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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

              

2. Ingekomen stukken        

 a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2023    ja  ter info 

 b) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 1-10-2021  ja  ter info 

 c) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 22-10-2021  ja  ter info 

  

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 18 oktober 2021   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 18 oktober 2021 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 13 december 2021   ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. 13de wijziging GR Baanbrekers (herbesluit) 

 a) AB voorstel 13de wijziging GR Baanbrekers    ja  accorderen 

 b) Concept 13de wijziging GR Baanbrekers     ja  accorderen 

  

5. Instellen bestemmingsreserve herhuisvesting en verwerken financiële mutaties 

 a) AB voorstel instellen bestemmingsreserve    ja  vaststellen 

 b) Bijlage 1: Overzicht fin. transacties herhuisvesting 2021-2015  ja  ter info 

 c) Bijlage 2: 2021 Begrotingswijziging 4     ja  ter info 

 

6. Vergaderplanning AB en DB 2022 

 a) AB voorstel vergaderplanning AB en DB 2022    ja  vaststellen 

 b) Vergaderplanning AB en DB voor het jaar 2022    ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE 
7. Managementletter 2021 Baanbrekers  

 a) AB voorstel managementletter 2021 Baanbrekers    ja  ter info 

 b) Managementletter 2021 Baanbrekers      ja  ter info 

 

8. Kaderbrief 2023 

 a) AB voorstel kaderbrief 2023      ja  ter info 

 b) Kaderbrief 2023       ja  ter info 

 

9. Diverse zaken 

 a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers   ja  ter info  

 b) Afwijking van het inkoopbeleid Baanbrekers ivm herhuisvesting  nee   

 c) Memo bestuur m.b.t. stand van zaken inhuur derden d.d. 25-11-2021 ja  ter info 

 d) Planning aanbesteding accountantsdienstverlening   ja  ter info 

 d1) Deelname van AB leden aan werkgroep aanbesteding   nee  

   

10. Mededelingen & Rondvraag 

   

AGENDA MAANDAG 13 december 2021                           ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 
Locatie:        Digitale vergadering via Teams 
 



Advies kaderbrief 2023 PARTICIPATIERAAD 
Klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

 

 

Besproken tijdens de vergadering van de participatieraad op 25 november 2021 

 

 Kaderbrief 2023 

De raad ziet de laatste jaren, en ook in deze kaderbrief, dat het welzijn van de mens meer voorop staat en 
juicht dit toe. 

De raad vindt zinsneden zoals ‘regels met gezond boerenverstand toepassen’ en ‘aan de knoppen draaien’ 
op pagina 5 en ‘gezond verstand’ op pagina 8 niet passend in een kaderbrief. 

De raad benadrukt dat wanneer dat wat digitaal ondersteund kan worden, niet meer handmatig gebeurd, 
voldoende rekening moet worden gehouden met cliënten die minder digitaal onderlegd zijn. Daarnaast 
benadrukt ze dat het niet goed is voor het vertrouwen tussen de cliënt en de medewerker van 
Baanbrekers. Een gesprek leidt tot veel meer dan een digitaal contact.  
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 1 oktober 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    

     Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gasten:     Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

  Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

   

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

    MU en JvdB van HEVO sluiten aan i.v.m.  

    agendapunten 2 en 3. 

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Definitief voorstel verdiepingsonderzoek HEVO voor DB en AB 
Na diverse overleggen met de stuurgroep herhuisvesting, HEVO, NB (voor 
het financiële gedeelte) en een architect is het definitieve voorstel van 
het verdiepingsonderzoek door MU en JvdB van HEVO afgerond. De 
definitieve verdiepingsrapportage wordt op hoofdlijnen door MU en JvdB 
gepresenteerd. Er worden enkele kleine aanpassingsvoorstellen gedaan. 
JvdB verwerkt deze waarna het definitieve voorstel vanmiddag verzonden 
kan worden naar het DB. 
In deze verdiepingsrapportage is een uitwerking van het 
huisvestingsscenario, een projectplanning en een update van de 
kostenraming opgenomen. Deze rapportage wordt onderdeel van de 
definitieve besluitvorming door het DB- en AB.  
 
De stuurgroepleden spreken hun tevredenheid en akkoord uit over 
hetgeen nu ter besluitvorming wordt doorgeleid naar DB en AB. 
Belangrijk is dat de stuurgroepleden nu een actieve rol vervullen in het 
uitdragen van de herhuisvestingsvoorstellen richting de gemeenteraden 
en collega-AB-leden. 
 
Geconstateerd wordt dat het oprichten van de stuurgroep een goed 
initiatief is geweest. Het was een aangenaam en inhoudelijk goed traject, 
waarbij de stuurgroep kaders heeft gesteld en stapsgewijs is 
meegenomen door HEVO, en de betrokkenheid van een architect. Er is 
een logische opbouw en groei geweest.  
 
Voorafgaand aan de AB vergadering van 18 oktober a.s. wordt op dinsdag 
12 oktober vanaf 19.00 uur nog een informatiebijeenkomst 
georganiseerd Baanbrekers voor de raden van de drie gemeenten.  
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Voor de volledigheid en transparantie worden de uitgebreide memo’s van 
BDO i.v.m. de BTW aftrek meegestuurd met de stukken voor het DB en 
AB. 
 
Wat de financiën betreft merkt AvO op, dat het lastig is een vergelijking 
te maken met de huidige jaarlasten. Als er niets gedaan wordt, dan 
moeten forse investeringen gedaan worden om de huidige panden 
bruikbaar te houden. Bovendien is het welzijn van de mensen niet in geld 
uit te drukken.  
 
Voor wat betreft een keuze die het AB nog moet maken over BENG of 
ENG wordt door de stuurgroep voorgesteld in te stemmen met ENG 
(energieneutraal gebouw). de terugverdientijd van de extra investering 
voor ENG is 35 jaar. T.o.v. van een afschrijving van het gebouw in 50 jaar, 
is het verantwoord om ENG te adviseren. Gezien de ontwikkelingen met 
de energieprijzen is het aannemelijk dat de terugverdienperiode van 35 
jaar zeer waarschijnlijk korter worden. 
 
Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming richting het AB zal 
voorgesteld worden z.s.m. na besluitvorming een lening af te sluiten en 
de rente vast te zetten i.v.m. het oplopende rentepercentage.  

3. Informatiebijeenkomst herhuisvesting Raadsleden 12 oktober 2021 
Op dinsdag 12 oktober wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor de raden van de drie gemeenten.  
Van de 74 raadsleden zijn er tot nu toe maar 8 aanmeldingen ontvangen. 
De oorzaak zou kunnen zijn dat het mailadres in de uitnodiging door een 
technische fout niet werkte, dit werkt inmiddels. Afgesproken wordt dat  
de stuurgroepleden contact opnemen met de raden om deze avond 
nogmaals onder de aandacht te brengen. De avond gaat in ieder geval 
wel door. 
 
Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
RB heet iedereen kort welkom, AvO vertelt iets over de stand van zaken 
met betrekking tot het proces van de herhuisvesting. 
MU en JvdB van HEVO geven een presentatie met een toelichting op de 
plannen en aansluitend is er ruimte voor vragen. AvO zal aanwezig zijn bij 
de presentaties om de input terug te koppelen tijdens het plenaire 
gedeelte. JOE en communicatieadviseur Robin de Jong geven een 
rondleiding door de gebouwen om een indruk te geven hoe de gebouwen 
eruit zien. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de groepen in 
tweeën worden verdeeld. De avond wordt afgesloten met een drankje.  

 

 

 

 

 

 

EvG/AvH/WV 

4. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 3 september 2021. 
De actie-en besluitenlijst van 3 september 2021 wordt vastgesteld. 
  
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst 
De actielijst wordt besproken.  

• nr. 4 (VRI) => na afloop van deze stuurgroepvergadering volgt 
een gesprek met een verkeerskundige, JOE en JvdB. 

• nr. 5 uitzoeken contractuele verplichtingen Het betreft 2 zaken:  
-Baanbrekers huurt een gedeelte van de grond van de gemeente  
waar het milieuparkje van Baanbrekers op is gesitueerd. 
-De gemeente Waalwijk huurt een deel van gebouw 4 van 
Baanbrekers. Hierover vindt inmiddels overleg plaats.  

 

 

 

 

JR 
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5. Mededelingen & Rondvraag 

AvH vraagt naar de vervolgstappen. Om de balans op te maken wat 

verder nodig is om de volgende stappen te gaan zetten wordt voorgesteld 

een volgende stuurgroepvergadering kort na de AB vergadering van  

18 oktober 2021 in te plannen.  

De datum hiervoor wordt vastgesteld op vrijdag 22 oktober van 09:00 tot 

10:30 uur. WV is dan afwezig en vraagt of George van Kleij aanwezig kan 

zijn.  

  

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt waarna RB de 

vergadering sluit en iedereen hartelijk bedankt. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 22 oktober 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

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

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

     Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG  

     George van Kleij, lid AB, raadslid gemeente Loon op Zand                                                    GvK 

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Afwezig:   Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers      AvO 

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

 

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

    WV is afwezig en wordt vervangen door George van Kleij. 

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2.  Vaststellen actie-en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 1 oktober 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. 
b) Actielijst  
nr. 4 VRI => een gesprek hierover heeft plaatsgevonden met John Swaans 
(verkeerskundige van de gemeente Waalwijk), JOE en JvdB. 
Dit wordt verder onderzocht. 

 

 

 

 

JOE 

 

3. Terugblik informatiebijeenkomst met raden van 12 oktober 2021 
Er was een goede opkomst van raadsleden bij de informatiebijeenkomst  
op 12 oktober jl.   
GvK, EvG en AvH hebben positieve reacties van de raadsleden ontvangen. 
Het was een goede combinatie van een presentatie door HEVO, de 
gelegenheid tot het stellen van (financiële) vragen, de rondleiding en de 
plenaire afsluiting. 
 
In maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden en wijzigt 
mogelijk de samenstelling van de raden en de AB leden. AvH stelt voor 
om in april/mei nogmaals een bijeenkomst te organiseren. Hierin kan 
worden meegenomen de uitleg over de GR, het Dagelijks-en Algemeen 
Bestuur. 

 

4. 

 

 

 

Terugkoppeling AB vergadering van 18 oktober 2021 
In de AB vergadering van 18 oktober jl. is de herhuisvesting aan de orde 
geweest. HEVO heeft een presentatie gehouden en na afloop was er 
gelegen tot het stellen van vragen. Dit is goed verlopen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aanpak goed is geweest (rondje langs 
de velden, het oprichten van een Stuurgroep met deelname van DB- AB 
leden, projectleider en het meenemen van de Raden). 
De volgende aandachtspunten zijn naar voren gebracht: 

• rekening houden met procedures rondom flora-en fauna en met 
name de vleermuizenproblematiek om stagnatie in de planning 
te voorkomen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOE/HEVO 
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• vast agendapunt herhuisvesting bij iedere AB vergadering  
toevoegen met onderwerpen:  
- voortgang qua planning en vervolgstappen 
- risicoparagraaf 
- update kostenoverzicht bij wijzigingen 

 
EvG heeft nog een vraag gekregen over de kosten voor de tijdelijke 
huisvesting. In de begroting is een bedrag hiervoor opgenomen. Om deze 
kosten te beperken, zal in een later stadium gekeken worden  gebruik  te 
maken van eventuele beschikbare ruimtes die leeg staan.  

JOE/JR 

5. Vervolgstappen (planning van HEVO) 
De volgende vervolgstappen zijn besloten: 

• Afgelopen dinsdag is een lening afgesloten binnen de daarvoor 
afgesproken kaders. Begin volgende week worden de definitieve 
stukken door de bank toegestuurd. 

• Beginnen met verkenning naar gegadigden voor de vrijkomende 
opstallen en gronden. Dit onderwerp wordt toegevoegd op de 
actielijst. 

• De Stuurgroep herhuisvesting blijft in stand, de frequentie is 
afhankelijk in welk stadium  het project is. Tot eind van het jaar 
worden de overleggen 1x per 3 weken gepland. Bij voorkeur op 
dinsdag-  of donderdagmiddag  om 15:30 uur.  

• De Stuurgroepleden zijn tevreden over HEVO en besluiten met 
hen verder te gaan. De planning van HEVO wordt  besproken en 
wat opvalt is dat vanaf 18 oktober een aantal activiteiten  
uitgevoerd worden (o.a. keuze bouworganisatievorm, afronden 
van projectkaders, opzetten van projectorganisatie, technische 
en functioneel programma van eisen, opstellen van 
projectbeheersplan) die doorlopen tot 10 december met 
besluitvorming op 24 december. Deze stappen zijn opgenomen 
in de offerte die eerder door HEVO is afgegeven. JOE gaat deze 
zaken coördineren in samenwerking met HEVO. De kosten voor 
de totale begeleiding zijn overigens in de begroting opgenomen. 
HEVO kan voor begeleiding tot oplevering betrokken blijven bij 
dit project. 

• Uitzoeken op welke wijze de aanbesteding in gang gezet kan  
        worden met inachtneming van de eisen die hieraan gesteld 
        worden. De voorkeur is om vanwege gegronde reden (HEVO is  
        vanaf het begin betrokken en bevalt goed) af te zien van  
        meervoudige aanbesteding. 
        Dit moet snel uitgezocht worden om vertraging te voorkomen. 

• Afspraak inplannen voor vervolgtraject met HEVO met  
Mireille Uhlenbusch/Joris van den Berg/ AvO/JOE/AvH.  
 

Bij afwezigheid van AvH zal Hans van Tuyl van de gemeente Waalwijk 
deelnemen aan de stuurgroep. Voor de gemeente Heusden is dit al 
geregeld, Jeannette Verhoofstad  en voor Loon op Zand George van Kleij. 

 

 

 

 

 

JOE/AvO 

JR 

 

JR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOE 

 

 

 

 

 

JOE/NB 

 

 

 

 

 

JR 

6. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna RB de vergadering 

sluit en iedereen hartelijk bedankt. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 18 oktober 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  

                             Mevrouw S. Mandemakers, lid AB, wethouder gemeente Loon op Zand  

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

                             De heer J. van den Hoven, lid AB, wethouder gemeente Waalwijk  

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

                             De heer H. van Tuyl, 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 

  De heer E. van Agt, manager bedrijfsvoering en control 

  Mevrouw C. Kleijssen, juriste, verslaglegging 

 

Gasten:  

Mevrouw Uhlenbusch en de heer Van den Berg van HEVO in verband met agendapunt 5. 

 

Afwezig m.b.v.v.: De heer Van Steen, lid AB, wethouder gemeente Heusden. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

a) AB voorstel benoemingsbesluit bestuurslid Baanbrekers 

Het AB besluit als gevolg van het ingediende ontslag van de heer Van Wel als wethouder namens de 

gemeente Loon op Zand 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. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Stand van zaken TOZO en TONK 

N.a.v.: 

Mevrouw Verhoofstad vraagt of de verschillen in aantallen mensen per gemeente die gebruik 

hebben gemaakt van de TONK kunnen worden verklaard. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat er inderdaad verschillen zijn die voortkomen uit het feit dat 

de aanvragen van cliënten uit de gemeente Waalwijk veelal aanvragen zijn van huiseigenaren die 

gepaard gaan met een gemiddelde hogere uitkering dan deze voor cliënten met een huurwoning die 

meer voorkomen in de andere gemeenten. Daarnaast is geconstateerd dat de aanvragen van 

cliënten vanuit de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk bijna allemaal zijn gedaan voor de gehele 

periode (januari tot en met september), terwijl de aanvraag van cliënten uit de gemeente Heusden 

veelal een kortere periode betrof.  

Hiervan wordt verder kennis genomen.  

b1) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 27 mei 2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

b2) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 18 juni 2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

b3) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 5 augustus 2021 
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Hiervan wordt kennis genomen.  

b4) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 3 september 2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

c1) Verslag Participatieraad d.d. 22 april 2021 

Hiervan wordt kennis genomen. 

c2)Verslag Participatieraad d.d. 10 juni 2021 

Hiervan wordt kennis genomen. 

d)Brief provincie Noord-Brabant m.b.t. de begroting 2022 d.d. 24.09.2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

 

3a) Concept AB-verslag van 28 juni 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Tuyl vraagt of er navraag is gedaan bij de Provincie over of de weerstandsratio van 

onder de 1 acceptabel is?  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat deze vraag is gesteld aan de Provincie met het verzoek het 

antwoord telefonisch, maar liefst schriftelijk, aan ons te doen toekomen. De Provincie is hiertoe 

echter niet bereid. Wel hebben zij door de afgifte van de verklaring van het repressief toezicht 

indirect verklaard dat deze weerstandsratio voor hen acceptabel is.   

De heer Van Tuyl geeft aan dat hieruit inderdaad blijkt dat de Provincie dit acceptabel acht.  

Het AB besluit het concept verslag van 28 juni 2021 vast te stellen. 

3b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 28 juni 2021 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

3c) Concept termijnkalender AB van 18 oktober 2021 

N.a.v. deze concept termijnkalender merkt de heer Blankers op dat hij de verdere behandeling van 

de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers wil agenderen voor de AB vergadering van 13 

december a.s. Dit wordt als zodanig meegenomen op de termijnkalender. 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

 

4. Tweede bestuursrapportage 2021 (Berap II 2021) 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de Berap II 2021. 

De heer Van Tuyl vraagt of er inmiddels afspraken zijn gemaakt tussen de gemeenten en 

Baanbrekers over die mensen in het P-bestand, waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt dermate 

groot is dat werken (nog) niet in beeld is? En zo ja, betekent dit dat de financiële middelen die nu 

richting Baanbrekers gaan vervolgens verschuiven richting de gemeenten?  

De heer Blankers antwoordt dat de heer Van Tuyl doelt op het zogenaamde C-bestand, waarbij 

cliënten inderdaad nog een lange weg te gaan hebben, voordat zij de arbeidsmarkt op kunnen. Voor 

deze mensen wordt getracht middels activering de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, waar 

overigens geen financiële gedachte achter zit, en dergelijke middelen dus ook niet verschuiven.  

De heer Van Tuyl zegt dat er sprake is van een zogenaamde bundeling van middelen in de regio voor 

de werkgeversdienstverlening en vraagt of we hier van af kunnen.  

De heer Blankers antwoordt dat er nu eerst een evaluatie volgt, maar dat als gevolg van Corona de 

pilotperiode is verlengd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zal bepaald gaan worden of we 

hiermee willen doorgaan. Dit betekent dat we hiermee wel zouden kunnen stoppen.   

De voorzitter vult aan dat er wel wetgeving in de maak is die er op stuurt om meer taken in de 

arbeidsmarktregio te gaan beleggen. Dit betekent dat we als gemeente op bepaalde zaken toch 

minder invloed gaan krijgen en hiervoor ook minder middelen zullen gaan krijgen.  
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De heer Van Tuyl zegt behoefte te hebben aan het eerder te worden geïnformeerd over de kosten 

van inhuur van derden als deze zo uit de pas gaan lopen. Hij wil hier niet achteraf middels een Berap 

over worden geïnformeerd.   

De heer Blankers vraagt of andere AB leden er ook behoefte aan hebben dat zij tussentijds op de 

hoogte worden gebracht van majeure wijzigingen of zaken die behoorlijk uit de pas lopen, of in dit 

geval specifiek over de kosten van inhuur van derden.  

De heer Van Oudheusden licht toe dat het MT van Baanbrekers alert is op de kosten van inhuur van 

derden en hierop stuurt, maar dat de in de Berap II 2021 opgenomen kosten nu veel TONK en TOZO 

gerelateerde inhuur betreft. Daarnaast is het in deze tijd moeilijk om aan goed gekwalificeerd 

personeel te komen, waardoor de inhuur van derden toeneemt. Ook zien we binnen Baanbrekers 

dat veel inkomensconsulenten aan de gang gaan als ZZP-er, omdat ze dan meer verdienen en we  

vervolgens moeten inhuren tegen andere tarieven. Hij vervolgt dat als het AB separaat geïnformeerd 

wil worden over de specifieke kosten van inhuur deze informatie kan worden toegestuurd.   

