426.476 -528.695 102.219 -760.392 -620.000

Netto omzet 2.267.658 3.531.093 -1.263.435 5.056.562 3.610.000

Personeelskosten 1.841.483 3.112.241 -1.270.758 4.041.549 2.654.377

Afschrijvingen 112.286 127.473 -15.187 188.361 170.000

Onderhoud 110.954 160.225 -49.271 232.761 185.000

Overige bedrijfskosten 162.539 200.822 -38.283 289.992 260.000

DVO Baanbrekers 468.000 468.000 0 661.000 700.000

Operationele kosten 2.695.262 4.068.761 -1.373.499 5.413.662 3.969.377

Operationeel resultaat -427.605 -537.668 110.064 -357.100 -359.377

Rentebaten en -lasten -408 -1.225 817 -4.168 0

Overige baten en lasten 20.898 -2.675 23.573 -12.596 10.000

Resultaat -407.115 -541.569 134.454 -373.864 -349.377



Derde begrotingswijziging 2021  
 
De derde begrotingswijziging 2021 van Baanbrekers behoort bij de tweede bestuursrapportage 2021 
die op 8 oktober 2021 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. 
 
 

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

.....Begroting na..... 

2e wijziging

3e 

Begrotingswijziging

.....Begroting na..... 

3e wijziging

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 4.360 4.902 -509 4.393

DP2: Leerwerkstructuur 12.595 11.549 421 11.970

DP3: Inkomensondersteuning 26.649 29.683 1.677 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 270 10 20 30

Totaal lasten deelprogramma's 43.874 46.144 1.609 47.753

Overhead 7.092 7.131 252 7.383

Totaal lasten 50.965 53.275 1.861 55.136

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 776 1.043 -53 990

DP2: Leerwerkstructuur 12.911 11.545 195 11.740

DP3: Inkomensondersteuning 29.490 32.474 785 33.259

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 7.251 7.288 123 7.411

Totaal baten 50.429 52.349 1.050 53.399

Saldo van lasten en baten -537 -925 -102 -1.027

Af: stortingen reserves 0 0 0 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 537 281 197 478

Bij: onttrekking algemene reserve 

...(dekking negatief resultaat / Tozo) 0 644 -120 524

Bij: onttrekking 

….…vakantiegeldverplichting 0 0 25 25

Resultaat 0 0 -709 -709



 

 

Bedragen x € 1 

Beschikbaar  

na 2e wijziging 

2021 

Aanpassing 

krediet 2021 

Beschikbaar    

na 3e wijziging 

2021 

Restant kredieten 2020 volgens jaarrekening 2020    

* 1.DMS 12.177 - 12.177 

* 2.Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk 27.750 - 27.750 

3.Programma digitalisering: Koppeling met systemen 70.000 -/- 70.000 - 

* 5.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie 25.000 - 25.000 

* 6.Upgrade netwerk: Vervanging werkgroepswitches 50.000 - 50.000 

* 8.Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 

(Nieuwe) Investeringen volgens begroting 2021    

10. Upgrade Navision 75.000 -/- 75.000 - 

* 11. Verbeteren wifipunten 52.000 - 52.000 

* 12. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken 300.000 - 300.000 

* 13. Vervangen Cv-ketel 31.000 - 31.000 

14. Vervangen vorkheftruck - 21.000 21.000 

Totalen  672.927 -/- 124.000 548.927 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 18 oktober 
2021. 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
 
Secretaris       voorzitter 
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BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen 2e Berap 2021 
4 oktober 2021 

 

Door het SET zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 2e Berap 2021. De antwoorden zijn 

hieronder naar volgorde van de inhoud opgenomen. Er zijn tevens vragen gesteld en suggesties gedaan 

voor tekstaanpassing, waar dat kon, zijn deze direct verwerkt in deze (naar aanleiding van het SET) 

aangepaste (concept)versie van de 2e Berap 2021. 

 
Aanpassing hoofdstructuur in relatie tot opzet begroting Pag. 4 Heusden 

Vraag: De nieuwe hoofdstructuur wordt genoemd in de inleiding. Heeft de aanpassing nog 
gevolgen voor de opzet van de begroting? 

Antwoord: Nee, de aanpassing heeft geen gevolgen voor de opzet van de begroting. De 
verschillende taakvelden blijven we in aparte deelprogramma’s presenteren. 

 

Kandidaten zonder actief re-integratietraject Pag. 6 Loon op Zand 
Waalwijk 

Vraag: Waaruit bestaat het bestand van 830 kandidaten die geen actief re-integratietraject 
hebben? Is dit het zogenoemde granieten bestand? 

Antwoord: Dit zijn kandidaten die geen re-integratietraject van Baanbrekers hebben, omdat zij 
een ontheffing van de arbeidsverplichting en/of van de re-integratieverplichting 
hebben of hiervan zijn vrijgesteld. De term granieten bestand wordt weleens gebruikt, 
maar dekt de lading niet volledig. De term doet vermoeden dat er geen wijzigingen in 
de samenstelling van het bestand zijn. Echter is ook binnen deze groep sprake van 
in- , door- en uitstroom. 

 

SW-plaatsingen Pag. 7 Loon op Zand 
Heusden 

Vraag: De verwachting is dat het streefaantal van 50 SW-plaatsingen niet wordt gehaald (nu 
18). Waardoor wordt dit veroorzaakt? 

Antwoord: In de 1e Berap hebben we gemeld dat er 8 SW-plaatsingen waren gerealiseerd en dat 
sommige SW-medewerkers als gevolg van corona tijdelijk zijn teruggekeerd naar 
Baanbrekers. Hierdoor is een achterstand op de realisatie ontstaan die we tot op 
heden (18 plaatsingen) niet hebben ingelopen. Dit is grotendeels te verklaren doordat 
de beperkende maatregelen ook in de periode mei – augustus nog van kracht waren. 

 

Bundeling Middelen Pag. 8 | 9 Heusden 

Vraag: De voordelen van het regionaal bundelen van middelen wordt door Baanbrekers niet 
ervaren. Integendeel, administratief leidt het tot extra lasten. Afstemming in 
Langstraatverband richting de regio is hier van belang om te voorkomen dat we straks 
voor een voldongen feit staan. Waarom is de hoogte van de korting voor de regionale 
Bundeling Middelen nog niet bekend? De financiële afspraken zijn toch al gemaakt? 

Antwoord: De financiële afspraken waren reeds bekend, maar het aantal jobcoachverplichtingen 
op basis waarvan de korting berekend wordt nog niet. Intussen is hierover wel 
duidelijkheid verschaft en komt de verwachte korting uit op 98 
(jobcoachverplichtingen) x € 1.000 = € 98.000. In de prognose hielden we al rekening 
met een dergelijke korting, tekstueel hebben we bovenstaande naar aanleiding van 
het SET nog in het document toegevoegd. 
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Toerekening steunpakket SW-bedrijven (aandeel Ruelong B.V.) Pag. 12 Heusden 

Vraag: Er is in 2020 € 912.000 extra Wsw rijksvergoeding ontvangen waarvan € 234.000 voor 
Ruelong B.V. bestemd was. Hoe is deze verdeling tot stand gekomen? 

Antwoord: De extra middelen zijn op basis van de werkelijke SW-bezetting in de betreffende 
periode aan de deelprogramma’s / Ruelong B.V. toegerekend. 

 

Corona-compensatie SW-bedrijven Pag. 12 Heusden 

Vraag: Is de mogelijke corona-compensatie 2021 verwerkt in de prognose bij deze 2e Berap? 

Antwoord: Nee, het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het 
budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie. De verdeling naar de gemeenten 
is nog niet bekend en is daarom ook volledig buiten beschouwing gelaten in de 
voorgestelde 3e begrotingswijziging. 
 
Op basis van het beschikbaar gestelde budget ad € 35 miljoen en uitgaande van 
eenzelfde verdeling als in 2020 verwachten wij dat er ongeveer € 227.000 aan extra 
gelden voor Baanbrekers in de pijplijn zit, waarvan zo’n € 55.000 voor Ruelong B.V. 
bestemd is. 

 

Gelijkblijvend aantal uitkeringsgerechtigden Pag. 13 Loon op Zand 
Waalwijk 

Vraag: Het aantal bijstandsgerechtigden blijft nagenoeg gelijk. Met de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt zou je verwachten dat dit juist zou afnemen. Kan er een toelichting 
worden gegeven? 

Antwoord: Ondanks dat het bestand qua volume nauwelijks wijzigt, staat het niet stil. Er stromen 
nog altijd mensen in en uit, waarbij instroom soms direct uitstroomt, maar lang niet 
altijd. Er is dus wel degelijk sprake van ontwikkeling in het bestand. Een tweede factor 
is dat een deel van het bestand, als gevolg van medische of dringende redenen met 
een ontheffing van de arbeidsverplichting langdurig uitkeringsafhankelijk zal blijven 
ongeacht de krapte op de arbeidsmarkt. Een laatste relevante factor is de mate 
waarin de door werkgevers gevraagde vaardigheden aansluit bij de beschikbare of te 
ontwikkelen vaardigheden van de doelgroep. Er is momenteel nog sprake van een te 
grote mismatch, waardoor vraag en aanbod elkaar onvoldoende vinden. Baanbrekers 
kan deze factoren slechts minimaal beïnvloeden. 

 

Afronding TONK Pag. 13 Heusden 

Vraag: Er wordt geschreven dat vanaf 1 oktober het coronasteunpakket – TONK wordt 
afgerond. Vanaf dan is het aan gemeenten om huishoudens in financiële nood te 
ondersteunen vanuit het gebruikelijke instrumentarium. Wat wordt daarmee 
bedoeld? 

Antwoord: Met het gebruikelijke instrumentarium worden alle faciliteiten bedoeld waarop 
burgers voor de coronacrisis al een beroep konden doen. Bijvoorbeeld bijzondere 
bijstand en schuldhulpverlening. 

 

Bbz Pag. 14 Loon op Zand 
Heusden 

Vraag: Hoe is de verwachte grote toestroom in de Bbz gedurende het laatste kwartaal in deze 
2e Berap verwerkt? 

Antwoord: Hierop hebben we geanticipeerd door de begrote lasten, ondanks een grote 
onderbesteding in de eerste acht maanden, slechts met € 20.000 naar beneden bij te 
stellen. 
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Integrale ketenbenadering Pag. 14 Heusden 

Vraag: Zijn er al concrete cases die succesvol de integrale ketenbenadering hebben 
doorlopen? 

Antwoord: Het aantal concrete cases die succesvol de integrale ketenbenadering hebben 
doorlopen wordt niet bij Baanbrekers geregistreerd. Voor Baanbrekers is dat ook niet 
inzichtelijk, omdat de toegevoegde waarde vanuit onze organisatie vooral preventief 
van aard is. Het beoogde resultaat zou voornamelijk zichtbaar moeten zijn bij de 
toegang/wijkteams van de gemeenten in de vorm van een afnemend aantal cases 
waarbij (meer) gemeentelijke dienstverlening is ingezet die voorkomen had kunnen 
worden door tijdig contact door of met Baanbrekers. 

 

Bezwaar, beroep en klachten Pag. 15 Heusden 

Vraag: In 2020 is een deel van het resultaat naar 2021 overgeheveld om Tozo-aanvragen af 
te kunnen wikkelen. Op pag. 15 staat geschreven dat er uit 2020 geen bezwaarzaken 
meer openstaan. Betekent dit dat alle kosten, voortvloeiend uit Tozo-aanvragen 2020 
zijn afgerond? En wat is het resultaat ten opzichte van de overheveling die daarvoor 
is gedaan? 

Antwoord: De tekst waarnaar verwezen wordt, gaat specifiek over klachtenafhandeling Tozo. 
Daarvan zijn inderdaad geen openstaande zaken meer uit 2020. Echter komt er meer 
werk voort uit Tozo 2020, bijvoorbeeld de inzet op terugvordering. Zoals in paragraaf 
2.3 geschreven, worden de meest recente ontwikkelingen, wijzigingen en cijfers Tozo 
in een separate memo aan het dagelijks en algemeen bestuur gepresenteerd. Tijdens 
het afronden van dit document was de memo nog niet beschikbaar. 

 

Geraamd negatief resultaat 2021 Pag. 16 | 28 Loon op Zand 
Heusden 
Waalwijk 

Vraag: Aangegeven wordt dat het resultaat bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 met 
de deelnemers wordt afgerekend. Waarom is hiervoor gekozen in plaats van het 
inzetten van de algemene reserve (AR) hiervoor? 

Antwoord: Omdat het een geraamd resultaat betreft, willen we niet vooruitlopen op de 
definitieve resultaatbestemming. Het is bij het vaststellen van de jaarrekening aan het 
algemeen bestuur om hierover te besluiten. Zowel een aanvullende gemeentelijke 
bijdrage als een onttrekking uit de AR zijn daarbij opties. 

 

Formatie-uitbreidingen Pag. 17 Heusden 

Vraag: Welke formatie-uitbreidingen worden hier bedoeld? 

Antwoord: De formatie-uitbreidingen komen voort uit een kwaliteitsslag bij team Automatisering 
die bij de begroting 2022 zowel ambtelijk als bestuurlijk reeds is toegelicht. Daarnaast 
zorgt de focus op zo regulier als mogelijk werken voor een groei van het aantal 
Werkpool-opdrachten. Voor de juiste bemensing van de productielijnen op locatie is 
er ook een groeiende behoefte aan voormannen. Deze tendens is eerder toegelicht 
bij actualisatie van de begroting 2020. 

 

DP2 Leerwerkstructuur: loonkosten (niet) gesubsidieerd personeel Pag. 20 Heusden 

Vraag: De prognose gesubsidieerd en niet gesubsidieerd personeel is met € 500.000 
toegenomen. Graag hier nog een toelichting op. 

Antwoord: Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen van personeel. Zie hiervoor paragraaf 3.1 
onder het kopje Personele verschuivingen door aanpassingen in de 
organisatiestructuur. In de Overhead is hierdoor ook sprake van een verlaging. 
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BUIG – uitkeringen Pag. 22 | 23 Heusden 

Vraag: Zijn de BUIG – uitkeringen al realistisch ingeschat? Het is vreemd dat de last toeneemt 
terwijl het aantal lager is dan wat werd verwacht. Is er een overzicht te geven van de 
factoren in combinatie met de financiële consequentie? 

Antwoord: In de begrotingswijziging bij de 1e Berap 2021 hebben we de uitkeringslast conform 
het tarief uit de jaarrekening 2020 berekend. Ondanks het lagere aantal van zo’n 
1.435 uitkeringsgerechtigden versus 1.445 begroot, zien we dat de daadwerkelijke 
uitkeringslast hoger ligt dan op basis van het tarief 2020 te verwachten is. Daarop 
hebben we de prognose nu aangepast. 
 
De rapportages die reeds beschikbaar zijn, geven op dit moment nog geen goed beeld 
over de oorzaak-gevolg-relatie van deze stijgende uitkeringslast bij een gelijkblijvend 
aantal uitkeringsgerechtigden. Intern gaan we hiermee aan de slag. Wanneer we het 
gewenste inzicht hebben, zullen we dit terugkoppelen. 

 

DP3 Inkomensondersteuning: inhuur derden Pag. 23 | 24 Heusden 
Waalwijk 

Vraag: Inhuur derden neemt bij Inkomensondersteuning flink toe. Kunnen jullie aangeven 
welk deel van de € 545.000 is voor de tijdelijke inzet van Tozo (dekking vanuit 
uitvoeringsvergoeding Tozo) en welk deel voor begeleiding bij inwerktrajecten? 

Antwoord: Van de € 545.000 extra is € 290.000 bedoelt voor tijdelijke inzet op Tozo. De huidige 
begroting ging nog uit van een einddatum van de steunpakketten per 1 juli (nu 1 
oktober). Daarom is langere tijd extra capaciteit nodig. Het restant ad € 255.000 is 
nodig door frictie op de afdeling door vertrek van vaste medewerkers. Door krapte op 
de arbeidsmarkt is het lastig gekwalificeerd personeel aan onze organisatie te binden. 
 

 

Overhead: overschrijding inhuur derden – vertrek medewerkers Pag. 27 Heusden 

Vraag: Ook hier is sprake van een grote overschrijding op de inhuur derden mede als gevolg 
van het vertrek van enkele medewerkers. Dit werd eerder ook al als oorzaak gemeld 
om meer te moeten inhuren. Hoe kun je in de toekomst voorkomen dat zoveel 
medewerkers vertrekken? 

Antwoord: Het vertrek van medewerkers is nooit helemaal te voorkomen en kan ook nieuwe 
kansen bieden voor de persoon en de organisatie. Met iedere medewerker die bij 
Baanbrekers vertrekt, wordt een evaluatiegesprek gehouden. Op die manier 
verzamelen we feedback over de beweegredenen van de medewerker om de 
organisatie te verlaten en proberen we tegelijkertijd patronen te herkennen waarmee 
we als organisatie aan de slag kunnen. De relatief lage salaris-inschaling is zo’n 
voorbeeld. Dit leidt er toe dat medewerkers door ons moeten worden opgeleid omdat 
ervaren krachten niet zijn binnen te halen. Als bij ons ervaring is opgedaan vertrekken 
ze naar organisaties met aantrekkelijkere salarismogelijkheden. Optie kan zijn nog 
eens goed naar het salarishuis te kijken. 

 

Stand van zaken evaluatie GR Pag. 32 Heusden 
Waalwijk 

Opmerking: Er is geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verdeelsleutel tussen de drie 
gemeenten. Omdat zowel het DB als AB hebben besloten een aangepaste 
verdeelsleutel te gaan hanteren, moet er een nieuw besluit door het DB en AB worden 
genomen. Inhoudende een actualisering van de bestaande GR met een gelijkblijvende 
verdeelsleutel. 

Reactie: Het initiatief hiervoor ligt bij het DB(-lid van Heusden). 
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Hybride werken Pag. 35 | 38 Heusden 

Vraag: Er ligt een omarmde visie omtrent hybride werken en in de 2e helft van 2021 zal 
implementatie plaatsvinden. In hoeverre wordt bij de aanschaf van hardware 
geanticipeerd op de nieuwbouw? 

Antwoord: Bij de investeringen wordt rekening gehouden met (her-)huisvesting. Met andere 
woorden: we zorgen ervoor dat de investeringen ook in een nieuwe 
huisvestingssituatie bruikbaar zijn en van waarde blijven. 

 

Geraamd resultaat Ruelong B.V. Pag. 46 Heusden 
Waalwijk 

Vraag: Tot op heden werd een last van € 264.000 verwacht voor Ruelong B.V. in 2021. Nu is 
er een negatieve bijstelling tot € 349.000. Is voor deze daling een verklaring te geven? 

