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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

              

2. Ingekomen stukken        

 a) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 17-11-2021  ja  ter info 

 b) Toezichtoordeel Prov. N-B informatie- en archiefbeheer d.d. 22.12.21 ja  ter info 

  

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 13 december 2021   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 13 december 2021 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 31 januari 2022    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Eerste begrotingswijziging 2022 

 a) AB voorstel eerste begrotingswijziging 2022    ja  vaststellen 

 b) Eerste Begrotingswijziging 2022      ja  vaststellen 

 

5. Beleid Individuele StudieToeslag (IST)  

a) AB voorstel individuele StudieToeslag (IST)    ja  vaststellen 

 b) Bijlage motie individuele StudieToeslag gemeente Waalwijk  ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE 
 

6. Geactualiseerde begroting 2022 (2de begrotingswijziging) 

 a) AB voorstel geactualiseerde begroting 2022    ja  ter kennisname 

 b) Geactualiseerde begroting 2022       ja  ter kennisname 

 c) Bijlage: technische beantwoording van de vragen van het SET  ja  ter kennisname 

 

7. Divosa Benchmark 2021 en kwaliteitscode 2021 Baanbrekers Cedris  

 a) AB voorstel rapport Divosa Benchmark     ja  ter kennisname 

 b) Divosa Benchmark d.d. 10 november 2021    ja  ter kennisname 

 c) AB voorstel kwaliteitscode Cedris 2021 Baanbrekers   ja  ter kennisname 

 d) Kwaliteitscode Cedris 2021 Baanbrekers     ja  ter kennisname 

  

8. Diverse zaken 

 a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers d.d. 10.01.2022 ja  ter kennisname 

 b) Memo bestuur m.b.t. stand van zaken inhuur derden d.d. 12.01.2022 ja  ter kennisname 

   

9. Mededelingen & Rondvraag 

  

AGENDA MAANDAG 31 januari 2022                          ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 
Locatie:        Vergaderruimte 2.09 bij Baanbrekers 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 17 november 2021 

Tijd: 8.30 – 10.00 uur 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

Aanwezig:        Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers      AvO 

Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

   Jeannette Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden    JV  

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

Mireille Uhlenbusch, Hevo       MU 

Joris vd Berg, Hevo        JvdB    

Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

 

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

Locatie:  Baanbrekers, vergaderruimte 2.09      

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

De vergadering wordt geopend om 8.35 uur. I.v.m. afwezigheid van 

Ronald Bakker zit Jos Oude Egberink de vergadering voor.  

a) vaststelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Introductie risicomanagement (presentatie door HEVO) 
Mireille en Joris geven een presentatie over de risico’s en kansen die zich 
kunnen voordoen bij een bouwproces. De stuurgroep wordt 
meegenomen in de risico- en kansenanalyse, de manier waarop de 
risico’s zijn te managen, en wat we zoal kunnen verwachten gedurende 
het traject.  
Er wordt benadrukt dat in het hele traject de definitiefase het uitgelezen 
moment is om invloed uit te oefenen op een groot aantal risico’s omdat 
wijzigingen later in het traject vaak ook leiden tot nadelige financiële 
gevolgen. Voor de presentatie zie aparte bijlage die is meegestuurd met 
dit verslag. 

 

4. Vaststellen risico’s a.d.h.v. risicospel (HEVO) 
Het risicospel van Hevo bestaat uit een aantal kaarten waarop een groot 
aantal risico’s is benoemd. De leden van de stuurgroep mogen ieder 3 
kaarten uitzoeken, en iedereen koppelt vervolgens aan de groep terug 
waarom de betreffende kaarten zijn gekozen. 
De geselecteerde risico’s worden door Joris samengevoegd met de 
risico’s die Hevo al vooraf heeft genoteerd.  
Het volledig overzicht van de inventarisatie wordt meegestuurd bij dit 
verslag. 
 
Een belangrijk risico is het onderdeel potentiële prijsstijgingen. Het is 
belangrijk de totale kosten te monitoren, en op basis daarvan te sturen. 
De kostencalculatie is een dynamisch document, maar wel een 
taakstellend budget. Dreigende overschrijdingen zullen tijdig aan het 
bestuur gemeld moeten worden.  
 
Over het onderwerp subsidies wordt door Joris nog toegelicht dat deze in 
de berekeningen niet zijn meegenomen omdat het in financiële zin niet 
om substantiële bedragen gaat, maar het onderwerp wordt zeker niet 
vergeten. Tijdens de bouw zullen voor bepaalde zaken wel degelijk 
subsidies aangevraagd kunnen worden.  
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5. Vaststellen actie-en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 22 oktober 2021 
Het verslag wordt vastgesteld. 
b) Acties herhuisvesting (lijst van 17 november) 
De actiepunten wijzigen niet.  
Punt 4 (VRI) 
Het gesprek met de verkeerskundige (John Swaans) heeft 
plaatsgevonden, en de memo van John is ontvangen. Jos zal het contact 
met hem onderhouden en de deadline in de gaten houden.  
punt 6 flora en fauna (vleermuizen)  
Jos meldt dat de opdracht voor een quick-scan is verstrekt. De kosten 
zullen ongeveer € 1.000 gaan bedragen. Afhankelijk van de uitkomst zal 
er een vervolgactie komen.  
punt 8 (verkenning gegadigden opstallen)  
Er wordt nu gewacht op een reactie van de gemeente Waalwijk. 
Afhankelijk daarvan zal daarna eventueel System Air benaderd gaan 
worden.  
Punt 9 (aanbestedingen) 
De offerte van Hevo voor de vervolg(deel)opdracht is opgevraagd. Een 
aanbestedingsadvocaat is in de arm genomen om de offerte te 
beoordelen in het kader van de (toekomstige) Europese aanbesteding. 

 

 

 

 

 

6. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna JOE de 

vergadering om 10.00 uur sluit en iedereen hartelijk bedankt. 
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Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
T.a.v. het Dagelijks Bestuur 
Postbus 15
5140 AA WAALWIJK

Brabantlaan 1

Postbus 90151
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 
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Onderwerp

Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2021

Geacht bestuur,

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een 
wettelijke taak ook een van de kerntaken van de provincie Noord-Brabant.
In dit kader beoordelen wij of uw gemeenschappelijke regeling (GR) op het 
gebied van informatie- en archiefbeheer voldoet aan de Archiefwet 1995 en de 
goede maatregelen neemt voor het tegengaan van risico's.

Toegankelijke en betrouwbare overheidsarchieven zijn essentieel voor een goed 
bestuur, alsmede voor de democratische controle op het bestuur en de 
verantwoording naar de samenleving. Hierbij is het op orde zijn van de digitale 
en papieren archivering een voorwaarde om alle andere overheidstaken goed 
uit te kunnen voeren.

Datum

20 december 2021

Ons kenmerk

C2278205/4996151

Uw kenmerk

B&C/AG/AVO/20210708

Contactpersoon

E.J.J. (Erik) Baas

Telefoon

(06) 18 30 31 18

Email

ebaas@brabant.nl

Bijlage(n)

Systematisch toezicht informatie- en archiefbeheer
Bij de uitvoering van ons systematisch toezicht op het informatie- en archief
beheer vragen wij u jaarlijks uiterlijk 15 juli het verslag informatie- en 
archiefbeheer over het voorgaande jaar naar ons toe te sturen'. Het verslag 
dient vergezeld te gaan van een SMART opgesteld verbeterplan en de 
begeleidende brief aan het Algemeen Bestuur. Uw verslag met bijbehorende 
stukken ontvingen wij op 8 juli 2021.

Op basis van de criteria die wij hanteren, beoordelen wij uw 
gemeenschappelijke regeling voor wat betreft ons systematisch toezicht op het 
informatie- en archiefbeheer over 2020 als voldoet.

' Zie: Uiivoerinasaaenda Interbestuurliik Toezicht 2021 en Factsheet Informatie- en archiefbeheer
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Uw verslag aan het Algemeen Bestuur beoordelen wij aan de hand van de 
volgende criteria.

Beoordeling Criteria

Voldoet

Voldoet
gedeeltelijk

" Het Dagelijks Bestuur brengt vóór 15 juli een jaarverslag 
informatie- en archiefbeheer uit aan het Algemeen Bestuur.

m Gedeputeerde Staten heeft deze stukken uiterlijk op 15 juli 
ontvangen.

m Het verslag gaat gepaard met een SMART uitgewerkt 
verbeterplan op basis van de aanbevelingen van de 
archivaris en eventuele aanvullende risicovolle knelpunten.

* De uitwerking in het verbeterplan is niet zodanig SMART 
beschreven dat er het vertrouwen is dat er op afzienbare 
termijn voldaan wordt aan de bepalingen die de Archiefwet 
stelt aan de informatiehuishouding van een GR.