De heer Brekelmans antwoordt hier geen voorstander van te zijn. Als er over steeds meer 

onderwerpen separate informatie wordt aangeleverd schept dit verwarring. Hij wil graag de 

informatie centraal middels de Berap blijven ontvangen.  

De heer Blankers stelt voor om het AB in het vervolg over majeure wijzigingen, ter bepaling aan het 

DB, tijdig te gaan informeren.  

Hiermee wordt akkoord gegaan met daarbij de toevoeging dat als er geen behoefte meer is aan 

dergelijke informatie, deze informatie dan ook niet meer verstrekt hoeft te worden. De informatie 

over de kosten inhuur derden wordt in ieder geval in de komende AB vergaderingen gedeeld, zodat 

het AB dit voorlopig kan blijven monitoren.  

De heer Van Tuyl vraagt waarom het negatieve resultaat niet wordt onttrokken uit de algemene 

reserve van Baanbrekers. 

De heer Van de Ven, P&C adviseur van Baanbrekers, antwoordt dat hiervoor niet is gekozen, omdat 

Baanbrekers nog niet vooruit wil lopen op de definitieve resultaatbestemming bij de jaarrekening.  

De heer Van Tuyl vraagt wat de vangnetbepaling van de Cao aan de slag kan gaan betekenen voor 

Baanbrekers.  

De heer Van Oudheusden licht toe dat een werkgroep binnen Baanbrekers bezig is met het in beeld 

brengen van mogelijke consequenties van deze vangnetbepaling voor Baanbrekers. 

Mevrouw Verhoofstad zegt dat er nog 13 FTE ‘s tekort zijn om te voldoen aan de taakstelling van het 

beschut werken, maar dat er onvoldoende geïndiceerden zijn in het kader van beschut werken. Dit 

zou aan de tekst moeten worden toegevoegd, waardoor hiervoor duidelijkheid ontstaat. Overigens is 

dit ook geheel in de landelijke lijn.   

De heer Blankers geeft aan dat dit inderdaad de juiste verklaring is die kan worden toegevoegd. 

De heer Van Oudheusden zegt dit mee te nemen in de volgende Berap. 

Mevrouw Verhoofstad vraagt hoe Baanbrekers er mee om gaat als bijvoorbeeld een persoon op 

basis van de ‘vangnetbepaling’ van de Cao aan de slag, doordat hij onvoldoende inzet toont, wordt 

ontslagen bij een reguliere werkgever. Is dit iets wat wel of niet ‘buiten de schuld’ van betrokkene 

ligt?  

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat ‘buiten zijn schuld om’ arbeidsrechtelijk betekent dat de grond van 

het ontslag c.q. de beëindiging van het dienstverband niet is veroorzaakt door betrokkene zelf. Dit 

moet per situatie van beëindiging worden bekeken. Bij het zich ‘onvoldoende inzetten’ kan de vraag 

worden gesteld, is dit bewust door betrokkene zelf veroorzaakt, of komt de onvoldoende inzet voort 

uit het feit dat er mogelijk nog bepaalde (werknemers)vaardigheden moeten worden ontwikkeld? 

Hierover zal eerst duidelijkheid moeten komen, en afhankelijk van die duidelijkheid is terugkeer 

middels de vangnetbepaling wel of niet mogelijk. E.e.a. dient dus per situatie te worden bekeken.  



   

                                           AB vergadering d.d. 18 oktober 2021                    Pagina 4 van 6  

Mevrouw Verhoofstad verwijst naar het verzuim en vraagt of Baanbrekers hieromtrent bijvoorbeeld 

ook bepaalde ‘denktanks’ benadert en/of samenwerkt met universiteiten. 

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat Baanbrekers zeer regelmatig studenten van universiteiten en hoge 

scholen als stagiaires binnen haar organisatie een stageplek aanbiedt. Zij werken dan een bepaalde 

onderzoeksopdracht uit. Zo is nu binnen HR een stagiair actief die meedenkt over een nieuwe HR 

gesprekkencyclus. Inzake het verzuim en de verzuimcijfers is Baanbrekers in vergelijking met 

soortgelijke andere bedrijven geen uitzondering. Daarnaast is en blijft het een punt van aandacht van 

het MT van Baanbrekers. Er is recentelijk een nieuwe ARBO dienstverlener aangetrokken die per 1 

januari 2022 start. Ook met deze nieuwe ARBO dienstverlener zijn er nieuwe afspraken gemaakt 

inzake het voorkomen van verzuim.  

De voorzitter vult aan dat het goed is te vernemen dat Baanbrekers hier geen uitzondering in is en 

dat Baanbrekers ook een bijzonder bedrijf is met nu eenmaal een kwetsbare doelgroep dat het 

verzuim wel anders maakt dan bij andere reguliere bedrijven. Verzuim is daarom ook deels niet 

beïnvloedbaar. 

De heer Van Oudheusden zegt dat in het kader van het verzuim ook wordt geïnvesteerd in het 

opleiden van leidinggevenden hoe hierop te sturen en hoe het goede gesprek aan te gaan. Verder is 

het continu aandachtspunt van het MT. Frisse blikken van buiten af, bijvoorbeeld via een denktank, 

zijn daarnaast altijd welkom.  

Mevrouw Verhoofstad vraagt of het mogelijk is dat bestuursleden van Baanbrekers toegang krijgen 

tot het intranet van Baanbrekers om zo ook deze informatie te kunnen volgen. 

De voorzitter zegt dat bekeken gaat worden hoe dit te kunnen regelen en het dan ook leuk is als 

bestuursleden ook eens wat berichten plaatsen op dit intranet (BINK). Verder kan het intranet 

dadelijk ook worden gebruikt bij het voorstellen van de bestuursleden van Baanbrekers na de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

Het AB besluit: 

▪ Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021. 
▪ De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
▪ Over majeure wijzigingen, ter bepaling aan het DB, in het vervolg tijdig te worden 

geïnformeerd en nu voorlopig over de specifieke kosten van de inhuur te worden 
geïnformeerd. 

 

5. Herhuisvesting Baanbrekers 

De voorzitter licht kort toe dat aan het AB middels het voorliggende voorstel hierbij wordt gevraagd 

om groen licht te gaan geven op de herhuisvestingsplannen van Baanbrekers. Ook mevrouw 

Uhlenbusch en de heer Van den Berg van HEVO zijn hierbij aanwezig en lichten e.e.a. toe in een 

presentatie.  

Naar aanleiding van deze presentatie vraagt de voorzitter of de AB leden nog vragen hebben.  

De heer Van Kleij heeft het verzoek, mede gezien de mandaatverlening aan de directeur, dat er in de 

komende periode in iedere AB vergadering kort een update wordt gegeven over de stand van zaken 

m.b.t. de herhuisvesting, maar ook inzake de uitgaven die hiervoor zijn gedaan.  

De voorzitter zegt hiermee akkoord te zijn en in het vervolg het onderwerp ‘herhuisvesting, stand 

van zaken’ iedere AB vergadering te gaan agenderen. Verder is het de bedoeling dat de stuurgroep 

herhuisvesting bij elkaar blijft komen om alles in het kader van de herhuisvesting goed te kunnen 

blijven volgen.  

De heer Brekelmans verzoekt of er aan deze periodieke terugkoppeling ook een risicoparagraaf kan 

worden toegevoegd.  

Aangegeven wordt dat dit akkoord is.  
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Mevrouw Verhoofstad vraagt naar de ontwikkelingen van het industrieterrein Zanddonk waar 

Baanbrekers is gevestigd.  

De voorzitter antwoord dat het industrieterrein blijft, maar dat het gebied zich wel steeds meer naar 

een ‘leisure-gebied’ ontwikkelt.   

De heer Van Hamond vult aan dat het bedrijf ‘De Ruyter International’ aan de overzijde van 

Baanbrekers wel tot de categorie ‘zware industrie’ wordt gerekend en dus in de risicosfeer valt.  

De heer Van Tuyl verwijst naar de memo van BDO waarin een advies wordt gegeven om met 

terugwerkende kracht met de belastingdienst afspraken te maken over de BTW aftrek. Hij vraagt of 

dit niet moet gebeuren en nog een mogelijk risico oplevert.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat hierover in 2019 afspraken zijn gemaakt met de 

belastingdienst en de feitelijke situatie in de tussentijd niet meer is veranderd, waardoor dit geen 

risico oplevert.  

De heer Van Tuyl geeft aan dat is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 50 jaren en of we deze 

ook hanteren bij toekomstige verbouwingen en geeft aan dat is gekozen voor een annuïtaire 

aflossing als gevolg van het aanwezig zijn van een onderhoudsvoorziening. Hij vraagt of hier geen 

andere criteria aan ten grondslag moeten liggen.  

De heer Van Oudheusden zegt dat we hierop zullen terugkomen**.   

De voorzitter vraagt of het AB kan instemmen met de voorliggende beslispunten in het AB voorstel 

herhuisvesting.  

Het AB besluit: 

1. In te stemmen met de plannen tot nieuwbouw op de hoek Bachlaan-Zanddonkweg conform 

de verdiepingsrapportage huisvestings-onderzoek van Hevo d.d. 1 oktober 2021; 

2. In te stemmen met het bruto investeringsbedrag ad € 27.814.000, exclusief BTW en de 

daarbij behorende geraamde jaarlijkse exploitatiekosten ad € 1.499.000; 

3. Het benodigde krediet ad € 27.814.000 op te nemen in een begrotingswijziging voor 2022; 

4. In te stemmen 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. Het bij het voorstel herhuisvesting Baanbrekers datum 18 oktober 2021 gevoegde mandaat- 

en volmachtbesluit vast te stellen. 

 

6. 2021-2024 Beveiligingsplan Suwinet DKD 

N.a.v.: 

Mevrouw Verhoofstad vraagt hoe medewerkers binnen Baanbrekers worden meegenomen in de 

geldende privacyregels. 

De heer Van Agt antwoordt dat medewerkers bij indiensttreding hierover worden voorgelicht en dat 

de verantwoordelijk functionaris gegevensbescherming (FG) tezamen met de CISO functionaris in 

werkoverleggen de regels en casuïstiek in dit kader bespreken en dit ook periodiek blijven herhalen.  

Het AB besluit hiervan kennis te nemen.   

 

7. Nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) 

Het AB besluit van de nota investeren, waarderen en afschrijven (IWA) kennis te nemen.  

 

8. Mededelingen en Rondvraag 

a) Branding Baanbrekers 
De heer Van Oudheusden licht toe dat hij in de AB vergadering van mei jl. over de nieuwe branding 
van Baanbrekers reeds melding heeft gemaakt en dat in deze vergadering naar voren is gekomen dat 
we juist, i.v.m. de te kiezen branding, meer zouden moeten aansluiten bij onze werkzaamheden en 
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kwaliteit van deze werkzaamheden. In dat kader hebben we dan ook nu de lijn losgelaten van namen 
zoals Twiddus en Broikes. E.e.a. is voorgelegd aan de heer Damen, DB lid van Baanbrekers met 
specifieke expertise op dit terrein. Over de nieuwe naamgeving is een vertrouwelijk besluit genomen 
in het afgelopen DB. Dit betekent dat nu een implementatieplan opgesteld gaat worden en de 
implementatiekosten inzichtelijk gemaakt moeten gaan worden. Bedoeling is om de nieuwe 
branding geleidelijk te gaan implementeren. Als e.e.a. definitief uitgewerkt is en gestart gaat worden 
met de implementatie zullen de nieuwe namen bekend gemaakt worden en wordt het AB hierover 
tevens geïnformeerd. 
  
b)Stand van zaken evaluatie GR i.v.m. de financiële verdeelsleutel 
Hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 3c.  
 
Rondvraag 
De heer Van Kleij vraagt hoe Baanbrekers met de toestroom van Afghaanse mensen omgaat. 
De heer Van Oudheusden antwoordt dat deze mensen in het kader van de nieuwe Wet Inburgering 
voorbij gaan komen, maar dat hij niet nog niet weet hoe dit uitpakt. Wel zijn er nu veel mensen uit 
Syrië en Iritrea in een inburgeringstraject bij Baanbrekers. Zij worden in dit traject bijgestaan door 
medewerkers van Baanbrekers die o.a. de taal van deze mensen spreken.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 13 december 2021 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 
 
 
**De antwoorden op de gestelde vragen van de heer Van Tuyl zijn de volgende: 
Geldt de afschrijvingstermijn van 50 jaar ook voor toekomstige verbouwingen? 
Nee, voor toekomstige verbouwingen mag niet in 50 jaar worden afgeschreven. Voor verbouwingen 
en aanbouw gelden kortere termijnen. 
 

Er is gekozen voor een annuïtaire afschrijving als gevolg van het aanwezig zijn van een 

onderhoudsvoorziening, maar moeten hier geen andere criteria aan ten grondslag liggen? 

Nee, deze keuze heeft direct te maken met het aanhouden van een onderhoudsvoorziening daar de 
gedachte hierachter is dat bij een keuze voor een annuïtaire afschrijving de totale rente en 
afschrijvingskosten gedurende de gehele looptijd gelijk blijven. Een storting in een 
onderhoudsvoorziening wordt ook vooraf bepaald voor een langere periode en blijft ook jaarlijks 
constant. Het gevolg is dat dus twee belangrijke componenten van de jaarlijkse kosten de komende 
jaren niet zullen stijgen.  
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1.   Opening en benoemingsvoorstel 
a) AB voorstel benoeming bestuurslid 

Besloten wordt: 
▪ Mevrouw Suzan Mandemakers (wethouder gemeente Loon op Zand) te benoemen 

als AB lid en aan te wijzen als DB lid van Baanbrekers. 
 

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

b1)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 27.05.2021 

b2)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 18 juni 2021 

b3)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 05.08.2021 

b4)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 03.-9.2021 

c1)Verslag Participatieraad d.d. 22.04.2021 

c2)Verslag Participatieraad d.d. 10.06.2021 

d) Brief Provincie N-B mbt de begroting d.d. 24.09.2021 

Besloten wordt: 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 
▪ hiervan kennis te nemen 

 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 28 juni 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 28 juni 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 18 oktober 2021 
 

Besloten wordt: 
▪ Het verslag van 28 juni 2021 vast te stellen. 
▪ De openbare besluitenlijst d.d. 28 juni 2021 vast te stellen. 
▪ De termijnkalender AB d.d. 18 oktober 2021 vast te stellen.  

 

4. Tweede bestuursrapportage 2021 (Berap II 2021) Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021. 

▪ De bijbehorende derde begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 

▪ Over majeure wijzigingen, ter bepaling aan het DB, in het vervolg tijdig te worden 

geïnformeerd en nu voorlopig over de specifieke kosten van de inhuur te worden 

geïnformeerd. 
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5.  Herhuisvesting Baanbrekers Besloten wordt:  

▪ In te stemmen met de plannen tot nieuwbouw op de hoek Bachlaan-Zanddonkweg 

conform de verdiepingsrapportage huisvestings-onderzoek van Hevo d.d. 1 oktober 

2021; 

▪ In te stemmen met het bruto investeringsbedrag ad € 27.814.000, exclusief BTW en 

de daarbij behorende geraamde jaarlijkse exploitatiekosten ad € 1.499.000; 

▪ Het benodigde krediet ad € 27.814.000 op te nemen in een begrotingswijziging voor 

2022; 

▪ In te stemmen 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;  

▪ Het bij het voorstel herhuisvesting Baanbrekers datum 18 oktober 2021 gevoegde 

mandaat- en volmachtbesluit vast te stellen. 

 

6. 2021-2024 Beveiligingsplan Suwinet DKD 

 

Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen  

7.  Nota Investeren, waarderen en afschrijven (IWA) Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen 

 
Voor akkoord d.d. 13 december  2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2021-2022  

Termijnkalender  AB d.d. 13.12.2021 

 

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 (besluit en vooronderzoek) 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 
 

Concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk orgaan 

AB van Baanbrekers 

Datum bestuur  13 december 2021 

Beslispunten 
 

▪ Het AB wordt gevraagd tot het (her)besluiten inzake het concept 13de 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (waarover op 
26 februari jl. en 12 april jl. reeds consensus is bereikt), waarbij de 
financiële verdeelsystematiek, zoals verwoord in artikel 36 van de 
gemeenschappelijke regeling, inclusief de toelichting hierop, 
ongewijzigd blijft.  

▪ Na het herbesluit c.q. akkoord zijn van het AB van Baanbrekers zullen 
via aanbieding aan de colleges, zowel de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten worden gevraagd het concept 13de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers vast te stellen. Na 
vaststelling door de drie gemeenten en na bekendmaking treedt de 
gemeenschappelijke regeling in werking. 

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 
 

2019-2020 DB en directeur Met functionarissen Berenschot 
Met functionarissen van het SET (sociaal en 
financieel)  

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

2020-2021 Ter informatie OR en P-raad  

(Her)Besluit van het AB  13 december 
2021 

akkoord/aangehouden/afgewezen: 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 datum actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht ja D. Beerman/C. Kleijssen 

Website/intranet ja C. Kleijssen en R. de Jong 

Handboek Baanbrekers ja C.Kleijssen 

Opname in het archief ja E. Assmann 
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Anders ja  Het gemeentebestuur van Waalwijk maakt 
de regeling in de deelnemende gemeenten 
bekend middels het gemeenteblad; 
Baanbrekers draagt namens de 
deelnemende gemeenten zorg voor de 
bekendmaking conform de Wgr en 
publicatie in het Wgr register. 

 

Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

De gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (12de wijziging) is in opdracht van het Dagelijks 
Bestuur van Baanbrekers door Berenschot in de periode 2019-2020 geëvalueerd. De resultaten van 
deze evaluatie zijn gedeeld met de besturen van Baanbrekers, waarna tweede helft 2020 is gestart 
met de uitvoering van enkele acties voortkomend uit de resultaten van de evaluatie.  
 
De uitkomsten van de uitgevoerde acties leiden ertoe om enkele wijzigingen door te voeren in de 
huidige gemeenschappelijke regeling Baanbrekers (12de wijziging). De financiële verdeelsleutel 
(artikel 36) blijft ongewijzigd, omdat de financiële consequenties van een eerder voorgestelde 
nieuwe verdeelsleutel  op de langere termijn de financiële draagkracht van de gemeente Loon op 
Zand te boven gaat. En over een nieuwe financiële verdeelsleutel moeten alle gemeenten het eens 
zijn. Zie hierover tevens de als bijlage bijgevoegde raadsinformatiebrief van de gemeente Heusden 
d.d. 26 oktober 2021. 
 
Er ligt nu voor een integraal concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers, waarover de besturen van Baanbrekers op respectievelijk  26 februari jl. en 12 april jl. 
consensus hebben bereikt en akkoord is bevonden. Het document is aangehouden daar de 
financiële verdeelsleutel op dat moment nog onderwerp van overleg was tussen de gemeenten. Het 
concept 13de wijziging gemeenschappelijk regeling is juridisch getoetst door Capra Advocaten te s’-
Hertogenbosch.  
 
Over de wijzigingen in het concept (13de) gemeenschappelijke regeling wordt aangegeven dat deze 
niet ingrijpend zijn, noch grote veranderingen teweeg brengen nu de financiële verdeelsleutel 
ongewijzigd blijft. De enkele wijzigingen zijn gericht op een actualisatie en verduidelijking van zaken. 
Daarbij opgemerkt dat er een wetsvoorstel in behandeling is tot wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die mogelijk ergens in de loop van volgend jaar van kracht 
wordt, en mogelijk nog voor enkele wijzigingen kan gaan zorgen. Er is voor gekozen om deze 
gewijzigde wetgeving niet af te wachten.  
 
Onderstaand volgt een opsomming van de voorgestelde wijzigingen, waarover reeds consensus in 
de besturen van Baanbrekers is bereikt:  
 
Hoofdstuk 1:  algemene bepalingen 

▪ Het onderdeel ‘overwegende’ is geactualiseerd naar de huidige situatie en hierin wordt 
aangegeven dat de regeling wordt gewijzigd als gevolg van de uitgevoerde evaluatie. 