Antwoord: In de 1e Berap maakten we reeds melding van een tegenvallend resultaat, maar zijn 
we nog niet overgegaan tot bijstelling van de prognose. De herijking in de 2e Berap is 
dus de eerste bijstelling en dekt alle ontwikkelingen vanaf 1 januari 2021. 
 
Zoals we eerder al meldden is het resultaat verslechterd doordat als gevolg van de 
coronamaatregelen een aantal projecten (nagenoeg) volledig heeft stilgelegen. 
Daarnaast kon als gevolg van verminderde inzetbaarheid van een relatief groot deel 
van het personeel minder gefactureerd worden op detacheringsprojecten. 
 
Het aanvullend steunpakket voor de SW speelt een belangrijke rol in compensatie van 
deze geleden omzetderving. De toegezegde extra middelen worden pas bij de 
decembercirculaire 2021 bekendgemaakt en aanvullend op bovenstaande prognose 
ingeboekt. Voor Ruelong B.V. verwachten we dat dit om een bedrag van zo’n € 55.000 
gaat, wat dus nog ten bate komt van het nu gepresenteerde negatieve resultaat ad 
€ 349.000. 
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Voorstel inzake 
 

Herhuisvesting Baanbrekers 

Stellers Jos Oude Egberink / Niek Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  18 oktober 2021 

Beslispunten 
 

1. Instemmen met de plannen tot nieuwbouw op de hoek Bachlaan-

Zanddonkweg conform de verdiepingsrapportage huisvestings-

onderzoek van Hevo dd 1 oktober 2021; 

2. Instemmen met het bruto investeringsbedrag ad € 27.814.000*** en 

de daarbij behorende geraamde jaarlijkse exploitatiekosten ad 

€ 1.499.000; 

3. Het benodigde krediet ad € 27.814.000 opnemen in een 

begrotingswijziging voor 2022; 

4. Instemmen met het aangaan van een vaste geldlening ten behoeve van 
de herhuisvesting Baanbrekers  van € 20.000.000 en hiertoe hierbij 
eenmalig volmacht te verstrekken aan de directeur van Baanbrekers;  

5. Vaststellen van het mandaat- en volmachtbesluit conform het 

bijgevoegde concept. 
 

***Alle in dit voorstel genoemde bedragen zijn exclusief btw.  

Financiële 
gevolgen 

In de lopende begroting (2021) zijn de reeds gemaakte en nog te maken 
voorbereidingskosten al begroot. Voor 2021 zijn er dus geen financiële gevolgen. 
Voor de investering wordt nu de goedkeuring van het krediet gevraagd. De 
wijzigingen in de exploitatielasten gaan lopen vanaf 2022 en worden bij de 
actualisatie van de begroting 2022 en het opstellen van de nieuwe begroting 
2023 meegenomen.  

Formatie 
gevolgen 

geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
Overlegorgaan 
 

Diverse data J. Oude 
Egberink 
N. Burg 

Hevo  
BDO Accountants 
Bank Nederlandse Gemeenten 

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies OR 
 
Participatieraad 

ntb Advies OR wordt ingewonnen na 
besluitvorming AB 
Ter informatie 

Besluit van AB 
 

18 oktober 
2021 
 

kennisnemen/ingestemd/vastgesteld/ 
afgewezen/aangehouden: 
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ondertekening: 
 
 
A. 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.  

Nadere informatie: 
 

Inleiding 

 

Inzake de herhuisvesting voor Baanbrekers is op 15 maart 2021 door het algemeen bestuur besloten 

tot het verder uitwerken en onderzoeken van voorkeursvariant 2: “nieuwbouw op bestaande locatie”.  

Er is direct een stuurgroep geformeerd waarin per gemeente een AB-lid zitting heeft. De stuurgroep 

wordt voorgezeten door de voorzitter van ons AB en DB. De stuurgroep is vanaf april zes keer bijeen 

geweest. 

De drie raden zijn d.m.v. een presentatie mondeling geïnformeerd over het proces. Daarbij is 

afgesproken dat vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over de herhuisvesting tijdens het AB 

van 18 oktober, de raden van de drie gemeenten nogmaals worden geïnformeerd. Hiertoe zijn de 

raden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst bij Baanbrekers op 12 oktober 2021.    

 

Uitwerking van variant “Nieuwbouw op bestaande locatie” 

 

Een massastudie is uitgevoerd door de architect op basis van een globaal Programma van Eisen (PvE). 

Op 5 augustus zijn 4 opties gepresenteerd aan de stuurgroep. Er is tijdens deze stuurgroep 

vergadering besloten om de variant grenzend aan de Bachlaan met ingang aan de Zanddonkweg 

(Variant A) verder uit te werken.  

 

Op 3 september is de verdere uitwerking van variant A door Hevo en architectenbureau Vullings 

gepresenteerd aan de stuurgroep. 

 
Hevo heeft 1 oktober de “Verdiepingsrapportage huisvestingsonderzoek” opgeleverd met daarin een 
uitwerking van het huisvestingsscenario, een projectplanning en een update van de kostenraming. In 
de stuurgroepvergadering van 1 oktober 2021 is besloten de verdiepingsrapportage onderdeel te 
laten zijn van definitieve besluitvorming via het DB door het AB.  
 

Gemaakte keuzes door stuurgroep die hebben gediend als input voor de uiteindelijke  

“Verdiepingsrapportage Huisvestingsonderzoek” 

 

In de vergaderingen van de stuurgroep zijn onder andere over de volgende zaken besluiten genomen: 

• De footprint van het gebouw is verkleind en er is beter gebruik gemaakt van de hoogte 
(12 meter) die het bestemmingsplan biedt, om te komen tot een compacter gebouw; 
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• Alle bedrijfsonderdelen zijn in één gebouw gehuisvest, wat bijdraagt aan de realisatie van 
een gezamenlijke cultuur; 

• Plaatsing op de hoek Bachlaan-Zanddonkweg (i.v.m. zicht) met de ingang aan de 
Zanddonkweg. Daarnaast voorkomt dit inbedding tussen meerdere bedrijven wat de 
verkeers - en vervoersbewegingen voor de medewerkers ten gunste komt. Dit maakt 
verkoop van 3 aaneengesloten terreinen mogelijk (gebouwen 2, 3 en 4); 

• Productiefaciliteiten worden over twee verdiepingen verdeeld en de kantoren over drie 
verdiepingen;  

• In verband met de verbetering van de veiligheid is de toegang voor langzaam verkeer 
(voetgangers) en snelverkeer op ons terrein gescheiden. Veiligheid is voor de kwetsbare 
doelgroep een extra aandachtspunt. 

• Gescheiden toegang voor bezoekers Twiddus en Baanbrekers is mogelijk gemaakt; 

• Om compacter en toekomstgericht te kunnen bouwen is de flexfactor voor 
kantoorpersoneel aangepast van 0,7 naar 0,6;  

• In het ontwerp wordt rekening gehouden met interne flexibiliteit/aanpasbaarheid en het 
voorbereid zijn op mogelijk noodzakelijke uitbreidingen (o.a. door extra fundering e.d.); 

• Zowel bij de productiefaciliteiten als bij het kantoordeel wordt, om het gebouw flexibel 
te houden, modulair bouwen als uitgangspunt in het technisch programma van eisen 
meegenomen. Ruimtes kunnen door modulaire bouw indien nodig voor andere 
doeleinden worden ingezet.  Dit is vanwege de conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers 
een belangrijk uitgangspunt. Er is gekozen voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw 
(BENG), maar wel voorbereid om naar een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te gaan; 

• Bij de nieuwbouw wordt geen rekening gehouden met de verhuur aan derden omdat dit 

leidt tot een verhoogde huurprijs (marktconformiteit) en omdat btw-aftrek meestal niet 

mogelijk is. Verhuur aan derden behoort niet tot onze kerntaken;  

Voor ASVZ is een uitzondering gemaakt omdat deze organisatie al jaren gebruik maakt 

van onze ruimte (ca. 450 m2) voor arbeidsmatige dagbesteding waar ca. 30 mensen 

werkzaam zijn; 

• Vraagstelling over de winkelfaciliteit van Twiddus in de kernen onderbrengen of centraal 

houden is aan de orde geweest en gekozen is voor een centrale winkel.  

Motivatie: Bij Twiddus werken circa 85 mensen en het heeft een belangrijke functie als 

ontwikkelbedrijf waarbij mensen kunnen doorstromen. De voorkeur gaat mede daarom 

uit naar het centraal houden van de winkelfaciliteit van Twiddus. Daarnaast is er sprake 

van extra concurrentie voor zittende ondernemers wanneer de winkel van Twiddus naar 

de kernen zou worden verplaatst.  

 

Nog te maken keuze (met financiële vertaling die ook doorwerkt in projectkosten):  

“ENG” versus “BENG voorbereid op ENG” 

Om te anticiperen op toekomstige en te verwachten bouwvoorschriften stellen wij voor een 

Energieneutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Aanvullend zou dit circa € 818.000 meer kosten 

(toename jaarlijkse kapitaallasten circa € 21.000), waarbij het verlagen van de energiekosten jaarlijks 

een besparing van circa € 23.000 kan opleveren. Daarmee zou de investering na 35 jaar terugverdiend 

zijn (indien uit eigen vermogen betaald wordt). Hierbij is het wel van belang om op te merken dat de 

terugverdientijd afhankelijk is van de ontwikkeling van energieprijs (dit kan zowel een positief als 

negatief effect hebben). Daarnaast is het denkbaar dat over 10 tot 20 jaar energieneutrale gebouwen 

wettelijk verplicht worden voor gemeentelijk vastgoed als onderdeel van het Klimaatakkoord en de 

overstap alsnog gemaakt moet worden. Het voorstel is deze extra investering mee te nemen in de 

totale herhuisvestingskosten.  
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Globale projectplanning 

- Met de huidige inzichten en indien de besluitvorming conform de planning verloopt zal de 

nieuwbouw opgeleverd kunnen worden in februari 2025. Deze verkennende hoofdplanning 

is onderdeel van de Verdiepingsrapportage Huisvestingsonderzoek dd 27 september.  

 

Investeringskosten van het voorstel 

Alle tot op heden door de stuurgroep gemaakte keuzes resulteren in 

een bruto investering van:                                                € 26.996.000 a) 

Extra investering i.v.m. ENG bouwen                                                                                       818.000 b) 

Nieuwe bruto investering                                                                                                  € 27.814.000 

 

Af: opbrengst verkoop gebouwen:   € 2.805.000 c) 

Overige inbreng vrijgevallen middelen:      1.081.000 d) 

  

               3.886.000-/- 

Netto-investering:           € 23.928.000 

 

Toelichting 

a) Bruto investering € 26.996.000  

De bruto investering is verder uitgewerkt in het investeringskostenoverzicht. (bijlage 3 van de 

Verdiepingsrapportage huisvestingonderzoek). Ten opzichte van de eerste fase is de investering 

toegenomen met circa € 2,5 miljoen.  

 

Deze stijging komt grotendeels door: 

- de gewenste modulaire opzet (circa 5-10%) 

- BENG voorbereid op ENG in plaats van BENG (circa 1,4%)  

- de aangepaste planning (circa 1,5%) , immers later geplande start t.o.v. fase 1 onderzoek Hevo 

werkt prijsverhogend i.v.m. o.a. stijging prijzen grondstoffen  

 

b) Extra investering i.v.m. keuze ENG bouwen 

Extra stijging van investeringskosten door realisatie Energie Neutraal gebouw € 818.000  

 

c) Opbrengst verkoop gebouwen € 2.805.000 

De raming voor de opbrengst van de verkoop gebouwen is gebaseerd op het rapport van Staete 

makelaars (zie bijlage). Het advies van de makelaar is om de grond zoveel mogelijk inclusief de 

bestaande opstallen te verkopen. Staete makelaars meldt in het rapport een opbrengst van 

€ 3.000.000. Vanwege een correctie op de bebouwingsgrens is het bedrag voor de te verkopen grond 

nadien nog aangepast.  

 

d) Inbreng vrijgevallen middelen € 1.081.000 

Als besloten wordt tot sloop en/of verkoop van de huidige gebouwen, dient boekhoudkundig een 

afwaardering van de opstallen plaats te vinden. Dit resulteert in een eenmalig verlies.  
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Daartegenover staat dat de opgebouwde onderhoudsvoorziening niet meer nodig is, en dat dit bedrag 

op hetzelfde moment kan vrijvallen. Tussen het moment van sloop en de oplevering wordt er 

bespaard op enerzijds de jaarlijkse afschrijvingskosten en anderzijds de stortingen in de 

onderhoudsvoorziening.  

Het totaal van deze posten komt uit op een positief saldo. Dit bedrag kan op het moment van 

investeren worden ingebracht als eigen vermogen. Eind 2024 zal dit bedrag afgerond € 1.081.000 

bedragen.  

 

De jaarlasten   

Op basis van genomen besluiten is de businesscase herrekend, en dit leidt tot de volgende ramingen 

voor de jaarlasten:                                                                                      september     maart 

                                                                                                                          2021               2021 

 

Jaarlijkse exploitatielasten:                                                                 €    911.000          952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten:                                                                            590.000          580.000 

Totaal                                                                                                      € 1.501.000      1.532.000 

 

Gecorrigeerd met de extra investering voor ENG bouwen leidt dit tot: 

                                         

Jaarlijkse exploitatielasten:                                                                 €    888.000          952.000 

Jaarlijkse kapitaallasten:                                                                            611.000          580.000 

Totaal                                                                                                      € 1.499.000      1.532.000 

 

Hierop is nog het volgende toe te lichten:  

 

Exploitatielasten 

De jaarlijkse exploitatielasten zijn ten opzichte van de eerdere berekening met € 64.000 gedaald. Dit 

is het directe gevolg van een compacter en efficiënter gebouw zonder afbreuk te doen aan 

functionaliteit en kwaliteit. In deze € 64.000 is inbegrepen een daling van € 23.000 door de in te 

boeken energiebesparing als gevolg van de keuze voor ENG-bouwen. 

 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn met € 31.000 toegenomen. Enerzijds is er een stijging omdat de rekenrente van 

0,5 % naar 1% is gezet. De oorzaak is gelegen in het feit dat de rente voor langlopende leningen de 

afgelopen maanden relatief fors is gestegen. Eind 2020 konden wij nog rekenen met 0,07 % rente 

voor langlopende leningen. In de businesscase van maart was al rekening gehouden met 0,5 % rente. 

Per 27 september 2021 bedraagt het percentage 0,82%.  Voor de zekerheid wordt ook nu een kleine 

marge aangehouden, en is in de berekeningen uitgegaan van 1 % rente.  

De stijging van de kosten door de hogere rekenrente wordt gecompenseerd door de lagere 

afschrijvingslasten. In de vorige berekening was uitgegaan van annuïtaire afschrijving met een looptijd 

van 40 jaar. Deze is nu gesteld op 50 jaar hetgeen gerechtvaardigd is vanwege de beoogde 

duurzaamheid en de modulaire opbouw van het gebouw. Onze afschrijvingsregels zoals opgenomen 

in de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde Nota IWA, zijn hiervoor aangepast. (zie bijlage). 

Bij de realisatie van ENG bouwen, dus bij een extra investering van € 818.000 stijgen de kapitaallasten 

aanvullend met € 21.000 per jaar. 

 

Nieuwe lasten afgezet tegen de huidige jaarlasten 
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De raming van de nieuwe jaarlast komt uit op € 1.499.000. Het is niet realistisch om de 

exploitatielasten van een volledig nieuw en modern gebouw te spiegelen aan die van een oud en 

grotendeels afgeschreven pand.  Daarnaast zorgt nieuwbouw voor een kwalitatief beter en gezonder 

leef- en ontwikkelklimaat. Bovendien is niks doen geen optie. 

 

In het bestuursvoorstel van maart 2021 was de nieuwe exploitatielast vergeleken met de 

exploitatielasten over 2019. Als dezelfde vergelijking nu gemaakt wordt betekent dit: 

 

Huidige jaarlijkse lasten (prijspeil 2019)                                            € 1.336.763 

Nieuwe jaarlijkse lasten (prijspeil 2021)                                            € 1.499.000  

 

Dit betekent een stijging van de huisvestingskosten ten opzichte van 2019 van € 162.000.  Dit is op 

onze jaarbegroting van € 50.965.000 (primitieve begroting 2021) een verschil van 0,31%.  De 

gewijzigde huisvestingskosten kunnen in de betreffende begrotingen (vanaf 2023) worden verwerkt.  

 

Financiering van de investering 

Voor de financiering van de nieuwbouw moet een langlopende lening afgesloten worden. Volgens 

ons Treasurystatuut is de directeur bevoegd vaste geldleningen af te sluiten, uiteraard binnen de 

kaders van dit Treasurystatuut en van de wet FIDO.  

 

De benodigde langlopende lening kan worden afgesloten op het moment dat de eerste grote 

betalingen voor de nieuwbouw plaatsvinden, maar dit kan ook eerder. Het is toegestaan de lening nu 

al af te sluiten, ook al hebben wij het geld pas later nodig. Dit betekent wel dat we tijdelijk 

overgefinancierd zijn, en gedurende die periode over het opgenomen geld rente moeten betalen.  

Omdat wij geen risico willen lopen en het huidige rentepercentage aantrekkelijk vinden, gaat onze 

voorkeur er naar uit de lening per direct af te sluiten. 

  

Eind 2020 zouden wij een langlopende lening nog kunnen afsluiten tegen 0,07% rente. Medio 

september 2021 was dit percentage 0,6% en inmiddels loopt het percentage richting 1,0 %.  Voor het 

dagelijks bestuur van 8 oktober en het algemeen bestuur van 18 oktober zal ter informatie het dan 

geldende rentepercentage worden opgevraagd en ter vergadering worden medegedeeld.  

 

Omdat de rente op dit moment nog laag is, maar er wel een stijgende lijn in de rentestanden zit,  heeft 

het de voorkeur om de lening tegen de direct na besluitvorming van het AB geldende condities vast 

te leggen. Daarmee wordt ieder risico van rentestijgingen uitgesloten, en kan de factor rente niet 

meer zorgen voor fluctuaties (lees: tegenvallers)  in de totale kostencalculatie van het project.  

 

Uiteraard wordt de lening alleen afgesloten als met het besluit tot vernieuwbouw wordt ingestemd.  

 

Omdat een deel van het investeringsbedrag gefinancierd kan worden met eigen vermogen (denk 

hierbij o.a. aan de opbrengst verkopen van panden) wordt een lening van 20 miljoen voorlopig 

voldoende geacht om het grootste deel van de investering af te dekken. Mocht gedurende het 

bouwproces blijken dat er aanvullende financiering nodig is, dan kan altijd een extra lening worden 

afgesloten. Met een lening van 20 miljoen zullen we het risico van rentestijgingen grotendeels kunnen 

afdekken.  
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Ingevolge ons Treasurystatuut moeten voor het afsluiten van leningen offertes worden opgevraagd 

bij minimaal 2 banken. Omdat offertes van de banken momenteel een geldigheidsduur van minder 

dan 1 uur hebben, is het niet zinvol nu offertes te overleggen. Voor het algemeen bestuur van 18 

oktober zal gezorgd worden voor offertes van 2 verschillende banken. Op basis van deze 2 offertes 

zal de directeur dan direct ná het besluit van het Algemeen Bestuur de lening afsluiten met de beste 

voorwaarden/laagste rentepercentage.   