Voldoet niet Indien voor 15 juli:
a. geen verslag met verbeterplan is uitgebracht aan het 

Algemeen Bestuur;
of
b. het Algemeen Bestuur het verslag niet heeft behandeld; 
of
c. Gedeputeerde Staten de stukken niet heeft ontvangen.

Beoordeling
Wij baseren onze beoordeling vooral op het proces van verslaglegging en de 
kwaliteit van het bijbehorende verbeterplan om de grootste risico's binnen 
afzienbare tijd beheersbaar te maken. Onze beoordeling kan daardoor afwijken 
van de bevindingen van de archivaris omdat de archivaris vooral kijkt naar de 
kwaliteit van en de wijze waarop u uitvoering geeft aan de Archiefwet 1995.

Wij ontvingen uw volledige verslag informatie- en archiefbeheer met 
bijbehorende stukken op 8 juli 2021. Het verslag is door u voor de vergadering 
van 28 juni 2021 aan het Algemeen Bestuur ter kennisneming aangeboden. Het 
proces van verslaglegging is goed en tijdig verlopen.

Het verslag en het bijbehorend verbeterplan beschrijven de knelpunten waarmee 
u risico loopt. Uw horizontaal toezichthouder van het Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena (SALHA) heeft die knelpunten geconstateerd in de audit van 
7 juni 2021 en u aanbevelingen gedaan de knelpunten op te lossen en zo de 
risico's zo spoedig mogelijk te beheersen. Alle aanbevelingen heeft u omgezet 
in verbeteracties die zijn opgenomen in het Plan van aanpak Informatie- en

Datum

20 december 2021

Ons kenmerk

C2278205/4996151
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Datum

20 december 2021

Ons kenmerk

C2278205/4996151

Kanttekening
De door u op te pakken acties zijn in uw "Plan van aanpak Informatie- en 
archiefbeheer Baanbrekers" nu niet altijd concreet (SMART) genoeg beschreven. 
In die gevallen is het niet duidelijk wat het resultaat van de actie moet zijn en 
wanneer de actie wordt opgepakt of is afgerond. Wij vragen u in het volgende 
verbeterplan bij het verslag over 2021 de knelpunten, de oplossingen en het 
daarbij horende tijdpad concreter te beschrijven.
In het verbeterplan neemt u alle aanbevelingen 1-op-l over die uw archivaris 
doet in het inspectieverslag. U vertaalt de aanbevelingen naar concreet 
beschreven verbeteracties waarbij is aangegeven welke verbeteracties zijn 
afgerond, wat de stand van zaken is omtrent de ingezette verbeteracties en 
welke nieuwe verbeteracties opgepakt gaan worden. Daarbij dient u een 
risicoafweging te maken op basis waarvan prioriteiten aan de op te pakken 
acties kunnen worden toegekend.
Het verbeterplan maakt deel uit van het informatiearrangement zoals dat in de 
eerder aangehaalde Factsheet informatie- en archiefbeheer gemeenten is 
beschreven.

De kanttekening hebben we op ambtelijk niveau met u besproken op 
7 december jl.

Aanbeveling
Daarnaast hebben we uw aandacht gevraagd voor de volgende aanbeveling.

In uw verslag en plan van aanpak besteedt u aandacht aan het maken en 
onderhouden van een overzicht van alle archiefbescheiden2 met de daarbij 
behorende beheerafspraken. Overzicht en beheerafspraken hebben de hoogste 
prioriteit en komen samen in een zogenoemd 'Informatiebeheerplan'. Zonder dat 
plan heeft u onvoldoende grip op uw informatiehuishouding en bent u niet goed 
in staat het beheer ervan adequaat in te richten. Bij het maken van het 
informatiebeheerplan richt u zich niet alleen op de archiefbescheiden in uw 
registratiesysteem maar ook op de archiefbescheiden in of op andere 
applicaties, netwerkschijven, websites, e-mailboxen, social media en 
archiefbescheiden die op andere locaties door u of door andere organisaties in 
uw naam (mandaat) worden opgemaakt of ontvangen.

archiefbeheer Baanbrekers. We hebben er vertrouwen in dat de maatregelen 
die u gaat nemen om de risico's zo spoedig mogelijk te beheersen, het beoogde 
effect zullen hebben.

Wij beoordelen de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie 
Baanbrekers daarom als 'voldoet'. We plaatsen wel een kanttekening bij het 
verbeterplan.

2 Archiefregeling artikel 18.
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Ter ondersteuning van het maken van het informatiebeheerplan kan gebruik 
gemaakt worden van een handreiking van de VNG3 en een brochure4 die de 
Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed hiervoor heeft opgesteld.

In verband met de rol van het Algemeen Bestuur in de horizontale 
verantwoording verzoeken wij u uw Algemeen Bestuur over dit toezichtoordeel 
te informeren.

Datum

20 december 2021

Ons kenmerk

C2278205/4996151

Gevraagde acties van uw kant in 2022
Uiterlijk 15 juli 2022 ontvangen wij graag een voortgangsbericht dat u aan het 
Algemeen Bestuur heeft gestuurd. Het voortgangsbericht bevat in elk geval:
» Een beschrijving van hoe u de door ons hierboven gedane aanbeveling 

voor het maken en onderhouden van een overzicht van alle 
archiefbescheiden hebt opgepakt.

« Indien van toepassing, een beschrijving van nieuwe ontwikkelingen.
» Een apart en actueel verbeterplan zoals hierboven bij de kanttekening is 

beschreven.
* De begeleidende brief van uw Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. 
» Een aanbiedingsbrief van uw Dagelijks Bestuur aan Gedeputeerde Staten.

Tot slot
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Erik Baas, 
toezichthouder van ons team IBT informatie- en archiefbeheer. Hij is van 
maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via 
telefoonnummer 06-1 8 30 31 18.

Een afschrift van deze brief wordt naar uw archivaris gezonden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

l

N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3 Handreiking Informatiebeheerplan: Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Den Haag
november 2020
4 https://www.inspectie-oe.nl/onderwerpen/bestandsoverzicht
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 13 december 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   

De heer P. van Steen, 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 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. De heer Veldkamp heeft laten weten iets eerder deze 

vergadering te moeten verlaten. 

 

2. Ingekomen stukken 

a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2023 

Hiervan wordt verder kennis genomen.  

b) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 01 oktober 2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

c) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 22 oktober 2021 

Hiervan wordt kennis genomen.  

 

3a) Concept AB-verslag van 18 oktober 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Tuyl vraagt of er nog iets meer bekend is over de branding.  

De heer Van Oudheusden laat weten dat dit nog niet het geval is daar de communicatieadviseur van 

Baanbrekers, de heer De Jong, die een groot deel van de werkzaamheden hiervoor voor zijn rekening 

neemt, net na bekendmaking van dit voorstel aan het AB op 18 oktober jl. is uitgeschakeld. De 

brandingsactiviteiten zijn daarom doorgeschoven naar Q2 2022.  

Het AB besluit het concept verslag van 18 oktober 2021 vast te stellen. 

3b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 18 oktober 2021 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

3c) Concept termijnkalender AB van 13 december 2021 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

 

4. 13de wijziging Gemeenschappelijke Regeling uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (herbesluit) 

De voorzitter geeft aan dat het een herbesluit betreft daar de besturen van Baanbrekers deze 13de 

wijziging eerder akkoord hebben bevonden. Als gevolg van gesprekken tussen de drie gemeenten die 

nog over een te wijzigen financiële verdeelsleutel werden gevoerd, en waarvan de uitkomst pas 
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tweede helft van dit jaar bekend werd, namelijk dat de financiële verdeelsleutel niet zou wijzigen 

maar gehandhaafd bleef, wordt hierbij deze regeling opnieuw aan het bestuur voorgelegd om 

hierover met een ongewijzigde financiële verdeelsleutel te herbesluiten.  

De heer Van Tuyl vraagt waarom er niet voor is gekozen om de nog te wijzigen Wet 

gemeenschappelijke regelingen af te wachten, en of er duidelijkheid is wanneer deze te wijzigen 

wetgeving van kracht wordt.  

De heer Blankers zegt dat hiervoor niet is gekozen, omdat het evalueren en wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling al veel te lang heeft geduurd, namelijk al vanaf medio 2019, en we dit 

nu willen afronden en niet weer opnieuw willen uitstellen.  

Mevrouw Kleijssen geeft aan dat het de verwachting is dat de te wijzigen Wet gemeenschappelijke 

regeling medio zomer 2022 van kracht zal worden. De verwachting is verder dat dit geen schokkende 

wijzigingen voor de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers teweeg zal gaan brengen, met 

uitzondering van mogelijk enkele data m.b.t. de financiële producten, o.a. de datum van het 

vaststellen van de begroting etc, dat mogelijk moet worden aangepast.  