▪ ‘De dienst’ is in de gehele regeling vervangen door ‘Baanbrekers’. 
Hoofdstuk 2:  sturing, beleid en producten 

▪ Artikel 5 lid 3 en 4 is geactualiseerd naar huidige situatie waarbij een kaderbrief en een 
jaarlijkse begroting in plaats van een meerjarenplan/jaarplan wordt opgesteld; 

▪ Artikel 6 lid 1 is toegevoegd dat aan de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten 
conform het dualistisch systeem van de deelnemende gemeenten bepaalde taken en 
bevoegdheden worden overdragen; 



> Bestuursvoorstel 
  

3 

 

▪ Artikel 6 lid 1 sub f is geactualiseerd naar de huidige situatie. 
▪ Artikel 6 lid 2 is duidelijker verwoord dat over zogenaamde ‘pluspakket-taken’ separate 

afspraken kunnen worden gemaakt. 
Hoofdstuk 4: het algemeen bestuur 

▪ Artikel 8 lid 9 is geactualiseerd naar de huidige situatie, waarbij is aangegeven wanneer 
iemand geen lid van het AB kan zijn. 

▪ Artikel 10 lid 1 zijn de bevoegdheden van het AB specifieker weergegeven. 
Hoofdstuk 5: het dagelijks bestuur 

▪ In artikel 13 lid 2 is conform eerder genomen besluit van de besturen van Baanbrekers 
opgenomen dat de externe DB bestuursleden na 4 jaren aftreden, waarbij zij éénmaal 
herkozen kunnen worden.   

▪ Artikel 13 lid 5 is geactualiseerd naar de huidige situatie als gevolg van de invoering van de 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), waardoor ambtelijke medewerkers 
vanaf 1 januari 2020 ook een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst hebben.  

▪ Artikel 14 lid 2 is toegevoegd aan dit artikel conform eerder genomen besluit van de 
besturen van Baanbrekers. Hierin is opgenomen dat de externe DB bestuursleden aftreden 
middels een rooster van aftreding. Dit ter borging van de continuïteit, kennis en 
deskundigheid in het DB, wanneer als gevolg van gemeenteraadsverkiezingen er mogelijk 
tegelijkertijd mutaties plaatsvinden in het DB lidmaatschap van de overig leden. 

▪ Artikel 16 lid 4 is toegevoegd in dit artikel conform eerder genomen besluit van het DB, 
waardoor er voor is gekozen om de DB leden vanuit de deelnemende gemeenten een 
zwaardere stem te geven dan de externe DB leden bij het staken van de stemmen in het DB. 

Hoofdstuk 10: medewerkers 
▪ Artikel 29 lid 2 is geactualiseerd als gevolg van de WNRA. 
▪ Artikel 30 lid 1 is geactualiseerd, omdat Baanbrekers lid is van de vereniging van 

samenwerkende gemeentelijke organisaties en als zodanig de cao samenwerkende 
gemeentelijke organisaties (cao SGO) volgt. 

▪ Artikel 30 lid 3 is uitgebreid waarbij de directeur de volmacht en machtiging heeft om 
rechtshandelingen te verrichten wat betreft het aangaan, wijzigen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten en de uitvoering daarvan en alle overige met de 
arbeidsovereenkomst samenhangende (rechts) handelingen, alsmede om ondervolmacht 
en ondermachtiging te verlenen. Dit overeenkomstig het in december 2020 door de 
besturen vastgestelde mandaat, machtigings- en volmachtregister van Baanbrekers.  

Hoofdstuk 12: vergoedingen 
▪ Artikel 38 lid 1 is toegevoegd de vergoeding voor presentie voor de externe DB leden, 

conform de vergoeding hiervoor aan AB leden zijnde niet wethouders, conform het 
hierover genomen besluit door de besturen van Baanbrekers.  

Hoofdstuk 14: toetreding, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing 
▪ Artikel 40 lid 7 is in overeenstemming gebracht met de Wet elektronische publicaties per 1 

juli jl. 
▪ Artikel 41 lid 6 is in overeenstemming gebracht met de Wet elektronische publicaties per 1 

juli jl. 
▪ Artikel 43 lid 7 is in overeenstemming gebracht met de Wet elektronische publicaties per 1 

juli jl. 
Hoofdstuk 16: overgangs- en slotbepalingen 

▪ Artikel 46 is geactualiseerd door dit artikel in lijn te brengen met de wijzigingen van de Wet 
gemeenschappelijke regeling per 1 juli 2021 als gevolg van de Wet elektronische publicaties 
per genoemde datum.  

 
 

Implementatie en 
communicatie 

Zie hiervoor het kopje ‘communicatie/archivering’.  
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Bijlage(n) ▪ (Integraal) concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

▪ Raadsinformatiebrief van het college van de gemeente Heusden 
d.d. 26 oktober 2021 
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De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  
 

OVERWEGENDE  
 

dat de deelnemende gemeenten middels Baanbrekers effectief, efficiënt, klantgericht, kwalitatief, 

doelmatig en slagvaardig samenwerken, en uitvoering en richting geven aan de Wet sociale 

werkvoorziening, de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet 

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), de 

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 

en de daaraan verwante wet- en regelgeving;  

dat Baanbrekers primair werkzaamheden op de terreinen van werk en inkomen uitvoert; 
 
dat Baanbrekers de deelnemende gemeenten in staat stelt om deze gemeenten, op 
sociaaleconomisch terrein te versterken;  
 
dat naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie van de gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers de gemeenschappelijke regeling op een aantal punten wordt 
gewijzigd; 
 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet sociale werkvoorziening, 

de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet 

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW), de 

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ; 

 

BESLUITEN 

de volgende geconsolideerde regeling vast te stellen, zoals gewijzigd bij de 13e wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers.  
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Hoofdstuk 1:  Algemene Bepalingen  

Artikel 1:  Begripsbepalingen  

Deze regeling verstaat onder:  
1. a. De deelnemende gemeenten:  bij de regeling aangesloten gemeenten Heusden 

                                                                       Loon op Zand en Waalwijk;   
b. Gemeentebesturen:  de raden en de colleges van burgemeester en 

wethouders, ieder voor zover zij bevoegd zijn;  
c. Gedeputeerde Staten:  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-

Brabant;  
d. De regeling:  de gemeenschappelijke regeling 

‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’; 
e. Baanbrekers: uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. 

2.  Waar in deze regeling artikelen en bepalingen van enige wet of andere regeling van  
overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen in plaats van, ‘de 
raad’, ‘het college’ en ‘de burgemeester’ gelezen onderscheidenlijk:  ‘het Algemeen Bestuur’, 
‘het Dagelijks Bestuur’ en ‘de voorzitter’.  

Artikel 2:  Openbaar lichaam  

1. Er is een openbaar lichaam genaamd  ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ als bedoeld in 
artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat is gevestigd te Waalwijk.  

2.  Het rechtsgebied van de dienst omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten. 
  

Hoofdstuk 2:  Sturing, beleid en producten  

Artikel 3:  Doel / missie  

1.  Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van inwoners 
van de deelnemende gemeenten.  

2.  De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met 
een afstand  tot de arbeidsmarkt. 

3.  Belangrijke waarden voor Baanbrekers zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en 
sociale innovatie.  

Artikel 4:  Werkterrein  

Baanbrekers is primair werkzaam op het terrein van Werk & Inkomen. 

Artikel 5:  Sturing, beleid en producten  

1.  De raden van de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale 
strategische beleid op de terreinen participatie, activering en re-integratie.  

2.  De raden van de deelnemende gemeenten vertalen het integrale strategische beleid 
genoemd in lid 1 in een opdracht aan Baanbrekers en zodanig tijdig dat deze in de begroting 
van Baanbrekers meegenomen kan worden.  

3.  Baanbrekers stelt mede op basis hiervan een kaderbrief vast.  
4.  Ter verdere uitwerking van de kaderbrief stelt Baanbrekers elk jaar een begroting op.  

Artikel 6: Taken en bevoegdheden  

1.  Door de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten worden aan de 
bestuursorganen van Baanbrekers de volgende (basis)taken en bevoegdheden tot regeling en 
bestuur overgedragen met betrekking tot de uitvoering en het uitvoerend beleid van de 
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navolgende wet- en regelgeving en besluiten, zoals deze thans luiden of in de toekomst 
komen te luiden:   
a.  de Participatiewet;  
b.  het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ 2004);  
c.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW);  
d.  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen  

zelfstandigen (IOAZ);  
e.  de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings-

)regelingen, voor zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen; 
f.  het ontwikkelen, oprichten, exploiteren en in stand houden van taken, diensten, 

werkzaamheden, activiteiten en productmarktcombinaties welke gericht zijn op de 
uitvoering van de onder a tot en met e genoemde wet- en regelgeving en/of gericht 
op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van mensen, 
en/of welke bijdragen aan het regulier of zo regulier mogelijk kunnen gaan werken 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

2. De deelnemende gemeenten kunnen afzonderlijk besluiten om bepaalde taken en 
bevoegdheden die kunnen worden gezien als ‘pluspakket-taken’ over te dragen aan 
het betreffende bestuursorgaan van Baanbrekers.  Over deze pluspakket-taken 
worden met Baanbrekers afzonderlijke afspraken gemaakt voor de te verlenen 
diensten, prestaties en de financiering ervan.  

Hoofdstuk 3:  Inrichting  

Artikel 7: Bestuursorganen  

Het openbaar lichaam ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ kent de volgende  
bestuursorganen:  
a.  het Algemeen Bestuur;  
b.  het Dagelijks Bestuur;  
c.  de voorzitter.  

Hoofdstuk 4: Het Algemeen Bestuur  

Artikel 8: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur  

1.  Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden, te weten:  
a.  Zes wethouders;  
b. Zes raadsleden.  

2.  Ieder college van de deelnemende gemeenten draagt uit zijn midden twee leden voor 
evenals hun plaatsvervanger.   

3.  Iedere raad van de deelnemende gemeente wijst uit zijn midden twee leden aan evenals hun 
plaatsvervangers.  

4.  Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 
aan.  

5.  De leden en de plaatsvervangend leden worden benoemd voor een periode, gelijk aan die 
van de zittingsduur van de gemeenteraden.  

6.  De benoeming geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertien weken na 
installatie van de nieuwe gemeenteraad. Voor de eerste maal geschiedt de benoeming 
binnen acht weken na het besluit tot instelling van de organisatie waarin de deelnemende 
gemeenten met elkaar middels de regeling gaan samenwerken. Aftredende leden en 
plaatsvervangende leden kunnen opnieuw worden benoemd.  

7.  De leden kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.  
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8.  De betrokken gemeenteraad voorziet zo spoedig mogelijk in de tussentijdse vacatures doch 
uiterlijk binnen acht weken na het ontstaan daarvan.  

9.  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met:  
 a.  een dienstverband als medewerker van Baanbrekers;  

b. een dienstverband op grond van de Wet sociale werkvoorziening, of waarvoor 
Baanbrekers is aangewezen als begeleidingsorganisatie als bedoeld in artikel 7 lid 1 
sub b van de Wet sociale werkvoorziening,  

c.  een dienstverband bij één van de aan Baanbrekers verbonden partijen o.a. de 
Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) en Stichting 
Fidant;  

 d.  een dienstverband met één van de aan Baanbrekers deelnemende gemeente(n).  
10.  De bepalingen voor de leden van het Algemeen Bestuur zijn van overeenkomstige toepassing 

op de plaatsvervanger(s).  

Artikel 9: Einde lidmaatschap  

1.  Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt:  
 a. doordat een lid zijn ontslag indient;  
 b.  door ontslag door het gemeentelijke orgaan dat hem heeft aangewezen;  

c.  van rechtswege doordat het lid geen deel meer uitmaakt van het gemeentelijke 
orgaan van waaruit hij door de raad is aangewezen;  

 d.  op het moment dat de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt.  
2.  Het lid van het Algemeen Bestuur, wiens lidmaatschap eindigt op de grond genoemd in het 

vorig lid onder a, stelt de voorzitter van het Algemeen Bestuur, alsmede de raad die hem 
heeft aangewezen hiervan op de hoogte. Het lidmaatschap eindigt niet eerder dan nadat in 
de opvolging is voorzien.  

3.  Het lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature als lid van het Algemeen Bestuur 
wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens of wier plaats dit lid is 
benoemd, zou hebben moeten aftreden.  

Artikel 10: Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur  

1.  Aan het Algemeen Bestuur komen in het kader van deze regeling de kaderstellende, 
verordenende en controlerende bevoegdheden toe en/of alle bevoegdheden die niet aan 
een ander orgaan, zoals bedoeld in deze regeling, zijn opgedragen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan binnen het kader van het in artikel 3 omschreven doel besluiten 
tot de oprichting en beëindiging van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. 
Voordat zij daartoe besluiten is het nodig om een zienswijze te verkrijgen van de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.  

Artikel 11: Werkwijze  

1.  Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast.  
2.  Voor alle besluiten van het Algemeen Bestuur is meer dan de helft van het aantal stemmen 

vereist, waaronder van elke gemeente minimaal één stem. Als de stemmen staken, wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen.  

3.  Het Algemeen Bestuur vergadert zo vaak als hij daartoe heeft besloten, maar minimaal drie 
keer per jaar, en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of ten minste vier leden 
van het Algemeen Bestuur dit verzoeken (onder schriftelijke opgave van de te behandelen 
onderwerpen). In het laatste geval vindt de vergadering binnen twee weken na het gedane 
verzoek plaats.  

4.  De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.  
5.  In de vergadering heeft elk lid van het Algemeen Bestuur één stem.  
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6.  Tegelijkertijd met de oproep brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering 
ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen – met uitzondering van 
de in artikel 25 Gemeentewet (stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd) bedoelde 
stukken – worden tegelijkertijd met de oproep en op een bij de openbare kennisgeving aan 
te geven wijze ter inzage gelegd.  

7.  De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.  
De deuren worden gesloten wanneer minimaal twee van de aanwezige leden daarom 
verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt.  

9.  Het Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt vergaderd.  
10.  Uit de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing de bepalingen in artikel 20 

(quorum voor opening van vergadering), artikel 22 (onschendbaarheid, verschoningsrecht), 
artikel 26 (handhaving orde vergadering), artikel 28 (niet-deelname aan de stemming), artikel 
29 (quorum voor geldige stemming), artikel 30 (totstandkoming besluit), artikel 31 (geheime 
stembriefjes), artikel 32 (overige stemmingen) en artikel 33 (ambtelijke bijstand leden van 
het bestuur).  

Artikel 12: Besloten vergadering  

1.  Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen genoemd 
in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), omtrent het in die vergadering 
met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het 
Algemeen Bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen.  

2.  In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur worden geen beslissingen genomen 
over:  
a.  de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening en het liquidatieplan;  
b.  verordeningen;  
c.  het oprichten van, en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen 
dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming.  

Hoofdstuk 5: Het Dagelijks Bestuur  

Artikel 13: Samenstelling, plaatsvervanging en zittingsduur  

1.  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie wethouders en twee onafhankelijke externe 
bestuursleden ter zake deskundig, meer specifiek:  
a.  de voorzitter en twee leden met dien verstande dat in het Dagelijks Bestuur elk van 

de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd is;  
b.  twee externe bestuursleden. Deze leden moeten op grond van hun deskundigheid 

geacht worden de geschiktheid te hebben die nodig is om uitvoering te geven aan de 
taakstelling van het Dagelijks Bestuur . 

2. De leden van het Dagelijks Bestuur zoals verwoord in lid 1 sub a worden aangewezen door en 
uit het Algemeen Bestuur. De externe bestuursleden als bedoeld in lid 1 sub b worden voor 
een periode van 4 jaren, waarbij ze éénmaal herkozen kunnen worden, aangewezen door en 
in een vergadering van het Algemeen Bestuur.  

3.  De aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur ter vervulling van plaatsen die openvallen, 
vindt plaats binnen acht weken na de melding van de opengevallen plaats.  

4.  In geval van afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door  een 
ander lid van het Dagelijks Bestuur of lid van het college van B&W, niet zijnde lid van het 
Algemeen Bestuur.  

5.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur is onverenigbaar met een dienstverband bij 
Baanbrekers of de aan Baanbrekers verbonden partijen.  
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Artikel 14: Einde lidmaatschap  

1.  Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de in artikel 13 lid 1 sub a, bedoelde leden, 
eindigt indien het lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur.  

2. Het lidmaatschap van de leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b 
eindigt middels een rooster van aftreding, waardoor zij niet gelijktijdig met de in artikel 13 lid 
1 sub a genoemde leden aftreden. Een extern bestuurslid blijft zijn functie waarnemen tot 
het moment een nieuw extern bestuurslid voor het Dagelijks Bestuur is aangewezen.  

3.  De leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub a treden af op de dag 
waarop de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen 
tot het moment dat het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het 
Dagelijks Bestuur heeft aangewezen.  

Artikel 15: Bevoegdheden Dagelijks Bestuur  

1.  Het Dagelijks Bestuur wordt met de volgende taken en bevoegdheden belast:  
a. het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en 

beslissing zal worden voorgelegd, voor zover die voorbereiding niet aan anderen is 
opgedragen;  

b.  het uitvoeren van beslissingen van het Algemeen Bestuur;  
c.  het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van Baanbrekers;  
d.  het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte en het 

doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en het verlies van recht of 
bezit;  

e.  het houden van een voortdurend toezicht op het beheer en de exploitatie van 
Baanbrekers, alsmede op al wat Baanbrekers aangaat; 

f.  het behartigen van de belangen van Baanbrekers bij andere overheidslichamen en 
instellingen, diensten of personen, waarmee contact van belang is;  

g.  het, desgevraagd of uit eigen beweging, adviseren van het Algemeen Bestuur in alle 
zaken de doelstelling van Baanbrekers betreffende;  

h.  het zorg dragen voor het vormen van praktische samenwerking op technisch,  
commercieel c.q. bedrijfseconomisch terrein met andere daarvoor buiten 
Baanbrekers in aanmerking komende sociale werkvoorzieningsorganisaties;  

i.  het samenwerken met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als 
bedoeld in artikel 4 van de Wsw;  

j.  het beheer van de inkomsten en de uitgaven van Baanbrekers voor zover dat niet bij 
of krachtens deze regeling aan anderen is opgedragen;  

k.  de zorg voor zover deze van het Dagelijks Bestuur afhangt voor de controle op het 
geldelijk beheer en de boekhouding van de met deze werkzaamheden belaste 
functionaris(sen);  

l.  het toezien op het beheer en het onderhoud van de gebouwen, werken en 
inrichtingen, die Baanbrekers bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;  

m.  het voorstaan van belangen van Baanbrekers; 
n.  het houden van toezicht op al wat Baanbrekers aangaat.  

2.  Het Dagelijks Bestuur oefent voorts, indien het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar 
door dit bestuur te stellen regels, de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden 
uit, met uitzondering van:  
a.  het aanwijzen van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, alsmede de overige 

leden van het Dagelijks Bestuur;  
b.  het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur en diens plaatsvervanger;  
c.  het vaststellen van een reglement van orde;  
d.  het vaststellen van de begroting, respectievelijk begrotingswijzingen en de 

jaarrekening;  
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e.  het vaststellen van een regeling voor het financiële en administratieve beheer;  
f.  het doen van voorstellen tot wijziging, toetreding, uittreding en opheffing van deze 

gemeenschappelijke regeling;  
g.  het vaststellen van een directiestatuut;  
h.  het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in hoofdstuk 

8 van deze Regeling.  
 

Artikel 16: Werkwijze 
1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls, maar in ieder geval vier keer per jaar, als de 

voorzitter of een ander lid van het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van 
de te behandelen onderwerpen. De vergadering vindt plaats binnen twee weken nadat het 
verzoek is ingekomen.  

2.  In het Dagelijks Bestuur kan alleen worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de 
helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.  