In de calculatie van Hevo is gerekend met een rentepercentage van 1%. Als de werkelijke rente op het 

moment van afsluiten lager is, betekent dit een voordeel voor de kostencalculatie. Is de rente hoger 

dan 1 %, dan zal door de directeur eerst overlegd worden met het dagelijks bestuur, voor tot afsluiting 

van de lening wordt overgegaan. 

 

Verplichtingen vanuit bestaande huisvesting 

 

Huur perceel grond van Albaca 

In 2013 is een huurovereenkomst aangegaan met Albaca. Het betreft een perceel grond van 245 m2 

die wij huren voor opslag, met een huurprijs van (in aanvang) € 2.341 per jaar.  Deze overeenkomst 

is per jaar opzegbaar. Dit perceel is niet meer nodig in de nieuwe situatie.  

 

Gebruik van perceel grond van gemeente Waalwijk 

Voor het gebruik van een perceel grond wordt aan de gemeente Waalwijk jaarlijks € 10.000 betaald. 

Het ziet er naar uit dat dit perceel in de nieuwe situatie niet meer nodig is. Definitieve besluitvorming 

zal op korte termijn plaatsvinden. 

 

Verhuur van deel van het gebouw aan ASVZ 

Aan ASVZ wordt thans circa 450 m2 bedrijfsruimte verhuurd. Het huurcontract dateert van 1995 en 

is jaarlijks opzegbaar. Het uitgangspunt is dat ASVZ ook in de nieuwbouw een deel gaat huren voor 

haar activiteiten. Bij de uitwerking van de definitieve plannen moet er dan rekening mee worden 

gehouden dat dit kostprijsverhogend gaat werken. Immers van het deel van de investering die toe te 

rekenen is aan de te verhuren oppervlakte kan de btw niet worden verrekend noch teruggevorderd 

en zal via een extra huurverhoging, en met een marktconform tarief, worden doorbelast aan de 

huurder. Met ASVZ is hierover inmiddels gesproken. Snel na besluitvorming wordt e.e.a. contractueel 

geregeld met ASVZ.  

 

Verhuur van deel van gebouw 4 aan de gemeente Waalwijk  

Van gebouw 4 is de begane grond van het achterste deel, groot circa 700 m2, verhuurd aan de 

gemeente Waalwijk. De huurovereenkomst is in 2013 aangegaan voor een periode van 20 jaar, met 

een initiële huuropbrengst van € 21.000 (excl. servicekosten).   

Er worden op dit moment besprekingen gevoerd met de gemeente Waalwijk over de toekomstige 

bestemming van dit deel en de daaruit voortvloeiende (financiële) consequenties. Eventuele verkoop 

van gebouw 4 of een deel daarvan aan de gemeente Waalwijk behoort tot de opties.  

 

 

Mandatering aan de directeur  

Indien met het voorstel inzake de plannen voor de nieuwbouw van Baanbrekers conform de 

verdiepingsrapportage huisvestingsonderzoek van HEVO d.d. 1 oktober 2021 en het 

investeringsbedrag, respectievelijk de jaarlijkse exploitatiekosten, door het dagelijks bestuur is 

ingestemd, respectievelijk deze door het algemeen bestuur zijn vastgesteld, is het van belang dat de 
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voortgang en flexibiliteit, in de (uitvoerings/operationele-)werkzaamheden in de brede zin van het 

woord, en de hiervoor te nemen besluiten, wordt geborgd. In dat kader wordt voorgesteld om binnen 

de door uw bestuur vastgestelde financiële kaders, met een overschrijding van niet meer dan 5% van 

de investeringsbegroting, en binnen de kaders van de vastgestelde huisvestingsrapportages/-

plannen, en rekening houdend met bestaande kaders zoals het mandaat, machtiging- en 

volmachtregister van Baanbrekers, de directeur van Baanbrekers middels mandaat en volmacht de 

bevoegdheid te geven tot het kunnen nemen van de hiertoe noodzakelijke besluiten. Daarbij zal de 

directeur de stuurgroep herhuisvesting tijdens de geplande overleggen over deze besluiten op 

hoofdlijnen blijven informeren.  

 

Bij een dreigende financiële overschrijding van meer dan 5 % op de vastgestelde investerings-

begroting wordt uw bestuur tijdig hierover vooraf en voldoende onderbouwd geïnformeerd en zal 

aan uw bestuur worden voorgesteld om akkoord te geven c.q.  een dergelijke overschrijding 

vervolgens vast te stellen. Uiteraard blijft uw bestuur daarnaast tijdens de bestuursvergaderingen 

periodiek geïnformeerd worden door de stuurgroep herhuisvesting over de vorderingen en 

werkzaamheden inzake de nieuwbouw van Baanbrekers.    

 

In de aan dit voorstel gevoegde bijlage treft u het concept mandaat- volmachtbesluit aan. 

 

Te nemen besluiten 

1. Instemmen met de plannen tot nieuwbouw op de hoek Bachlaan-Zanddonkweg conform de 

verdiepingsrapportage huisvestings-onderzoek van Hevo dd 27 september 2021; 

2. Instemmen met het bruto investeringsbedrag ad € 27.814.000 en de daarbij behorende 
geraamde jaarlijkse exploitatiekosten ad € 1.499.000; 

3. Het benodigde krediet ad € 27.814.000 opnemen in een begrotingswijziging voor 2022; 
4. Instemmen met het aangaan van een vaste geldlening ten behoeve van de herhuisvesting 

Baanbrekers  van € 20.000.000 en hiertoe hierbij eenmalig volmacht te verstrekken aan de 
directeur van Baanbrekers.  

5. Vaststellen van het mandaat- en volmachtbesluit conform het bijgevoegde concept. 
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) -  Verdiepingsrapportage Huisvestingsonderzoek dd 1 oktober van 
Hevo, inclusief investeringsoverzicht en verkennende 
hoofdplanning 

- Adviesrapport Staete makelaars dd 21 juli 2021 
- Concept mandaat- en volmachtbesluit 
- Nota  IWA dd 8 oktober 2021 
- Memo BDO beoordeling btw positie / aftrekbaarheid c.q. 

compensatie btw (ver) nieuwbouw dd 11 maart 2021  
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1. Inleiding 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en sociale 

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

huidige locatie aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk voert zij haar taken uit verspreid 

over verschillende gebouwen. De vier (hoofd)gebouwen van Baanbrekers dateren uit 

de periode tussen 1975 en 2004, waarbij er de laatste jaren bewust alleen noodzakelijk 

onderhoud is gepleegd. De gebouwenstructuur is in de loop van de jaren ontstaan 

door allerlei ontwikkelingen, maar sluit momenteel niet meer aan bij de huidige wet- en 

regelgeving en huidige bedrijfsvoering. De belangrijkste knelpunten zijn onveiligheid, 

klimaat-/ARBO problematiek, inefficiëntie en achterstallig onderhoud. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft adviesbureau HEVO in de periode van september tot en 

met half november 2020 onderzoek gedaan naar mogelijke huisvestingsscenario’s en 

daarbij een globaal Programma van Eisen opgesteld. Dit heeft geleid tot een 

eindrapportage en besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers op 15 

maart 2021.  

 

In navolging van dit genomen besluit is HEVO gevraagd om een verdere 

verdiepingsslag uit te voeren op het huisvestingsscenario nieuwbouw op de huidige 

locatie.  

 

1.1. Organisatie en aanpak 
Voor de verdiepingsslag is er conform het besluit van het Algemeen 

Bestuur gekozen om een stuurgroep in het leven te roepen met 

afgevaardigden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, ter toetsing en 

voorbereiding van voorstellen aan het Algemeen Bestuur. Via een 

wensen- & bedenkingensessie zijn de uitgangspunten voor de 

nieuwbouw besproken, verscherpt en herijkt. Vervolgens is dit als kader, samen met 

de concept ruimtestaat, meegegeven aan een architect die hier vervolgens een 

massastudie met vier varianten van gemaakt heeft. Op basis van deze studie is er, op 

verzoek van de stuurgroep, een alternatieve variant nader uitgewerkt (waarin de goede 

punten van de verschillende varianten zijn verwerkt) en financieel doorgerekend.  

 

1.2. Kaders en uitgangspunten 
De basis is een gebouw dat voldoet aan de (ARBO)-eisen van 

‘vandaag en morgen’ en flexibel is. Welzijn van de mensen staat 

voorop: “zorg voor een prettig, veilig en gezond werkklimaat om 

te kunnen ontmoeten en ontwikkelen. Het gebouw moet tevens 

de realisatie van een gezamenlijk bedrijfscultuur faciliteren”.  

 

Daarnaast zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw, samen met de stuurgroep herijkt. 

Dit is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2021 toegelicht. 

Onderstaand worden deze uitgangspunten behandeld: 

- De mogelijkheid om Twiddus in de dorpskernen of het centraal te huisvesten 

is nader onderzocht. Binnen deze PMC werken circa 85 personen. In verband 

met de bedrijfsvoering, logistieke consequenties en begeleiding / ontwikkeling 

van deze medewerkers gaat de voorkeur uit naar een centrale locatie. Ook 

draagt dit bij aan de realisatie van de gezamenlijke cultuur. 

- De eerder geprogrammeerde sponsruimte wordt niet meer meegenomen. 

Indien sponsruimte nodig blijkt te zijn wordt deze gezocht bij het bedrijfsleven 

aangezien de ervaring leert dat sponsruimte met name nodig is bij 

economische laagtij. Er wordt wel rekening gehouden in het ontwerp om 

indien noodzakelijk, in de toekomst te kunnen uitbreiden. 

- Er worden in de nieuwbouw geen ruimtes voorzien voor verhuur aan de 

voedsel- en speelgoedbank, omdat dit niet tot de kerntaak van Baanbrekers 

hoort, er leegstandsrisico ontstaat en vanwege opdrijvende huurprijzen als 

gevolg van de BTW-regelgeving.  

- Voor ASVZ (arbeidsmatige dagbesteding) wordt wel ruimte opgenomen, 

vanwege het strategische belang en de huidige samenwerking. 

- De flexfactor van de kantoorwerkplekken is aangepast van 0,7 naar 0,6. 

- Als uitgangspunt voor duurzaamheid wordt een GPR score van 7,5 

gehanteerd en BENG voorbereid op ENG. 

- Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk budget neutrale circulaire 

oplossingen, maar circulariteit wordt niet als harde eis gesteld. 

- Haalbare en budget neutrale oplossingen met betrekking tot natuur inclusief 

bouwen worden meegenomen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor 

schaduwplekken en de toepassing van groen. 
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- In het technisch Programma van Eisen wordt er rekening gehouden met 

modulaire bouw. Dit is toekomstbestendig en flexibel. Dit is vanwege de 

conjunctuurgevoeligheid van Baanbrekers een belangrijk uitgangspunt. 

In lijn met de koers van Baanbrekers die een transformatie in gang heeft gezet van een 

omzetgedreven bedrijf naar een mens-ontwikkelbedrijf is het belangrijk om de 

professionals die de P-wetkandidaten en SW-ers ondersteunen en begeleiden in hun 

ontwikkeling gezamenlijk op één locatie te houden. 

 

2. Massastudie 

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten en de ruimtestaat is door een 

architectenbureau een massastudie uitgevoerd, waarbij de nieuwbouw op 

verschillende posities van de huidige kavel is gepositioneerd.  

 

In de variantenstudie is tevens rekening gehouden met het maximaliseren van de 

potentiële opbrengsten (grond plus opstallen). Daarnaast is er een optie verkend 

waarbij gebouw 4 geïntegreerd wordt met de nieuwbouw (optie B).  

 

In deze studie gaat het voornamelijk om de (bouw)volumes en de loop- en zichtlijnen 

en dus nog niet over esthetica, architectuur of materialisatie. De beeldbepalende 

kwaliteit volgt later; in het ontwerptraject. Op basis van de vier varianten met de 

verschillende plus- en minpunten heeft de stuurgroep voor de locatie van optie A 

gekozen en deze is vervolgens verder geoptimaliseerd.  

 

  

Optie A 

Optie C 

Optie B 

Optie D 
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2.1. Voorkeursvariant 
Op basis van de uitgevoerde massastudie is Optie A verder uitgewerkt als 

voorkeursvariant omdat: 

1. De locatie waar nu gebouw 1 staat is een zichtlocatie en goed bereikbaar. 

Daarnaast voorkomt dit inbedding tussen meerdere bedrijven wat de verkeers- 

en vervoersbewegingen voor de medewerkers ten gunste komt.  

2. Veiligheid is voor de kwetsbare doelgroep een extra aandachtspunt. In de 

uitwerking is gebleken dat er een duidelijke scheiding kan plaatsvinden van 

langzaam verkeer, snel rijdend verkeer en vrachtverkeer voor laden en lossen.  

3. Op de kavel kan een compact gebouw worden gepositioneerd. 

4. Deze variant is het meest gunstig ten aanzien van het grotendeels kunnen 

handhaven van de huidige productiefaciliteiten tijdens de uitvoeringsfase van 

de nieuwbouw.  

5. Er is een goede fasering mogelijk tijdens de bouw. Hierdoor is beperkt 

tijdelijke huisvesting nodig (gebouw 1 slopen, terwijl de overige gebouwen in 

gebruik kunnen blijven). 

6. Als het nieuwe gebouw opgeleverd is kunnen de gebouwen 2, 3 en 4 worden 

verkocht. 

 

Daarbij zijn door de stuurgroep de volgende aandachtspunten geformuleerd voor 

uitwerking: 

- Er dient rekening gehouden te worden met een Kiss & Ride zone op het eigen 

terrein.  

- Onderzoek of er meer gebruik gemaakt kan worden van de toegestane 

bouwhoogte om daarmee de footprint van het gebouw te verkleinen.  

- De hoofdingang dient aan de Zanddonkweg te komen en niet aan de 

Bachlaan. 

- Bij de uitwerking van het parkeerbeleid dienen medewerkers en bezoekers 

gescheiden te blijven. De voorkeur gaat uit naar parkeerplaatsen voor 

medewerkers zoveel mogelijk uit het zicht te laten. 

- De parkeergelegenheid voor bezoek zo veel mogelijk te positioneren aan de 

voorkant. 

- Bekijk de mogelijkheden voor een verkeersregelinstallatie (VRI) om te zorgen 

voor een veiligere overgang bij de Bachlaan. 

- Er moet voldoende ruimte voorzien zijn voor ASVZ en transferium.  
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3. Resultaten verdiepingsslag 

De beoogde massa is compacter geworden en de benodigde footprint (bebouwd 

oppervlak) verkleind. Hierdoor is er een efficiëntere massa ontstaan waardoor er meer 

ruimte op kavel beschikbaar blijft voor bijvoorbeeld parkeren en verkeersstromen.  

 

Daarnaast ligt er een logische principedoorsnede met betrekking tot de bouwhoogtes 

ten grondslag aan het ontwerp wat zorgt voor een toekomstbestendig en aanpasbaar 

gebouw (onderstaande maten zijn in mm).  

 

 
 

Zowel in als rondom het gebouw is er rekening gehouden met een natuurlijke 

scheiding van verkeersstromen. Zo is er een separate entree en parkeerplaatsen voor 

bezoekers en personeel en wordt er onderscheid gemaakt tussen snelverkeer (auto’s 

en vracht voor laden en lossen) en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers), zie 

bijlage 1. Op deze wijze ontstaat er een veilige omgeving met een goede zonering.  

 

Op het terrein is vooralsnog rekening gehouden met circa 220 parkeerplaatsen plus 

aanvullend een kiss & ride zone. Momenteel wordt nog onderzocht of een dergelijk 

aantal plaatsen daadwerkelijk nodig is. Minder parkeerplaatsen kan leiden tot een 

groenere omgeving.  

 

Bij de uitwerking van het vlekkenplan op basis van het eerder opgestelde 

relatieschema is er rekening gehouden met grondgebonden en niet-grondgebonden 

functies, voor het resultaat zie bijlage 2. 

 

3.1. Financieel 
Nadat de massastudie herzien is, heeft er een check plaatsgevonden van de financiële 

parameters en de businesscase. Hierbij zijn de herijkte uitgangspunten meegenomen 

en verwerkt, maar ook de actualisatie van de potentiële opbrengsten en bouw- en 

investeringskosten. 
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Kosten 

Op basis van de bouw- en stichtingskostenraming zijn de initiële investeringskosten 

exclusief btw aangepast naar € 26.996.000 (zie bijlage 3). Ten opzichte van de 

investeringskosten in de eerste fase is dit een verhoging. Deze stijging komt 

grotendeels door de gewenste modulaire opzet (circa 10%), BENG voorbereid op ENG 

in plaats van BENG (circa 1,4%) en de aangepaste planning (circa 1,5%). 

 

De jaarlijkse kapitaallasten zijn bijgesteld vanwege de toenemende rente, de 

afschrijvingstermijn van 50 jaar en een toename in de inbreng van het eigen 

vermogen. Eind 2020 was de actuele rentestand 0,07% (in de businesscase werd er 

gerekend met 0,50%). Per 27 september 2021 is de rente voor dergelijke langlopende 

leningen 0,82%. Mede vanwege deze substantiële stijging wordt er gerekend in de 

businesscase met 1,00%. De inbreng van het eigen vermogen is, mede vanwege de 

verdere besparing op het MJOP, aangepast naar € 1.081.000.  

 

Met bovengenoemde wijzigen en toegenomen investeringskosten zijn de 

kapitaallasten met circa € 10.000 per jaar toegenomen.  

 

Ondanks deze toename zijn de jaarlijkse exploitatielasten lager dan in de 

huidige situatie. De jaarlijkse totale huisvestingslasten nemen dus alleen toe 

doordat er een grotere kapitaalslasten component bijkomt (vanwege het 

aantrekken van vreemd vermogen). Daarnaast zorgt de nieuwbouw voor een 

kwalitatief beter en gezonder leef- en ontwikkelklimaat. Bovendien is niks 

doen geen optie.  

 

Opbrengsten 

Doordat er een compacte bouwmassa ontstaat in plaats van vier separate gebouwen 

kan een substantieel deel van de huidige kavel verkocht worden. Op basis van de 

massastudie heeft Staete Makelaars een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 

potentiële opbrengsten. Hieruit blijkt dat het resterende deel van het perceel (grofweg 

gebouw 2, 3 en 4) een marktwaarde vertegenwoordigt van circa € 2.805.000, waarbij 

de makelaar de component opstallen schat op € 800.000. Als de opstallen gesloopt 

zouden worden, zou dit minder opleveren en daarom is dat niet aan te bevelen. 