 

Het AB besluit: 

▪ Het AB (her)besluit tot accordering m.b.t. 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.  

▪ Via aanbieding aan de colleges, de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten te 
vragen 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. 
 

5. Instellen bestemmingsreserve en verwerken financiële mutaties 

Mevrouw Van Gessel vraagt of het uitvoeren van enkel noodzakelijk onderhoud geen negatief effect 

heeft op de uiteindelijke boek- verkoopwaarde van de gebouwen van Baanbrekers.  

De heer Van Oudheusden vertelt dat het zeker niet zo is dat Baanbrekers de gebouwen laat 

verpauperen. Alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zullen blijven worden uitgevoerd aan 

deze gebouwen. Wat er niet meer zal gebeuren is dat er grote investeringen in de gebouwen zullen 

worden gedaan.  

De heer Van Hamond vraagt of er in de toekomstige begrotingen dan ook een budget is opgenomen 

voor dit klein noodzakelijk onderhoud. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit correct is.  

De heer Van Tuyl geeft aan dat er m.b.t. de verkoopopbrengst van de gebouwen is gerekend met een 

bepaald bedrag. Hij vraagt hoe deze opgenomen verkoopopbrengst actueel wordt gehouden. 

Oftewel, wordt er tussentijds nog aan een waardebepaling gedaan en is het in de matrix opgenomen 

bedrag wel voldoende. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat als er met geïnteresseerde bedrijven c.q. organisaties voor 

de gebouwen wordt gesproken over de verkoop hiervan er altijd een taxatie aan de orde zal zijn. Hij 

geeft aan dat een verkoopopbrengst ook altijd afhankelijk is van de markt op dat moment. Er wordt 

gekeken naar de markt van nu. Verder worden er gesprekken gevoerd over de verkoop van de 

gebouwen en grond met onze directe buurbedrijven, met de gemeente Waalwijk, en kunnen nog 

gesprekken worden gevoerd met  Systemair. In de huidige financiële overzichten hebben we in ieder 

geval niet de hoofdprijs voor de gebouwen en grond opgenomen. Maar e.e.a. blijft afhankelijk van de 

markt op het moment dat we gaan verkopen.  
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De heer Van Tuyl vraagt m.b.t. het instellen van de bestemmingsreserve herhuisvesting of we deze 

dan kritisch blijven volgen en jaarlijks aanpassen afhankelijk van de taxaties. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit niets te maken heeft met de bestemmingsreserve 

herhuisvesting.   

De heer Van Tuyl wijst op de onttrekking reserve herhuisvesting opgenomen in de 4de 

begrotingswijziging van 1.246. bij agendapunt 5c.  

De heer Van Agt antwoordt dat het 1.475 betreft en dit moet en zal worden aangepast in de tekst 

van de 4de begrotingswijziging. 

De heer Van den Hoven geeft aan dat hij een verschil in het genoemde bedrag bij agendapunt 5a en 

5b ziet en dit verschil € 43.000,- bedraagt. Hij vraagt waarom de bedragen bij de punten 5a en 5b 

niet gelijk zijn.  

De heer Van Agt antwoordt dat hierop nog zal worden teruggekomen. Zie hiervoor onderstaande 

toelichting**. 

 
**Toelichting verschil 3.886.000(inleiding bestuursvoorstel 5a) en 3.929.146 (bijlage specificatie opbouw 
reserve herhuisvesting 5b) 
In de inleiding bij het bestuursvoorstel wordt een bedrag van € 3.886.000 gemeld. Dit is het bedrag zoals dat 
ook in het bestuursvoorstel is opgenomen van 18 oktober jl. inzake het besluit tot herhuisvesting. Het bedrag 
bestaat uit 2 componenten: de raming opbrengst verkoop gebouwen ad € 2.805.000 en de vrijvallende 
middelen ad € 1.081.000. Het laatste bedrag is destijds (september 2021) grofmazig berekend, op basis van de 
toen bekende cijfers.  
Voor het opstellen van de definitieve bijlage, die uitkomt op € 3.929.146 zijn de exacte cijfers gebruikt op basis 
van de boekhouding per medio november. Eén en ander resulteert in een positief verschil van circa € 43.000. De 
bedragen zoals die in de bijlage staan, zijn terug te vinden in de 4e begrotingswijziging 2021 en zullen ook 
worden verwerkt in de bijstelling van de begroting 2022 en de nog op te stellen begroting 2023 en volgende 
jaren.  

 

Het AB besluit: 

▪ In te stemmen met het instellen van de reserve herhuisvesting tot aan het moment dat het 
nieuwe gebouw van Baanbrekers in gebruik genomen wordt; 

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

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

▪ Daartoe de vierde begrotingswijziging 2021, met genoemde aanpassing van het bedrag van 
1475 in de tekst, vast te stellen. 

 

6. Vergaderplanning AB en DB 2022 

Het AB besluit: 
▪ 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.  

 

7. Managementletter 2021 Baanbrekers 

N.a.v.: 

De heer Veldkamp vraagt wat Baanbrekers doet met de gegeven adviezen van BDO inzake de IT-

beheersing en dan met name het toenemend probleem van cyberaanvallen.  

De heer Van Agt zegt dat cyberaanvallen inderdaad aan de orde van de dag zijn en we afgelopen 

weekend hier ook mee te maken hebben gehad. Overigens was dit een wereldwijd probleem dat was 

ontdekt, waarbij sprake was van een BUG waar de hele wereld last van had. Naast Baanbrekers zijn 
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ook de gemeenten in Nederland middels de gemeentesecretarissen hierover geïnformeerd, evenals 

het bedrijfsleven. Binnen Baanbrekers is dit door medewerkers van de afdeling I&A afgelopen 

weekend opgelost, waardoor deze bedreiging is weggenomen.   

De voorzitter vult aan dat de accountant over een aantal zaken m.b.t. de automatisering 

aanbevelingen heeft gedaan en Baanbrekers qua automatisering ook veel samenwerkt met de 

gemeente Waalwijk. Vraag is ook of Baanbrekers aantrekkelijk is voor dergelijke aanvallen, maar dit 

laat onverlet dat er aandacht moet zijn en aanscherpingen indien nodig moeten worden 

doorgevoerd aan de procedures, het wachtwoordbeleid, superusers etc.  

De heer Van Agt zegt dat Baanbrekers al het nodige doet en daarnaast BDO ook nog aanbevelingen 

doet wat zij vinden dat er gedaan moet worden. Daarbij is het gegeven superusers advies een 

definitiekwestie. Verder is Baanbrekers ISO 27001 gecertificeerd m.b.t. de informatieveiligheid. 

Baanbrekers is één van de enige Brabantse Sw bedrijven die in het bezit is van deze certificering. 

Inmiddels willen veel meer Sw bedrijven overgaan tot een dergelijke certificering. Een aantal weken 

geleden is deze certificering weer verlengd voor een periode van drie jaren voor Baanbrekers.  

De heer Veldkamp zegt het goed is om te horen dat het al goed georganiseerd is en dat er afgelopen 

weekend ook adequaat is opgetreden door Baanbrekers.  

 

Het AB besluit kennis te nemen van de managementletter 2021 Baanbrekers.  

 

8. Kaderbrief 2023 

N.a.v.: 

De heer Brekelmans zegt dat is aangegeven dat er geen investeringen en bijbehorende 

afschrijvingskosten in 2023 zullen zijn i.v.m. de geplande herhuisvesting. Hij vraagt of deze bedragen 

dan voor 2022 vrijvallen.  

De heer Van Oudheusden vraagt of de heer Brekelmans doelt op de onderhoudsvoorziening.  

De heer Brekelmans verwijst naar de alinea op pagina 10 i.v.m. de herijking van de jaarlijkse storting 

in de onderhoudsvoorziening.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat dit inderdaad ook geldt voor 2022 en dit als zodanig is 

opgenomen in het overzicht voor de herhuisvesting.  

De heer Van Tuyl verwijst naar de talloze projecten die worden genoemd op pagina 8 en vraagt of dit 

wel effectief is, niet te veel versnipperd is en of we hieraan hopelijk niet allemaal deelnemen.  

De voorzitter antwoordt dat er veel wordt samengewerkt in de regio, ook i.v.m. arbeidsparticipatie. 

Bij alles waar we aan deelnemen stellen we altijd de kritische vraag of dit effectief is, maar ook of 

projecten worden gestart middels een pilot om te kunnen beoordelen of we hiermee verder willen 

gaan. Daarnaast werken we al veel sub-regionaal samen en dan is telkens de vraag of we e.e.a. ook 

nog regionaal moeten gaan doen. We zijn en blijven daar kritisch op.   

De heer Van Tuyl merkt op dat hij meer cijfers opgenomen zou willen hebben in de kaderbrief. Te 

denken valt aan de ontwikkeling van het personeel, de doelgroep etc. Hij vraagt of een uitgebreidere 

versie met meer cijfers niet wenselijk is. 