3.  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
4.  De leden van het Dagelijks Bestuur hebben gelijk stemrecht, waarbij in geval van het staken 

van de stemmen de stemmen van de leden van het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd 
vanuit de deelnemende gemeenten doorslaggevend zijn.  

5.  Voor de besluitvorming in het Dagelijks bestuur en de verplichting tot geheimhouding zijn de 
overeenkomstige bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Gemeentewet voor het college 
van toepassing. 

6. Voor zover deze regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden 
verdelen over zijn leden. Het Dagelijks bestuur deelt zijn beslissingen daarover mee aan het 
Algemeen Bestuur. 

7. Het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden vast, dat aan het Algemeen Bestuur ter kennisneming wordt overgelegd. 

Hoofdstuk 6: Inlichtingen en verantwoording  

Artikel 17: Interne informatieverstrekking door het Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen 
Bestuur verantwoording verschuldigd.  

2.  Zij verstrekken het Algemeen Bestuur de door een of meer leden van het Algemeen Bestuur 
gevraagde inlichtingen op de in het reglement van orde aangegeven wijze.  

3.  Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als dit lid 
niet meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit conform artikel 19a lid 3 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 

4.  De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door 
hem gevoerde bestuur.  

Artikel 18: Externe informatieverstrekking door het Algemeen en Dagelijks Bestuur  

1.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden, dan wel één of 
meer leden van die raad en aan de colleges van de gemeenten desgevraagd de informatie die 
voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.  

2.  De leden van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de 
deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door één of meer leden van die raden worden 
verlangd.  

3.  De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingediend bij de voorzitter van het Algemeen 
Bestuur.  

4.  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk gezonden aan de voorzitters van de 
raden.  
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Artikel 19: Externe informatieverstrekking door individuele leden van het Algemeen 
Bestuur  

Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur is de verbindende schakel met de raad en 
verschaft alle inlichtingen die door de raad of door één of meer leden van de raad worden verlangd 
en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van de desbetreffende raad 
aangegeven wijze en met inachtneming van artikel 16 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Artikel 20: Interne verantwoording  

1.  Eén of meer leden van het Algemeen Bestuur kunnen het Dagelijks Bestuur, of één of meer 
leden daarvan, ter verantwoording roepen voor het door hem in het Dagelijks Bestuur 
gevoerde beleid.  

2.  De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het Algemeen Bestuur. 
Het reglement van orde van het Algemeen Bestuur geeft voorschriften over de wijze waarop 
de verantwoording wordt afgelegd.  

 

Artikel 21: Externe verantwoording  

1. Een lid of plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur kan door de raad die het lid heeft 

aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur 

gevoerde beleid. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door de betrokken 

gemeenteraad nader te stellen regels.  

2.  De raad kan dit lid uitnodigen in zijn vergadering te verschijnen met het doel deze 

verantwoording af te leggen.  

3.  De raad van een deelnemende gemeente kan een door haar aangewezen lid van het 
Algemeen Bestuur ontslag verlenen indien dit lid niet meer het vertrouwen van de raad 
geniet.  

 

Artikel 21 a: Integriteit 
Baanbrekers stelt huisregels en integriteitregels op voor iedereen die bij, of voor Baanbrekers 

werkzaam is, medewerkers en bestuurders.   

Hoofdstuk 7: De voorzitter  

Artikel 22: De voorzitter  

1.  De voorzitter wordt in de eerste vergadering van elke zittingsperiode door het Algemeen  
Bestuur uit zijn midden aangewezen.  

2.  Slechts één lid van het college van één van de deelnemende gemeenten kan als voorzitter 
worden aangewezen.  

3.  Het Algemeen Bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van 
het Algemeen Bestuur niet meer bezit.  

4.  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door een lid van het 
Dagelijks Bestuur, niet zijnde een extern lid van het Dagelijks Bestuur.  

Artikel 23: Taken en bevoegdheden  

1.  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur.  

2.  De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur 
uitgaan.  

3.  De voorzitter vertegenwoordigt Baanbrekers in en buiten rechte. De voorzitter kan de 
vertegenwoordiging opdragen aan een door deze aan te wijzen gemachtigde. Indien de 



                             13de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  11 
 

voorzitter behoort tot het bestuur van een gemeente, die partij is in een geding waarbij 
Baanbrekers is betrokken, wordt het samenwerkingsverband door een ander lid, door het 
Dagelijks Bestuur aan te wijzen, vertegenwoordigd.  

4.  De voorzitter is belast met het toezicht op de uitvoering van de besluiten van het Algemeen 
en Dagelijks Bestuur.  

5.  De voorzitter heeft de zorg voor het doen instellen van voorlopig onderzoek in zaken met een 
spoedeisend karakter.  

Hoofdstuk 8: Commissies  

Artikel 24: Commissie van advies  

1. De verschillende bestuursorganen van Baanbrekers kunnen commissies van advies instellen, 
zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan daarvoor in aanmerking komende leden van commissies als 
bedoeld in dit artikel een vergoeding voor hun werkzaamheden en/of een tegemoetkoming 
in de kosten vaststellen.  

Artikel 25: Commissies ex artikel 25 Wet Gemeenschappelijke Regeling  

1.  Het Algemeen Bestuur kan met het oog op de behartiging van een bepaald belang een 
commissie instellen, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

2.  Het Algemeen Bestuur kan voor de leden van de in dit artikel bedoelde commissies een 
vergoeding voor hun werkzaamheden en/of een tegemoetkoming in de kosten vaststellen.  

Hoofdstuk 9: De directeur  

Artikel 26: Directeur  

1.  Aan het hoofd van de organisatie van Baanbrekers staat de directeur.  
2.  Het Algemeen Bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. 

Voor elke benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in. De directeur kan door 
het Algemeen Bestuur op basis van een detacheringsovereenkomst worden aangetrokken 
middels de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW), waar hij op 
basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is. De arbeidsvoorwaarden en salaris van de 
directeur worden door het bestuur van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Langstraat vastgesteld met inachtneming van de maximering van het salaris, zoals vastgelegd 
in artikel 30 lid 1 van deze regeling. 

3.  De directeur wordt bij ziekte, afwezigheid of schorsing vervangen door een daartoe door het 
Algemeen Bestuur aangewezen plaatsvervangend directeur van Baanbrekers.  

Artikel 27: Taak  

1.  De bestuursorganen en de commissies van Baanbrekers worden bijgestaan door een 
directeur, aan wie in het Dagelijks Bestuur een adviserende stem toekomt. Hij kan 
medewerkers van Baanbrekers aanwijzen, die hem daarin bijstaan.  

2.  De directeur is secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
3.  De directeur is belast met de dagelijkse leiding van Baanbrekers.  
4.  De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een 

directiestatuut.  
5.  De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.  
6.  De directeur is verantwoording schuldig aan het Dagelijks Bestuur.  
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Artikel 28: Machtiging en mandaat  

1. Het Dagelijks Bestuur draagt de bedrijfsvoering en de hem opgedragen uitvoering van  
wettelijke voorschriften in mandaat op aan de directeur.  

2.  In het door het Algemeen Bestuur vast te stellen directiestatuut zoals bedoeld in artikel 27 lid 
4 worden de bevoegdheden van de directeur evenals de wijze waarop het Dagelijks Bestuur 
toeziet op de uitvoering daarvan, nader omschreven.  

3. Het Dagelijks Bestuur stelt met in achtneming van het directiestatuut, uit een oogpunt van 
doelmatig en doeltreffend bestuur en de uitoefening van bevoegdheden binnen de 
organisatie, een mandaat, machtiging- en volmachtbesluit vast.  

4.  Het in lid 1 bedoelde mandaat kan zich niet uitstrekken tot het beschikken op 
bezwaarschriften en tot het instellen van beroep.  

5.  Ten aanzien van de mandatering is het bepaalde in hoofdstuk 10 Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing.  

Hoofdstuk 10:  Medewerkers  

Artikel 29: Onderscheid medewerkers  

Baanbrekers kent de volgende medewerkers:  
1.  Medewerkers met wie ingevolge de Wet sociale werkvoorziening en de daarbij behorende 

regelgeving een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek is aangegaan, genoemd Wsw-medewerkers.  

2.  Medewerkers die met Baanbrekers een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, 
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn aangegaan om in openbare dienst werkzaam te 
zijn, genoemd ambtelijke medewerkers.  

3.  Medewerkers met wie arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek is aangegaan en die tot 1 januari 2004 in het kader van de Wet 
inschakeling werkzoekenden werkzaam zijn, genoemd Wiw-medewerkers.  

4.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat, die 
zijn gedetacheerd bij Baanbrekers, genoemd SBW-medewerkers.  

5.  Medewerkers met een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, lid 1, van Boek 7 van 
het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Fidant, die zijn gedetacheerd bij Baanbrekers, 
genoemd Fidant-medewerkers.  

Artikel 30: Rechtspositie medewerkers  

1.  Op de ambtelijke en Wsw medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben bij 
Baanbrekers zijn door het Algemeen Bestuur collectief vastgestelde 
arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing (resp. de cao Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisatie (cao SGO) en de cao Sociale werkvoorziening (cao Sw)). Het salaris van 
ambtelijke, Wsw-medewerkers en medewerkers gedetacheerd bij Baanbrekers, inclusief het 
salaris van de directeur, bedraagt niet meer dan het maximum dat is vastgesteld op schaal 16 
van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisatie (cao SGO).   

2.  Het Dagelijks Bestuur is belast met het in dienst nemen van, alsook het schorsen en ontslaan 
van medewerkers, het wijzigen van arbeidsovereenkomsten en de uitvoering daarvan en alle 
overige met de arbeidsovereenkomst samenhangende (rechts)handelingen. 

3.  Het Dagelijks Bestuur verleent volmacht en machtiging aan de directeur voor deze 
bevoegdheid als genoemd in het tweede lid. Het Dagelijks Bestuur verleent de directeur de  
bevoegdheid om ondervolmacht(en) en ondermachtiging te verlenen. 
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Hoofdstuk 11:  Financiële bepalingen  

Artikel 31: Organisatie administratie  

1.  De geldmiddelen van Baanbrekers worden afzonderlijk beheerd.  
2.  Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van 

de administratie en het beheer van de vermogenswaarden van Baanbrekers. De regels 
dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.  

3.  De administratie en het beheer, bedoeld in lid 2, worden verricht door de bij de in dat lid 
bedoelde regels aan te wijzen medewerkers. Zij kunnen niet tevens directeur zijn.  

4.  De verordening, bedoeld in lid 2, wordt binnen twee weken na vaststelling door het Dagelijks 
Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

5.  Het Dagelijks Bestuur verstrekt periodiek een bestuursrapportage (Berap) aan het Algemeen 
Bestuur.  

 

Artikel 32: Controle administratie  
1.  Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 212 en 213 Gemeentewet bij verordening 

regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van de 
vermogenswaarden van Baanbrekers. Deze regels dienen onder meer te waarborgen dat de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het beheer worden getoetst.  

2.  De regels bedoeld in lid 1, voorzien in de aanwijzing van één of meer accountants als bedoeld 
in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met het onderzoek van de 
in artikel 37 van deze regeling bedoelde jaarrekening, en met het ter zake uitbrengen van een 
verslag dat behalve bij de verklaring bij de jaarrekening bevindingen bevat over de vraag of 
de administratie en het financiële beheer voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

3.  De verordening als bedoeld in lid 1 wordt binnen twee weken na vaststelling door het 
Dagelijks Bestuur toegezonden aan Gedeputeerde Staten.  

 

Artikel 33: Begrotingsprocedure  
1. Acht weken vóór de aanbieding aan het Algemeen Bestuur zendt het Dagelijks Bestuur de 

opgestelde ontwerpbegroting voor het volgende kalenderjaar aan de raden van de 
deelnemende gemeenten. In de kaderbrief als bedoeld in artikel 5 lid 3, opgesteld vóór 
15 april, zijn de algemene financiële en beleidsmatige kaders hiervoor opgenomen.  

2. De raden van de deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze 
kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. 

3. Het Dagelijks Bestuur zendt uiterlijk 1 juli, de begroting, de opmerkingen van de raden 
van de deelnemende gemeenten en zo nodig een nota van wijzigingen aan het Algemeen 
Bestuur. 

4. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vóór 15 juli vast en zendt terstond afschriften 
aan de besturen van de deelnemende gemeenten. 

5. Het Dagelijks bestuur zendt de vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan 
Gedeputeerde Staten. 

6. Indien de begroting ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten behoeft, wordt na ontvangst van het bericht van goedkeuring of 
onthouding van goedkeuring de raden der deelnemende gemeenten hiervan in kennis 
gesteld.  

7. Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in de voorafgaande 
leden van dit artikel voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.  

8. De artikelen 189 en 208 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  
9. Af- en overschrijvingen op de posten der begroting van uitgaven kunnen geschieden voor 

zover daartoe bij de vaststelling of bij een afzonderlijk besluit door het Algemeen Bestuur 
machtiging is verleend.  
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10. De in lid 2 van dit artikel neergelegde zienswijzeprocedure is niet van toepassing op die 
wijzigingen van de begroting, welke niet leiden tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage.  

11. Jaarlijks worden, uiterlijk 1 maart, in overleg met de deelnemende gemeenten de 
termijnen vastgesteld voor de indiening en toezending van de stukken rekening houdend 
met de wettelijke termijnen.  
 

Artikel 34: Bijdragen van de gemeenten  
1. In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle 

kosten van Baanbrekers.  
2.  Baanbrekers ontvangt het volledige Wsw-budget, de uitkeringskosten, kosten van leningen 

en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld 
in artikel 6 van deze regeling onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen en het re-
integratiedeel uit de integratie-uitkering  voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken 
in het Sociale Domein van het gemeentefonds.    

3. De deelnemende gemeenten betalen maandelijks na ontvangst van de Rijksbijdrage 
(voorschot) deze onverkort door aan Baanbrekers. 

Artikel 35: Garantstelling  

1.  De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat Baanbrekers te allen tijde 
over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen 
voldoen.  

2.  Ingeval uit een deelnemende gemeente in enig kalenderjaar geen Wsw-medewerkers bij 
Baanbrekers werkzaam zijn geweest, is die gemeente niettemin gehouden een nader door 
het Algemeen Bestuur vast te stellen bedrag bij te dragen.  

3.  Het Algemeen Bestuur stelt met betrekking tot de in de vorige leden bedoelde bijdragen 
nadere regels vast.  

4.  Indien het Algemeen Bestuur dit nodig oordeelt, dient het bestuur van elke deelnemende 
gemeente een voorschot op de bijdrage te verstrekken.  

5.  Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een raad van een deelnemende gemeente 
weigert de in lid 1 bedoelde uitgaven op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur 
onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de 
artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.  

 

Artikel 36 Verdeelsleutel  
1. De deelnemende gemeenten dragen op basis van inwonerspercentage per 1 januari van het 

betreffende begrotingsjaar bij aan de kosten van Baanbrekers. Het percentage per 
deelnemende gemeente wordt bepaald door het totaal aantal inwoners van de eigen 
gemeente te delen door het totaal aantal inwoners van de drie deelnemende gemeenten.  

2. De directe kosten bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag en alle extra 
uitvoeringskosten van Baanbrekers, die worden veroorzaakt door gemeentelijk 
bijstandsbeleid dat afwijkt van het gemeenschappelijke beleid, wordt rechtstreeks 
toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt.  

3. De deelnemende gemeenten verbinden zich eerst financieel bij te dragen indien het eigen 
vermogen van de dienst daalt tot onder de 1.2 miljoen euro indien daartoe vanuit 
bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is. In dat geval wordt de verdeelsleutel 
gehanteerd die geldt op 1 januari van het jaar waarover de jaarrekening wordt vastgesteld.  

4. Indien het eigen vermogen structureel stijgt boven het bedrag genoemd in lid 3 kan het 
Algemeen Bestuur besluiten:  
a. dat aan dat batig saldo een specifieke bestemming binnen Baanbrekers wordt gegeven 

voor geoormerkte activiteiten;  
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b. dat het batig saldo wordt verdeeld onder de deelnemende gemeenten volgens de 
verdeelsleutel die geldt op 1 januari van het jaar waarin de jaarrekening waaruit dat 
batig saldo blijkt wordt vastgesteld.  

5. De verdeelsleutel wordt vijf jaar na inwerkingtreding van deze regeling  geëvalueerd. 
 

Artikel 37: Jaarrekening  
1.  Het Dagelijkse Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
2.  Het Algemeen Bestuur onderzoekt de jaarrekening zonder uitstel en stelt de baten en lasten, 

alsmede de berekening conform de vastgestelde systematiek van de door de deelnemende 
gemeenten te betalen bijdragen, vóór 1 juli daaropvolgend vast.  

3.  De vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur tot decharge, behoudens 
later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.  

4.  Een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening wordt onder vermelding van de vastgestelde 
bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de besturen van de deelnemende gemeenten 
toegezonden.  

5.  Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in 
ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking 
heeft, aan Gedeputeerde Staten.  

 

Hoofdstuk 12:  Vergoedingen  

Artikel 38: Vergoeding leden Dagelijks Bestuur  
1.  De leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b ontvangen een 

vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Tevens 
kunnen zij op declaratiebasis een tegemoetkoming in de ten behoeve van Baanbrekers 
gemaakte onkosten met inachtneming van artikel 21 Wet gemeenschappelijke regelingen 
ontvangen.  

2.  Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een vergoedingsregeling vast, waarin de 
tegemoetkoming in de kosten, respectievelijk presentiegelden nader wordt bepaald.  

 

Artikel 38a: Vergoeding leden Algemeen Bestuur  
1. De raadsleden van het Algemeen Bestuur ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van 

de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
2.  De vergoeding wordt gebaseerd op het bedrag dat als maximumvergoeding geldt voor het 

bijwonen van vergaderingen conform de circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijk relaties kenmerk 2020-0000572581 onder 20 voor commissieleden. 

Hoofdstuk 13:  Het archief   

Artikel 39: Archief  
1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg, het toezicht op de bewaring en het beheer van 

de archiefbescheiden van Baanbrekers.  
2. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast betreffende de wijze waarop de in het 

voorgaande lid bedoelde zorg, toezicht en beheer dient te worden verricht. Deze regels 
worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld.  

3.  Bij opheffing van deze gemeenschappelijke regeling worden de archiefbescheiden geplaatst 
in het door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.  

4.  Gedeputeerde Staten oefenen het toezicht uit op de in lid 1 genoemde zorg, toezicht en 
beheer.  



                             13de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  16 
 

Hoofdstuk 14:  Toetreding, uittreding, wijziging, geschillen en opheffing  

Artikel 40: Toetreding, uittreding  

1.  Het bestuur van de gemeente die wenst toe te treden, richt het verzoek ter zake aan het 
Algemeen Bestuur.  

2.  Het Algemeen Bestuur zendt het verzoek als bedoeld in lid 1 binnen drie maanden door aan 
de besturen van de deelnemende gemeenten onder overlegging van zijn advies over de 
toetreding en de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden.  

3.  Toetreding vindt plaats indien twee derde van de raden van de deelnemende gemeenten 
daarmee instemmen.  

4. Elke gemeente kan bij besluit van de raad bepalen dat de deelneming aan de regeling wordt 
opgezegd. 

5.  Van het besluit als bedoeld in het voorgaande lid wordt uiterlijk drie kalendermaanden vóór 
het einde van het kalenderjaar kennisgegeven aan het Algemeen Bestuur.  

6.  Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen evenals de overige gevolgen van de 
uittreding.  

7.  Elk besluit tot toe- of uittreding van een gemeente wordt door het gemeentebestuur van de 
gemeente Waalwijk bekend gemaakt overeenkomstig artikel 46 van deze Regeling.   

8.  De uittreding vindt niet eerder plaats dan op 31 december van het jaar volgend op het jaar 
waarin het Algemeen Bestuur van het besluit genoemd in lid 6 en 7 in kennis is gesteld.  