Aandachtspunt bij de verkoop is de deels verhuurde staat van gebouw 4 aan de 

gemeente Waalwijk. Het effect op de potentiële opbrengsten moet nader onderzocht 

worden.  

 

Overzicht 

Als gevolg van de herijkte bedragen ontstaat het volgende financiële overzicht (zie 

bijlage 4 voor de financiële onderbouwing).  

 

Financiële resultaten herziene massastudie A 

Initiële investeringskosten (excl. btw) -/- € 26.996.000 

Initiële netto opbrengsten +/+ € 2.805.000 

Jaarlijkse exploitatielasten -/- € 911.000 

Jaarlijkse kapitaallasten -/- € 590.000 

 

Energieneutraal gebouw (ENG) 

De nieuwbouw gaat voldoen aan de huidige wet- en regelgeving onder andere op het 

gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat het een Bijna Energieneutrale Gebouw 

(BENG) wordt. Aanvullend hieraan is er rekening gehouden met een toekomstige 

overstap van BENG naar ENG, voornamelijk door het nu al toepassen van 

hoogwaardigere isolatie.   

 

Om gelijk te anticiperen op toekomstige en te verwachte eisen kan ervoor gekozen 

worden een Energieneutraal Gebouw (ENG) te realiseren. Aanvullend zou dit circa € 

818.000 exclusief btw meer kosten (toename jaarlijkse kapitaallasten circa € 21.000), 

waarbij het vervallen van de energiekosten jaarlijks een besparing van circa € 23.000 

exclusief btw kan opleveren. Daarmee zou de investering na 35 jaar terugverdiend zijn 

(indien uit eigen vermogen betaald wordt). Hierbij is het wel van belang om op te 

merken dat de terugverdientijd zeer afhankelijk is van de ontwikkeling van energieprijs 

(dit kan zowel een positief als negatief effect hebben). Daarnaast is het denkbaar dat 

over 10 tot 20 jaar energieneutrale gebouwen wettelijk verplicht worden voor 

gemeentelijk vastgoed als onderdeel van het Klimaatakkoord en de overstap alsnog 

gemaakt moet worden. 

 

BTW 

In opdracht van Baanbrekers heeft accountantsbureau BDO onderzocht of het terecht 

is dat er bij de investeringsbedragen uitgegaan kan worden van bedragen exclusief 
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btw. Hierover schrijft BDO in haar memo dat dit correct is als Baanbrekers de 

nieuwbouw volledig voor haar eigen activiteiten gaat gebruiken. 

 

Indien er gekozen zou worden voor verhuur aan derden waarbij er niet geopteerd kan 

worden voor btw-belaste verhuur gedurende de herzieningsperiode ontstaat er dus wel 

btw-schade, aldus de accountants. Omdat ASVZ maar een marginaal deel zou huren 

van het totaal, is de verwachting dat dit effect beperkt is. 

 

Voor meer informatie over de fiscaliteit wordt verwezen naar de memo’s van BDO (zie 

separate bijlagen).  

 

3.2. Planning 
In deze fase van het traject is er een verkennende hoofdplanning opgesteld (zie bijlage 

5) die ook ten grondslag ligt aan de kostenraming. Hoewel deze planning nog mede 

afhankelijk is van bijvoorbeeld de keuze voor de bouworganisatievorm, beheersplan, 

uiteindelijke kaders, doorlooptijd van besluitvormingstrajecten en dergelijke geeft dit 

een gevoel bij de verschillende termijnen.  

 

Na positieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur in oktober 2021 zijn er nog 

enkele maanden nodig om de definitiefase af te ronden. Waarna begin volgend jaar 

gestart kan worden met de selectie van het ontwerpteam. Dit gaat waarschijnlijk deels 

Europees en deels meervoudig onderhands (afhankelijk van de hoogte van het 

honorarium van de adviseur), maar daarbij is de doorlooptijd van de Europese 

aanbesteding maatgevend. Het ontwerpteam heeft waarschijnlijk circa een jaar nodig 

om te komen tot een aanbestedingsgereed bestek (Technisch Ontwerp); naar 

verwachting medio juni 2023 gereed.  

 

Op basis hiervan kan een aannemer geselecteerd worden. Een gedeelte van deze 

Europese aanbestedingsprocedure – de selectiefase – kan gelijktijdig oplopen met het 

ontwerptraject. Voor de start van de gunningsfase moet het bestek gereed zijn. Als 

alles goed verloopt zouden medio oktober 2023 de uitvoerende partijen gecontracteerd 

kunnen zijn, waarna de realisatiefase start. Er wordt rekening gehouden met circa 1,5 

jaar van werkvoorbereiding tot en met oplevering. Dit zou betekenen dat de 

bouwkundige en installatietechnische oplevering uit komt rond februari 2025.  

 

4. Conclusie en vervolgstappen 

De uitgevoerde massastudie en verdere verdiepingsslag hebben ertoe geleid dat er 

een concreter bouwvolume is geprogrammeerd, een efficiënter footprint gehanteerd 

kan worden, de locatie voor de nieuwbouw op de kavel is bepaald, een logische 

principe doorsnede is bepaald en een herijking van de lasten en baten heeft 

plaatsgevonden. Tevens is op basis van het relatieschema een globale indeling 

gemaakt. Hiermee is een volgende stap gezet in het huisvestingsonderzoek en 

daarmee de definitiefase.  

 

Door deze verdieping zijn de nieuwbouwplannen concreter geworden en haalbaarder. 

De businesscase van het project is aangepast en de te verwachten jaarlijkse 

kapitaallasten zijn bijgesteld ten opzichte van het eerdere huisvestingsonderzoek van 

HEVO. Hierbij is het gehanteerde rentepercentage bijgesteld van 0,50% naar 1,00%, 

meer kwaliteit en toekomstbestendigheid is toegevoegd in het plan door onder andere 

te kiezen voor een modulaire opzet en BENG voorbereid op ENG, de doorlooptijd van 

de investering aangepast naar 50 jaar en de inbreng van het eigen vermogen 

verhoogd naar € 1.081.000. Tot slot, is de planning aangepast aan de huidige stand 

van zaken.  

 

De investering in kwaliteit en flexibiliteit draagt bij toekomstbestendigheid en de 

algehele bedrijfsvoering van Baanbrekers. Een nieuw gebouw zorgt voor een 

kwalitatief beter en gezonder leef- en ontwikkelklimaat.  

 

4.1. Vervolgstappen 
Om de definitiefase af te ronden en te kunnen starten met de selectie van het 

ontwerpteam wordt geadviseerd om de kaders van het project verder vast te leggen 

door een herijking van het ruimtelijk functioneel Programma van Eisen, het opstellen 

van een technisch Programma van Eisen en een keuze te maken in oktober 2021 voor 

het al dan niet nastreven van een Energie Neutraal gebouw. Daarnaast dient er een 

analyse gemaakt te worden van de opgave en marktsituatie om vervolgens een keuze 

te kunnen maken voor de best passende bouworganisatievorm (bijvoorbeeld een 

traditioneel bouwproces, Design & Build of bouwteam), mede omdat dit van invloed is 

op de werkzaamheden van het ontwerpteam. Verder adviseert HEVO om het 
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projectmandaat van de Stuurgroep te beschrijven en op te stellen in samenspraak met 

het Algemeen Bestuur.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Concept terreinontwerp 
  



 

 

 

 Referentie: 1680102-0025.3.0.  Pagina 11 van 15  

 

 

 

Bijlage 2: Conceptuele indeling 
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C INRICHTINGSKOSTEN 877.000€                    184.170€            4,7% 3,2%

1 Bedrijfsinstallaties -€                               -€                        0,0% 0,0%

2 Losse inrichtingen 877.000€                    184.170€            4,7% 3,2%

A Inventaris 877.000€                    184.170€            4,7% 3,2%

B Bouw kundige w erken ten behoeve van losse inrichtingen -€                               -€                        0,0% 0,0%

C Installaties ten behoeve van losse inrichtingen -€                               -€                        0,0% 0,0%

D BIJKOMENDE KOSTEN 5.296.500€                 1.028.263€         28,1% 19,6%

1 Bijkomende kosten grond -€                               -€                        0,0% 0,0%

2 Bijkomende kosten bouw 4.196.110€                 797.183€            22,3% 15,5%

A Projectbegeleiding door de opdrachtgever -€                               -€                        0,0% 0,0%

B Honoraria (planontw ikkeling en -begeleiding) 2.205.630€                 463.182€            11,7% 8,2%

1 Proces-/projectmanagement 564.621€                   118.570€           3,0% 2,1%

2 Programma van Eisen 30.000€                     6.300€               0,2% 0,1%

3a Architect 766.536€                   160.973€           4,1% 2,8%

3b Bouwkundig bestek 60.004€                     12.601€             0,3% 0,2%

4a Toezicht opzichter 157.380€                   33.050€             0,8% 0,6%

4b Toezicht directievoerder 88.704€                     18.628€             0,5% 0,3%

5 Constructeur 144.500€                   30.345€             0,8% 0,5%

6 Adviseur bouwfysica 37.885€                     7.956€               0,2% 0,1%

7 Grondmechanisch & milieukundig onderzoek 11.500€                     2.415€               0,1% 0,0%

8 Adviseur installaties 240.214€                   50.445€             1,3% 0,9%

9 Binnenhuisarchitect -€                               -€                       0,0% 0,0%

10 Opmeting van het terrein -€                               -€                       0,0% 0,0%

11 Bouwkostendeskundige 75.283€                     15.809€             0,4% 0,3%

12 Overige honoraria ten behoeve van de bouw -€                               -€                       0,0% 0,0%

13 Tuinarchitect -€                               -€                       0,0% 0,0%

14 Duurzaamheidsadvies -€                               -€                       0,0% 0,0%

15 Energielabel 5.000€                       1.050€               0,0% 0,0%

16 Veiligheidstoets(en) op de bouwplaats door externe Arbodienst 4.000€                       840€                  0,0% 0,0%

17 Meerjaren onderhoudsplanning (gehele ontwerpfase) 10.000€                     2.100€               0,1% 0,0%

18 Second Opinion 10.000€                     2.100€               0,1% 0,0%

C Aansluitkosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

D Heffingen 400.000€                    -€                        2,1% 1,5%

E Verzekeringen 118.270€                    24.837€              0,6% 0,4%

F Risicoverrekening 1.472.210€                 309.164€            7,8% 5,5%

1 Afkoop van loon- en prijsstijgingen 287.261€                   60.325€             1,5% 1,1%

2 Verrekening van loon- en prijsstijgingen 1.184.953€                248.840€           6,3% 4,4%

3 Afkoop van overige risico’s (bij RPM projecten) -€                               -€                       0,0% 0,0%

4 Risicoposten gerelateerd aan risicoanalyse -€                               -€                       0,0% 0,0%

G Kunst -€                               -€                        0,0% 0,0%

H Ontw ikkelaarskosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

I Verkoopkosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

3 Bijkomende kosten inrichting 56.410€                      11.846€              0,3% 0,2%

A Projectbegeleiding door de opdrachtgever -€                               -€                        0,0% 0,0%

B Honoraria (planontw ikkeling en -begeleiding) 52.620€                      11.050€              0,3% 0,2%

C Heffingen -€                               -€                        0,0% 0,0%

D Verzekeringen 180€                           38€                     0,0% 0,0%

E Risicoverrekening 3.610€                        758€                   0,0% 0,0%

F Kunst -€                               -€                        0,0% 0,0%

G Ontw ikkelaarskosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

4 Aanloopkosten (bedrijfsherhuisvesting) 1.043.970€                 219.234€            5,5% 3,9%

A Bestuurskosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

B Werving personeel -€                               -€                        0,0% 0,0%

C Vervroegde aanstellingen -€                               -€                        0,0% 0,0%

D Schoonmaken eerste oplevering 29.180€                      6.128€                0,2% 0,1%

E Verhuiskosten 80.950€                      17.000€              0,4% 0,3%

F Openingskosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

G Leegstand -€                               -€                        0,0% 0,0%

H Tijdelijke huisvesting 933.840€                    196.106€            5,0% 3,5%

I Bedrijfskapitaal/kas -€                               -€                        0,0% 0,0%

E ONVOORZIEN 2.001.700€                 420.363€            10,6% 7,4%

1 Onvoorzien 2.001.730€                 420.363€            10,6% 7,4%

A Onvoorzien 1.437.080€                 301.787€            7,6% 5,3%

B Nader te detailleren realisatie 564.650€                    118.577€            3,0% 2,1%

F BELASTINGEN -€                               -€                        0,0% 0,0%

1 Omzetbelasting -€                               -€                        0,0% 0,0%

2 Bijzondere belastingen -€                               -€                        0,0% 0,0%

G FINANCIERING -€                               -€                        0,0% 0,0%

1 Financieringskosten/rente (grond) -€                               -€                        0,0% 0,0%

2 Financieringskosten/rente (bouw ) -€                               -€                        0,0% 0,0%

Totalen 26.995.900€               5.585.800€         143,4% 100,0%

Bijlage 3: Investeringskostenoverzicht 

  

Overzicht investeringskosten conform NEN2699

Projectnaam: Nieuw bouw  Baanbrekers, Optie A, herzien ontw erp

Fase: HVO

Versie kostenplan: 1-3-2021

Prijspeil: 1-1-2021

Begrotingsdatum: 27-9-2021

INVESTERINGSKOSTEN

Totaal Per m² BVO % Bouw kosten % Investering

A GRONDKOSTEN -€                               -€                        0,0% 0,0%

B BOUWKOSTEN 18.820.700€               1.451€                100,0% 69,7%

C INRICHTINGSKOSTEN 877.000€                    68€                     4,7% 3,2%

D BIJKOMENDE KOSTEN 5.296.500€                 408€                   28,1% 19,6%

E ONVOORZIEN 2.001.700€                 154€                   10,6% 7,4%

F BELASTINGEN -€                               -€                        0,0% 0,0%

G FINANCIERING -€                               -€                        0,0% 0,0%

26.995.900€               2.081€                143% 100%

32.581.700€              2.512€               

BVO gebouw  [m²] 12.970

Start voorbereiding 1 januari 2022

Start bouw 1 oktober 2023

Oplevering 30 januari 2025

Startdatum indexering 1 januari 2021

Rentevoet 1,0%

Voorbereidingstijd 21

Bouw tijd 16

Btw 21,0% (let op uitzonderingen)

KOSTEN BTW % BOUWKOSTEN % INVESTERING

A GRONDKOSTEN -€                               -€                        0,0% 0,0%

1 Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen) -€                               -€                        0,0% 0,0%

2 Sloopw erken — milieukosten -€                               -€                        0,0% 0,0%

3 Infrastructurele voorzieningen -€                               -€                        0,0% 0,0%

4 Bovenplanse verevening (kosten minus baten) -€                               -€                        0,0% 0,0%

B BOUWKOSTEN 18.820.700€               3.952.345€         100,0% 69,7%

1 Bouw kundige w erken 8.414.530€                 1.767.051€         44,7% 31,2%

X Sloopkosten 195.000€                    40.950€              1,0% 0,7%

A Fundering 1.493.860€                 313.711€            7,9% 5,5%

B Skelet 2.139.040€                 449.198€            11,4% 7,9%

C Dakafbouw /dakafw erking 769.420€                    161.578€            4,1% 2,9%

D Gevelafbouw /gevelafw erking 1.339.360€                 281.266€            7,1% 5,0%

E Binnenw andafbouw /binnenw andafw erking 1.623.220€                 340.876€            8,6% 6,0%

F Vloerafbouw /vloerafw erking 309.510€                    64.997€              1,6% 1,1%

G Trappen en hellingbanen 120.340€                    25.271€              0,6% 0,4%

H Plafonds binnen/buiten 214.260€                    44.995€              1,1% 0,8%

E Transportinstallaties -€                               -€                        0,0% 0,0%

Z Overig bouw kundig 210.520€                    44.209€              1,1% 0,8%

2a W-Installaties 2.663.430€                 559.320€            14,2% 9,9%

A Wtb.: vloeistof- en gasinstallaties 279.370€                    58.668€              1,5% 1,0%

B Wtb.: klimaatinstallaties 2.384.060€                 500.653€            12,7% 8,8%

2b E-Installaties 2.011.150€                 422.342€            10,7% 7,4%

C Elektra: energievoorziening, verlichting 1.373.690€                 288.475€            7,3% 5,1%

D Elektra: communicatie, beveiliging 591.860€                    124.291€            3,1% 2,2%

E Transportinstallaties 45.600€                      9.576€                0,2% 0,2%

3 Vaste inrichtingen en voorzieningen 365.660€                    76.789€              1,9% 1,4%

A Vaste inrichtingen en voorzieningen 235.960€                    49.552€              1,3% 0,9%

A1 Sanitair 129.700€                    27.237€              0,7% 0,5%

4 Terrein 1.055.750€                 221.708€            5,6% 3,9%

A-E Terrein 1.055.750€                 221.708€            5,6% 3,9%

5 Algemene uitvoeringskosten/diversen 4.310.170€                 905.136€            22,9% 16,0%

A Diversen 972.750€                    204.278€            5,2% 3,6%

B Bouw plaatskosten 1.174.690€                 246.685€            6,2% 4,4%

Z Staartkosten 2.162.730€                 454.173€            11,5% 8,0%

   Recapitulatie investeringskosten

   Totaal investeringskosten exclusief btw:

   Totaal investeringskosten inclusief btw:

Uitgangspunten voor berekeningen

OMSCHRIJVING
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Bijlage 4: businesscase nieuwbouw 
 

 
 

 

 
 

  

Jaren → 1 2 3 4 5 …..

Investeringskosten

Initiële investeringskosten (excl. btw) 25.185.000€  …..

Tijdelijke huisvesting / gefaseerde bouw 934.000€       …..

Losse inrichting 877.000€       …..

Transactiekosten verkoop -€               …..

Grondaankoop -€               …..

Overige eenmalige kosten -€               …..

Subtotaal Investeringskosten 26.996.000€  -€            -€            -€            -€            …..

Initiële opbrengsten

Opbrengsten verkoop 2.805.000€    …..

Huurincentive in jaar 1 N.v.t. …..

Subtotaal Opbrengsten 2.805.000€    -€            -€            -€            -€            …..

Jaarlijkse lasten

Huurprijs nieuw -€               -€            -€            -€            -€            …..

Exploitatiekosten 911.000€       929.220€     947.804€     966.760€     986.096€     …..

Huurkosten parkeerplaatsen -€               -€            -€            -€            -€            …..

Aanvullende jaarlijkse lasten -€               -€            -€            -€            -€            …..

Subtotaal Jaarlijkse lasten 911.000€       929.220€     947.804€     966.760€     986.096€     …..