De voorzitter geeft aan dat het erg ingewikkeld is om op meerjarenniveau dergelijke cijfers te 

kunnen presenteren en is hier geen voorstander van.  

De heer Van den Hoven vraagt of het bestuur niet beslist over nieuwe investeringen en verwijst 

daarbij naar de zin op pagina 10 onder 4.6.  

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat afhankelijk van de soort en grootte van een dergelijke investering 

het bestuur hierover beslist. 

De heer Van den Hoven vraagt tot welk maximum Baanbrekers garant staat voor de tekorten van 

Ruelong B.V., zoals verwoord onder punt 4.7.  
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De heer Van Oudheusden geeft aan dat hierop nog wordt teruggekomen. **Zie hiervoor 

onderstaande toelichting. 

 
**De GR Baanbrekers is 100% eigenaar van de BV en staat hiervoor volledig garant, zoals de gemeenten 

volledig garant staan voor de GR. De documenten die de BV aangaan worden alle voorafgaand aan de 

behandeling in de AVA voorgelegd aan het AB van Baanbrekers.  

 

De heer Van den Hoven wijst erop dat de 1,2 miljoen algemene reserve nu als een soort van vast 

gegeven is opgenomen in de kaderbrief, terwijl als er verliezen zijn dit aangesproken kan worden. Hij 

vraagt of deze algemene reserve geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen.  

De heer Van Agt antwoordt dat de algemene reserve is bestemd om het weerstandsvermogen te 

vormen.  

De voorzitter vult aan dat het gaat om de definitie van het weerstandsvermogen. Hij vraagt dit nog 

goed uit te zoeken** Zie hiervoor onderstaande toelichting die als zodanig ook is opgenomen in 

paragraaf 4.8. van de kaderbrief 2023.   

 
**4.8 Weerstandvermogen 
Onder het weerstandsvermogen van een organisatie wordt verstaan de mate waarin zij in staat is niet begrote, 
en substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang 
komt. Een belangrijke component voor de bepaling van het weerstandsvermogen is de beschikbare 
weerstandscapaciteit. Tot de weerstandscapaciteit worden gerekend de vrije reserves.  
Baanbrekers beschikt over 1 vrije reserve; de algemene reserve. 
Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting wordt er voor de lange termijn van uit gegaan dat de algemene 
reserve 1,2 miljoen bedraagt, conform hetgeen daarover in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen. 
Tegenvallende exploitatiecijfers kunnen in de loop van enig begrotingsjaar ten laste van de algemene reserve 
worden gebracht. Echter de reserve dient weer op peil te worden gebracht als daar uit bedrijfseconomisch 
standpunt aanleiding voor is.  
Het dagelijks bestuur moet hier een goede afweging in maken en zal bij het aanbieden van de 
ontwerpbegroting een voorstel voor het benodigde weerstandsvermogen doen. Het bij de begroting door het 
algemeen bestuur vastgestelde weerstandvermogen is voor de toezichthouder leidend bij de beoordeling van 
onze begroting.  

 

Het AB besluit kennis te nemen van de kaderbrief 2023 

 

9. Diverse zaken 

a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers 

De voorzitter licht toe dat op verzoek van het algemeen bestuur er een dynamische risicomatrix is 

opgesteld, waarbij deze telkens in geactualiseerde vorm zal teruggekomen in het bestuur. Dit om zo 

de risico’s verband houdende met de herhuisvesting goed inzichtelijk te houden en te blijven 

monitoren.  

Mevrouw Verhoofstad merkt op dat het een prima matrix is, maar wijst op de ervaring en 

deskundigheid bij de deelnemende gemeenten m.b.t. het bouwen van dergelijke panden. Zij vraagt 

of het geen idee is, overigens niet uit wantrouwen, om deze matrix ook periodiek te laten toetsen 

door de deskundigen van de drie gemeenten.   

De voorzitter zegt dit een prima plan te vinden en de afspraak wordt gemaakt dat deze dynamische 

risicomatrix via de leden van het SET aan de deskundigen hieromtrent bij de gemeenten wordt 

aangeboden ter toetsing.  

De heer Van den Hoven vraagt of er ook een post onvoorzien is opgenomen. 
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De voorzitter antwoordt dat deze wel is opgenomen in de begroting van het project zelf, maar niet in 

de risicomatrix. Je krijgt dan namelijk een post onvoorzien op een post onvoorzien en dat is niet de 

bedoeling.  

De heer Van Tuyl vraagt of middels de risicomatrix de risico’s die zich (kunnen) voordoen telkens met 

het bestuur worden gedeeld vóórdat deze zich voordoen.  

De voorzitter geeft aan dat de matrix continu geactualiseerd wordt en bij elke vergadering van het 

algemeen bestuur aan de orde wordt gesteld.  

De heer Van Oudheusden voegt hieraan toe dat de telkens geactualiseerde risicomatrix nu ook via 

het SET aan de deskundigen bij de drie gemeenten wordt voorgelegd. Daarnaast wordt deze 

aangeboden aan het algemeen bestuur, niet alleen ter kennisname, maar ook met de nadrukkelijke 

bedoeling hierop als bestuursleden adequaat te blijven reageren bij iedere bestuursvergadering. Dit 

juist te voorkoming van risico’s nu en in de toekomst.  

 

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

 

b) Afwijking van het inkoopbeleid Baanbrekers 

De heer Van Oudheusden licht e.e.a. kort toe. Het betreft een afwijking van het inkoopbeleid van 

Baanbrekers op een tweetal onderwerpen, namelijk een afwijking van het enkelvoudig onderhands 

aanbesteden bij de gunning van het projectmanagement aan HEVO tot en met het voorontwerp. 

Deze mogelijkheid van afwijking is door een externe aanbestedingsadvocaat getoetst en akkoord 

bevonden. Dit is tevens geaccordeerd door het DB d.d. 3 december jl. en hierbij wordt deze afwijking 

met uw bestuur gedeeld. Daarnaast is er sprake van een afwijking van het inkoopbeleid Baanbrekers 

bij de verstrekking van de huidige kerstpakketten middels een BOL.com bon, die enkel door BOL.com 

kan worden uitgegeven. Ook hiervan wordt uw bestuur hierbij op de hoogte gebracht.  

Het AB besluit hiervan kennis te nemen en akkoord te gaan met de genoemde afwijkingen.  

 

c) Memo bestuur stand van zaken inhuur derden d.d. 25-11-2021 

De heer Van Tuyl merkt op dat hij het prima vindt om op deze wijze hierover te worden 

geïnformeerd.  

Het AB besluit hiervan kennis te nemen.  

 

d) Planning accountantsdienstverlening en deelname AB leden aan werkgroep aanbesteding 

De heer Van Agt zegt dat het bestuur inmiddels is geïnformeerd over het moeten starten van een 

aanbestedingstraject voor de accountantsdienstverlening bij Baanbrekers. Op dit moment voert BDO 

deze dienstverlening uit en zij blijven dit doen tot 1 juli 2022. Inmiddels is er intern met een aantal 

functionarissen gestart met het opstellen van een concept bestek en concept plan van eisen i.v.m. 

deze aanbesteding van de accountantsdienstverlening. In de maanden januari en/of februari 2022 

wordt gevraagd aan deze projectgroep een aantal AB leden te laten aansluiten, waardoor we 

tezamen met het AB genoemde documenten definitief kunnen maken. Gevraagd wordt dan ook wie 

vanuit het AB willen aansluiten bij deze projectgroep die hiervoor mogelijk 1 of 2 keer bij elkaar gaat 

komen.  

   

Het AB besluit: 

▪ Kennis te nemen van de planning; 

▪ De AB leden S. Mandemakers (Loon op Zand), J. van den Hoven (Waalwijk) en P. van Steen 

(Heusden) te laten aansluiten bij de interne projectgroep die belast is met de verdere 

aanbesteding van de accountantsdienstverlening. Zij worden uitgenodigd voor deze 

bijeenkomst(en) en aan hen zullen van tevoren de concept stukken worden toegestuurd.  
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10. Mededelingen en Rondvraag 

▪ De heer Van Tuyl vraagt of het inderdaad klopt dat zelfstandige ondernemers i.v.m. de 
steunmaatregelen gebruik kunnen maken van ruimere mogelijkheden van de bijstand. De 
heer Van Agt geeft aan dat dit inderdaad correct is en dat de TOZO en TONK inmiddels zijn 
afgeschaft, maar dat er nu ruimere mogelijkheden zijn om gebruik te kunnen maken van de 
Bbz door zelfstandigen.  