9.  De financiële verplichtingen, die door de uittreding zijn ontstaan wordt, inclusief de hierdoor 
ontstane verplichtingen inzake het eigen risicodragerschap m.b.t. de uitvoering van 
Werkloosheidswet voor ambtelijke medewerkers, aan de uittredende gemeente in rekening 
gebracht.  

Artikel 41: Wijziging  

1.  De regeling kan worden gewijzigd indien twee derde van de raden van de deelnemende 
gemeenten daartoe besluiten.  

2.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voor het wijzigen van de artikelen 6, 33, 
34, 35, 36, 40 en 41 van deze regeling unanimiteit vereist.  

3.  Voorstellen tot wijziging van de regeling kunnen worden gedaan door het Algemeen Bestuur, 
het Dagelijks Bestuur of één of meer van de deelnemende gemeenten.  

4.  Voorstellen tot wijziging uitgaande van het Algemeen Bestuur worden toegezonden aan de 
deelnemende gemeenten, die binnen dertien weken na ontvangst ter zake een besluit 
nemen en dat direct aan het Algemeen Bestuur mededelen.  

5.  Voorstellen tot wijziging uitgaande van één of meer deelnemende gemeenten worden 
toegezonden aan het Algemeen Bestuur, dat het voorstel met zijn beschouwingen ter zake 
binnen acht weken aan de deelnemende gemeenten doet toekomen, waarna deze 
deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur verder handelen conform het bepaalde 
in het vorige lid van dit artikel.  

6.  Het gemeentebestuur van de gemeente Waalwijk draagt zorg voor bekendmaking als 
bedoeld in artikel 46 van deze Regeling.   

Artikel 42: Geschillen  

1.  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen  
de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het 
geschil voor aan een daarvoor in te stellen geschillencommissie.  

2.  De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt aangewezen door het Algemeen 
Bestuur, niet zijnde een lid van de betrokken gemeente(n), en één lid wordt aangewezen 
door het college van de betrokken gemeente(n). Deze twee leden wijzen gezamenlijk een 
derde lid aan die als voorzitter van de geschillencommissie optreedt.  
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3.  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken bestuursorganen, en zo nodig 
derden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van de aard van het geschil en/of het 
feitencomplex. 

4.  De geschillencommissie brengt in beginsel binnen drie maanden na de start van haar 
werkzaamheden advies uit aan de betrokken bestuursorganen over de mogelijkheden tot 
overeenstemming c.q. oplossing(en) inzake het gerezen geschil.  

5. Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot overeenstemming of een 
oplossing wordt het geschil, inclusief het door de geschillencommissie afgegeven advies, 
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

Artikel 43: Opheffing en liquidatie  

1.  De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkende beslissing van de raden van 
ten minste twee derde van de deelnemende gemeenten.  

2.  Ingeval van opheffing van de regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt 
daarvoor de noodzakelijke regels op, vastgelegd in een liquidatieplan.  

3.  Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de raden van de deelnemende 
gemeenten gehoord hebbende, vastgesteld.  

4.  Het liquidatieplan voorziet in de verplichtingen van de deelnemende gemeenten tot 
deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing en het vereffenen van alle schulden 
van de regeling.  

5.  Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.  
6.  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.  
7.  Van elk besluit tot opheffing zorgt het gemeentebestuur van de gemeente Waalwijk voor 

bekendmaking overeenkomstig artikel 46 van deze Regeling.   
8.  De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in 

functie totdat de liquidatie is voltooid conform artikel 9 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  

Hoofdstuk 15  Externe klachtvoorziening  

Artikel 44: Externe klachtvoorziening  

De Nationale ombudsman is bevoegd tot de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in  
artikel 9:18 lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.  

Hoofdstuk 16:  Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 45: Overgangsbepaling  

1.  Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam 
blijven hun functies vervullen tot de zittingsperiode van de gemeenteraden is beëindigd en in 
de opvolging is voorzien.  

2.  Bij lid 1 moet in acht genomen worden de herijking van de bezetting van het Dagelijks 
Bestuur en het Algemeen Bestuur.  

Artikel 46: Bekendmaking en inwerkingtreding  

1.  Het gemeentebestuur van de gemeente Waalwijk maakt deze regeling in alle deelnemende 
gemeenten bekend in het door het gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad.  
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2.  Baanbrekers voegt in het register, als bedoeld in artikel 136 lid 1 Wet gemeenschappelijke 
regelingen de gegevens toe als bedoeld in artikel 136 lid 2 Wet gemeenschappelijke 
regelingen.  

3.  Baanbrekers draagt namens alle deelnemende gemeenten zorg voor bekendmaking conform 
het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

4.  Wijzigingen van de regeling treden in werking op de dag na bekendmaking als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. 

Artikel 47: Duur van de regeling  

De regeling wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.  

Artikel 48: Citeertitel  

Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling  ‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’.  

Artikel 49: Slotbepaling  

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.  
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Aldus vastgesteld:  

 
Het college van Heusden in zijn vergadering van datum:  ___________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Heusden in zijn vergadering van datum:  ___________________ 
 
 
 
 
 
Het college van Loon op Zand in zijn vergadering van datum: ___________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Loon op Zand in zijn vergadering van datum: _____________________ 
 
 
 
 
 
Het college van Waalwijk in zijn vergadering van datum: ______________________ 
 
de burgemeester,    de secretaris,  
 
 
 
 
De raad van Waalwijk in zijn vergadering van datum:  ______________________ 
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Memorie van Toelichting Gemeenschappelijke Regeling ‘Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers’  

Algemeen  

Baanbrekers startte in 2013 als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en 
inkomen, waarbij de taken die Baanbrekers namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk moest uitvoeren werden vastgelegd in de (12de wijziging) gemeenschappelijke regeling 
uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (hierna: GR). Baanbrekers kwam in 2013 tot stand door een fusie 
van het Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML uitvoeringsorganisatie voor de sociale 
werkvoorziening) en Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD uitvoeringsorganisatie 
voor sociale zaken). Baanbrekers streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke 
participatie van de inwoners van de aan de GR deelnemende gemeenten. De focus ligt daarbij vooral 
op het in beweging komen van talenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zo 
regulier als mogelijk aan het werk te helpen.  

Uitgangspunten bij dit streven zijn dat het welzijn van mensen voorop staat; dat de focus is gericht 
op werk; er aandacht is voor integrale aanpak; in- door- en uitstroom (IDU) het primaire proces is; 
bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkinfrastructuur en vangnet; er wordt geopereerd binnen de 
door de deelnemende gemeenten aangegeven kwalitatieve en financiële kaders; en er sprake is van 
een gemeenschappelijke opdrachtverstrekking aan Baanbrekers door de raden van de deelnemende 
gemeenten, tenzij. ..Belangrijke waarden voor Baanbrekers zijn zelfredzaamheid, duurzame 
samenwerking en sociale innovatie.  

 

Evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers, 
aanleiding voor de 13de wijziging van deze regeling 
 
In de 12de wijziging van de GR overeengekomen eind 2015, is opgenomen dat de financiële 
verdeelsystematiek opgenomen in de regeling betreffende de bijdragen van de drie deelnemende 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de GR 
wordt geëvalueerd. De wens van het dagelijks bestuur van Baanbrekers was om naast de financiële 
verdeelsystematiek ook beleidsmatige aspecten in relatie tot de nieuw vastgestelde koers, en 
bestuurlijke aspecten, in relatie tot meer duidelijkheid over rollen en bevoegdheden van de 
verschillende organen, te gaan evalueren. Deze evaluatie is in 2019-2020 uitgevoerd door 
Berenschot.  
 
Tijdens deze evaluatie is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de bestuurders van de deelnemende 
gemeenten tevreden zijn over de organisatie van Baanbrekers en tevreden zijn over de 
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten in deze regeling. Deelname aan deze regeling 
wordt door de deelnemende gemeenten dan ook niet ter discussie gesteld. De uitgevoerde evaluatie 
is daardoor geen startpunt voor grote veranderingen of oriëntatie elders, maar is gericht op 
actualisatie en verdere verbetering van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten.  
 
De uitkomsten van de uitgevoerde evaluatie door Berenschot zijn medio 2020 gedeeld met de 
besturen van Baanbrekers. Na diverse bestuurlijke sessies in de tweede helft van 2020 is er tussen de 
deelnemende gemeenten overeenstemming bereikt over een aantal leidende principes waaraan de 
regeling in z’n algemeenheid moet voldoen. De financiële verdeelsleutel (artikel 36 van de regeling) 
blijft daarbij ongewijzigd. 
  



                             13de wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers  21 
 

 
Leidende principes  
 
Schaalgrootte 

De schaalgrootte in Langstraatverband lijkt passend en de deelnemende gemeenten staan nog 

steeds achter de keuze om de werkzaamheden op het gebied van werk en inkomen, de 

Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening subregionaal in de Langstraat te organiseren en 

dus bij Baanbrekers te beleggen. Er bestaat een voorkeur voor samenwerking op subregionaal niveau 

en alleen dan op te schalen naar de arbeidsmarktregio als dat noodzakelijk is of meerwaarde 

oplevert. 

 

Financiële armslag 

Los van een eventuele keuze voor een bepaalde financiële verdeelsleutel moet Baanbrekers altijd 

over voldoende middelen beschikken om invulling te kunnen geven aan de afgesproken 

werkzaamheden.  

 

Beleidsmatige en bestuurlijke onderwerpen uit de evaluatie GR Baanbrekers 

Tijdens de evaluatie is een aantal beleidsmatige en bestuurlijke kwesties aan de orde geweest dat  in 

meerdere of mindere mate actualisering van de gemeenschappelijke regeling vergt. Deze zijn: 

 

Rol van het Sociaal Economisch Team (hierna: SET) 

Het SET is een afstemmingsoverleg van beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten en 

Baanbrekers over de beleidsvorming. Het SET heeft tot doel om in goed overleg te bekijken hoe het 

beleid/visie van de deelnemende gemeenten aansluit bij de opdracht die Baanbrekers vanuit de 

raden van de gemeenten heeft ontvangen. Het SET bestaat primair uit beleidsadviseurs sociaal 

domein van de deelnemende gemeenten en Baanbrekers, inclusief de voorzitter, en kan periodiek of 

ad hoc worden uitgebreid met de financiële en/of overige beleidsadviseurs van de deelnemende 

gemeenten en Baanbrekers. Daar het SET geen formeel orgaan is van de gemeenschappelijke 

regeling is ervoor gekozen het SET en de afstemmingsrol van het SET niet te formaliseren in de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Raadslid in Algemeen Bestuur van Baanbrekers 

Gedurende de evaluatieperiode zijn vraagtekens geplaatst bij de mogelijke onverenigbaarheid van 

het zitting hebben als raadslid in het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. In het Algemeen Bestuur 

van 21 september 2020 is geconcludeerd dat het deelnemen aan het Algemeen Bestuur van 

Baanbrekers door raadsleden van de deelnemende gemeenten juist bijdraagt aan de verbinding c.q. 

betrokkenheid van de raden met de gemeenschappelijke regeling en bijdraagt aan de vergroting van 

de sturingsmogelijkheid van de raden. Hierdoor wordt het belang onderstreept van deelname van 

het raadslid aan het Algemeen Bestuur van Baanbrekers. Aanpassing van de gemeenschappelijke 

regeling is hiervoor niet noodzakelijk.  

 

Stemrecht in Dagelijks Bestuur  

Op basis van de 12de wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben alle leden van het 

Dagelijks Bestuur een gelijk stemrecht binnen het Dagelijks Bestuur. Gelet op het verschil in 

bestuurlijke verantwoordelijkheid tussen de leden van het Dagelijks Bestuur die aan een 

gemeenteraad verantwoording af moeten leggen en de externe leden van het Dagelijks Bestuur 

conform artikel 13 lid 1 sub b van de regeling is hierop een nuancering aangebracht. De externe 

leden behouden stemrecht maar in geval van het staken van de stemmen, zijn de stemmen van de 

leden van het Dagelijks Bestuur conform artikel 13 lid 1 sub a van doorslaggevende aard. De 

gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.  
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Planning en procedure 

Behandeling van de 13de gewijzigde gemeenschappelijke regeling door het Algemeen Bestuur is 

voorzien op 13 december 2021. In vervolg daarop wordt de 13de gewijzigde gemeenschappelijke 

regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en de 

raden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 2  

Artikelen 3 tot en met 6 
In dit hoofdstuk zijn het missie, doel en het werkterrein van Baanbrekers aangegeven. Hiervoor is 
aangesloten bij het in december 2018 vastgestelde koersdocument ‘kom in beweging, Baanbrekers 
2.0’.  
 
De raden van de deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integrale strategische 
beleid op de terreinen participatie, activering en re-integratie. Zij vertalen het integrale strategische 
beleid in een opdracht voor Baanbrekers. Het Sociaal Economisch Team (SET) heeft daarbij tot doel 
om als afstemmingsorgaan van beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten en 
beleidsadviseurs van Baanbrekers in goed overleg te bekijken hoe het beleid/visie van de 
deelnemende gemeenten aansluit bij de opdracht die Baanbrekers vanuit de raden van de 
deelnemende gemeenten heeft ontvangen. Deze opdrachtformulering vindt jaarlijks zijn weerslag in 
een kaderbrief en begroting.  
 

De deelnemende gemeenten hebben middels de gemeenschappelijke regeling uitvoeringsorganisatie 

Baanbrekers de ambitie om binnen de sub-regio nadrukkelijk met elkaar op te trekken binnen het 

sociaal economische domein, en alleen dan op te schalen naar de arbeidsmarktregio als dat 

noodzakelijk is of meerwaarde oplevert. Een zoveel als mogelijke integrale aanpak en goede 

samenwerking binnen de keten staat daarbij voorop. 
 
Een aantal basistaken en bevoegdheden wordt door de deelnemende gemeenten overgedragen aan 
Baanbrekers. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat de deelnemende gemeenten 
zogenaamde pluspakket-taken over kunnen dragen aan Baanbrekers en hierover met Baanbrekers 
vervolgens afzonderlijke afspraken maken.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 4 
Artikelen 8  tot en met 12 
Conform de Wet dualisering gemeentebestuur en de Wet dualisering gemeentelijke 
medebewindsbevoegdheden wordt het Algemeen Bestuur van deze regeling bemenst met zes leden 
van het Dagelijks Bestuur, namelijk twee van iedere deelnemende gemeente. Dit doet recht aan het 
duale uitgangspunt. Door aan het Algemeen Bestuur zes raadsleden, twee van iedere deelnemende 
gemeente, toe te voegen, is er sprake van een zogenaamd ‘gemengd model’ qua 
gemeenschappelijke regeling.  
 
De deelname van het raadslid aan het Algemeen Bestuur van deze regeling is in de evaluatie 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. Geconstateerd is dat deelname van het raadslid aan het Algemeen 
Bestuur bijdraagt aan de verbinding c.q. betrokkenheid van de raden met de regeling, en bijdraagt 
aan de vergroting van de sturingsmogelijkheid van de raden. Hierdoor wordt het belang van deze 
deelname onderstreept, buiten dat vanwege de sociaal-maatschappelijke, economische impact en 
het democratische gehalte is gekozen voor deelname van het raadslid aan het Algemeen Bestuur.  
 
Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling en heeft in het 
kader van deze regeling kaderstellende, verordenende en controlerende bevoegdheden. Het 
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Algemeen Bestuur kan bevoegdheden delegeren of mandateren aan het Dagelijks Bestuur. Deze 
methodiek sluit aan bij het duale stelsel en het systeem van de Gemeentewet.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 5 
Artikelen 13 tot en met 15 
Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben een gelijk stemrecht binnen het Dagelijks Bestuur. Gelet 
op het verschil in bestuurlijke verantwoordelijkheid tussen de leden van het Dagelijks Bestuur die aan 
een gemeenteraad verantwoording af moeten leggen, en de externe leden van het Dagelijks Bestuur 
conform artikel 13 lid 1 sub b van de regeling, is hierop een nuancering aangebracht. De externe 
leden behouden stemrecht, maar in geval van het staken van de stemmen, zijn de stemmen van de 
leden van het Dagelijks Bestuur conform artikel 13 lid 1 sub a van doorslaggevende aard. 
 
Het lidmaatschap van de leden van het Dagelijks Bestuur genoemd in artikel 13 lid 1 sub b eindigt, 
i.t.t. het lidmaatschap van de leden genoemd in artikel 13 lid 1 sub a, middels een hiervoor opgesteld 
rooster van aftreding. Er is gekozen voor een rooster van aftreding ter voorkoming van gelijktijdige 
aftreding van alle leden van het Dagelijks Bestuur, waardoor de algehele kennis en deskundigheid, en 
de opgebouwde historie hierdoor niet in één keer verdwijnt in het Dagelijks Bestuur. 
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 6 
Artikelen 17  tot en met 21  
De raadsleden die zitting hebben in het Algemeen Bestuur vormen de verbindende schakel met de 

raad van de deelnemende gemeente en dienen in deze de rol als ‘verbinder’ goed in te vullen. 

Raadsleden kunnen daarbij leren van elkaar en van elkaars handelswijze in deze. Zij dienen de raad 

goed te informeren, zodat deze hun kaderstellende, verordenende en controlerende taak kunnen 

uitoefenen.  

Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 9  

Artikelen 26 tot en met 28 
In dit hoofdstuk is opgenomen, dat de directeur de secretariaatsfunctie voor het Algemeen en 
Dagelijks bestuur vervult. Dit betekent dat de directeur zorgt voor de voorbereidingen van de 
vergaderingen, de verslaglegging e.d. Hiervoor kan hij uiteraard ook andere functionarissen inzetten. 
De directeur neemt als adviseur van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur deel aan de 
vergaderingen. Daarmee is de directeur geen lid van deze besturen en draagt geen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. De directeur ondertekent de stukken van de besturen mede ‘als secretaris’.  
 
Er is gekozen voor een zo ruim mogelijke overdracht van bevoegdheden aan de directeur ten aanzien 
van de bedrijfsvoering en de uitvoering van wettelijke voorschriften. Uitwerking hiervan vindt plaats 
op basis van een directiestatuut en het mandaat-, machtigings- en volmachtregister.  
 
Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 10  
Artikelen 29 en 30 
Baanbrekers kent verschillende groepen van medewerkers waarop verschillende 
rechtspositieregelingen en/of arbeidsvoorwaardenregelingen van toepassing zijn. Sinds 1 januari 
2020 hebben, op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), ook ambtelijke 
medewerkers een privaatrechtelijk arbeidsovereenkomst op basis van artikel 610 lid 1 van boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek bij Baanbrekers. Daarnaast is de regeling vanaf 1 januari 2020 
aangesloten bij de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen en 
volgen de ambtelijke medewerkers de cao voor de Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao 
SGO).   
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Op basis van dit artikel heeft de directeur als integraal manager en eindverantwoordelijke voor de 
uitvoeringsorganisatie de bevoegdheid tot het aannemen, schorsen en ontslaan van medewerkers. 
Omdat voor deze bevoegdheid een volmacht verstrekt is aan de directeur blijft het Dagelijks Bestuur 
bevoegd de bevoegdheid waar de volmacht betrekking op heeft uit te oefenen en kan het Dagelijks 
Bestuur te allen tijde de volmacht intrekken.  
 

Toelichting op diverse artikelen in Hoofdstuk 11 

Artikelen 31 tot en met 37 
In dit hoofdstuk is bepaald dat de uitvoeringsorganisatie beschikt over een eigen vermogen van 1.2 
miljoen euro als buffer om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Wanneer in enig boekjaar 
een groter eigen vermogen ontstaat, kan dit bestemd worden om eventuele toekomstige tekorten 
(deels) te dichten. Ook kan besloten worden het geld niet te bestemmen en aan de gemeenten uit te 
keren.  
 