Kapitaal lasten

Jaarlijkse annuïteit (50 jaar) 590.000€       590.000€     590.000€     590.000€     590.000€     …..

Subtotaal Jaarlijkse lasten 590.000€       590.000€     590.000€     590.000€     590.000€     …..

Totaal 1.501.000€    1.519.220€  1.537.804€  1.556.760€  1.576.096€  …..

Constante Waarde 29.817.476€  875.879€     867.375€     858.954€     850.615€     …..
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Bijlage 5: Verkennende hoofdplanning 
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Contact 

 

Statenlaan 8 Postbus 70501 

5223 LA 's-Hertogenbosch 5201 CB 's-Hertogenbosch 

 

T +31 (0)73 6 409 409 

info@hevo.nl 

 

www.hevo.nl www.rpmbyhevo.nl 
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

HEVO B.V. worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven 

 

 



















 

Besluit van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam op grond van de gemeenschappelijke 

regeling Baanbrekers, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging 

aan de directeur van Baanbrekers betreffende de herhuisvesting van Baanbrekers 

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers, 

• gelet op het kunnen borgen van de voortgang en flexibiliteit in het kader van de activiteiten 

en werkzaamheden inzake de herhuisvesting van Baanbrekers; 

• gelet op de gemeenschappelijke regeling van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en de 

daarin opgenomen bevoegdhedenregeling; 

• gelet op het mandaat- machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers; 

• gelet op de kaders c.q. voorwaarden aangegeven in het bestuursvoorstel  inzake de 

herhuisvesting Baanbrekers vastgesteld in de bestuursvergadering datum 18 oktober 2021, 

 

                   

               BESLUIT 
 
 

1. Aan directeur van Baanbrekers mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor het 

nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de 

activiteiten c.q. werkzaamheden inzake de herhuisvesting van Baanbrekers  in de ruime zin 

van het woord en binnen de kaders c.q. voorwaarden zoals opgenomen in het vastgestelde 

bestuursvoorstel d.d. 18 oktober 2021. 

 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het voorstel inzake de 

herhuisvesting door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. 
 

3. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers is te allen tijde bevoegd het genomen besluit in deze 
in te trekken. 
 

4. Indien het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden 
met de herhuisvesting van Baanbrekers niet meer aan de orde zullen zijn zal het Algemeen 
Bestuur van Baanbrekers hierover worden geïnformeerd, waarna intrekking van dit besluit 
volgt.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers datum 18 oktober 

2021, 

 

Namens deze,  

 

 

R. Bakker, 

Voorzitter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN  
AFSCHRIJVEN VAN DE VASTE ACTIVA 

 
Ingevolge artikel 9 van de  

Financiële Verordening  
Baanbrekers ex artikel 212  

Gemeentewet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Nota investeren, waarderen en afschrijven 

 
Inleiding 
Voor u ligt de nota investeren, waarderen en afschrijven van de vaste activa van Baanbrekers. In deze 
nota zijn de gedragsregels vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan met het activeren van 
uitgaven, maar ook het waarderen, afschrijven en presenteren van de activa. De nota geeft hiervoor 
kaders en beoogt daarmee het kunnen volgen van een bestendige gedragslijn.  
 
De nota is onderdeel van de “Financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet”. Op 
grond van deze verordening dient het dagelijks bestuur minimaal eenmaal per vier jaar een nota op te 
stellen met de beleidsregels voor investeren, waarderen en afschrijven van vaste activa.  
 
Voorliggende nota vervangt de nota die in september 2019 door het dagelijks bestuur van Baanbrekers 
is vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding van de nu nog geldende nota heeft zich een belangrijk feit 
voorgedaan waardoor het wenselijk is de nota integraal te vervangen. In november 2019 heeft de 
commissie BBV een nieuwe “notitie materiële vaste activa” uitgebracht. Dit is een volledig nieuwe 
notitie, waarmee de eerdere notitie van 2017 is komen te vervallen.  De nieuwe nota sluit aan op de 
notitie van de commissie BBV uit 2019.  
 
Belangrijke uitgangspunten zijn: 
 

1. Het waarderings- en afschrijvingsbeleid sluit aan op de herziening van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 1 juli 2019. 

2. De afschrijvingstabel is uitgebreid en sluit nu beter aan op de aanwezige activa binnen 
Baanbrekers.  

3. Afschrijvingstermijnen zijn niet voorgeschreven. Iedere organisatie moet hierin zijn eigen 
(verantwoorde) keuzes maken. De afschrijvingstermijnen zijn voor enkele activa aangepast en 
liggen nu in lijn met hetgeen bij onze deelnemende gemeenten gebruikelijk is.  

4. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt 
danwel verworven wordt. 

5. Er is een ondergrens aangehouden van € 10.000 voor het activeren van investeringen. 
6. Op gronden wordt niet afgeschreven. Alle overige activa worden geheel afgeschreven en 

hebben dus een restwaarde nihil.  
7. Naast de lineaire afschrijvingsmethode is het onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan 

annuïtair af te schrijven.  In de nota (artikel 3.6) en de tabel is duidelijk aangegeven wanneer 
de onderscheidene methodes van toepassing zijn. 

8. Bij grote projecten worden de onderdelen niet afzonderlijk geactiveerd, maar wordt de totale 
investering zoveel als mogelijk in één keer geactiveerd, en conform de tabel in artikel 4 
afgeschreven. 

 
 
 
  



 
 
 
De nota Investeren, waarderen en afschrijven maakt deel uit van de financiële verordening 
Baanbrekers ex artikel 212 gemeentewet en gaat in vanaf het begrotingsjaar 2022.  
 

ARTIKEL 1: INVESTEREN 

 
1. Investeringen worden geactiveerd als: 

• Deze een nut hebben van 3 jaar of meer. 

• De totale bruto investering meer dan € 10.000 bedraagt. 
2. Bijdragen van derden die in directe relatie staat met het actief worden op de investering in 

mindering gebracht. 
3.  Het dagelijks bestuur kan besluiten om aanschaffingen die gezamenlijk worden gedaan en 

tezamen hoger in aanschafwaarde zijn dan € 10.000 te activeren hoewel de individuele delen een 
lagere waarde vertegenwoordigen. 

 

ARTIKEL 2: WAARDEREN 

 
1. Activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
2. Eigendom in activa van derden wordt niet geactiveerd. 
3. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de aanschaf of vervaardiging van het actief kunnen 

worden geactiveerd, voor zover deze kosten bijdragen aan de totstandkoming van het actief. 
4. Er wordt geen rente toegevoegd aan activa in ontwikkeling. 
5. Activa kunnen uit meerdere componenten bestaan.  
 

ARTIKEL 3: AFSCHRIJVEN  

 
1. Afschrijving vindt plaats met ingang van het boekjaar na aanschaf of ingebruikname. 
2. Bij de bepaling van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.  
3. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
4. Voor de activa wordt zoveel mogelijk de tabel in artikel 4 gevolgd. Het algemeen bestuur heeft de 

bevoegdheid daarvan af te wijken, mits dit goed gemotiveerd wordt in het betreffende besluit van 
het algemeen bestuur.  

5. De lineaire afschrijvingsmethode wordt als standaardmethode gehanteerd. 
6. In afwijking hiervan wordt volgens de annuïtaire methode afgeschreven op investeringen waarbij 

voor het beheer en onderhoud een meerjarenplan is vastgesteld en de daaruit voortvloeiende 
lasten structureel in de begroting zijn opgenomen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 4: Afschrijvingstabel 
 

 Aantal 
jaren  
afschrijving 

Annuïtair / 
lineair 

Gronden en terreinen 

Gronden n.v.t.  

Bestrating, parkeerterreinen 25  

Groenvoorziening, incl. bomen en planten 20  

   

Gebouwen,  kantoren en inrichting 

Nieuwbouw, duurzaam en (bijna) energieneutraal 50 l/a 

Gebouwen semipermanent, renovatie, verbouw 20 l/a 

Technische installaties, liftinstallaties 20  

(Kantoor)meubilair en inventaris, inrichting 15  

Bouwkundige installaties 15  

Warmtepompen, verwarmingsketels 10  

   

Bedrijfsmiddelen, transport- en vervoermiddelen, productiemiddelen 

Bedrijfsauto’s 5  

Heftrucks 10  

Productiemachines, (keuken)apparatuur 5  

Kledingcontainers 10  

Veiligheidsvoorzieningen 10  

   

ICT 

Software 5  

Hardware: pc’s, servers, randapparatuur, audiovisuele middelen 5  

Telefoons, tablets, chromebooks 5  

Telefooncentrale 10  

kassasystemen 7  

   

Noot: alle investeringen worden lineair afgeschreven, tenzij anders vermeld.  
l/a: hetzij lineair, hetzij annuïtair 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Baanbrekers van 8 oktober 2021, 
 
 
Het dagelijks bestuur voornoemd, 
 
De secretaris,     de voorzitter, 
 
A. van Oudheusden    R. Bakker 



 

 

 

Technische vragen en opmerkingen agendapunt 5, Herhuisvesting Baanbrekers 

Met antwoorden dd 14 oktober  

 

Huisvestingskosten 

Oorspronkelijk is uitgegaan van een budgettair neutrale operatie als het gaat om de jaarlijkse 

huisvestingskosten. In maart van dit jaar werd al duidelijk dat het zou gaan om een stijging van 

ongeveer € 100.000. Nu komt de totale jaarlijkse last lager uit dan hetgeen in maart is 

gepresenteerd (€ 1.532.000 vs € 1.499.000) maar in het voorstel wordt aangegeven dat de 

huisvestingskosten met € 162.000 stijgen ten opzichte van de begroting. Hier lijken overigens de 

termen huisvestingskosten en exploitatielasten door elkaar heen te worden gebruikt. 

Antwoord 

De termen huisvestingskosten en exploitatielasten zijn niet consequent gebruikt.  

De totale exploitatiekosten ad € 1.499.000 bestaan uit de kapitaallasten ad € 611.000 en de 

huisvestingskosten ad € 888.000.  

 

Klopt het dat de jaarlijkse lasten van de begroting met € 162.000 stijgen als gevolg van de 

nieuwbouw (zie ook de vraag over meerjarige kosten)? 

Antwoord 

Nee dit klopt niet. De € 162.000 stijging is ten opzichte van het prijspeil 2019 van bestaande 

bouw. De kosten voor 2021 van de bestaande bouw zullen naar verwachting € 1.502.709 

worden en daaruit blijkt dus dat de werkelijke kosten van de huidige huisvesting inmiddels hoger 

zijn dan de verwachte jaarlijkse kosten van de nieuwbouw.  

 

Is hier sprake van een open einde of is er een financieel kader waarbinnen de herhuisvesting 

plaats moet vinden? Het risico bestaat immers dat de investeringskosten (en dus ook de 

huisvestingskosten) nog verder toenemen voordat die eerste steen is gelegd, gezien de krapte 

op de markt voor bouwen en de stijging van grondstofprijzen. ` 

Antwoord 

Er is een duidelijk financieel kader gesteld. In het mandateringsbesluit aan de directeur is 

gesteld dat bij dreigende overschrijdingen van meer dan 5 % op de investeringsbegroting het 

bestuur wordt geïnformeerd en het bestuur om akkoord wordt gevraagd. Het budgetrecht voor 

de investering ligt immers bij het algemeen bestuur. 

 
  



Meerjarige kosten 

In bijlage 4 van de verdiepingsrapportage onder de jaarlijkse lasten is een toename van de 

exploitatiekosten te zien. Grofweg stijgen de jaarlijkse lasten met € 20.000. Waardoor wordt 

deze toename veroorzaakt?  

En betekent dit ook dat de stijging van de lasten ten opzichte van de begroting a € 162.000 

eveneens deze stijgende trend laat zien? De meerjarige impact is nu niet afgezet tegen de 

huidige begroting. 

Antwoord  

Het klopt inderdaad dat de jaarlijkse exploitatielasten toenemen, dit komt omdat er in de 

businesscase rekening gehouden is met een jaarlijkse indexatie van 2,00% vanwege onder 

andere inflatie. Deze toename krijg je ook bij de huidige begroting. Een indexatie op huidige 

jaarlijkse lasten vindt altijd plaats bij opstellen van de nieuwe begrotingen.  

 

Exploitatielasten en huisvestingskosten 

De termen exploitatielasten en huisvestingskosten worden door elkaar heen gebruikt. Dit kan tot 

verwarring leiden.  

Antwoord 

Klopt. Zie eerder antwoord hierboven. 

 

Afschrijvingstermijn 

Loop je met een langere afschrijvingstermijn een risico dat delen van het gebouw eerder 

vervangen moeten worden met als gevolg dat de resterende boekwaarde, naast de 

vervangingskosten, ook meetellen? 

Antwoord 

Nee hierin zit geen risico. Er is immers uitgegaan in de bouw van modulair bouwen, duurzaam, 

energieneutraal (ENG) hetgeen een levensduur van minstens 50 jaar rechtvaardigt.  

De vraag is of alle bouwtechnische installaties ook onder de afschrijvingstermijn van 50 jaar 

vallen? Dit wordt niet duidelijk uit de stukken. Het risico hierbij is dat bij vervanging van een 

installatie er nog een boekwaarde resteert omdat de technische levensduur korter is dan de 

afschrijvingstermijn. 

Antwoord 

Delen van de investering zullen geen 50 jaar meegaan. Bepaalde installaties zullen eerder 

worden vervangen. Maar een voorwaarde van bijvoorbeeld de provincie is, dat er voor de 

huisvesting/gebouwen een DMJOP is, en een bijbehorende onderhoudsvoorziening. 

Baanbrekers heeft voor het huidige pand een onderhoudsvoorziening. Voor de nieuwe situatie 

komt er ook weer een voorziening. Bij het bepalen van de jaarlijkse reserveringen wordt 

uiteraard rekening gehouden dat bepaalde installaties een kortere levensduur hebben en dus 

eerder worden vervangen, maar het onderhoudsfonds is daar dan op berekend.   

 
  



Annuïteiten 

Wat is de reden om voor een annuïtaire afschrijvingsmethodiek te kiezen? Een mogelijkheid is 

dat een annuïtaire afschrijvingsmethodiek voor structureel gelijkblijvende lasten te hebben. Dit 

hangt dan vaak samen met een voorziening waar een jaarlijkse dotatie aan wordt gedaan vanuit 

de exploitatie. Deze voorziening wordt in de nota IWA niet genoemd. Graag een toelichting wat 

vanuit Baanbrekers de gedachte en methodiek hierin is. 

Antwoord 

De annuïtaire afschrijvingsmethode zorgt inderdaad voor gelijkblijvende jaarlasten. Baanbrekers 

heeft ook een onderhoudsvoorziening. De storting daarin is ook jaarlijks gelijk.  Bij de 

nieuwbouw wordt voor dezelfde systematiek gekozen. In de nota IWA wordt hierover niet gerept. 

De nota gaat over waarderen en afschrijven, niet over reserves en voorzieningen.  

 

Boekwaarden bestaande gebouwen 

Hoe wordt omgegaan met de boekwaarde van opstallen die blijven staan (zijn er die) en de 

daarbij behorende onderhoudsvoorziening?  

Antwoord 

 

De vrijkomende opstallen van gebouwen 2,3, en 4 worden verkocht, Het pand waar de 

nieuwbouw komt, wordt gesloopt. 

De boekwaarden zullen dus als verlies worden genomen, of worden goedgemaakt uit de 

opbrengst van de verkopen en de vrijval van de onderhoudsvoorziening. Bij sloop of verkoop is 

de onderhoudsvoorziening immers niet meer nodig.  

Voor het nieuwe pand wordt qua onderhoudsvoorziening een nieuwe start gemaakt. 

 

ENG of BENG 

Bij de beslispunten is aangegeven dat wordt uitgegaan van ENG bouwen, terwijl in het concept 

AB voorstel staat dat er door de stuurgroep is gekozen voor een Bijna Energie Neutraal Gebouw 

(BENG), maar dat e.e.a. wel is voorbereid om naar een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te 

gaan. Een keuze voor ENG heeft als consequentie een toename van het investeringsbedrag 

met € 818.000 bovenop de initiële investering van 26.996.000.  

Antwoord 

Conclusie is correct. De investering inclusief ENG bouwen zal € 27.814.000 gaan bedragen. Dit 

is in de laatste versie voor het AB ook zo verwoord. 

 

Herfinanciering 

In het voorstel wordt aangegeven dat er een langlopende lening wordt afgesloten. Het wordt 

echter niet duidelijk voor hoelang die lening wordt afgesloten. Is dat al bekend?  

Antwoord 

De looptijd van lening wordt afgestemd op de afschrijvingstermijn van het gebouw, dus 50 jaar.  

  

Met de annuïtaire afschrijvingsmethodiek is er sprake van een toenemend afschrijvingsdeel, 

maar dit betekent ook dat de boekwaarde in de eerste periode minder snel afneemt. Wordt er 

nog een renterisico gelopen op de kapitaallasten indien de rente verder gaat stijgen? 



Antwoord 

Er wordt geen risico gelopen want de lening wordt zo spoedig mogelijk ná besluit van AB 

afgesloten met een vaste rente voor de hele looptijd van 50 jaar. 

 

Stijgende prijzen 

De huidige krapte op de markt vormt ook een risico. Omdat de markt krap is zullen marktpartijen 

minder verlegen zitten om werk en daardoor wellicht hoger inschrijven. Het risico op een 

aanbesteding die tegenvalt is dan ook hoger waardoor ook een verdere stijging van de 

exploitatielasten / huisvestingskosten mogelijk is. Hoe wordt daarop geanticipeerd?. 

Antwoord 

Er is in de prijsstelling van Hevo een post risicoverrekening ad € 1.472.000 opgenomen bedoeld 

om prijsstijgingen op te vangen in de periode 2021 tot aanbesteding. Hiermee wordt het  risico 

grotendeels afgedekt.   
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Het uitwisselen van informatie is de belangrijkste grondstof van Baanbrekers.  
Om die reden heeft Baanbrekers informatiebeleid ontwikkeld vanuit de visie: ‘ Baanbrekers is een 
aantoonbare betrouwbare uitvoeringspartner.’ 
Baanbrekers maakt gebruik van het Liaan Berichten Platform en het Suwinet-inkijk portaal waarmee 
Baanbrekers kan communiceren met het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI) met 
betrekking tot:  
- de Participatiewet  
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(IOAW)  
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen 
(IOAZ). 
Gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen die gebruik maken van Suwinet) moeten aantonen 
dat zij voldoen aan de verantwoordingsrichtlijn. Gemeenten  verantwoorden zich over 
informatiebeveiliging en – kwaliteit middels de zogenaamde ENSIA toets. Dat staat voor Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit.  Baanbrekers legt verantwoording af aan de gemeenten 
omtrent het gebruik van Suwinet-Inkijk en Liaan.  
Rondom dit gebruik is een beveiligingsplan aanwezig. Enerzijds beschrijft het de wijze waarop de 
beveiliging is ingericht en anderzijds beschrijft het hoe om te gaan met het cliënt verzoek om inzage 
in gegevens welke zijn verkregen vanuit Suwinet- Liaan.  
 