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 31 januari 2022 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 13 december 2021 

1 

 

1.   Opening  
 

 

2. Ingekomen stukken 
a) Advies Participatieraad n.a.v. de kaderbrief 2023 

b)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 01.10.2021 

c)Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 22.10.2021 

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

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 18 oktober 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 13 december 2021 

Besloten wordt: 
▪ Het verslag van 18 oktober 2021 vast te stellen. 
▪ De openbare besluitenlijst d.d. 18 oktober 2021 vast te stellen. 
▪ De termijnkalender AB d.d. 13 december 2021 vast te stellen.  

 

4. 13de wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (herbesluit) 

 

Besloten wordt: 
▪ Tot accordering over te gaan van 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.  

▪ Via aanbieding aan de colleges, de colleges en de raden van de deelnemende 
gemeenten te vragen het concept 13de wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Baanbrekers vast te stellen.  

▪ Dat na vaststelling door de drie gemeenten en na bekendmaking de 13de wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling in werking treedt. 

5.  Instellen bestemmingsreserve en verwerken financiële 

mutaties 

Besloten wordt:  

▪ In te stemmen met het instellen van de reserve herhuisvesting tot aan het moment 
dat het nieuwe gebouw van Baanbrekers in gebruik genomen wordt; 

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

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

▪ Daartoe de vierde begrotingswijziging 2021, met genoemde aanpassing van het 
bedrag van 1475 in de tekst, vast te stellen. 
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6. Vergaderplanning AB en DB 2022 

 

 

Besloten wordt: 

▪ 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.  

7.  Managementletter 2021 Baanbrekers Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen. 

8. Kaderbrief 2023 Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen. 
9. Diverse zaken: 

a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers 
b) Afwijkingen van het inkoopbeleid Baanbrekers 
c) Memo bestuur st.v.zkn. inhuur derden d.d. 25-11-
2021 
d) Planning accountantsdienstverlening en deelname AB 
leden aan werkgroep aanbesteding. 
 
 

Besloten wordt: 
▪ Hiervan kennis te nemen. 
▪ Hiervan kennis te nemen en hiermee akkoord te gaan. 
▪ Hiervan kennis te nemen. 

 
▪ Kennis te nemen van deze planning en de AB leden S. Mandemakers (Loon op Zand), 

J. van den Hoven (Waalwijk) en P. van Steen (Heusden) te laten aansluiten bij de 
interne projectgroep die belast is met de verdere aanbesteding van de 
accountantsdienstverlening. 

 
Voor akkoord d.d. 31 januari 2021:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2022-2023  

Termijnkalender  AB d.d. 31.01.2022 

 

Legenda    

Nog op te starten  Afgerond  

Loopt  Behandeling in vergadering  

Aandacht    
 

*opiniërende vergadering Status 31 
januari 

7* 
maart 
 

4 
april 
 

30 
mei 
 
 

4 
juli 

31 
oktober 
 

19  
Decem- 
ber 

X 
januari 
2023 

Onderwerp:  1 2 3 4 5 6 7  

Inrichting rechtmatigheidsverantwoording (accountant) A-stuk         

Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2021 Baanbrekers  
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Jaarrekening Stichting SBW 2021 en Stichting Fidant 2021 
 

B-stuk         

Jaarrekening/jaarverslag 2021 Ruelong BV 
incl. accountantsverslag en accountantsverklaring 

B-stuk         

Ontwerp begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 
Baanbrekers 

B-stuk   Ontwerp 
 

 Def/zien-
swijzen 

   

Geactualiseerde Begroting 2022 Baanbrekers  B-stuk          

Inhoudelijke kaderbrief Baanbrekers 2024 B-stuk         

Berap 2022 B-stuk     1e Berap 2de Berap   

Geactualiseerde begroting 2023 B-stuk         

Normenkader rechtmatigheid 2022 B-stuk         

Controleprotocol Baanbrekers 2022 B-stuk         

Frauderisico-analyse (Interne Controle) 2022 B-stuk         

Herhuisvesting Baanbrekers  B-stuk         

Actualisatie mandaat- machtigings- en volmachtregelingen  B-stuk         

Archiefzorg- en beheer verslag ivm interbestuurlijk toezicht B-stuk         

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

Vergaderplanning 2023 DB en AB B-stuk         

 
 

         



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

vaststellen 1e begrotingswijziging 2022 

Stellers N. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 31 januari 2022 

Beslispunten 
 

1. Vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2022 

Financiële 
gevolgen 

Met het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2022 wordt formeel het krediet 
voor de herhuisvesting beschikbaar gesteld.  

Formatie 
gevolgen 

geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
Overlegorgaan 

   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies OR 
 
Participatieraad 

  

Besluit van AB 
 

31 januari 
2022 
 

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 N.V.T.  

Anders N.V.T.  

Nadere informatie: 
Inleiding 

Op 18 oktober 2021 heeft het Algemene Bestuur besloten tot vernieuwbouw op de huidige locatie, 

conform de verdiepingsrapportage huisvestingsonderzoek van Hevo dd 1 oktober 2021.  

 

 

Het daarbij behorende vastgestelde investeringsbedrag is als volgt opgebouwd: 

 

 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 2 van 2 

Bruto investering                                                                                                  € 27.814.000 

 

Af: opbrengst verkoop gebouwen:   € 2.805.000 c) 

Overige inbreng vrijgevallen middelen:      1.081.000 d) 

  

              3.886.000-/- 

Netto-investering:          € 23.928.000 

 

In het besluit van 18 oktober 2021 is aangegeven dat het benodigde krediet in een 
begrotingswijziging 2022 zou worden verwerkt.  Deze begrotingswijziging wordt nu ter vaststelling 
voorgelegd.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begrotingswijziging ter informatie naar de 
toezichthouder (de provincie Noord-Brabant)  gestuurd. 
 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) - 1e begrotingswijziging 2022 

 
 
 
 
 



Eerste begrotingswijziging 2022 
 

toelichting 

Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot vernieuwbouw en ingestemd met een 

netto investeringskrediet van € 23.928.000.  Met onderstaande begrotingswijziging wordt dit krediet 

formeel beschikbaar gesteld.  

  

 

Investeringen 2022   

Bedragen x € 1 Nieuw krediet 

2022 

Beschikbaar na 

wijziging 2022 

Bruto krediet herhuisvesting  € 27.814.000 € 27.814.000 

Af: verkoop gebouwen en inbreng vrijgevallen middelen -/- 3.886.000 -/- 3.886.000 

Netto krediet herhuisvesting 23.928.000 23.928.000 

Totaal € 23.928.000 € 23.928.000 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 31 januari 
2022.  

Het bestuur voornoemd, 

 

A. van Oudheusden     R. Bakker 

Secretaris      Voorzitter 
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Voorstel inzake 
 

Individuele Studietoeslag (IST beleid) 

Steller Gigi Houtlosser-Worrell 

Verantwoordelijk 
manager 

Claudia van der Wel 

Datum bestuur  31 januari 2022  
 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd het volgende vast te stellen: 
1. Het hanteren van dezelfde bedragen inzake IST als in het beoogde 

wetsvoorstel.  
2. Gelet op de hoogte van de bedragen de uit te keren bedragen, niet meer 

jaarlijks in één keer maar, maandelijks uit te keren. 
3. Het met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022, in laten gaan van dit 

beleid. 
4. Als dit beleid wettelijk wordt verankerd in de Verzamelwet SZW 2022 dit 

beleid met ingang van deze wettelijke verankering per direct in te 
trekken. 

5. Dat indien het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft, en dit gevolgen 
heeft voor de IST, dit beleid hierop wordt aangepast. 

6. De communicatie daar waar nodig naar aanleiding van dit beleid aan te 
passen. 

Financiële 
gevolgen 

€ 30.000 vanaf 2022. 

Formatie 
gevolgen 

Niet van toepassing.  

Gevolgen MT-
systemen 

Niet van toepassing. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

5-10-2021 G.Houtlosser SET  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Ter informatie Participatieraad  27 januari 
2022 

Participatieraad 

Besluit van AB  
(vul in wat van toepassing is) 

31 januari 
2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
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 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling G. Houtlosser; T. Dierkx; D. Beerman 

Website/intranet Na vaststelling G. Houtlosser; T. Dierckx 

Handboek Baanbrekers Na vaststelling G. Houtlosser; T. Dierckx 

Opname in het archief Na vaststelling E. Assmann 

Anders Datum/N.V.T.  