De methode voor de financiële verdeelsleutel wordt vijf  jaar na inwerkingtreding van deze regeling 
geëvalueerd. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven is het mogelijk om de 
verdeelsystematiek tussentijds te evalueren. 
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Voorstel inzake 
 

Instellen bestemmingsreserve herhuisvesting (en verwerken van financiële 
mutaties a.g.v. besluit tot herhuisvesting)  

Steller N.H. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

A. van Oudheusden 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 13 december 2021  

Beslispunten 
 

1. Instemmen met het instellen van de reserve herhuisvesting tot aan het 
moment dat het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt; 

2. Alle in het voorstel genoemde financiële mutaties die het gevolg zijn van 
het besluit tot herhuisvesting via deze reserve laten lopen; 

3. Geen groot (planmatig) onderhoud meer uitvoeren voor de bestaande 
gebouwen, en de onderhoudsvoorziening per ultimo 2021 laten 
vrijvallen; 

4. Daartoe vast te stellen de vierde begrotingswijziging 2021. 

Financiële 
gevolgen 

Met het voorstel wordt uitvoering gegeven aan de financiële kaders van het AB 
besluit van 18 oktober 2021 en worden fluctuaties in de exploitatielasten 
gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 voorkomen.  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

19 november 
2021 

N. Burg BDO accountants  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

13 december 
2021 
 

Vastgesteld: 
 
 
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 besluit E. Assmann 

Anders nvt  

 
 

Nadere informatie: 
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Inleiding 
Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur een positief besluit genomen over de herhuisvesting 
van Baanbrekers.  De financiële kaders die het algemeen bestuur heeft aangegeven zijn als volgt: 
 
Bruto investering (inclusief ENG bouwen)                                                         € 27.814.000 
 
Af: opbrengst verkoop gebouwen                 € 2.805.000 
Overige inbreng vrijgevallen middelen            1.081.000 
                                                                                                                                        3.886.000 
Netto-investering                                                                                                   € 23.928.000 
 
Daarbij is ervan uitgegaan dat gebouw 1 op termijn wordt gesloopt, en dat de gebouwen 2,3 en 4 ná 
oplevering van de nieuwbouw worden verkocht.  Voor de gebouwen is een onderhoudsvoorziening 
aanwezig die op enig moment kan vrijvallen.  
 
Financiële transacties 
Het besluit tot vernieuwbouw heeft een aantal financiële transacties tot gevolg. Deze transacties doen 
zich voor in verschillende boekjaren, en zouden dus fluctuaties in de jaarlijkse exploitatielasten en -
baten veroorzaken. Met de huidige financieringssystematiek zou dat betekenen dat de gemeenten 
het ene jaar een voordeel gepresenteerd krijgen, en een volgend jaar weer moeten bijpassen. 
Besloten is echter dat de resultante van het totaal van de transacties wordt ingezet voor de 
herhuisvesting.  
Daarom dienen de posten via een bestemmingsreserve te lopen. Vanaf het jaar 2021 tot en met het 
jaar van de oplevering van de nieuwbouw, zullen de lasten en baten voortvloeiend uit de diverse 
transacties via deze reserve lopen. Na oplevering van de nieuwbouw wordt het saldo van de reserve 
in mindering gebracht op het bruto investeringsbedrag. 
 
1.Sloop van gebouw 1 
Bij sloop van een gebouw vindt kapitaalvernietiging plaats. De resterende boekwaarde moet in één 
keer worden afgeschreven. De boekwaarde van de opstallen zal als éénmalig verlies genomen moeten 
worden.  De boekwaarde bedraagt per ultimo 2021 € 1.245.773.  
 
 2.Verkoop van de gebouwen 2,3,4 
Zodra de panden verkocht gaan worden, is het verplicht de panden af te waarderen tot de geschatte 
verkoopwaarde.  Op dit moment is de verkoopwaarde volgens de taxatie van de makelaar hoger dan 
de boekwaarde. Zolang de verkoop nog niet definitief geregeld is, zal jaarlijks een nieuwe schatting 
van de verkoopwaarde gemaakt moeten worden, en moet de afwaardering herijkt worden. Zolang de 
geschatte verkoopwaarde hoger is dan de actuele boekwaarde, vindt er geen financiële transactie 
plaats. Een eventuele boekwinst wordt pas genomen als de verkoop daadwerkelijk gerealiseerd is.   
 
3.Vrijval van de onderhoudsvoorziening 
Voor de panden is een meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) opgesteld. Als het voornemen tot sloop 
c.q. verkoop definitief is, is er geen noodzaak meer om het planmatig onderhoud zoals dat in het 
DMJOP is opgenomen, ook daadwerkelijk uit te voeren. Er zal alleen noodzakelijk regulier onderhoud 
worden gepleegd, waarvoor binnen de begroting posten zijn opgenomen. 
Dit betekent dat de onderhoudsvoorziening vrijvalt en er de komende jaren ook geen stortingen meer 
in de voorziening worden gedaan. Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het 
opheffen van de onderhoudsvoorziening. Het saldo van de voorziening bedraagt per ultimo 2021 
€ 1.475.000. Vanaf 2026 wordt voor het nieuwe gebouw weer een onderhoudsvoorziening ingesteld.  
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4.Besparingen op afschrijvingskosten en besparing op storting in onderhoudsvoorziening 
Als de boekwaarde van een gebouw in één keer als verlies wordt genomen, dan is het vanzelfsprekend 
dat de jaren daarop geen afschrijving meer plaatsvindt, en er dus besparingen ingeboekt kunnen 
worden.  
Voor de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening geldt hetzelfde. Immers, de voorziening valt 
vrij, en wordt de jaren daarop niet meer gevoed. Voor de boekjaren 2022 tot en met 2025 levert dit 
jaarlijks een voordeel op van € 342.500.  
 
De resultante van bovengenoemde financiële transacties heeft tot gevolg dat bij oplevering van de 
nieuwbouw (en na verkoop van de panden 2,3,4) er een positief saldo van afgerond € 3.9 miljoen 
beschikbaar is, dat conform de besluitvorming van het AB wordt aangewend om een deel van de 
investering af te dekken.  
 
Verwerking in de opeenvolgende boekjaren 
In de bijlage zijn de diverse transacties inzichtelijk gemaakt. Per boekjaar kan daarop nog het volgende 
worden toegelicht.  
 
2021 
Per ultimo 2021 vinden twee financiële transacties plaats. Enerzijds de afwaardering van de 
boekwaarde van pand 1, en anderzijds de vrijval van de onderhoudsvoorziening. Het positieve 
resultaat van deze twee mutaties ad € 229.227 (€ 1.475.000 -/- € 1.245.773) wordt gestort in de nieuw 
te vormen reserve herhuisvesting. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur om deze reserve 
in te stellen. De financiële transacties zijn verwerkt in de vierde begrotingswijziging 2021 die aan het 
algemeen bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd.  
 
2022 
Omdat er niet meer gestort wordt in de onderhoudsvoorziening, en de afschrijvingskosten van 
gebouw 1 zijn komen te vervallen, kan de besparing (€342.500 + €149.386) in de reserve 
herhuisvesting worden gestort. Bij de bijstelling van de begroting 2022, die in januari 2022 aan het 
algemeen bestuur wordt voorgelegd, zullen deze mutaties worden verwerkt.  
 
2023 en volgende jaren 
De mutaties voor 2023 en verder worden in de nog op te stellen begrotingen verwerkt, conform de 
bedragen zoals opgenomen in de bijlage.  
 
De verwachting is dat in de loop van 2025 het nieuwe pand wordt opgeleverd. Eind 2025 zal de 
opgebouwde reserve herhuisvesting worden ingezet als dekking voor de bruto investering. 
 
Zoals in de inleiding is aangegeven is uitgegaan van een totale reserve van € 3.886.000. Op basis van 
de beschikbare financiële informatie is de verwachting dat dit bedrag gerealiseerd kan worden. De 
enige nog onzekere post daarin is de opbrengst verkoop gebouwen ad € 2.805.000.  

Implementatie en 
communicatie 

Datum/N.V.T. 

Bijlage(n) 1. Overzicht financiële transacties herhuisvesting 
2. 2021 begrotingswijziging 4 

 
 
 



 

Overzicht financiële transacties herhuisvesting 2021-2025

2021 Afwaardering boekwaarde ultimo 2021 gebouw 1 -1.245.773

2021 vrijval van de onderhoudsvoorziening per 31-12-2021 1.475.000

reserve per ultimo 2021 229.227

2022 Besparing storting DMJOP 342.500

2022 besparing afschrijvingskosten gebouw 1 149.386

reserves per ultimo 2022 721.113

2023 Besparing storting DMJOP 342.500

2023 besparing afschrijvingskosten gebouw 1 148.562

reserve per ultimo 2023 1.212.175

2024 besparing storting DMJOP 342.500

2024 besparing afschrijvingskosten gebouw 1 130.204

reserve per ultimo 2024 1.684.879

2025 besparing storting DMJOP 342.500

2025 besparing afschrijvingskosten gebouw 1 118.151

2025 boekwaarde gebouwen 2,3,4 -605.640

2025 boekwaarde gronden en terreinen gebouwen 2,3,4 -415.744

opbrengst verkopen 2.805.000

reserve ultimo 2025 3.929.146



Vierde begrotingswijziging 2021  
 
De vierde begrotingswijziging 2021 van Baanbrekers behoort bij het besluit tot instellen van de 
bestemmingsreserve herhuisvesting zoals dat op 13 december 2021 door het algemeen bestuur is 
vastgesteld. 
 
 

 
 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 13 december 
2021. 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
Secretaris       voorzitter 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

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

3e wijziging

4e 

Begrotingswijziging

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

4e wijziging

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 4.360 4.393 0 4.393

DP2: Leerwerkstructuur 12.595 11.970 0 11.970

DP3: Inkomensondersteuning 26.649 31.360 0 31.360

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 270 30 0 30

Totaal lasten deelprogramma's 43.874 47.753 0 47.753

Overhead 7.092 7.383 1.246 8.628

Totaal lasten 50.965 55.136 1.246 56.381

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 776 990 0 990

DP2: Leerwerkstructuur 12.911 11.740 0 11.740

DP3: Inkomensondersteuning 29.490 33.259 0 33.259

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 7.251 7.411 1.475 8.886

Totaal baten 50.429 53.399 1.475 54.874

Saldo van lasten en baten -537 -1.736 229 -1.507

Af: storting reserve 

......herhuisvesting 0 0 -1.475 -1.475

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 537 0 1.246 1.246

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 537 478 0 478

Bij: onttrekking algemene reserve 

...(dekking negatief resultaat / Tozo) 0 524 0 524

Bij: onttrekking 

….…vakantiegeldverplichting 0 25 0 25

Resultaat 0 -709 0 -709
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Voorstel inzake 
 

Vergaderplanning DB en AB van Baanbrekers 2022 

Steller Conny Kleijssen 

Verantwoorde-
lijk manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  13 december 2021 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd: 
▪ Het concept van de vergaderplanning voor het DB en AB over het jaar 

2022 vast te stellen; 
▪ Het advies over te nemen dat de namen van de nieuwe bestuursleden 

en plaatsvervangende bestuursleden van Baanbrekers z.s.m. na de 
installatie van de nieuwe raden en colleges van de gemeenten aan 
Baanbrekers bekend worden gemaakt.  
 

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.    

Besluitvorming: 
 datum advies/besluit 

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

N.v.t.  

Besluit van AB  13 december 
2021 

Vaststellen/aangehouden/afgewezen: 
 
 
 
 
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 Ja E. Assmann 

Anders Ja, griffies J. van Ravensbergen  
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Nadere informatie: 
Korte samenvatting  (als stuk > 3 A4) of integraal voorstel (als max 3 A4) 
 

Aanleiding 
 
Jaarlijks wordt in afstemming met de raadskalenders van de drie gemeenten de vergaderplanning 
voor de besturen van Baanbrekers opgesteld. Hierbij wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden 
met de wettelijke termijnen waaraan Baanbrekers gehouden is m.b.t. de producten uit de P&C 
cyclus, de data van de raadsvergaderingen van de drie gemeenten en met de vakantieperioden.  
 
Voor 2022 zijn weer twee zogenaamde ‘opiniërende DB vergaderingen’ gepland. Op ad hoc basis 
kunnen er meerdere worden gepland als hieraan behoefte is vanuit het DB om als 
verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering van Baanbrekers op deze wijze bij bepaalde 
onderwerpen al meer aan de voorkant betrokken te kunnen zijn. In de AB vergaderingen is het de 
bedoeling dat er meer ruimte en gelegenheid is, om voorafgaand aan het formele deel van de 
vergadering over een bepaald thema en/of onderwerp van gedachten te wisselen of deskundigen 
om een bepaalde toelichting op een onderwerp te vragen. 
 
Het jaar 2022 wordt daarnaast een bijzonder jaar daar er op 16 maart a.s. gemeenteraads-
verkiezingen plaatsvinden. Dit zal gevolgen hebben voor de samenstelling van de besturen van 
Baanbrekers. Ter voorkoming van een eventueel bestuurlijk vacuüm, zeker gezien de termijnen 
voor de P&C producten die aan het bestuur moeten worden voorgelegd, wordt hierbij aan de 3 
gemeenten nadrukkelijk geadviseerd om tegelijkertijd met de benoeming van nieuwe raadsleden 
(resp. op 22-23 en 24 maart 2022) z.s.m. de (plv) DB en (plv) AB leden van Baanbrekers aan te 
wijzen, en hierover via de griffies Baanbrekers spoedig te informeren via het mailadres: 
connykleijssen@baanbrekers.org  
 
Op basis van artikel 14 lid 2 van de GR Baanbrekers blijft het DB waarnemend in functie tot het 
moment dat het AB in geheel nieuwe samenstelling nieuwe leden voor het DB heeft aangewezen. 
Het lidmaatschap van het AB eindigt conform artikel 9 lid 1 sub d van de GR Baanbrekers op het 
moment dat de zittingsperiode van de gemeenteraad afloopt. Op basis van artikel 45 lid 1 van de 
GR Baanbrekers blijft ook het AB van Baanbrekers in functie totdat in de opvolging van het AB is 
voorzien. In dat kader wordt van de AB leden gevraagd of ze hierin hun verantwoordelijkheid 
nemen.   
 
Wat betreft de voorgestelde vergaderplanning zijn de opgenomen vetgedrukte data de data waarop 
de bestuursvergaderingen daadwerkelijk worden gehouden. De andere opgenomen data zijn de 
verzenddata, oftewel de data waarop de bestuursleden de bestuursdocumenten ontvangen.  
 
Hierbij wordt u gevraagd deze bijgevoegde vergaderplanning 2022 vast te stellen. 
  

Implementatie en 
communicatie 

De vergaderplanning 2022 wordt na vaststelling gecommuniceerd met de 
griffies van de 3 gemeenten en wordt geplaatst op het intranet en de 
website van Baanbrekers. 
 

Bijlage(n) ▪ Vergaderplanning 2022 DB en AB Baanbrekers 

 

mailto:connykleijssen@baanbrekers.org


CONCEPT VERGADERPLANNING 2022 DB en AB BAANBREKERS

Maand DB voorstel AB voorstel Attentiepunten Onderwerpen

1 14-1-2022 Besluitvorming

21-1-2022 Geactualiseerde begroting 2022

21-1-2022

31-1-2022

2 18-2-2022 Opiniërende vergadering

25-2-2022

-

-

Opiniërende vergadering

3 -

7-3-2022 - inrichten van de rechtmatigheidsverantwoording

Besluitvorming

3 18-3-2022

25-3-2022 - voorlopige jaarstukken 2021

25-3-2022 - ontwerpbegroting 2023

4 4-4-2022 moet voor 15 april => verzoek zienswijze Raden

5 13-5-2022 besluitvorming

20-5-2022

20-5-2022 uiterlijk 15-7 naar GS Vaststellen jaarstukken 2021 afhankelijk van tijdige benoeming AB leden,

30-5-2022 Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2022 eventueel doorschuiven naar 4 juli 2022

6 17-6-2022 Besluitvorming

24-6-2022 - 1e Berap 2022 (na 4 maanden, t/m april)

24-6-2022 moet voor 15 juli - vaststellen begroting 2023

4-7-2022 uiterlijk 1-8 naar GS

7

8

9 16-9-2022 Opiniërende vergadering

23-9-2022

-

-

10 14-10-2022 Besluitvorming

21-10-2022 - 2e Berap 2022 (na 8 maanden, t/m augustus)

21-10-2022

31-10-2022

11

2-12-2022 Besluitvorming

12 9-12-2022 - Kaderbrief 2024

9-12-2022

19-12-2022

cursieve data zijn de verzenddata voor de stukken
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Voorstel inzake 
 

 Managementletter 2021 

Steller N.H. Burg 

Verantwoor-
delijk manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 13 december 2021 

Beslispunten 1. Kennisnemen van de managementletter 2021   

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen 
 

24-11-2021 A. van 
Oudheusden, E. 
van Agt 

S. Aichi, N. van Engelen (BDO)  

Besluitvorming: 
 Datum advies/besluit 

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

Nvt  

Besluit van AB 
 

Datum 
13 december 
2021 

kennisnemen/ingestemd: 
 
 
 
 
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 besluit E. Assmann 

Anders n.v.t.  
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Nadere informatie: 
 
Aanleiding  
Onze accountant, BDO Audit & Assurance B.V. heeft in het najaar 2021 (vanaf week 38) de interim-
controle uitgevoerd. De resultaten van deze controle zijn op 24 november 2021 met de directeur en 
de manager bedrijfsvoering besproken, en onze reactie op de bevindingen zijn in bijgaande 
managementletter (versie  3-12-2021, definitief) opgenomen.  
 
De accountant meldt een aantal algemene ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maar zoomt 
uiteraard ook in op de ontwikkelingen die plaatsvinden in onze organisatie.  
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 december 2021 heeft BDO de bevindingen nader 

toegelicht en heeft het bestuur met de accountant hierover van gedachten gewisseld. 

 

Algemeen  

In het rapport geeft BDO haar bevindingen en adviezen op meerdere bedrijfsvoeringaspecten van 

onze organisatie. In een groot deel van de adviezen kunnen wij ons vinden, en we zullen sturen op 

opvolging daarvan. Onze reacties zijn zoveel als mogelijk verwerkt in het rapport (bijlage A).  

Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.  

 

Rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2022 

Het is nog niet 100% zeker, maar de verwachting is dat vanaf 2022 de rechtmatigheids-

verantwoording een taak wordt van het (dagelijks) bestuur, en dat de rol van de accountant hierin 

beperkter/anders wordt. Met BDO wordt de afspraak gemaakt dat zij conform voorstel 

vergaderplanning van het bestuur op 7 maart 2022 voor ons algemeen bestuur hierover in een extra 

ingelaste opiniërende vergadering een presentatie komen geven.  

 

Conclusie 
De Interimcontrole is dit jaar tijdig uitgevoerd. Een (intern) plan van aanpak/follow up moet nog 
worden opgesteld en door het MT worden geaccordeerd.  
BDO zal uiteraard ook de jaarrekening 2021 controleren. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 moet 
de dienstverlening opnieuw worden aanbesteed. Hiervoor zal een Europees aanbestedingstraject 
doorlopen moeten worden. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels opgestart. 

 

Implementatie en 
communicatie 

NVT 

Bijlage(n) Managementletter BDO  
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1 INLEIDING 

Een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van mensen. Iedereen die kan, moet meedoen 

aan de samenleving. Liefst via betaald werk. Daarvoor zijn mensen zelf verantwoordelijk. Gaat dat 

niet vanzelf, dan mogen zij vertrouwen op de overheid voor steun. Op het gebied van werk en 

inkomen is dat onder andere het bieden van een (tijdelijk) inkomen, begeleiding naar werk en het 

bieden van (tijdelijke) werkgelegenheid.  

Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet. 

Baanbrekers voert deze taken uit voor de gemeente Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Dat doen 

we voor de mensen die behoren tot de doelgroep van deze wetten. We leggen daarbij de focus op het 

zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We 

blijven het werk doen dat de gemeenten van ons gewend zijn: het verstrekken van een (tijdelijk) 

inkomen in de vorm van een uitkering, het toezien op de rechtmatigheid van de uitkering, het 

begeleiden van de doelgroep van de Participatiewet naar betaald werk en het bieden van (tijdelijke) 

werkplekken aan de doelgroep van de Participatiewet en de Wsw. 