De recente ENSIA audit heeft uitgewezen dat het beveiligingsplan van Baanbrekers op orde is voor 
wat betreft Suwinet-Inkijk. Het moet echter worden aangevuld met de beveiligingsmaatregelen 
inzake de berichtenservice van DKD- Liaan. Het huidige plan voorziet erin. Tevens zijn enkele rollen 
inzake Suwinet-Inkijk geactualiseerd.  
 
Omdat dit plan burgers aangaat, moet het algemeen bestuur worden geïnformeerd. 
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1. Aanleiding 
Het uitwisselen van informatie is de belangrijkste grondstof van Baanbrekers.  
Om die reden heeft Baanbrekers informatiebeleid ontwikkeld vanuit de visie: ‘ Baanbrekers is een 
aantoonbare betrouwbare uitvoeringspartner. ‘ Baanbrekers is ‘in control.’ 
Bij het woord informatie moet worden gedacht aan zowel digitale informatie als, analoge en kennis. 
Het formuleren van informatiebeleid  gaat om het waarborgen van de betrouwbaarheid van de 
informatievoorziening. Daarbij zijn 3 aspecten van belang nl. beschikbaar, integer en vertrouwelijk. 
Voor Baanbrekers bestaat het informatiebeleid uit de pijlers: 

1. Informatieveiligheid. Gaat over het gebruik en toepassing van de Baseline Informatie 
Overheid, Wet op Datalekken et cetera. 

2. Informatiebeveiliging. Gaat over het beveiligen met techniek, maar ook het opvoeden van 
mens en organisatie. 

3. Automatiseringsbeleid 
4. Document Managementsysteem 
5. Business intelligence 
6. Samenwerken met (keten)partners . Het delen van gegevens met bv gemeenten. 

 
Informatieveiligheid spitst zich toe op het voldoen aan de Europese regelgeving rondom Privacy , de 
normering rondom de Baseline Informatievoorziening Overheid en de Wet op Datalekken.  
Het veilig gebruiken van informatievoorzieningen reikt verder dan de hierboven genoemde items. 
Ook de wijze waarop binnen Baanbrekers gebruik wordt gemaakt van Suwinet speelt hierin een rol; 
vandaar dit Suwinet beveiligingsplan. Met dit plan toont Baanbrekers aan dat zij de 
informatievoorziening veilig wil gebruiken en hierin een betrouwbare partner wil zijn. Of dit 
daadwerkelijk zo is, wordt jaarlijks getoetst middels de zogenaamde ENSIA-audit. 

2. Context berichtenservice 
Baanbrekers maakt gebruik van het Liaan Berichten Platform en het Suwinet-inkijk portaal 
waarmee Baanbrekers kan communiceren met het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen 
(BKWI) met betrekking tot:  

- de Participatiewet  
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
(IOAW)  
- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen 
(IOAZ)  
Het Liaan Berichten Platform is een webservice waarmee Baanbrekers het Digitaal Klantdossier (DKD) 
kan inlezen,via SZ-frauderegistratie waarvan het team handhaving gebruik maakt. Het Bureau 
Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI), het Inlichtingenbureau (IB), het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen WERKbedrijf (UWV WERKbedrijf) en gemeenten wisselen daarbinnen 
persoonsgegevens met elkaar uit via Suwinet-Inkijk. Met Suwinet-Inkijk worden gegevens op basis 
van burgerservicenummers (BSN) toegankelijk gemaakt voor bevoegde medewerkers. 
Het gaat over privacygevoelige gegevens met betrekking tot arbeidsverleden, loon, uitkeringen en 
opleiding van burgers die in aanmerking (willen) komen voor een uitkering. De aangesloten 
organisaties hebben die gegevens nodig ; Baanbrekers om het recht op een uitkering vast te stellen 
en de juiste dienstverlening te kunnen leveren. 
Om deze vorm van gegevensuitwisseling binnen de Suwi-keten effectief te laten functioneren 
moeten partijen er op kunnen vertrouwen dat “hun” gegevens door de partners in de Suwi-keten op 
een zorgvuldige en controleerbare wijze worden behandeld. De wetgever heeft bij de start van 
Suwinet-Inkijk in 2002 aangegeven dat gegevensbeveiliging noodzakelijk is.  
De verwachting is dat het aantal bronnen waarvan Suwinet-Inkijk gebruik kan maken (gevoed door 
het Inlichtingenbureau) in de toekomst alleen maar zal toenemen. 
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Gemeenten (en gemeenschappelijke regelingen die gebruik maken van Suwinet) moeten daarom 
aantonen dat zij voldoen aan de verantwoordingsrichtlijn. Gemeenten  verantwoorden zich over 
informatiebeveiliging en – kwaliteit middels de zogenaamde ENSIA toets. Dat staat voor Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit. De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de 
gemeenteraad, ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over 
informatieveiligheid gebaseerd op de normen die gelden voor de Nederlandse overheid, de BIO. Met 
ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de 
gemeente, zoals gesteld in de Gemeenschappelijke Elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). 
Baanbrekers maakt onderdeel uit van de ENSIA  toets en wordt derhalve jaarlijks geaudit. De 
auditbevindingen moeten worden overhandigd aan de drie gemeenten.  De AVG kent thans nog geen 
verantwoordingsregime dat vergelijkbaar is met wat in de informatiebeveiliging gebruikelijk is.  Dit is 
echter wel in ontwikkeling. Wel beschermt een groot aantal normen in de baselines en het Specifieke 
SUWI-normenkader direct en indirect de verwerking van persoonsgegevens door op de GeVS 
aangesloten partijen. Daarnaast wordt in de AVG uitgebreid geregeld hoe met persoonsgegevens 
moet worden omgegaan; voor welke doeleinden ze mogen worden verzameld, op welke wijze ze 
mogen worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen. 
 
Dit beveiligingsplan is geen statisch document. De organisatie en de omgeving van de sociale 
zekerheid is voortdurend in ontwikkeling, onder andere door wijziging in wetgeving of aanpassingen 
in de informatiesystemen. Dit betekent dat dit plan jaarlijks wordt beoordeeld op actualiteit of zoveel 
eerder als daartoe aanleiding is. Die beoordeling vindt plaats door de CISO en de betrokken 
applicatiebeheerder van Baanbrekers. 

3. Verdeling verantwoordelijkheden.  
Er is een aantal functies binnen Baanbrekers die geautoriseerd zijn om gebruik te maken van  Liaan 
(DKD-inlezen) en Suwinet-Inkijk. Het gaat om de volgende functies: 
 

Liaan – berichtenservice specifiek SZ Fraude registraties 

Afdeling RPI Manager 
Teamleider (voor zover belast met dit onderdeel) 
Medewerker Handhaving 

Afdeling Bedrijfsvoering & 
Controle. 

Applicatiebeheerder (voor zover belast met dit onderdeel) 

 
 

Suwinet-Inkijk  

Afdeling RPI Administratief medewerker 
Medewerker Uitkeringsadministratie 
Inkomensconsulent  
Medewerker terugvordering 
Medewerker handhaving 
Werkmakelaar  
Kwaliteitsmedewerker 
Medewerker bezwaar en beroep 
Externen die onder gezag werken van Baanbrekers en geen 
verantwoordelijkheid dragen over de uitvoering van kerntaken 
maar wel belast zijn met de uitvoering van de Participatiewet. 

Afdeling Bedrijfsvoering & 
Controle. 

CISO →aangemeld bij het BKWI als Security officer 
Applicatiebeheer → aangemeld bij het BKWI Security officer 
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4. Gebruik Suwinet-Inkijk 
 
In de onderstaande tabel wordt de noodzaak tot raadplegen binnen Suwinet-Inkijk uitgewerkt op 
functieniveau. In de bijlage is een gedetailleerde autorisatiematrix opgenomen voor zowel Liaan als 
Suwinet-Inkijk. Daarin de bevoegdheden op veldniveau (rolnummer). 
 
 

Rol (nummer) Noodzaak raadplegen Functie 

 
 Errow + 1720 

Bij aanvragen PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 
uitkering 
Bij heronderzoeken 
(rechtmatigheidsonderzoeken) en 
beëindigingen. 

 
Inkomensconsulent  
 
 
 

        
3418 

Bij debiteuren(her)-onderzoeken 
ter vaststelling van actuele woon- 
en/of verblijfplaatsplaats, 
dienstverband, werkgever, 
draagkracht, inkomen, onroerend 
goed en hypotheek. 

 
Medewerker terugvordering 
 

3419 
 

Bij onderzoeken naar (vermoeden 
van) fraude. 
 

Medewerker fraudepreventie 
(handhaving) 
 

1721 Doelmatigheidsonderzoeken (re-
integratie in het kader van de 
Participatiewet) 

Werkmakelaar /accountmanager 

 3420 Bij afhandeling signalen van het 
Inlichtingenbureau (IB) of het 
anderszins verwerken van 
signalen/ raadplegen van 
gegevens in het kader van PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering 
Bij de voorbereiding op het 
afhandelen van aanvragen PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering. 

Medewerker 
(uitkerings)administratie  
 
 
 

 
1720 

Bij toetsing (controle) van de 
rapportages / adviezen  en 
besluiten PW, Ioaw, Ioaz en Bbz. 

 
Kwaliteitsmedewerker  
 

3423 Bij het beoordelen van bezwaar en 
beroepschriften in het kader van 
de Participatie-wet 

Medewerker bezwaar & 
beroep 

3422 Bij het raadplegen van het 
doelgroepenregister 

Werkmakelaar ten behoeve van 
doelgroepenregister 

SC106 Bij het uitvoeren van de Wet 
Inburgering. 

Werkmakelaar ten behoeve van 
inburgering 

GSD Admin Het  aanmaken van en het 
beoordelen van de toegekende 
gebruikersrollen op actualiteit en 
volledigheid. 

Applicatiebeheer → security 
officer 1 
 

347  Controle loggegevens 
Downloaden rapportages 

Interne Controle 
Teamleider IB → security officer 
2 
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Rol (nummer) Noodzaak raadplegen Functie 

 
 Errow + 1720 

Bij aanvragen PW, Ioaw, Ioaz, Bbz 
uitkering 
Bij heronderzoeken 
(rechtmatigheidsonderzoeken) en 
beëindigingen. 

 
Inkomensconsulent  
 
 
 

        
3418 

Bij debiteuren(her)-onderzoeken 
ter vaststelling van actuele woon- 
en/of verblijfplaatsplaats, 
dienstverband, werkgever, 
draagkracht, inkomen, onroerend 
goed en hypotheek. 

 
Medewerker terugvordering 
 

3419 
 

Bij onderzoeken naar (vermoeden 
van) fraude. 
 

Medewerker fraudepreventie 
(handhaving) 
 

1721 Doelmatigheidsonderzoeken (re-
integratie in het kader van de 
Participatiewet) 

Werkmakelaar /accountmanager 

 3420 Bij afhandeling signalen van het 
Inlichtingenbureau (IB) of het 
anderszins verwerken van 
signalen/ raadplegen van 
gegevens in het kader van PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering 
Bij de voorbereiding op het 
afhandelen van aanvragen PW, 
Ioaw, Ioaz, Bbz uitkering. 

Medewerker 
(uitkerings)administratie  
 
 
 

 
1720 

Bij toetsing (controle) van de 
rapportages / adviezen  en 
besluiten PW, Ioaw, Ioaz en Bbz. 

 
Kwaliteitsmedewerker  
 

3423 Bij het beoordelen van bezwaar en 
beroepschriften in het kader van 
de Participatie-wet 

Medewerker bezwaar & 
beroep 

3422 Bij het raadplegen van het 
doelgroepenregister 

Werkmakelaar ten behoeve van 
doelgroepenregister 

SC106 Bij het uitvoeren van de Wet 
Inburgering. 

Werkmakelaar ten behoeve van 
inburgering 

GSD Admin Het  aanmaken van en het 
beoordelen van de toegekende 
gebruikersrollen op actualiteit en 
volledigheid. 

Applicatiebeheer → security 
officer 1 
 

347  Controle loggegevens 
Downloaden rapportages 

Interne Controle 
Teamleider IB → security officer 
2 
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5. Controle op gebruik Suwinet-Inkijk 

5.1. DKD en BKWI registreert het gebruik van Liaan en Suwinet-Inkijk 

DKD berichtenservice registreert de loggins, het tijdstip en de datum van het raadplegen als ook het  
per medewerker geraadpleegde veld. 
Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) registreert daarnaast ook tendensen in 
het raadplegen. Denk daarbij aan een opvallend meer gebruik maken van Suwinet-Inkijk of het 
gebruik maken van de informatievoorziening tot in de nachtelijke uren. Het BKWI rapporteert over 
deze generieke gegevens. In de rapportage staan geen gegevens die op personen herleidbaar zijn. De 
rapportages geven een algemeen beeld en zijn slechts beperkt bruikbaar voor het signaleren van 
misbruik. De rapportage wordt gedownload door de desbetreffende applicatiebeheerder (security-
officer nummer 1). Een opvallende afwijking ten opzichte van voorgaande rapporten kan een 
indicatie zijn dat nader onderzoek wenselijk is. In dat geval wordt de tweede security-officer 
ingeschakeld met eventuele escalatie naar een direct leidinggevende. Een rapport analyse wordt 
door security-officer 2 altijd gedeeld met het management.  
 
Daarnaast zijn zowel DKD als BKWI verplicht om loggegevens te bewaren. Daarmee wordt het 
gebruik van Liaan en Suwinet-Inkijk per medewerker en per dag tot en met de seconde nagegaan. 
Elke zoeksleutel (zoals bijvoorbeeld BSN of RDW)  wordt geregistreerd. Elke muisklik ligt vast. 
Baanbrekers (de tweede securityofficer) downloadt maandelijks de Suwinet-Inkijk specifieke 
gebruikers rapporten. Halfjaarlijks worden generieke rapportages gedownload.  
Ook hier geldt dat een opvallende afwijking een indicatie kan zijn dat nader onderzoek wenselijk is. In 
dat geval wordt er altijd contact opgenomen met de direct leidinggevende. Periodiek wordt tevens 
het gebruik van Liaan gedownload. Zie hiervoor de van toepassing zijnde procedure. 
 
De securityofficers (de CISO en de applicatiebeheerder) beoordeelt beide rapportages. 
Het doel van het vervaardigen van de rapportages is voor het BKWI tweeledig: 
tegengaan en controleren van onrechtmatige, onregelmatige of doeloverschrijdende verwerking; 
statistische doeleinden. 

5.2. Liaan- en Suwinet-Inkijk gebruiker moet weten dat zijn handelingen worden 
geregistreerd 

In hoofdstuk 3  en 5 staat al vermeld voor welke functies en in welke situaties het gebruik van de 
Liaan (frauderegistratie) en Suwinet-Inkijk is geoorloofd. Het in achtnemen van deze regels is in 
eerste instantie een verantwoordelijkheid van de medewerker zelf.  Periodiek worden de 
toegangsrechten gecontroleerd. Interne controle controleert maandelijks, aan de hand van een 
steekproef op de Suwinet-Inkijk specifieke gebruikers rapportage. Per medewerker vindt 
steekproefsgewijs een controle plaats op de geraadpleegde zoeksleutels (zoals bsn en/of kenteken). 
Staat de raadpleging niet in relatie tot het uitvoeren van de Participatiewet en/of is er geen match 
met het uitkeringssysteem Suite voor Sociaal Domein, dan wordt de leidinggevende schriftelijk en of 
mondeling op de hoogte gebracht. Wordt er een oneigenlijke raadpleging geconstateerd, dan wordt 
de medewerker ter verantwoording geroepen. Met het oog hierop moeten de medewerkers die 
(gaan) werken met Suwinet-Inkijk op de hoogte zijn van de navolgende informatie: 

- het bestaan van de login-applicatie (raadplegen); 
- het doel van de login; 
- de aard van de gegevens die binnen deze applicatie worden gelogd; 
- het feit dat de gelogde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor 

ze zijn vastgelegd; 
- het feit dat Suwinet-Inkijk wordt gecontroleerd op onrechtmatig of doeloverschrijdend 

gebruik ;  
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- het feit dat bij constatering van onrechtmatig of doeloverschrijdend gebruik van Suwinet-
Inkijk dit door het afdelingsmanagement wordt gecommuniceerd met de betreffende 
medewerker(s). 

5.3. Globale rapportages over het gebruik van Suwinet-Inkijk 

Via Suwinet-Inkijk zet het BKWI een halfjaarlijkse rapportage klaar over het globale gebruik van 

Suwinet-Inkijk.  Hierbij wordt een vergelijk gemaakt met het globale gebruik in Nederland. Het 
management wordt geïnformeerd over de bevindingen. 

5.4. Controle accounts 

Ter ondersteuning van de beveiliging worden de toegangsaccounts van zowel Liaan als Suwinet-Inkijk 
periodiek gecontroleerd. Beide security officers  verklaren aantoonbaar de juistheid van de accounts.
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6. Protocol inzage in Suwinet-Inkijk door cliënt en / of gemachtigde 
Hoofdstuk 6 heeft enkel betrekking op inzage in gegevens verkregen vanuit Suwinet-Inkijk. Gegevens 
vanuit de SZ-frauderegistratie worden niet separaat ingezien; dit verloopt eveneens via de DKD 
berichtenservice zoals  Suwinet-Inkijk. Om de privacy van de cliënt te waarborgen is zorgvuldigheid in 
de omgang met diens gegevens vereist. In bepaalde, in de hieronder beschreven gevallen, is 
gegevensinzage door derden mogelijk. 
De via Suwinet-Inkijk opvraagbare gegevens zijn alleen in elektronische vorm te zien. De gegevens 
mogen niet lokaal worden opgeslagen (op de harde schijf of op diskette). Er mag wel een afdruk 
worden gemaakt voor de cliënt of zijn gemachtigde. 
Hieronder volgt een handleiding voor een aantal situaties waar de gebruiker van Suwinet-Inkijk mee 
te maken kan krijgen. 

6.1. De cliënt verzoekt om inzage in zijn gegevens, schriftelijk of mondeling 

Het is mogelijk dat een cliënt telefonisch vraagt om een uitdraai van zijn / haar gegevens. In dat geval 
dient de cliënt verwezen te worden naar zijn/ haar inkomensconsulent en/of werkmakelaar. Indien 
dit niet mogelijk is moet hij/zij een schriftelijk verzoek indienen, dat binnen de wettelijk verplichte 
termijn dient te worden beantwoord. 
Handel het verzoek als volgt af.  
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Maak een uitdraai van de geraadpleegde gegevens of laat de cliënt meekijken op het scherm. 
Vernietig het uitgedraaide exemplaar als de cliënt het niet meeneemt. 
Beëindig inkijksessie.  
Als de cliënt inzage wil in gegevens die bij een ketenpartner zijn geregistreerd (maar die niet op 
Suwinet staan), dient de cliënt te worden verwezen naar de betreffende ketenpartner. 