Nadere informatie: 
 

Inleiding 
Via het Gemeentenieuws van SZW (2021-5) heeft minister Koolmees de gemeenten (nogmaals) 
opgeroepen om vanwege vertraging van de wetsbehandeling Breed Offensief, de Individuele 
Studietoeslag (IST) in de geest van de herziening te gaan verstrekken. Naar aanleiding hiervan is 
door Baanbrekers in het SET van 5 oktober 2021 gevraagd of de gemeenten aan dit verzoek gehoor 
willen geven. Alle gemeenten stonden positief tegenover dit voorstel. Het plan was om een voorstel 
hiertoe eind van het jaar 2021, bij het wijzigen van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz 2017, mee te nemen. Echter deze planning is niet haalbaar gebleken, omdat we de 
huidige verordening goed tegen het licht willen houden. De verordening is het belangrijkste 
beleidsdocument, het aanpassen hiervan willen we zorgvuldig aanpakken en daarbij ook het juiste 
proces doorlopen.  
 
Het is overigens de vraag of de IST in de aangepaste verordening nog een plaats moet krijgen.   
Via een amendement bij de Verzamelwet SZW zijn de wijzigingen met betrekking van de 
studietoeslag, artikel 36b Participatiewet, nu onderdeel van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 
2022. De Tweede Kamer heeft op 18 november 2021 het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 en 
het amendement over de individuele studietoeslag aangenomen. De nieuwe regels over de 
studietoeslag treden naar verwachting per 1 april 2022 in werking. 
 
Maar gelet op onze eerdere intentie, én omdat de raad van de gemeente Waalwijk een motie (zie 
bijlage) heeft aangenomen om de IST met ingang van 1 januari 2022 aan te passen willen we hier 
niet op wachten en leggen wij u nu een voorstel voor om de IST aan te passen.  
 
Individuele studietoeslag, huidig beleid Baanbrekers 
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor studenten  
en leerlingen die door hun medische beperking niet in staat zijn om structureel bij te  
verdienen naast hun studie. Zie hiervoor § 2.4 van de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz 2017. In artikel 12 is opgenomen dat de hoogte van de IST € 100,- per maand bedraagt. 
In artikel 13 lid 1 is opgenomen dat de IST als een eenmalig bedrag per jaar wordt uitbetaald.   
 
Voorgesteld beleid 
In het beoogde wetsvoorstel Verzamelwet SWZ 2022 wordt een individuele studietoeslag 
voorgesteld van € 300,- per maand voor 21-jarigen. Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar 
kunnen aanspraak maken op een percentage van deze € 300,-. De reden hiervoor is dat zij gezien 
hun leeftijd nog vallen onder het wettelijk minimum jeugdloon. In onderstaand overzicht wordt de 
voorgestelde hoogte van de nieuwe individuele studietoeslag schematisch weergegeven: 
 

Voorstel bedragen IST per leeftijdscategorie per maand 

Leeftijd in jaren Verhouding jeugd WML t.o.v. 
regulier WML 

Netto bedragen IST  
per maand 

21 jaar en ouder 100% € 300,- 
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20 jaar 80% € 240,- 

19 jaar 60% € 180,- 

18 jaar 50% € 150,- 

 
Bovendien wordt voorwaarde in de nieuwe wet verruimd. Niet structureel bijverdienen wordt niet 
kunnen bijverdienen. In dit voorstel nemen we deze wijziging ook mee.  
 
Financiële gevolgen 
Medio augustus betaalden we in 2021 € 15.600 (alle gemeenten) aan IST uit. Bij gelijkblijvende 
aantallen (toen 13) bedragen de meerkosten ca. € 30.000 (afhankelijk van de leeftijd) per jaar.  
De IST is een vorm van bijzondere bijstand. De uitgaven hiervoor worden door Baanbrekers op basis 
van werkelijke uitgaven per individuele gemeente bij de gemeenten in rekening gebracht.   
 
Communicatie gevolgen 
De communicatie moet aangepast worden op het nieuwe beleid en zowel intern als extern 
gecommuniceerd worden en op de wettenbank Overheid.nl. In de motie van Waalwijk staat 
bovendien bij punt 2: Te verzoeken de informatievoorziening en toegang te toetsen met gebruikers 
en waar nodig te vereenvoudigen en verbeteren.  
Momenteel is er een werkgroep actief om alle communicatie (brieven etc.) te verbeteren. Hierbij 
wordt aangehaakt. 

Implementatie en 
communicatie 

Na vaststelling  

Bijlage(n) MOTIE art. 43 RvO gemeente Waalwijk, raad 4 november 2021 met als 
onderwerp: Individuele Studietoeslag 

 
 
 
 
 



Aan het college van Waalwijk

1 9 NOV. 2021

Motieonderwerp 1 8 NOV 2021

Geacht college,

Een kopie van de motie treft u bijgaand ter kennisneming aan.

Jeskë/ Louer

Taxandriaweg 6 Postbus 10150 5140 GB Waalwijk 1(0416)683456 f (0416) 68 34 38 ' info@waalwijk.nl www.waalwijk.nl

Gemeente
Waalwijk

De raad heeft in zijn vergadering van 4 november 2021 een motie aangenomen over 
individuele studietoeslag.

behandeld door 
e-mail

telefoonnummer

Hoogachtend,
De griffier,

ons kenmerk 
uw schrijven d.d. 

uw kenmerk

Mevr. M. van Leur 
mvanleur@waalwijk.nl
0416 683445

In deze motie draagt de raad het college op bij het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers:
1. Voor te stellen de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking met 

ingang van 1 januari 2022 in te stellen zoals uitgewerkt in het Gemeentenieuws 
van SZW van mei 2021.

2. Te verzoeken de informatievoorziening en toegang te toetsen met gebruikers en 
waar nodig te vereenvoudigen en verbeteren.

doc.nr. LVH/
bijlage(n) 

verzonden

Gemeente V’aaiu ijk
Ingekoinen



De raad,

Gehoord de beraadslaging,

Draagt het college op:

en gaat over tot de orde van de dag.

Aangenomen/verworpen

Bij het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers:
1. Voor te stellen de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking met ingang 

van 1 januari 2022 in te stellen zoals uitgewerkt in het Gemeentenieuws van SZW van 
mei 2021.

2. Te verzoeken de informatievoorziening en toegang te toetsen met gebruikers en waar 
nodig te vereenvoudigen en verbeteren.

Overwegende dat:
• De VNG dit voorstel ondersteunt middels deze oproep:
• Op dit moment de individuele studietoeslag in Waalwijk ongeveer 100 euro per maand is, 

en dus te laag is;
Het studiejaar 2021/2022 is begonnen en studenten met een beperking hierdoor geen 
gelijke kansen hebben ten opzichte van mensen zonder beperking;
Het gemeentelijke budget voor armoede inderdaad toereikend is voor de verhoging van 
deze studietoeslag;
Een besluit van de Tweede Kamer pas volgt na het aantreden van een nieuw kabinet en 
dit mogelijk nog lang op zich laat wachten, waardoor het voor onze Waalwijkse studenten 
met een beperking goed is om nu lokaal al een besluit te nemen in lijn met het voorstel 
van SZW.

__________________________ MOTIE art. 43 RvO_________________ _________
Voorstel: Programmabegroting 2022_____________________________ ___________
Onderwerp: Individuele studietoeslag___________________________ ____________
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021 
Fractie: LokaalBelang

Constaterende dat:
• De hoogte van de individuele studietoeslag voor studenten met een beperking nu per 

gemeente verschilt;
• De Tweede Kamer hier via een Kamerbrede aangenomen motie een eind aan wil maken;
• De Staatssecretaris op 8 juli 2019 in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten de 

uitvoering over te blijven laten aan de gemeenten, en dat er een wetswijziging klaarligt 
voor de Tweede Kamer die alle gemeenten verplicht om een individuele studietoeslag van
300 euro per maand toe te kennen aan studenten vanaf 21 jaar en voor studenten jonger 
dan 21 jaar gemeenten conform het toepasselijke jeugd-minimumloon een lager bedrag 
kunnen hanteren;

• Hier geen verhoging van het gemeentefonds tegenover staat omdat de Staatssecretaris 
er van uit gaat dat het eerder aan gemeenten toegekende budget toereikend is voor het 
toekennen van deze studietoeslag;

• De Staatsecretaris in september 2020 en mei 2021 gemeenten via Gemeentenieuws van 
SZW oproept om de individuele studietoeslag (1ST) in de geest van de herziening te 
verstrekken en gemeente oproept 'om te bezien of de aanvraagprocedure en de 
informatievoorziening - bijvoorbeeld over de hoogte van de 1ST en de aanvraagprocedure 
- richting de doelgroep vereenvoudigd c.q. verbeterd dient te worden.';

• De regeling voor onze gemeente wordt uitgevoerd door Baanbrekers en geregeld is in de 
Verzamelverordeninq Participatiewet (pagina 9 voor het artikel en pagina 32 voor de 
toelichting).