 

De kaderbrief  

Met deze kaderbrief 2023 formuleert Baanbrekers tijdig de kaders die nodig zijn om de begroting 2023 

op te stellen. Om te komen tot deze kaderbrief voerden we onder andere overleg met de leden van 

het Sociaal-Economisch Team (SET) van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

Volgens de wetgeving voor gemeenschappelijke regelingen moet Baanbrekers voor 1 augustus de 

begroting voor het daaropvolgende jaar aan de toezichthouder (de provincie Noord-Brabant) 

verzenden. Om op tijd over een vastgestelde begroting 2023 te beschikken, moet het dagelijks bestuur 

de ontwerpbegroting 2023 uiterlijk 25 maart 2022 aan de raden van de drie deelnemers en het 

algemeen bestuur toesturen. 

Het dagelijks bestuur dient voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting 

van toepassing is, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de drie 

deelnemende gemeenten te zenden. Om hieraan te voldoen, is deze kaderbrief opgesteld. 

 

Leeswijzer 

In paragraaf 2 beschrijven we wat Baanbrekers nu al doet, voor wie we dat doen en welke 

uitgangspunten we daarbij gebruiken. In paragraaf 3 beschrijven we de relevante ontwikkelingen en 

laten we zien welke accenten we gaan leggen. Tot slot worden in paragraaf 4 de plannen en 

ontwikkelingen zo veel mogelijk vertaald in financiële consequentie voor de begroting.  
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2 ONZE WERKWIJZE 

Baanbrekers voert de taken uit die horen bij de volgende wetten, regelingen en besluiten. 

• Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) 

• Participatiewet  

• Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ 2004) 

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 

Waar we in deze kaderbrief spreken over Participatiewet, wordt ook de BBZ, IOAW en IOAZ bedoeld.  

 

Onze doelgroep  

Baanbrekers is er voor de inwoners die behoren tot de doelgroep van de Wsw en Participatiewet. Het 

gaat dan om de volgende personen.    

• Werkenden met een Wsw-indicatie   

• Uitkeringsgerechtigden  

• Niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers1) 

• Werkenden met een indicatie banenafspraak 

• Werkenden met een indicatie beschut werk  

Sinds 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de Wsw.  

 

Onze taken  

Voor de drie gemeenten voeren we de basisdienstverlening uit die voortkomt uit de Wsw en de 
Participatiewet.    

• Het verstrekken van een (tijdelijk) inkomen in de vorm van een uitkering.  

• Het toezien op de rechtmatigheid van deze uitkering. 

• Het begeleiden van de doelgroep Participatiewet naar betaald werk. 

• Het bieden van (tijdelijke) werkgelegenheid. 

Naast de basisdienstverlening, voeren we de volgende plustaken uit. 

• Bijzondere bijstand (gemeente Heusden, Loon op Zand, Waalwijk) 

• Heusdens Interventieteam (HIT), (gemeente Heusden) 

• Bestuurlijk interventieteam (BIT), (gemeente Heusden) 

• Wet Inburgering (gemeente Heusden, Waalwijk) 

In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt vastgelegd op welke manier en onder welke 

voorwaarden een plustaak wordt uitgevoerd.  

  

                                                           
1 Een persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die geen recht heeft op een uitkering (Participatiewet, 
WW, Wajong, WIA, ANW of een vergelijkbare regeling) maar wel als werkloze werkzoekende staat geregistreerd 
bij het UWV.  
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Onze uitgangspunten  

Uiteraard voeren we de basisdienstverlening uit zoals staat beschreven in de wet. Daarnaast gelden 
de acht uitgangspunten die met de gemeenten zijn afgesproken en zijn vastgelegd in ons 
koersdocument2. De taken geven weer wat wij doen, de uitgangspunten geven weer hoe we dat doen. 
Zo laten we onze dienstverlening aansluiten bij het lokale gemeentelijke beleid. Het gaat om de 
volgende uitgangspunten.  

1. Zo regulier als mogelijk werken 

We begeleiden de doelgroep naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk. Het liefst bij een reguliere 

werkgever. Hierbij gaat het om mensen die dit kunnen, en voor wie een werkplek buiten Baanbrekers 

ook geschikt is te maken. Bijvoorbeeld vanwege een indicatie Wsw, beschut werk of doelgroep 

banenafspraak. Lukt dat niet, of niet meer, dan biedt Baanbrekers ook (tijdelijke) werkplekken aan.  

2. Welzijn van mensen staat voorop  

Bij het zo regulier als mogelijk aan het werk helpen van de doelgroep blijft het welzijn van mensen 

voorop staan. Dit betekent onder meer dat we een goede diagnose, voldoende ondersteuning en nazorg 

bieden. Bij een indicatie Wsw, beschut werk of doelgroep banenafspraak stemmen we die daarop af.   

Het accent komt nog meer te liggen op het welzijn van de mens en de kwaliteit van de dienstverlening.  

3. Focus op werk 

Baanbrekers richt zich op arbeidsre-integratie. Dit betekent een afbakening van de werkvelden ‘Werk’ 

en ’Zorg en Welzijn’. Baanbrekers richt zich op trajecten naar Werk en de gemeenten op trajecten 

gericht op Zorg en Welzijn. In overleg met de gemeente verwijzen wij uitkeringsgerechtigden die (nog) 

niet in aanmerking komen voor een traject gericht op betaald werk, naar de juiste lokale partner. We 

blijven de kansen op werk monitoren op een manier die past bij de persoonlijke situatie.  

4. Aandacht voor integrale aanpak  

Oplossingen bieden die aansluiten bij de primaire oorzaak van de problematiek en zo voorkomen dat 

problemen groter worden. Dat is in het kort wat bedoeld wordt met een integrale aanpak3. Daarvoor 

moeten regels met gezond boeren verstand worden toegepast. De ruimte die er is, moet gebruikt 

worden. De (gemeentelijke) dienstverleners rondom één inwoner moeten met een brede blik naar die 

inwoner kijken en voor de andere partners een signaalfunctie vervullen. Dat vraagt om kennis van 

elkaars werkveld en structureel contact tussen de partners.  

5. Instroom, doorstroom, uitstroom als primair proces 

Het primaire proces van Baanbrekers is het proces van instroom, doorstroom en uitstroom (IDU). Alles 

wat we doen, staat in dienst van dit proces: het begeleiden van de doelgroep naar zo regulier en 

duurzaam mogelijk werk binnen of buiten de muren van Baanbrekers en het verstrekken van een 

tijdelijk inkomen in de vorm van een uitkering. Als gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor Werk & 

Inkomen en Wsw heeft Baanbrekers daarvoor alle processtappen in eigen huis. De schaalgrootte van 

de Langstraat blijkt voor onze dienstverlening een goede te zijn. Daarmee kunnen we met de 

gemeenten aan alle knoppen draaien om de gewenste kwaliteit en effectiviteit te organiseren.  

                                                           
2 Koersdocument Baanbrekers (29 november 2018) 
3 Er zijn oplossingsrichtingen benoemd die door de gemeenten en Baanbrekers geïmplementeerd worden. 
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6. Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet 

De werkgelegenheid die Baanbrekers voor de doelgroep organiseert (bedrijfsmatige activiteiten) is 

ondersteunend aan het primair proces IDU. Daarmee bieden wij tijdelijke werkplekken als opstap naar 

zo regulier mogelijk werk (leerwerkstructuur) en structurele werkplekken (vangnet) voor onder andere 

personen met een indicatie beschut werk of Wsw. De structurele werkplekken kunnen via detachering 

ook bij reguliere werkgevers georganiseerd worden. 

7. Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders  

De kwaliteit van dienstverlening van Baanbrekers in relatie tot de opdracht van de gemeenten staat 

voorop. Echter, zowel aan deze kwaliteit als aan de bijbehorende financiële middelen worden grenzen 

gesteld. Het is aan Baanbrekers om binnen deze door de gemeenten aangegeven financiële en 

kwalitatieve kaders te opereren.  

8. Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  

Voorop blijft staan dat de opdrachtverstrekking(en) aan Baanbrekers door de gemeenten 
gemeenschappelijk plaatsvindt. Dit ook in verband met de hieraan verbonden kosten en efficiency in 
de uitvoering. Echter, indien er bij de gemeenten behoefte bestaat aan differentiatie om meer inhoud 
te kunnen geven aan de eigen lokale keuzes, kan een afzonderlijke opdracht aan Baanbrekers worden 
gegeven. De eerder genoemde plustaken op basis van een DVO vallen hieronder.  

 

 

In de volgende paragraaf geven we aan de hand van de relevante ontwikkelingen weer welke accenten 
we gaan leggen in onze dienstverlening.  
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3 ACCENTEN EN ONTWIKKELINGEN  

In voorgaande paragraaf hebben we beschreven wat we doen en de manier waarop we dat doen.  In 

deze paragraaf laten we de accenten zien die we in 2023 in onze dienstverlening gaan leggen op basis 

van enkele relevante ontwikkelingen.   

Kwaliteit in het re-integratietraject   

We bieden effectieve dienstverlening aan de mensen die het nodig hebben. Kwalitatief goed en 

toegankelijk. Wat iemand zelf kan, stimuleren we. Wat iemand niet kan, accepteren we. Wat 

noodzakelijk is voor een stap naar werk organiseren we.  

De begeleiding van de doelgroep van Baanbrekers naar zo regulier mogelijk werk vraagt steeds meer 

en intensievere begeleiding (zie de toelichting in de tekstvakken). De instroom van de doelgroep 

Participatiewet laat zich moeilijk voorspellen. De conjunctuur en migranten- en vluchtelingenstromen 

beïnvloeden dit. De uitstroom naar werk is maar gedeeltelijk te beïnvloeden. Zo blijkt hoogconjunctuur 

geen zekerheid voor snellere uitstroom. Op het moment van schrijven zijn er meer vacatures dan 

werkzoekenden en toch vinden onze werkzoekenden en de werkgevers elkaar niet zomaar. Dit vraagt 

om meer gerichte en intensievere begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. En om gerichte en 

intensievere werkgeversbenadering.  

De beoogde kwaliteit en de daarvoor benodigde capaciteit moeten in balans zijn. Dat wat digitaal 

ondersteund kan worden, doen we niet meer handmatig. Zo kan de werkmakelaar meer tijd besteden 

aan de kwaliteit en het gewenste resultaat van het traject naar zo regulier mogelijk werk.  

 

De doelgroep WSW bouwt tot 2061 af. Dan zal naar verwachting de laatste Wsw-medewerker de 

pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw mogelijk. De 

gemiddelde leeftijd van deze groep zal stijgen. Het aantal Wsw-medewerkers wordt kleiner, de 

gemiddelde begeleidingsbehoefte en de afhankelijkheid van een werkplek bij Baanbrekers wordt 

groter. De begeleidingskosten per werkplek  zullen toenemen.  

 

 

Figuur 1, Onderzoeksrapport Berenschot november 2018 

De doelgroep Participatiewet wordt 

gevormd door de groep klassieke bijstand 

(groen in figuur 1). Maar ook door 

personen die voorheen tot de doelgroep 

van de Wsw behoorden (oranje). Zij 

vertegenwoordigen de nieuwe doelgroep 

banenafspraak (geel) en nieuwe doelgroep 

beschut werk (blauw). Ook een groep die 

voorheen tot de doelgroep Wajong (Uwv) 

behoorde, valt nu onder de Participatiewet 

(rood). Deze nieuwe doelgroepen hebben 

vaker een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Daarmee neemt de 

gemiddelde begeleidingsbehoefte van de 

gehele doelgroep Participatiewet 

structureel toe.     
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Kwaliteit in het leerwerkaanbod  

We bieden tijdelijke werkplekken als opstap naar zo regulier mogelijk werk elders. We bieden 

structureel werk als blijkt dat dat de meest reguliere werkplek is. We bieden werk dat past bij het doel 

van de werkplek. We bieden werk dat past bij de mensen die er werken.   

We blijven de doelgroep van Baanbrekers zo regulier mogelijk aan het werk helpen. Voor de doelgroep 

met structureel werk bij Baanbrekers (indicatie Wsw en beschut werk) kan dat ook via detachering bij 

een reguliere werkgever. Maar dat kan ook, vanwege in de persoon gelegen factoren (zie tekstkader 

doelgroep Wsw), op een minder reguliere plek. We bieden steeds de meest reguliere werkplek die past 

bij de persoon en de omstandigheden. Dit doen we met gezond verstand en met het oog op het welzijn 

van de persoon in kwestie.  

Sinds juli 2021 is de CAO aan de slag van kracht voor de meest kwetsbare werknemers (beschut werk 

en banenafspraak). Deze Cao biedt hen meer financiële zekerheid en meer werkzekerheid. Dat juichen 

we toe. De organisatorische gevolgen voor Baanbrekers en voor de begeleiding naar zo regulier 

mogelijk werk van de doelgroep beschut werk en banenafspraak brengen we in beeld.    

 

Kwaliteit in de uitkeringsdienstverlening  

We zetten het welzijn van mensen voorop. De dienstverlening van Baanbrekers mag niet leiden tot 

onbedoelde en ongewenste effecten op andere terreinen. We kijken daarom met een bredere blik 

naar de inwoner en vervullen een signaalfunctie voor gemeenten. We behandelen onze 

uitkeringsgerechtigden zoals we zelf behandeld willen worden: menselijk, met gezond vertrouwen, 

met simpele en duidelijke communicatie, passend bij de mogelijkheden, maar ook passend binnen de 

wettelijke kaders. Dit noemen we doelmatige rechtmatigheid. 

Deze kwaliteit van dienstverlening vraagt om kennis van het werkveld van partners en structureel 

contact met die partners. Deze kwaliteit van dienstverlening leidt tot structureel intensiever 

klantcontact. De kwaliteit en de daarvoor benodigde capaciteit moeten in balans zijn. Dat wat digitaal 

ondersteund kan worden, doen we niet meer handmatig. Zo kan de inkomensconsulent meer tijd 

besteden aan de gewenste kwaliteit van dienstverlening.  

 

Prioriteit in aanvullende opdrachten 

We zijn de logische samenwerkingspartner namens de gemeenten voor de arbeidsmarktregio Hart 
van Brabant op gebied van Arbeidsparticipatie. We organiseren de dienstverlening bij Baanbrekers, 
tenzij het regionaal efficiënter kan, meer kwaliteit oplevert, of door wetgeving zo bepaald is.  

Via financiële impulsen van de provincie, rijksoverheid en/of Europese Unie worden programma’s 

ontwikkeld voor specifieke doelgroepen die ook tot de doelgroep van Baanbrekers behoren. 

Voorbeelden zijn Jeugdwerkloosheid vrije regio, GGZ en W&I, Hoofdzaak werk, het Regionaal 

Mobiliteitsteam, het Rangeerterrein, Perspectief op Werk, Werkgeversservicepunt, Bundeling 

Middelen, Regionaal werkbedrijf, Social Impact Bond Ouderen.   

Stuk voor stuk bieden ze voordelen voor (een deel van) onze doelgroep en sluiten ze in min of 

meerdere mate aan bij de doelen en uitgangspunten van Baanbrekers. Alle projecten hebben gemeen 

dat maatwerk of aanvullende dienstverlening wordt geboden doordat partners capaciteit en expertise 

samenbrengen. Met de gemeenten beoordelen we per project de participatie namens Baanbrekers op 

basis van meerwaarde, het beoogde kwaliteitsniveau en de daarvoor benodigde capaciteit.  
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4 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 

 Inleiding 

De plannen en ontwikkelingen vertalen zich in financiële consequenties voor de begroting. In deze 

paragraaf worden deze zo veel als mogelijk benoemd. 

Het belangrijkste financiële uitgangspunt voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 

is dat deze structureel sluit. De begroting wordt opgesteld op basis van het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten. Alle besluiten met financiële gevolgen verwerken we in de 

begroting. De begroting wordt opgesteld op basis van het vastgestelde beleid en de reële lasten en 

baten die daarbij horen. 

 Salarislasten 

De lasten in onze begroting bestaan voor een groot deel uit salarissen en overige personele kosten. De 

salarislasten inclusief flexibele schil (inhuurbudget) worden in principe opgenomen op basis van de 

vastgestelde formatie eind 2021. Indien hiervan wordt afgeweken dan zal dit duidelijk worden 

benoemd. 

Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied verwerken we steeds na besluitvorming in de eerstvolgende 

bijstelling van de begroting. Hiervoor zijn drie momenten: de begrotingsactualisatie aan het begin van 

het boekjaar en de eerste en tweede bestuursrapportage die we na vier en acht maanden opmaken.  

De salarissen ramen wij op basis van actuele inzichten over de cao-ontwikkelingen, premies, 

periodieken et cetera. De huidige cao SGO liep tot en met december 2020. Er is een principe-akkoord 

voor een nieuwe CAO met een looptijd tot 1 januari 2023. 

Voor 2023 worden de salarissen ten opzichte van 2022 geïndexeerd met de ‘index loonvoet sector 

overheid’, zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2021. Voor 2023 bedraagt deze index 2,3% 

(2022: 1,5%).  

 Overige kosten  

Het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit de septembercirculaire 

2021 van 1,5% (vorig jaar 1,5%) is de basis voor indexering in de begroting 2023. Deze indexering wordt 

generiek toegepast op alle overige budgetten, niet zijnde salariskosten. Voor de storting in de 

onderhoudsvoorziening is bij het bepalen van de jaarbedragen al rekening gehouden met 

prijsstijgingen. 

 Indexering tarieven Baanbrekers  

Voor de indexering van de tarieven die Baanbrekers in rekening brengt, hanteren we, waar mogelijk 

én zinvol, een gewogen gemiddelde van de index loonvoet sector overheid en het prijsindexcijfer van 

de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC). Omdat onze diensten in hoge mate arbeidsintensief 

zijn, houden we een gewogen gemiddelde van 80/20 aan.  

 Bijdragen deelnemers  

In onze gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd hoe de bijdragen van de deelnemers tot stand 
komen. In de begroting wordt aangegeven met welke periodiciteit we voorschotten in rekening 
brengen. 
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 Investeringen en bijbehorende afschrijvingslasten 

Bij het opstellen van de begroting nemen wij de investeringen zo reëel mogelijk op. In het algemeen 

worden de volledig afgeschreven activa vervangen. Het wagenpark, materieel et cetera wordt in stand 

gehouden. Nieuwe investeringen nemen we op in de ontwerpbegroting als de noodzaak daarvoor door 

het managementteam is aangetoond. De afschrijvingslasten worden berekend op basis van de 

vastgestelde nota ‘Investeren, waarderen en afschrijven’.  

Op 21 oktober 2019 stemde ons algemeen bestuur in met ons (Duurzaam) Meerjaren Onderhoudsplan 

Gebouwen en de financiële gevolgen hiervan voor de begrotingen. Voor de begrotingen betekent dit 

een jaarlijkse storting van 342.500 euro in de voorziening. Hiermee zijn alle meerjarige 

onderhoudskosten voor een lange periode afgedekt. In het plan is ook aangegeven dat gedurende de 

periode 2020-2025 voor afgerond 990.000 euro aan duurzaamheidsinvesteringen wordt uitgevoerd.  

Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de nieuwbouwplannen. Hiermee is 

een bruto investering van afgerond 27 miljoen euro gemoeid. Deze nieuwbouwplannen hebben ook 

gevolg voor de (af)waardering van de activa en het stoppen van het gepland groot onderhoud.  

Dit betekent onder andere een herijking van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening. Met 

de plannen voor de nieuwbouw komen uiteraard ook de eerdergenoemde aanvullende 

duurzaamheidsinvesteringen te vervallen. Het algemeen bestuur is hierover in december 2021 

geïnformeerd.   

De herziene exploitatielasten zullen zo veel als mogelijk worden verwerkt in de begroting 2023.  

 Garantstelling Ruelong B.V. (WML Facilitair) 

Baanbrekers staat garant voor de tekorten van Ruelong B.V. Dit betekent dat Baanbrekers een 

voorziening vormt ter hoogte van het negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. De jaarlijkse mutatie 

op deze voorziening verwerken we bij Baanbrekers via de post resultaat op deelnemingen.  