6.2. Gemachtigde verzoekt schriftelijk om inzage in cliëntgegevens 

Stel vast dat de machtiging schriftelijk is gegeven en nauwkeurig omschreven. 
Stel de identiteit van de gemachtigde vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van Suite of anders van een geldig 
legitimatiebewijs.  
Maak een uitdraai van de geraadpleegde gegevens of laat gemachtigde meekijken op het scherm. 
Vernietig het uitgedraaide exemplaar als de gemachtigde het niet meeneemt. 
Beëindig inkijksessie.  

6.3. Een derde  verzoekt om inzage in cliëntgegevens 

Vaak wordt er telefonisch informatie opgevraagd door derden. Het voeren van telefoongesprekken 
brengt het risico met zich mee dat de identiteit van de gesprekspartner verkeerd wordt vastgesteld of 
dat persoonsgegevens worden verstrekt aan personen die geen recht op informatie hebben. 
Er wordt dan ook telefonisch geen informatie over klanten verstrekt aan personen of instanties die 
beweren namens betrokkene te bellen. In die gevallen kan er een schriftelijk verzoek worden 
ingediend, voorzien van een machtiging. 
Bij een verzoek om telefonische informatieverstrekking van een ketenpartner wordt de verzoeker 
teruggebeld via het algemene nummer van de (vestiging van de) ketenpartner met het verzoek te 
worden doorverbonden. Dit terugbellen kan achterwege blijven indien afkomstig van een vaste 
contactpersoon. 
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7. Protocol correctieverzoek Suwinet-Inkijk door cliënt en / of gemachtigde 

7.1. De cliënt verzoekt om correctie 

Informeer de cliënt dat hij/zij een officieel verzoek voor correctie moet indienen. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Als de klant een mondeling verzoek doet terwijl hij/zij bij je is: 

o Maak een verzoekschrift en laat het ondertekenen. 
o Maak een kopie van het verzoek. 
o Verstrek een kopie aan de cliënt. 

Gebruik het origineel om het verzoek af te handelen en archiveer het in het cliëntdossier. 
Informeer de klant over de doorgevoerde wijziging. 

7.2. Gemachtigde verzoekt om correctie 

Informeer zo nodig de gemachtigde dat hij/zij een officieel schriftelijk verzoek moet indienen. 
Stel vast dat de machtiging schriftelijk is gegeven en nauwkeurig omschreven. 
Stel de identiteit van de gemachtigde vast aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 
Stel de identiteit en het BSN van de cliënt vast aan de hand van Suite of anders van een geldig 
legitimatiebewijs.  
Handel het verzoek af en archiveer het in het cliëntdossier. 
Informeer de gemachtigde over de doorgevoerde wijziging. 

7.3. Een derde verzoekt om correctie 

Dit is niet mogelijk. 

8. Protocol inzage in Suwinet-Inkijk door medewerker 

Baanbrekers heeft gegevens nodig van andere partijen voor de uitvoering van de Participatiewet, 
IOAW of IOAZ. Daarmee ontstaat een wettelijke grondslag tot het raadplegen van gegevens. Partijen 
wisselen deze gegevens met elkaar uit via Suwinet -Inkijk (art. 62 Wet SUWI). 

Daarnaast zijn er in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en diens opvolger de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming algemene regels over de verwerking van persoonsgegevens. Een 
belangrijke regel is dat gebruik van persoonsgegevens beperkt moet blijven tot de relevante 
gegevens (art. 11 Wbp). 

Bij de beoordeling of Suwinet -Inkijk gebruikt mag worden staan 3 vragen centraal: 

1. Valt deze taak onder de uitvoering van de P-wet/IOAW/IOAZ? 

2. Zo ja, staat deze taak/beoordeling expliciet beschreven in P-wet/IOAW/IOAZ? 

3. Zo ja, zijn de gewenste gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de uit te voeren taak uit de 
P-wet/IOAW/IOAZ? 

Als het antwoord op alle vragen “ja” is, is raadpleging van Suwinet -Inkijk toegestaan. Dit geldt voor 
taken als (niet uitputtend): 

• Vaststellen van de rechtmatigheid van de uitkering  

• Vaststellen definitieve einddatum van de uitkering na opschorting Re-integratie werkzaamheden, 
ook voor ex-gedetineerden mits het de doelgroep van de P-wet betreft 

• Bijzondere bijstand  

• Taken rondom Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 
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• Terugvordering en Verhaal, bijv. het raadplegen van de ex-partner voor vaststelling 
onderhoudsplicht 

• Het controleren dat aanvragen op de juiste manier zijn behandeld en de rechtmatigheid van een 
uitkering juist is beoordeeld (kwaliteitsmedewerker). 

Soms wordt er op basis van de derde vraag een beperking aangegeven. 

Voor het vaststellen van kostendeling mag van de medebewoners (niet zijnde de partner van de 
klant of inwonende kinderen onder 18 jaar) alleen de pagina kostendelerstoets worden 
geraadpleegd. Het is niet toegestaan om van de medebewoner andere gegevens te raadplegen zoals 
uitkerings- of inkomensgegevens. 

Voor de Wet Inburgering mag het Inburgeringsportaal via Suwinet -Inkijk gebruikt worden. De 
overige pagina’s van Suwinet -Inkijk mogen voor pure inburgeringstaken niet gebruikt worden tenzij 
het een duaal traject betreft (inburgeraar volgt tevens re-integratie). 

8.1. Wie mag Suwinet gebruiken 

-   Geautoriseerde medewerkers bij de (I)GSD van gemeenten die belast zijn met de uitvoering van de 
wettelijke taken die vallen onder de P-wet, IOAW en IOAZ. Dit is inclusief de controle hierop zoals 
deze wordt uitgevoerd door de kwaliteitsmedewerker en geldt tevens voor ingehuurde externe 
capaciteit belast met de uitvoering van de wettelijke taken uit de P-wet, IOAW en IOAZ.  

- Niet-Suwipartijen die middels een overeenkomst op grond van art. 5.23 van het Besluit Suwi en                                                                                   
conform het aansluit protocol (bijlage III Regeling Suwi) een zelfstandige aansluiting hebben op 
Suwinet: 

- RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiepunten) voor hulp aan voortijdig schoolverlaters. 

8.2. Wie mag Suwinet niet gebruiken. 

Suwinet -Inkijk mag niet gebruikt worden: 

• Voor de uitbesteding van taken door medewerkers van de partij waaraan is uitbesteed. In het 
kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) is het niet toegestaan dat medewerkers 
van de partij waaraan is uitbesteed, ook toegang hebben tot gegevens van andere personen dan 
degenen waarop de uitbestede taak betrekking heeft. Dit moet worden opgenomen in de 
overeenkomst.  

• Voor de uitvoering van gemeentelijke regelingen zoals de stadspas of onderdelen van 
armoedebeleid. Gemeentelijke regelingen mogen alleen in Suwinet-Inkijk worden geraadpleegd 
als deze regeling is gebaseerd op de P-wet, IOAW of IOAZ . Of dit zo is, is zichtbaar in de aanhef 
van de gemeentelijke regeling: Gelet op artikel XYZ van de P-wet, IOAW of IOAZ.  

• Voor de interne controle / accountantscontrole op juistheid van de beslissingen van de 
medewerker. Het controleren van de juistheid van de beslissing van een medewerker zoals 
bedoeld bij interne – accountantscontrole valt niet onder de uitvoering van de P-wet, IOAW of 
IOAZ, maar onder interne controle 

• Voor de controle op de naleving van Social Return. Gemeenten nemen in contracten met 
leveranciers/dienstverleners passages op over het inzetten van werkzoekenden of 
bijstandsgerechtigden (Social Return). Het controleren of de leverancier/dienstverlener hieraan 
voldoet, valt niet onder de P-wet, IOAW of IOAZ. 

• Voor onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van wetten. 
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• Voor de uitvoering van andere wetten zoals WMO, wet op de lijkbezorging, (bestaande) WSW, wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening etc. 

• De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een Suwi taak. Het is echter nog niet mogelijk om 
Suwinet -Inkijk voor dit doel te raadplegen omdat een AMvB op grond van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening ontbreekt. 

• Voor de uitvoering van gemeentelijke incasso. Alleen voor de gemeentelijke 
belastingdeurwaarders geldt dat zij een overeenkomst hebben op grond van art. 5.23 van het 
Besluit Suwi en conform het Aansluitprotocol (Bijlage III Regeling Suwi). Daarmee hebben zij een 
eigen aansluiting op Suwinet. 

8.3. Handhaver raadpleegt Suwinet -Inkijk voor het opsporen van fraude 

Onder handhaver wordt verstaan de preventiemedewerker dan wel de sociaal rechercheur.  

• Bevoegd tot het (proportioneel)  raadplegen van persoonsgegevens binnen Suwinet Inkijk ter 
voorkoming van of het achterhalen van fraude op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ. 

• Registreer de geraadpleegde persoonsgegevens voor zover zij geen directe relatie hebben 
met de Participatiewet. 

• Motiveer waarom de persoonsgegevens worden geraadpleegd. 

• Overhandig desgevraagd periodiek het overzicht aan de Security Officer. 

8.4. Raadplegen Suwinet -Inkijk ter controle van signalen 

• Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, 

IOAZ. 

• Stel vast dat het signaal betrekking heeft op een specifieke klant. 

• Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens binnen Suwinet-Inkijk van belang is 
voor de (verdere) beoordeling van het recht op één van de aspecten van de Participatiewet, 
IOAW, IOAZ. 

• Handel het signaal af en archiveer in het cliëntendossier. 

8.5. Raadplegen Suwinet -Inkijk ter controle van de kostendeling 

• Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, 

IOAZ. 

• Stel vast dat het signaal betrekking heeft op de kostendeling. 

• Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens van de medebewoners (niet zijnde de 
partner van de klant of inwonende kinderen onder 18 jaar) binnen Suwinet-Inkijk van belang 
is voor de (verdere) beoordeling van het recht op één van de aspecten van de 
Participatiewet, IOAW, IOAZ. 

• Raadpleeg enkel de pagina kostendelerstoets. Het is niet toegestaan om van medebewoners 
andere gegevens te raadplegen zoals uitkerings-of inkomensgegevens. 

• Handel het signaal af en archiveer in het cliëntendossier. 
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8.6. Bevestigen beëindigen uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ 

• Stel vast dat de uitkering nog niet formeel is beëindigd. 

• Stel vast dat de betrokkene nog een klant is van Baanbrekers. 

• Stel vast dat het raadplegen van de persoonsgegevens binnen Suwinet -Inkijk van belang is 
voor de beoordeling van het verdere recht op bijstand. 

• Stel vast dat als de bijstand al formeel is beëindigd, er geen reden meer is om 
persoonsgegevens binnen Suwinet -Inkijk te verifiëren. (Dit is na een eventuele controle door 
medewerker kwaliteit) 

• Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier. 

8.7. Aanvraagfase uitkering 

• Stel vast dat er sprake is van een uitkeringsintake of 

• stel vast dat er sprake is van een potentiële uitkeringsgerechtigde. 

• Stel vast dat persoonsgegevens binnen Suwinet-Inkijk moeten worden geraadpleegd om uit 
te zoeken of een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ de juiste 
voorziening is of niet en/of 

• stel vast dat de potentiële uitkeringsgerechtigde reeds door een werkmakelaar is bemiddeld 
naar werk alvorens de aanvraag op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ is afgerond. 

• Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier.  

• Raadplegen Suwinet -Inkijk op verzoek van potentiële uitkeringsgerechtigde Persoons 
(inkomsten)gegevens uit Suwinet -Inkijk worden op geen enkele wijze verstrekt aan een 
inwoner uit de Baanbrekers gemeente. Ook niet als de inwoner tot doel heeft het verifiëren 
van mogelijk recht op een voorziening op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ. 
Hoofdstuk 8 is van toepassing op de cliënt die verzoekt om informatie. 

8.8. Raadplegen doelgroepenregister 

• Stel vast dat het gaat om de verificatie van het doelgroepenregister. 

• Vaststaat dat de beschikbare informatie op de algemene klantpagina onder  het kopje 
‘arbeidsinformatie’ voldoende is.  

• Handel het onderzoek af en archiveer in het cliëntendossier. 

9. Algemene gedragsregels ter beveiliging van persoonsgegevens 
Voor het werken met en de omgang met persoonsgegevens is vanuit de overheid een aantal regels 
opgesteld, die zijn verwoord in verschillende wet- en regelgeving.  

9.1. Beheren van wachtwoorden 

De geldigheidsduur van een wachtwoord wordt door het BKWI bepaald. Bij een nieuw account of 
reset van een wachtwoord is de geldigheid van het wachtwoord 14 dagen. Bij een bestaand account 
is de geldigheid van een wachtwoord 56 dagen. De gebruiker moet het toegekende wachtwoord 
wijzigen zodra de eerste inlog plaatsvindt. Vervolgens vervalt dat wachtwoord periodiek. De 
gebruiker heeft dus het eigen beheer over het wachtwoord. 
Bij een deel van de applicaties, waaronder Suwinet -Inkijk wordt het account automatisch 
geblokkeerd als het een langere periode niet is gebruikt. 

9.2. Einde dienstverband 

Zodra een medewerker Baanbrekers verlaat, worden accounts verwijderd of ontoegankelijk 

gemaakt. 
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9.3. Melden van beveiligingsincidenten 

Het is belangrijk dat beveiligingsincidenten worden gemeld bij de manager en de 
applicatiebeheerder. Deze onderzoeken het incident, waar nodig met inschakeling van interne of 
externe deskundigheid (systeembeheer, Inlichtingenbureau). 
Voorbeelden van incidenten zijn: een virusmelding op het systeem of een inbraak of poging tot 
inbraak. De manager beoordeelt welke verdere actie noodzakelijk is. Datalekken worden direct 
gemeld aanhet meldpuntdatalekken@baanbrekers.org 

9.4. Geheimhoudingsplicht 

Er wordt met persoonsgegevens gewerkt. Voor het werken met persoonsgegevens zijn vanuit de 
overheid een aantal regels opgesteld, die zijn verwoord in de Wet bescherming persoonsgegevens 
(WBP). 
Voor gebruikers van Suwinet -Inkijk geldt het essentiële voorschrift dat de gegevens, inclusief 
persoonsgegevens, niet verder bekend mogen worden gemaakt dan voor de uitoefening van de 
functie noodzakelijk is.  

9.5. Gedragscode e-mail en internetgebruik 

Baanbrekers heeft gedragsregels opgesteld en een protocol omgaan met communicatiemiddelen. In 
dit protocol wordt aangegeven hoe de medewerkers behoren om te gaan met telefonie, e-mail en 
internet op de werkplek. Tevens bevatten dit protocol regels met betrekking tot de controle op het 
gebruik van telefonie, e-mail en internet. 

9.6. Kennisnemen van het beveiligingsplan Suwinet 

Dit beveiligingsplan Suwinet is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van Liaan via de DKD 
berichtenservice als ook Suwinet-Inkijk binnen van Baanbrekers. Het plan wordt in het handboek 
gepubliceerd. Alle gebruikers worden erop geattendeerd dat ze kennis moeten nemen van het plan. 
Nieuwe medewerkers worden via de teamleider op het plan gewezen met de opdracht er kennis van 
te nemen. Hierdoor weten medewerkers welk gedrag de organisatie van hen verwacht én weten ze 
dat er gegevens worden bewaard en dat hun raadplegingen binnen Suwinet -Inkijk worden 
gecontroleerd. Van dat laatste moeten ze zich bewust zijn. 

9.7. Clear desk en clear screen policy 

Onbevoegden mogen niet de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie. Daarom mogen die 
gegevens niet onbeheerd op het bureau of het beeldscherm achterblijven. 
Klantdossiers worden in principe bewaard in de daarvoor bestemde kasten. De nog analoge dossiers 
die worden geretourneerd aan het archief worden verzameld via de daarvoor aangewezen plaats . 
Clear screen betekent dat het werkstation moet worden vergrendeld met behulp van 
schermbeveiliging (met wachtwoord). Bezoekers dienen zich bij binnenkomst in het gebouw eerst te 
melden bij de receptie.  De toegangsdeur tot de werkplekken ( de middoffice) kan alleen worden 
geopend met een toegangsdruppel. De kans is daarom gering dat onbevoegden zonder te worden 
opgemerkt toegang krijgen tot de werkplek van de medewerkers. (zie ook beleidsregels 
beveiligingsplan). Het is echter nodig, ook ten opzichte van collega's en dienstverleners, zorgvuldig 
om te gaan met de privacy van klanten. 
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9.8. Vertrouwelijke gegevens 

De correcte omgang met vertrouwelijke gegevens – waaronder persoonsgegevens – is erg belangrijk. 
Ook het vernietigen van deze gegevens moet op een veilige manier plaatsvinden.  
Daarom zijn erbij Baanbrekers speciale  ijzeren of plastic containers geplaatst, waarin het te 
vernietigen materiaal verzameld wordt. De verzamelde vertrouwelijke gegevens worden regelmatig 
opgehaald door het vernietigingsbedrijf.  

9.9. Aanspreken van onbekende personen 

In het geval dat een medewerker een voor hem / haar onbekende persoon in het gebouw tegenkomt 
waar officieel geen publiek zonder begeleiding mag komen, dient de medewerker deze persoon aan 
te spreken, zichzelf voor te stellen en de persoon in kwestie te vragen wat hij/zij hier doet. 
Personen die niet bevoegd zijn om zich op deze plek te bevinden worden hierdoor op deze 
overtreding gewezen. Het is de taak van de medewerker  (en/of de beveiliger) om hen beleefd maar 
duidelijk de weg naar het publieke gedeelte van het gebouw te wijzen en ze daar naartoe te 
begeleiden.  

10. Sancties 
Een medewerker die de regels binnen Baanbrekers onvoldoende naleeft kan daarop worden 
aangesproken en er zijn rechtspositionele maatregelen mogelijk. Bij ernstige vergrijpen kan ook het 
strafrecht in beeld komen. Voor dit beveiligingsplan zijn geen nadere regels nodig. 

11. Security officers 
Zowel de applicatiebeerder als de CISO zijn formeel door de directeur aangewezen als de Suwinet 
security officers. Dit ligt vast bij het BKWI. Voor wat betreft de controle/beheer van Suwinet -Inkijk is  
tussen beiden een duidelijke functiescheiding aangebracht.  

- Applicatiebeheer: autorisatie & gebruik. Het zorgvuldig verlenen en ontnemen van 
toegangsrechten op basis van functie; de medewerker krijgt geen gegevens te zien die niet 
nodig zijn voor de uitoefening van de functie. 