Naam fractie en ondertekening:

LokaalBelang:

WD:

GroenLinksaf:

CDA:

D66:

SGP:

Lijst De Jongste/PvdA

Lijst IJpelaar:

Christenunie:

Lijst Pouw:

____________________________ MOTIE art. 43 RvO___________________________
Voorstel: Programmabegroting 2022_________________________ _______________
Onderwerp: Individuele studietoeslag________________________________________
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021 
Fractie: LokaalBelang
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Voorstel inzake 
 

Actualisatie begroting 2022 

Steller N. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  31 januari 2022 

Beslispunten 
 

1. Instemmen met de voorliggende actualisatie begroting 2022 en de 
daarin opgenomen 2e begrotingswijziging 2022; 

2. Na de beëindiging van de zienswijze termijn de 2e begrotingswijziging 
2022 vaststellen in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 
2022. 

Financiële 
gevolgen 

Met het vaststellen van de actualisatie begroting 2022 worden de financiële 
kaders voor het begrotingsjaar 2022 vastgelegd. De bijdragen voor de 
gemeenten wijzigen. 

Formatie 
gevolgen 

- 

Gevolgen MT-
systemen 

- 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

11 januari 2022 M. v.d. Ven, N. 
Burg, E. van 
Agt 

SET financieel  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

31 januari 
2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling 
AB 

 

Website/intranet Na vaststelling 
AB 

R. de Jong, publiceren op de website 

Handboek Baanbrekers Nvt  

Opname in het archief Na vaststelling 
AB 

E. Assmann 

Anders N.V.T.  
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Nadere informatie: 
Samenvatting  
De begroting 2022 is op 28 juni 2021 door het algemeen bestuur van Baanbrekers vastgesteld. De 
veelheid aan ontwikkelingen nadien maakt het noodzakelijk dat de begroting wordt aangepast, zowel 
voor de lasten als voor de baten.  
 
In bijgaande actualisatie begroting 2022 is, naar de kennis per begin januari 2022, de begroting 
bijgesteld. De door het algemeen bestuur vast te stellen 2e begrotingswijziging 2022 is in het 
document opgenomen.  
 
Voor een nadere toelichting op de bijstelling van de begroting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 van 
de actualisatie begroting. Daarin zijn de belangrijkste verschillen benoemd en nader toegelicht. 
Daarbij is waar mogelijk een onderscheid gemaakt naar structurele en incidentele posten, en is ook 
aangegeven welke posten beïnvloedbaar zijn. 
 
De begrotingsbijstelling is in het financieel SET besproken op 11 januari 2022. De vragen van het SET 
en de daarop geformuleerde antwoorden zijn opgenomen in een bijlage bij dit voorstel. In de bijlage 
is ook een reactie gegeven op de procedurele suggesties van het SET. 
 
Noodzaak en belang van de begrotingsbijstelling 
In onze financiële verordening is vastgelegd dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur volgens 
de afgesproken frequentie informeert met een bestuursrapportage. Het melden van financiële 
afwijkingen op de begroting maakt onderdeel uit van deze bestuursrapportage. In artikel 6 lid 3 is 
bovendien bepaald dat het algemeen bestuur, indien nodig, een begrotingswijziging vaststelt ter 
actualisatie van de begrotingsbudgetten.  
 
De omvang van de financiële bijstelling (zie verderop) is substantieel en onderstreept de noodzaak 
tot het formeel bijstellen van de begroting.  
 
Voor Baanbrekers is het van belang dat het jaar begonnen kan worden met actuele, bestuurlijk 
goedgekeurde budgetten. De P&C-cyclus is zodanig ingericht dat het bestuur zo snel als mogelijk 
geïnformeerd wordt over financiële afwijkingen en de noodzakelijke aanpassingen in de begroting. 
Het informeren van het bestuur moet uiteraard wel resulteren in besluitvorming over de bijstellingen.  
 
Tekort € 2.878.000 in historisch perspectief 
De bijstelling van de begroting resulteert in een stijging van het nadelig resultaat met afgerond 
€ 2.878.000. Dit is geen gering bedrag, maar wordt zoals uit de eerdergenoemde toelichting blijkt, 
voor een groot deel veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en externe, niet beïnvloedbare 
factoren. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat we de afgelopen jaren overschotten 
hadden in dezelfde orde van grootte. De resultaten van de afgelopen jaren waren: 
 
                           Overschot     storting reserve       terugbetaald 
2018                    3.696.000      1.117.000                  2.579.000 
2019                    3.077.000                      0                  3.077.000 
2020                    2.978.000          524.000                  2.454.000 
2021                   nog niet bekend 
2022                    2.878.000 -/-                0                   2.878.000-/- 
 
2022: conform geactualiseerde begroting 2022 
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Over de jaren 2018 t/m 2020 is ruim 8 miljoen terugbetaald aan de gemeenten. Op de vraag of het 
thans gepresenteerde tekort structureel is, kan geen antwoord worden gegeven.  De belangrijkste 
oorzaak van de wisselende resultaten blijkt steeds het sterk fluctueren van het resultaat op de BUIG-
budgetten (zowel uitgaven als inkomsten).  
 
Afdekking van het ontstane tekort; zienswijzeprocedure 
Het hogere tekort zal volgens de GR bij de deelnemers aanvullend in rekening moeten worden 
gebracht. Dit betekent wel dat de vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging door het 
algemeen bestuur niet eerder dan op 4 april 2022 kan plaatsvinden. Als een begrotingswijziging leidt 
tot aanvullende bijdragen, dan is op die wijziging immers de zienswijzeprocedure van 8 weken van 
toepassing.  
 
Het verwachte tekort is van dusdanige omvang dat een zienswijzeprocedure de enige mogelijkheid is 
om te komen tot een sluitende begroting. De algemene reserve biedt onvoldoende ruimte om het 
tekort af te dekken. Deze reserve is vooral bedoeld om tussentijdse tekorten (bijvoorbeeld bij de 
eerste en tweede Berap) tijdelijk te kunnen opvangen. De verwachte bestedingen van de 
bestemmingsreserves (met name de reserve herpositionering) zijn van dien aard dat ook daar geen 
ruimte is om het tekort af te dekken.  
 
Vervolgtraject 
Direct na de vergadering van 21 januari 2022 van het dagelijks bestuur zijn de gemeenteraden van 
onze deelnemende gemeenten gevraagd hun zienswijzen te geven op deze bijgestelde begroting. 
Deze zienswijzentermijn is 8 weken, en loopt 18 maart 2022 af.  
 
Direct daarna zal op basis van de ontvangen zienswijzen een bestuursvoorstel worden opgesteld ter 
behandeling in het dagelijks bestuur van 25 maart 2022 en het algemeen bestuur van 4 april 2022.   
 
Op 4 april kan dan de begrotingswijziging door het algemeen bestuur worden vastgesteld.  
Na de vaststelling door het algemeen bestuur, moet de begrotingswijziging 2022 ter kennisname 
worden gestuurd naar de deelnemers en naar de toezichthouder, de provincie Noord-Brabant. 

 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 

Bijlage(n) Actualisatie begroting 2022 (incl. 2e begrotingswijziging 2022) 
Beantwoording technische vragen - Actualisatie begroting 2022 
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(incl. 2e begrotingswijziging 2022) 
 

DB 21 januari 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Algemeen Bestuur 31 januari 2022 
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1 Voorwoord 
 

Onze begroting voor 2022 is door het algemeen bestuur van Baanbrekers vastgesteld op 28 juni 2021. De 

begroting ging uit van de bestaande bedrijfsvoering en is gebaseerd op de financiële informatie zoals die 

bekend was in het voorjaar 2021. Aan het begin van elk boekjaar vindt een integrale bijstelling plaats, 

zodat we het jaar starten met actuele budgetten. De bijgestelde begroting is beïnvloed door 

ontwikkelingen en gebeurtenissen, zowel intern als extern, die niet altijd voorspelbaar zijn. 

 

Onze organisatie is, net als onze P-wet-kandidaten en WSW-ers, volop in beweging. Corona en de daarbij 

geldende beperkingen en richtlijnen hebben een grote invloed op onze organisatie. Daarnaast hebben 

ook wij te maken met een arbeidsmarkt die fors onder druk staat. Naast de instroom van nieuwe 

kandidaten plaatsen we ook veel mensen. Er blijft ook een aantal kandidaten dat extra ondersteuning en 

begeleiding nodig heeft en waarvoor een reguliere en duurzame plaatsing (nog) niet haalbaar is. 

 

Uitvloeisel van onze koers is dat onze organisatie wordt getransformeerd van een omzet-gedreven 

organisatie naar een mens-ontwikkelbedrijf. Dit heeft effect op de omzet van onze PMC’s. We zullen strak 

sturen op de kosten binnen de PMC’s maar gevolg van onze koers is dat we minder gericht zijn op het 

realiseren van omzet. 