 Weerstandsvermogen  

Voor weerstandsvermogen is in de begroting een algemene reserve opgenomen van 1,2 miljoen euro. 

Dit is volgens de besluitvorming in 2018 en wat hierover is opgenomen in onze Gemeenschappelijke 

Regeling. 

 Onvoorzien  

Tot en met het jaar 2021 was in de begrotingen geen post voor onvoorzien opgenomen. Vanaf 2022 

wordt jaarlijks weer een post onvoorzien opgenomen. Voor 2023 gaan we uit van een post onvoorzien 

van € 25.000. 



Project: Door: ir. Joris van den Berg

Locatie: Onderwerp: Risicomatrix

Opdrachtgever: Bestand: zie voettekst

Projectfase: Versie d.d.: 24-11-21
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Nr Omschrijving (potentieel) incident / risico
Kans

optreden
Gevolg bij optreden risico

Globale 

omvang 

kosten

Risicopost 

€ (= kans x omvang)
Beheersmaatregel

Risico 

eigenaar

Actiehouder beheers-

maatregel
Status beheersing risico

2
Overschrijding van het budget als gevolg van stijging inkoopprijzen en 

beperkte marktwerking uitvoerende partijen
30%

Naarmate het project vordert in het proces is de financiële haalbaarheid 

lastiger bij te sturen. Zo kan de financiële haalbaarheid in het geding komen 

tijdens de uitvoeringsfase. Tevens stijgen de bouwmaterialen hard.

500.000           150.000                      

Bij het opstellen van de kostenramingen reserveringen opnemen t.b.v. 

toekomstige loon- en prijsstijgingen. Actuele kostendatabases hanteren. De 

marktontwikkelingen maandelijks volgen en effecten verwerken. Voldoende 

controle op het vastgestelde budget.

Baanbrekers Kostenmanager Actueel, in behandeling

6 Archeologische vondsten op het kavel. 25%
Het lijkt erop dat het gebied een archeolische waarde van categorie 4 heeft, 

dit betekent dat er een onderzoeksplicht geldt. Bij archeologische vondsten 

kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering.

50.000             12.500                        Nader archeologisch onderzoek uitvoeren. Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

5 Stagnatie vanwege aanwezige beschermde flora en fauna 20% Stagnatie op planning en mogelijk onvoorziene kosten. 100.000           20.000                        

Er eerder ecologisch onderzoek van de gemeente Waalwijk blijkt dat er in 

het plangebied mogelijke verblijfplaatsen zijn van gebouwbewonende 

vleermuizen. Bij bouw- en sloopactiviteiten moeten hiervoor mitigerende 

maatregelen getroffen worden. De eerste stap is een ecologische 

quickscan laten uitvoeren (vindt plaats op 25 november 2021). 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

1
Onvoldoende marktwerking aanbesteding uitvoering door te weinig 

geinteresseerde partijen
15% Hoge inschrijving aannemers / budgetoverschrijdingen. 500.000           75.000                        

Actief betrekken marktpartijen over aankomende aanbestedingen. 

Selectiecriteria afstemmen op marktsituatie.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

9
De Bodemgeschiktheid (draagkracht of grondwaterstand) is onvoldoende 

/ ongunstig voor de bouwplannen
15%

Het gevolg ligt met name op gebied van kostenverhogende factoren indien 

er zware bemaling moet plaatsvinden of zware fundering nodig is. Het heeft 

ook een effect op de doorlooptijd van de planning, die daarmee iets langer 

wordt.

100.000           15.000                        Geotechnisch en geohydrologisch grondonderzoek vroegtijdig uitvoeren. Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

10
Onvoorzienen uitgaven als gevolg van voortschrijdend inzicht of 

wijziging van overheidseisen
15% Tekort op budget en mogelijk stagnatie op planning 100.000           15.000                        

Risicoanalyse met kostenraming, zodat een post onvoorzien opgenomen 

kan worden.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

14 Wijziging bestuurlijke inzichten (interne of externe beleidswijzigingen) 15%
Plannen dienen bijgesteld te worden, dan wel gaan van tafel. Dit kan leiden 

tot uitloop van planning en hoger kosten.
250.000           37.500                        

Intern intensief toetsen en doornemen van de fasedocumenten. Betrekken 

van de achterban bij de planontwikkeling.
Baanbrekers

Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

15 Ontwerpfouten en afstemmingsfouten ontwerpende partijen 15% Hogere kosten ontwerp en bouw, extra urenbesteding, vertraging planning 100.000           15.000                        
Integraal ontwerpteam samenstellen, intensieve afstemming tussen 

ontwerpteamleden. Toepassen integraal BIM-model met clashcontrole in 

iedere ontwerpfase.

Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

23 Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering 15% Hogere kosten ontwerp en bouw, extra urenbesteding, vertraging planning. 250.000           37.500                        
Opdrachtgever en gebruikers tijdens ontwerptraject meenemen in het 

proces en in deze fase reeds communiceren dat tijdens realisatie geen 

wijzigingen mogelijk zijn.

Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

12 Verontreinigde grond op locatie 15% Kosten voor schoonmaken locatie en vertraging planning. 100.000           15.000                        
Het betreft een bedrijventerrein waar al eerder onderzoek gedaan is naar 

bodemverontreinig. Advies is om te bepalen of dit onderzoek nog actueel is 

en anders nader onderzoek uit te voeren.

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

31 Verkoopopbrengsten vallen tegen 15% Tegenvallende opbrengsten kunnen zorgen voor een hogere eigen bijdrage. 500.000           75.000                        
Vroegtijdig een (lokale) makelaar betrekken en het verkooptraject tijdig 

opstarten. Contact opnemen met omliggende eigenaren en gemeente 

Waalwijk om interesse te peilen. 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

35
Negatieve impact op de kwetsbare doelgroep en medewerkers van 

Baanbrekers door de bouwplannen (met winkel open) en tijdelijke 

huisvesting

15% Onrust en onvrede bij eigen personeel en doelgroep. 100.000           15.000                        

Medewerkers en de doelgroep tijdig en periodiek informeren over de 

voortgang van de plannen. Behoefte ten aanzien van de tijdelijke 

huisvesting inventariseren en tijdens de bouw rekening houden met 

overlast. 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

13 Overschrijding van het budget als gevolg van welstandseisen 10% Planning stagneert en tekort op budget waardoor project niet haalbaar is. 50.000             5.000                          Vroegtijdig betrekken van de Ruimtelijke Kwaliteitscommissie. Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

16 Fouten in bestekstukken 10% Extra kosten uitvoering en urenbesteding. 100.000           10.000                        

Intensieve afstemming binnen ontwerpteam over opzet installaties en 

gebouw. Nakomen afspraken door ontwerpteam voor aanleveren alle 

benodigde bestekdocumenten, compleet en gecontroleerd. Gedegen 

controle bestekdocumenten. Discipline in ontwerpteam voor informeren 

teamleden over wijzigingen en nakomen afspraken.

Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

3
Onvoldoene haalbaarheid projectkaders (kwaliteit & programma versus 

budget)
10%

Uitloop planning definitiefase en meerkosten aanpassing programma en 

eisen (PvE).
100.000           10.000                        

Op basis van het definitief PvE maken van een complete bouw en 

stichtingskostenraming.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

7 Tijdige leveringen van bouwmateriaal 10% Uitloop van planning en hogere kosten. 50.000             5.000                          
in planning rekening houden met langere levertijden van bouwmaterialen 

door een reeele bouwvoorbereidingstijd te hanteren.

Bouwkundige 

aannemer

Bouwkundige 

aannemer
Actueel, in behandeling

8 Faillissement van ontwerpende of uitvoerende partijen 10% Uitloop van planning en hogere kosten. 500.000           50.000                        Partijen goed screenen op hun financiele zekerheden. Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

21 Geen / onvoldoende rekening houden met projecten in de omgeving 10% Uitloop van planning en hogere kosten. 50.000             5.000                          

In vroeg stadium invetariseren of er projecten in de omgeving zijn en 

vervolgens bij dergelijke projecten nagaan waar deze raakt met 

onderhavige project. Ten alle tijden contact leggen met de initiatiefnemer en 

bouwer van andere project.

Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

22
Wegvallen sleutelfiguren bij samenwerking partners / discontinuiteit 

personeel
10% Uitloop van planning en hogere kosten. 100.000           10.000                        

Zorgen voor backup binnen de bedrijven en dit borgen door een stevige 

projectorganisatie. Tevens zorgen voor goed digitaal projectarchief. Tijdig 

starten met de overdracht in geval van geplande personele wijzigingen. 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

25 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 10% Extra kosten en urenbesteding. 500.000           50.000                        

Diverse evaluatiemomenten in plannen. Bij signalen van tegenvallende 

prestaties direct melding maken bij eindverantwoordelijke of management 

van betreffende bedrijf. Daarnaast zorgen voor voldoende borging in 

contractuele afspraken.

Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

Bouwmanagement

Nieuwbouw Baanbrekers

Waalwijk

Baanbrekers

Definitiefase
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28 Geluidsoverlast of trillingen tijdens uitvoering 10%
Hogere kosten en gevolgen op productie- en / of bedrijfsproces van 

Baanbrekers.
25.000             2.500                          

In geval van belendingen in VO fase onderzoeken welke maatregelen 

genomen kunnen worden. Bij twijfel trillingberekeningen laten uitvoeren.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

32 De nieuwe verkeerssituatie is onvoldoende veilig 10%
Een onveilige verkeerssituatie kan met name voor kwetsbare 

verkeersdeelnemers voor ongelukken zorgen. 
50.000             5.000                          

Hoewel dit buiten de scope van het project valt is het verstandig om tijdig 

contact op te nemen met de verkeerskundige van de gemeente Waalwijk 

om eventuele aanpassingen aan de infrastructuur door te nemen. 

Gemeente 

Waalwijk

John Swaans - 

Verkeerskundige Gemeente 

Waalwijk

Actueel, in behandeling

34
Onvoldoende capaciteit bij samenwerkingspartners (krapte op de 

arbeidsmarkt)
10% Extra kosten en vertraging planning. 250.000           25.000                        

In de planning rekening houden met voldoende marge en 

samenwerkingspartners vroegtijdig betrekken in het proces. Met name bij 

langlopende trajecten zoals de omgevingsvergunnning. 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

36
Onvoldoende betrokkenheid / commitment van bestuurlijke partners (zoals 

het Algemeen Bestuurd)
10% Langere doorlooptijden van besluitvormingstrajecten. 100.000           10.000                        

Zorgen voor een heldere communicatiestructuur en aanpak. Rekening 

houden met voldoende controle op bestuursrapportage en de bestuurlijke 

instemmingsprocedures. Relevante stakeholders op tijd informeren. 

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

4
De nieuwbouwplannen vergen een bestemmingsplanwijziging of passen 

niet binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
5% Planning stagneert, kosten lopen op. 100.000           5.000                          

Uit de massastudie blijkt dat het ruimteprogramma past binnen de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden. Tijdens het ontwerptraject dient er 

voldoende aandacht te zijn voor deze kaders.

Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

11 Ontwerpwijzigingen a.g.v. keuzes of voortschrijdend inzicht opdrachtgever 5% Uitloop van planning en hogere kosten. 100.000           5.000                          
Een duidelijk en compleet PvE, vervolgens sturen op compleetheid van 

stukken bij afronding van VO, DO en bestek, zodat duidelijk is wat wel en 

niet is opgenomen. Een 3D BIM model kan hierin ondersteunend zijn.

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

17
Fouten en bezwaren bij de selectie ontwerpende en / of uitvoerende partijen 

of in contractstukken
5% Vertraging, extra urenbesteding en kosten juridische procedures. 25.000             1.250                          

Zorgvuldige uitvoering selectieprocedure en eventueel (interne) toetsing 

door jurist.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

18 Wijziging wet en regelgeving 5% Hogere kosten ontwerp en bouw, extra urenbesteding, vertraging planning. 100.000           5.000                          
Mogelijke wetswijzigingen vroegtijdig onderzoeken en hierop anticiperen 

indien de ingangsdatum binnen de projectplanning ligt.
Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

19 Extra eisen brandweer nav behandeling vergunningaanvraag bouw 5% Hogere kosten ontwerp en bouw, extra urenbesteding, vertraging planning. 25.000             1.250                          

Plan intensief toetsen door ontwerpteam, zodat het voldoet aan alle 

brandweer eisen conform reguliere eisen. Geen gebruik maken van 

mogelijke bepalingen omtrent gelijkwaardigheid. Vroegtijdig overleg met de 

brandweer over wijze van beoordelen.

Baanbrekers Ontwerpteam Actueel, in behandeling

20 Ongelukken tijdens bouwfase op / rondom bouwlocatie 5% Stilleggen werkzaamheden, vertraging, imagoschade, levensgevaar. 25.000             1.250                          
In iedere ontwerpfase veiligheidsplan verder uitwerken. Doorlopend 

aandacht voor veiligheid en mogelijke maatregelen om de veiligheid in de 

bouw en gebruiksfase te verbeteren.

Baanbrekers Architect Actueel, in behandeling

24 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 5% Extra kosten en vertraging planning. 10.000             500                             
Dit risico wordt grotendeels doorgelegd in financiële zin naar de uitvoerende 

partijen. Sturen op inkooproces en de voortgang daar omtrent monitoren en 

bewaken.

Bouwkundige 

aannemer

Bouwkundige 

aannemer
Actueel, in behandeling

26
Bijzonder klimatologische omstandigheden (langdurige vorst, schade a.g.v. 

storm) 
5% Extra kosten en vertraging planning. 25.000             1.250                          

Voorbereid zijn op mogelijke vorstperioden en ruimte in de planning 

houden.
Baanbrekers

Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

27
Bereikbaarheid bouwlocatie of extra noodzakelijke hulpwerken en 

voorzieningen voor verkeer en veiligheid 
5% Extra kosten en urenbesteding. 25.000             1.250                          

In vroeg stadium in gesprek gaan met gemeente en bevoegd gezag over 

bereikbaarheid en aanrijdroutes.

Bouwkundige 

aannemer

Bouwkundige 

aannemer
Actueel, in behandeling

29 Schade ten gevolge van werkzaamheden aan eigendommen van derden 5% Hogere kosten. 25.000             1.250                          
In eerste instantie directe belendingen opnemen en inventariseren door 

specialist. Met uitvoerende partijen bekijken of maatregelen mogelijk zijn.

Bouwkundige 

aannemer

Bouwkundige 

aannemer
Actueel, in behandeling

30 Stakingen tijdens uitvoering 5% Uitloop van planning en hogere kosten. 50.000             2.500                          Niet te voorkomen. Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
Actueel, in behandeling

33 De zware industrieklasse van nabij gelegen bedrijven 5%
Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn nodig of de positionering van het 

gebouw op de kavel moet gewijzigd worden.
100.000           5.000                          

Bij de gemeente Waalwijk is geïnformeerd of de categorie 'zware industrie' 

van De Ruyter International een invloed heeft op de nieuwbouwplannen. Dit 

is niet het geval omdat (1) de bouw binnen het bestemmingsplan blijft, (2) 

de risicocategorie van Baanbrekers niet wijzigt en (3) de afstand tot De 

Ruyter International niet veranderd.

Baanbrekers
Jos Oude Egberink - 

Projectleider Baanbrekers
Afgehandeld

37 -                              

38 -                              

SUBTOTAAL 5.135.000€      700.500€                    
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> AAN:  DB en AB 
> VAN: Mathijs van de Ven, adviseur Planning & Control  
> BETREFT: Stand van zaken inhuur derden 
> DATUM: 25-11-2021 
  

 
Aanleiding 
In Berap II 2021 rapporteerden we over de periode januari – augustus een overschrijding op de post 
inhuur derden van circa € 225.000. Deze overbesteding, aangevuld met de verwachte lasten voor 
ingehuurd personeel in de laatste vier maanden van 2021, leidde tot een begrotingsbijstelling op de 
post inhuur derden van in totaal € 695.000. In de vergadering van het AB kwam dit onderwerp 
vervolgens uitvoerig ter sprake. 
 
De heer Van Oudheusden lichtte destijds toe dat het MT van Baanbrekers alert is op de kosten van 
inhuur van derden en hierop stuurt, maar dat de in de Berap II 2021 opgenomen kosten veel TONK en 
Tozo gerelateerde inhuur betrof. Daarnaast is het, o.a. vanwege ons loongebouw, in deze tijd moeilijk 
om aan goed gekwalificeerd personeel te komen, waardoor de inhuur van derden noodgedwongen 
toeneemt. 
 
Het AB gaf aan dat zij vooraf geïnformeerd wil worden over posten waarop majeure afwijkingen worden 
verwacht en niet pas op het moment dat de afwijking al gerealiseerd is. Concreet werd afgesproken dat 
de informatie over de kosten inhuur derden in ieder geval in de komende AB-vergaderingen wordt 
gedeeld, zodat het AB dit voorlopig kan blijven monitoren. Middels deze memo willen wij u het 
gewenste inzicht te verschaffen. 
 
Stand van zaken (tot en met oktober) en prognose 2021 
In de begrotingsbijstelling bij Berap II hebben we de post inhuur derden opgehoogd op basis van alle 
inzichten van dat moment. Hieronder is weergegeven wat de tussenstand is van het budget inhuur 
derden tot en met oktober, aangevuld met een herijkte prognose voor 2021. 
 

 
 
Met de huidige inzichten verwachten we geen significante afwijkingen op de begrote posten bij 
Re-integratie & Participatie en Bedrijfsvoering & Control (Overhead). Binnen Leren & Werken zijn 
tijdelijk uitzendkrachten ingezet om aan onze contractuele afspraken met opdrachtgevers te kunnen 
voldoen, hier staat echter tegenover dat minder eigen personeel is ingezet waarvoor ook geen kosten 
zijn gemaakt. Per saldo is deze verschuiving budgetneutraal. 
 
De inhuur bij Inkomensondersteuning is als gevolg van uitvoering Tozo / TONK dit jaar van een andere 
orde. Zoals we u in de notitie Stand van zaken Tozo en Tonk reeds meldden, blijft de benodigde inzet 
rondom deze extra dienstverlening onzeker. Het afbouwen van het aantal medewerkers blijkt in de 
praktijk minder snel te gaan dan vooraf werd verwacht. Per saldo verwachten we dit jaar nog zo’n 
€ 75.000 extra nodig te hebben om onze dienstverlening op peil te houden. Ook hiervoor geldt dat in 
ieder geval tot eind oktober dekking wordt gevonden in het budget van de reguliere salarislasten.  

Begroting         

t/m oktober

Realisatie         

t/m oktober

Afwijking 

cumulatief €

Begroting 

2021

Prognose 

2021

Totaal 1.500.000          1.541.083          41.083                1.750.000          1.832.000        

Inhuur derden 



Planning Accountantsdienstverlening 
 
Voor deze aanbesteding volgt Opdrachtgever onderstaande planning: 
 

Fase Periode / Datum Actiehouder 

Plaatsing aankondiging/ Publiceren TenderNed 24 februari 2022 EMC 

Uiterste tijdstip ontvangst vragen   10 maart 2022 Inschrijver 

Verzending 1e nota van inlichtingen 17 maart 2022 EMC 

Uiterste tijdstip ontvangst vragen   24 maart 2022 Inschrijver 

Verzending 2e nota van inlichtingen 31 maart 2022 EMC 

Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen 11 april 2022 Inschrijver 

Voornemen tot gunning 2 juni 2022 Opdrachtgever 

Laatste datum bezwaar tegen  
voornemen tot gunning 

22 juni 2022 Inschrijver 

Gunning 23 juni 2022 Opdrachtgever 

Opstellen Overeenkomst juni 2022 EMC 

Ondertekening Overeenkomst Voor 30 juni 2022 Inschrijver 

Proces-verbaal procedure Juni 2022 EMC 

Ingangsdatum Overeenkomst   1 juli 2022 Inschrijver 
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