- CISO: controle & kwaliteitsborging. Controle via Interne Controle of de medewerker geen 
misbruik maakt van de voorziening en door de CISO of de autorisatie juist is.  

De security officer bewaakt de beveiliging van Suwinet. Het management is eindverantwoordelijk en 
ziet toe op een juiste naleving van de beveiliging. De security officer rapporteert rechtstreeks aan het 
management en periodiek worden de verleende  toegangsrechten beoordeeld, conform de hiervoor 
geldende procedure..  
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12. Bijlagen bestemd voor operationeel gebruik 

12.1. Bijlage I - normering 

Het VNGI heeft 115 normen opgesteld waaraan gemeenten moeten voldoen, afkomstig uit het 
Normenkader GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI). Het naleven van de normen 
bepaald in hoeverre de informatiebeveiliging Suwinet op orde is. Deze normen gelden niet 
alleen voor Suwinet maar komen ook terug bij andere normenkaders, zoals de BIO (Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid). PDCA). Baanbrekers maakt onderdeel uit van deze toets en moet 
aantoonbaar aan een deel van de normen voldoen. 
De normen worden als volgt weergegeven. 
 
De normering wordt als volgt weergegeven: 

Domein  Nummer Objecten Herkomst 

Aansluitbeleid  B.01 Suwinet aansluitbeleid BIG,GeVS 

B.02 Naleving en 
Compliance 

BIG/BIR  

B.03 Externe Partijen BIG/BIR 

B.04 Beveiligingsfunctie 
Suwinet 

BIG 

B.05 Taken, 
Verantwoordelijkheden 
en Functiescheiding 

BIG,GeVS 

B.06 Suwinet deel landschap 
Afnemers    ( 
Architectuur) 

x x 

 

Domein  Nummer Objecten Herkomst 

Uitvoeringsdomein U.01 TPM Externe partijen BIO /BIR 

U.02 Autorisatie 
beheerproces 

BIO/BIR  

U.03 Toegangsmechanisme; 
gebruikersidentificatie- 
en authenticatie (IA) 

BIO/BIR 

U.04 Toegangsmechanisme: 
autorisatie 

BIO/BIR 

U.05 Suwinet-informatie BIO/BIR 

U.06 Classificatie van 
informatie 

BIO/BIR 

U.07 Suwinet-Inlezen en 
DKD Inlezen 

BIO/BIR, 
GeVS 

U.08 Suwinet-Mail BIO/BIR, 
GeVS 

U.09 Scheiding van faci-
liteiten (productie 
omgeving) 

BIO/BIR 

U.10 Server (Intern BKWI) SoGP 

U.11 Netwerkverbindingen 
(BKWI) Beleid inzake 
cryptografisch gebruik 

BIO/BIR 

U.12 Telewerken BIO/BIR 

Domein  Nummer Objecten Herkomst 



 Beveiligingsplan Suwinet 2021 -2024 als onderdeel van de DKD berichtenservice       - versie  16 
 

Controldomein C.01 Evaluatie op 
Aansluitbeleid 

BIO/BIR 

C.02 Risicomanagement BIO/BIR  

C.03 Wijzigingsbeheer BIO/BIR/ 
NCSC 

C.04 Beoordeling van toe-
gangsrechten 

BIO/BIR 

C.05 Logging BIO/BIR 

C.06 Monitoring en 
rapportage 

BIO/BIR 

C.07 Evaluatie van IAA 
Rapportages project 
w6 (onbekend 
Baanbrekers) 

Xx 

C.08 Transparantie 
rapportage 

Xx 

 c.11   

 

AP 

Bewustzijn, opleiding 
en training ten aanzien 
van informatie-
beveiliging 

 

 
Verder aandacht voor gedocumenteerde bedieningsprocedures, Privacy en bescherming van 
persoonsgegevens, zie ook ISO 27701 en Changemanagement (suwi-inlees een DKD-inlees).  
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12.2. Bijlage II - autorisatiematrix 

 
 

NR Naam                                                                                            versie: 2020-01-20 R 4061    

Ink.Cons + 

Kwal. Mdw

R 4065           

Mdw 

Terugvordering

R 4064              

Mdw 

Fraudepreventie

R 4068 

Werkmakelaars 

R 4066                            

Mdw 

Uitkerings-

adminstratie

R 4063 

Mdw 

Bezwaar & 

Beroep 

R 4067                      

Mdw Werkmakelaar 

Doegroepenregister

SCI03      

Raadplegen ISI op 

BSN of selectie

R347             

Opvragen 

generieke 

gebruiksrapportage 

(Secur Offf IC)

GSD ADM 

(Sec Off 

Appl.Beheer)

R1525 

EROW-

beheer  

R4062      

Gebruiker isd_ml

1 Bedrijvenregister gsd/sbr     

2 Beheer: ww & blokkeren gsd/useradmin-lite

3 Belastingdienst gsd/belastingdienst      

4 Bijstandsregelingen gsd/bijstandsregelingen     

5 Correctieservice _CS/gsd

6 Downloaden generieke rapportages /report/reportfileserver 

7 Downloaden specifieke rapportages /report/reportfileserver-privacy 

8 DUO gegevens gsd/duo-gegevens 

9 Fraude scorekaart gsd/fsc   

10 Fraude vorderingen gsd/fraude-vorderingen    

11 GBA4 gsd/gba-isd4    

12 Gebruikersadministratie gsd/useradmin 

13 Genereren specifieke rapportage 

14 GSD voor IB-groep https://ibgroep-prod.suwinet.nl:443/gsd/    

15 Handhaving 

16 Inkomstenverhoudingen gsd/inkomstenverhoudingen 

17 Kadaster gsd/kadaster    

18 Kostendelerstoets gsd/kostendelerstoets    

19 Landelijk doelgroepregister gsd/ldr  

20 Onderhouden werkvoorraad gsd/werkvoorraad

21 Opvragen generieke gebruiksrapportages gsd/documenten  

22 Opvragen specifieke gebruiksrapportages gsd/documenten-privacy 

23 RDW gsd/rdw    

24 RDW+ gsd/rdw-plus      

25 RDW peildata gsd/rdw-peildata       

26 Rechtmatigheid+ gsd/rechtmatigheid-plus        

27 Re-integratie gsd/re-integratie   

28 SBR Query gsd/sbrq

28 SVB gegevens gsd/svb-gegevens 

29 SCI https://ibgroep-prod.suwinet.nl:443/SCI/  

31 UWV Uitkeringen gsd/uwv-uitkeringen 

32 UWVWb gsd/cwi     

33 Whitelist escape http://special-resources/whitelist-escape/

34 WIS-proxy https://wis-productie.suwinet.nl:443/   

35 www.werk.nl https://www.werk.nl:443/

36 Zoek in Kadaster gsd/zoek-in-kadaster 

37 Zoek in RDW gsd/zoek-in-rdw    

38 Zoek in RDW+ gsd/zoek-in-rdw-plus  
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Versie: 2.1 
Verandering: Informatie omtrent DKD-Liaan toegevoegd. Rollen Suwinet-Inkijk geactualiseerd. 
Datum akkoord Security officer: 9 juli 2021 
  

 

Naam medewerker Inlognaam Actief Ambtenaar Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen Toegang Muteren Verwijderen

A. van der Sande avdsande Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

C. Clement cclement Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

C. Schapendonk cschapendonk Ja N J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

E. Rops erops Ja N J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

C. van der Wel cvdewel Ja N J N N j N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

F.M. van Rooij fvrooij Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

G. Kramer gkramer Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

I. Hoedemaekers ihoedemakers Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

J. Korthals jkorthals Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

J. Meerwijk jmeerwijk Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

J. van Boxtel jvanboxtel Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

M. Moonen moonen Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

M. Quirijnen mquirijnen Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

M. van Aalst mvanaalst Ja J J J N J J N J J N J J N J J N N N N J J N J J N N N N J J N

M. van Hooijdonk mvanhooijdonk Ja N J N N J N N J N N J N N N N N J N N J N N N N N N N N N N N

R. van der Pol rvanderpol Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

S. Oomens soomens Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

S. van Leeuwen svleeuwen Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

SRE Ja N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Systeem systeem Ja N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

T. van Stralen tvstralen Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

V. van der Ham vvdham Nee J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Matrix autorisatie Liaan SZ-Frauderegistratie
Uren. kosten Voertuigen Kalender Derden

Dossier opties
Personen Zaken Info's Waarnemningen Documenten Voortgang



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  [Openbaar/Intern] 

 

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

Nota investeren, waarderen en afschrijven van de vaste activa (ingevolge artikel 
9 van de Financiële verordening Baanbrekers)  

Steller N.H. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt, manager bedrijfsvoering & control 

Datum bestuur  18 oktober 2021 

Beslispunten 
 

Kennisnemen van de nota investeren, waarderen en afschrijven van de vaste 
activa (ingevolge artikel 9 van de Financiële verordening Baanbrekers) zoals die 
op 8 oktober 2021 door het dagelijks Bestuur is vastgesteld.  

Financiële 
gevolgen 

- 

Formatie 
gevolgen 

- 

Gevolgen MT-
systemen 

- 

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 
 

18 oktober 
2021 

Kennisnemen 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden,      R. Bakker, 
secretaris                        Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling Openbaar maken, C. Kleijssen 

Website/intranet Na vaststelling R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief Na vaststelling E. Assmann 

Anders N.V.T.  

  



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

Aanleiding 
De commissie BBV beveelt aan om de wijze waarop met investeringen en afschrijvingen wordt 
omgegaan vast te leggen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, een nota investeringen, en/ 
of de financiële verordening.  
 
In artikel 9 van de financiële verordening van Baanbrekers is bepaald dat het dagelijks bestuur ééns 
per vier jaar een nota opstelt met beleidsregels voor investeren, waarderen en afschrijven van de 
vaste activa. Op 13 september 2019 heeft het dagelijks bestuur de “Nota investeren, waarderen en 
afschrijven van de vaste activa” (nota IWA) vastgesteld. 
 
Nadien heeft de commissie BBV in november 2019 een geheel herziene notitie materiële vaste activa 
(nota MVA) uitgebracht. Deze notitie is in werking getreden op het moment van publiceren door de 
commissie BBV (november 2019). In de notitie zijn de begrippen zoals materiële vaste activa, 
investeringen, afschrijvingenbeleid, waarderen van vaste activa et cetera duidelijk afgebakend. Met 
de notitie is een vijftal notities uit eerdere jaren komen te vervallen.  
 
Notities van de commissie BBV zijn geen vrijblijvende informatieve documenten, maar zijn de nadere 
uitwerking van de regelgeving uit het BBV. Onze interne financiële kaders moeten hiermee in 
overeenstemming zijn.  Onze huidige regels zijn niet toekomstproof. Daarom is het dagelijks bestuur 
voorgesteld een compleet nieuwe nota IWA vast te stellen die in werking treedt per 1 januari 2022. 
 
Toelichting op de herziene nota 
De nota MVA van de commissie BBV is een uitvoerig document van 65 pagina’s. Het is niet zinvol om 
in onze nota alle onderdelen te kopiëren. Er is volstaan met het benoemen van de belangrijkste 
begrippen die voor ons van toepassing zijn, en alleen die zaken toe te voegen waarin wij als organisatie 
eigen beleidsvrijheid hebben, of waar het BBV nadrukkelijk verlangt dat de organisatie een eigen 
keuze maakt. In de inleiding bij de nota IWA zijn de belangrijkste zaken nader toegelicht. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar die inleiding.  
 
De op handen zijnde vernieuwbouw is ook een belangrijke aanleiding om de nota te herzien. De 
huidige nota IWA voorziet niet in een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Dit is nu aangepast.  
 
Inwerkingtreding 
De nota IWA treedt in werking op 1 januari 2022 en is van toepassing op alle nieuwe investeringen 
vanaf het verslagjaar 2022. Dit betekent dat afschrijvingen op activa van investeringen die tot en met 
2021 zijn uitgevoerd, volgens de oude systematiek zullen worden berekend. De nota geeft de 
administratie richtlijnen om de afschrijvingen eenduidig te bepalen en is tevens de richtlijn die de 
accountant gebruikt bij de controle van de administratie en jaarrekening. 
     
 

Implementatie en 
communicatie 

Treedt in werking per 1 januari 2022 

Bijlage(n) Nota IWA 2022 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA INVESTEREN, WAARDEREN EN  
AFSCHRIJVEN VAN DE VASTE ACTIVA 

 
Ingevolge artikel 9 van de  

Financiële Verordening  
Baanbrekers ex artikel 212  

Gemeentewet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Nota investeren, waarderen en afschrijven 

 
Inleiding 
Voor u ligt de nota investeren, waarderen en afschrijven van de vaste activa van Baanbrekers. In deze 
nota zijn de gedragsregels vastgelegd over de wijze waarop wordt omgegaan met het activeren van 
uitgaven, maar ook het waarderen, afschrijven en presenteren van de activa. De nota geeft hiervoor 
kaders en beoogt daarmee het kunnen volgen van een bestendige gedragslijn.  
 
De nota is onderdeel van de “Financiële verordening Baanbrekers ex artikel 212 Gemeentewet”. Op 
grond van deze verordening dient het dagelijks bestuur minimaal eenmaal per vier jaar een nota op te 
stellen met de beleidsregels voor investeren, waarderen en afschrijven van vaste activa.  
 
Voorliggende nota vervangt de nota die in september 2019 door het dagelijks bestuur van Baanbrekers 
is vastgesteld. Sinds de inwerkingtreding van de nu nog geldende nota heeft zich een belangrijk feit 
voorgedaan waardoor het wenselijk is de nota integraal te vervangen. In november 2019 heeft de 
commissie BBV een nieuwe “notitie materiële vaste activa” uitgebracht. Dit is een volledig nieuwe 
notitie, waarmee de eerdere notitie van 2017 is komen te vervallen.  De nieuwe nota sluit aan op de 
notitie van de commissie BBV uit 2019.  
 
Belangrijke uitgangspunten zijn: 
 

1. Het waarderings- en afschrijvingsbeleid sluit aan op de herziening van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 1 juli 2019. 

2. De afschrijvingstabel is uitgebreid en sluit nu beter aan op de aanwezige activa binnen 
Baanbrekers.  

3. Afschrijvingstermijnen zijn niet voorgeschreven. Iedere organisatie moet hierin zijn eigen 
(verantwoorde) keuzes maken. De afschrijvingstermijnen zijn voor enkele activa aangepast en 
liggen nu in lijn met hetgeen bij onze deelnemende gemeenten gebruikelijk is.  

4. De afschrijving start in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereedkomt 
danwel verworven wordt. 

5. Er is een ondergrens aangehouden van € 10.000 voor het activeren van investeringen. 
6. Op gronden wordt niet afgeschreven. Alle overige activa worden geheel afgeschreven en 

hebben dus een restwaarde nihil.  
7. Naast de lineaire afschrijvingsmethode is het onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan 

annuïtair af te schrijven.  In de nota (artikel 3.6) en de tabel is duidelijk aangegeven wanneer 
de onderscheidene methodes van toepassing zijn. 

8. Bij grote projecten worden de onderdelen niet afzonderlijk geactiveerd, maar wordt de totale 
investering zoveel als mogelijk in één keer geactiveerd, en conform de tabel in artikel 4 
afgeschreven. 

 
 
 
  



 
 
 
De nota Investeren, waarderen en afschrijven maakt deel uit van de financiële verordening 
Baanbrekers ex artikel 212 gemeentewet en gaat in vanaf het begrotingsjaar 2022.  
 

ARTIKEL 1: INVESTEREN 

 
1. Investeringen worden geactiveerd als: 

• Deze een nut hebben van 3 jaar of meer. 

• De totale bruto investering meer dan € 10.000 bedraagt. 
2. Bijdragen van derden die in directe relatie staat met het actief worden op de investering in 

mindering gebracht. 
3.  Het dagelijks bestuur kan besluiten om aanschaffingen die gezamenlijk worden gedaan en 

tezamen hoger in aanschafwaarde zijn dan € 10.000 te activeren hoewel de individuele delen een 
lagere waarde vertegenwoordigen. 

 

ARTIKEL 2: WAARDEREN 

 
1. Activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  
2. Eigendom in activa van derden wordt niet geactiveerd. 
3. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de aanschaf of vervaardiging van het actief kunnen 

worden geactiveerd, voor zover deze kosten bijdragen aan de totstandkoming van het actief. 
4. Er wordt geen rente toegevoegd aan activa in ontwikkeling. 
5. Activa kunnen uit meerdere componenten bestaan.  
 

ARTIKEL 3: AFSCHRIJVEN  

 
1. Afschrijving vindt plaats met ingang van het boekjaar na aanschaf of ingebruikname. 
2. Bij de bepaling van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met een restwaarde.  
3. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
4. Voor de activa wordt zoveel mogelijk de tabel in artikel 4 gevolgd. Het algemeen bestuur heeft de 

bevoegdheid daarvan af te wijken, mits dit goed gemotiveerd wordt in het betreffende besluit van 
het algemeen bestuur.  

5. De lineaire afschrijvingsmethode wordt als standaardmethode gehanteerd. 
6. In afwijking hiervan wordt volgens de annuïtaire methode afgeschreven op investeringen waarbij 

voor het beheer en onderhoud een meerjarenplan is vastgesteld en de daaruit voortvloeiende 
lasten structureel in de begroting zijn opgenomen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 4: Afschrijvingstabel 
 

 Aantal 
jaren  
afschrijving 

Annuïtair / 
lineair 

Gronden en terreinen 

Gronden n.v.t.  

Bestrating, parkeerterreinen 25  

Groenvoorziening, incl. bomen en planten 20  

   

Gebouwen,  kantoren en inrichting 

Nieuwbouw, duurzaam en (bijna) energieneutraal 50 l/a 

Gebouwen semipermanent, renovatie, verbouw 20 l/a 

Technische installaties, liftinstallaties 20  

(Kantoor)meubilair en inventaris, inrichting 15  

Bouwkundige installaties 15  

Warmtepompen, verwarmingsketels 10  

   

Bedrijfsmiddelen, transport- en vervoermiddelen, productiemiddelen 

Bedrijfsauto’s 5  

Heftrucks 10  

Productiemachines, (keuken)apparatuur 5  

Kledingcontainers 10  

Veiligheidsvoorzieningen 10  

   

ICT 

Software 5  

Hardware: pc’s, servers, randapparatuur, audiovisuele middelen 5  

Telefoons, tablets, chromebooks 5  

Telefooncentrale 10  

kassasystemen 7  

   

Noot: alle investeringen worden lineair afgeschreven, tenzij anders vermeld.  
l/a: hetzij lineair, hetzij annuïtair 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Baanbrekers van 8 oktober 2021, 
 
 
Het dagelijks bestuur voornoemd, 
 
De secretaris,     de voorzitter, 
 
A. van Oudheusden    R. Bakker 
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