 

In paragraaf 2.1 zijn de aanpassingen verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2022. In paragraaf 2.2 

zijn de mutaties op hoofdlijnen toegelicht. De financiële bijstellingen leiden tot een verlaging van het 

resultaat met afgerond € 2.878.000. Voorgesteld wordt dit tekort af te dekken door een verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen. 

 

 

Ad van Oudheusden 

directeur 
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2 Actuele en gewijzigde begroting 2022 
 

2.1 Tweede begrotingswijziging 2022 
 

De bijstelling van de lasten en baten per deelprogramma is in onderstaande 2e begrotingswijziging 2022 

verwerkt. Het totaal van de deelprogramma’s, aangevuld met de kosten van overhead en de mutaties 

reserves leidt tot het resultaat van Baanbrekers. 

De bijstelling van de begroting leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat betekent dat 

ingevolge de gemeenschappelijke regeling op de begrotingswijziging de zienswijzeprocedure van 8 weken 

van toepassing is. De vaststelling van de begrotingswijziging kan pas plaatsvinden in de vergadering van 

het algemeen bestuur van 4 april 2022. 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 4 april 2022.  

Het bestuur voornoemd, 

 

A. van Oudheusden     R. Bakker 

Secretaris      Voorzitter 

Bedragen x € 1.000 ....Begroting 2021.... 

na 4ᵉ wijziging

....Begroting 2022.... 

voor wijziging
2e 

Begrotingswijziging

....Begroting 2022.... 

na 2e wijziging

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 4.393 5.044 94 5.138

DP2: Leerwerkstructuur 11.970 11.984 1.078 13.062

DP3: Inkomensondersteuning 31.360 29.091 -1.511 27.580

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 30 35 0 35

Totaal lasten deelprogramma's 47.753 46.154 -339 45.815

Overhead 8.628 7.573 -615 6.959

Totaal lasten 56.381 53.727 -953 52.774

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 990 859 421 1.280

DP2: Leerwerkstructuur 11.740 12.872 597 13.468

DP3: Inkomensondersteuning 33.259 33.513 -4.365 29.148

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

overige lasten en baten 8.886 6.262 2.899 9.161

Totaal baten 54.874 53.506 -449 53.057

Saldo van lasten en baten -1.507 -221 504 283

Af: storting reserve herhuisvesting -1.475 0 -492 -492

Bij: onttrekking reserve 

…...herhuisvesting 1.246 0 0 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 478 221 -12 209

Bij: onttrekking algemene reserve 

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

Bij: onttrekking 

….…vakantiegeldverplichting 25 0 0 0

Resultaat -709 0 0 0
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2.2 Toelichting op hoofdlijnen op de aanpassingen in de begroting 2022 
 
De bijgestelde begroting 2022 leidt tot een nadelig resultaat van afgerond € 2.878.000. De belangrijkste 
aanpassing wordt veroorzaakt door de bijstelling van de rijksbudgetten op basis van de 
septembercirculaire 2021 en het voorlopig budget BUIG. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons 
geleerd dat deze budgetten gedurende het jaar nog fors kunnen wijzigen. 
 
Door de gefaseerde aanpassing van de hoofdstructuur per 1 juli 2021 en 1 januari 2022 is sprake van een 
groot aantal financiële verschuivingen over de deelprogramma’s en zelfs entiteiten (GR Baanbrekers en 
Ruelong B.V.) heen, die geen effect hebben op het totaal resultaat van Baanbrekers. De toelichting op 
deze interne verschuivingen laten we dan hier ook achterwege. 
 
Aan het geraamde tekort liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Hierna lichten we de belangrijkste 
wijzigingen toe. Onderstaande wijzigingen tellen op tot een nadeel van € 2.837.000, de overige wijzigingen 
zijn kleiner van omvang. 
 
Resultaat op BUIG (nadeel € 1.857.000 autonoom en structureel) 
BUIG - inkomsten | BUIG - invordering | BUIG - uitkeringen | Bbz | BUIG - LKS: Banenafspraak | BUIG - LKS: Beschut Werk 

In de begroting 2022 werd uitgegaan van een voordeel op BUIG van € 5,7 miljoen. Na bijstelling resteert 
nog een voordeel van € 3,8 miljoen. Het resultaat op BUIG wordt gevormd door de BUIG – inkomsten 
conform het voorlopig budget 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, aangevuld 
met de verwachte opbrengsten vanuit invordering. Daarop worden de uitkeringen in het kader van de 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van 
loonkostensubsidie in mindering gebracht. 

De inkomsten zijn autonoom van aard, daarvoor geldt immers de beschikking van het Rijk. Voor de 
prognose van de uitkeringslasten en het bedrag wat met de loonkostensubsidies gemoeid is, gaan we uit 
van de situatie zoals we die in ons eigen bestand zien. Voor wat betreft de uitkeringslast wordt in 2022 
uitgegaan van gemiddeld 1.435 uitkeringsgerechtigden. Dit aantal staat gelijk aan het gemiddelde over 
2021. Een nagenoeg gelijkblijvend aantal bijstandsgerechtigden wil uiteraard niet zeggen dat er geen 
beweging is. Zo hebben we in 2021 meer dan 300 plaatsingen gerealiseerd. 

Voor de loonkostensubsidies geldt per 2022 een wijziging van de financieringssytematiek door het Rijk. 

Ook is de werkwijze rondom uitbetaling bij ziekte bij wet aangepast. Deze aangepaste werkwijze houdt in 

dat Baanbrekers geen loonkostensubsidie meer mag inhouden bij ziekte van een kandidaat. Op basis van 

realisatie 2021 schatten we in dat als gevolg daarvan de omvang van de verstrekte loonkostensubsidies 

Banenafspraak met 15% zal toenemen en Beschut Werk met 25%. Dit staat nog los van de continue groei 

van het volume van de doelgroep. 

Zoals hierboven aangegeven zijn er dus nauwelijks mogelijkheden om het resultaat op BUIG te 
beïnvloeden. Al een aantal jaar waarschuwden we voor het feit dat gerealiseerde overschotten geen 
garantie zijn voor de toekomst. Het voordeel ten opzichte van omliggende gemeenten wordt op den duur 
kleiner. Wij zijn eerder aangekomen bij het zogenaamde granietenbestand dan andere gemeenten. Dit 
noemde we al die tijd de wet van de remmende voorsprong.  

Ook in onze risicoparagrafen maakten we al vanaf 2018 melding van het risico dat (de omvang van) het 
overschot op de BUIG kan afnemen, zonder dat we daar direct invloed op hebben. Waar we in 2020 nog 
€ 5,7 miljoen overhielden, prognosticeerden we in Berap II 2021 een overschot van € 4,2 miljoen en die 
daling lijkt zich nu door te zetten in 2022 met een verwacht overschot van € 3,8 miljoen. Ten opzichte van 
de oorspronkelijke begroting 2022 leidt dit derhalve tot een nadeel van bijna € 1,9 miljoen. Het is 
aannemelijk dat het positief resultaat op BUIG ook de komende jaren verder zal afnemen.  
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Personele lasten: loonkosten + inhuur derden (nadeel € 1.090.000 deel incidenteel en deels 

structureel) 
Loonkosten niet gesubsidieerd personeel | Inhuur derden | Uitbesteden werk 

Loonindex conform principeakkoord Cao Gemeenten / SGO ad € 365.000 (structureel) 

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 zijn de salarislasten conform de financiële 

uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022 met 1,5% geïndexeerd. Uit het principeakkoord Cao Gemeenten 

/ SGO 2021 – 2022 blijkt echter een feitelijke indexering van 3,33% ten opzichte van het loonniveau 

2021. Op de totale loonsom leidt dit verschil tot een surplus van € 365.000 die structureel van aard en 

niet beïnvloedbaar is. 

 

Doorwerking formatiewijzigingen 2021 +2,3 fte (structureel) en ziektevervanging + 2,3 fte (incidenteel) 

en uitbesteden werk ad € 300.000 

Bij het opstellen van Berap I en II 2021 maakten we reeds melding van aanpassingen in de formatie. De 

betreffende loonkosten zijn nu conform het uitgangspunt uit de Kaderbrief 2022 voor het eerst verwerkt 

in de jaarschijf 2022. In totaal betreft het een structurele verhoging van 2,3 fte. 

Ook wordt in 2022 2,3 fte extra ingezet als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid en worden de 

specialistische onderhoudswerkzaamheden om dezelfde reden noodgedwongen extern uitbesteed. De 

extra kosten van het uitbesteden vallen deels bij Baanbrekers en deels bij Ruelong B.V. 

 

Frictie door inhuur op vacante formatieplaatsen ad € 280.000 (incidenteel) 

In Berap II 2021 en in de memo stand van zaken inhuur derden, die werd behandeld in de DB- en AB-

vergaderingen van december 2021, maakten we uitgebreid melding van het feit dat het, onder andere 

door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met ons loongebouw, in deze tijd moeilijk is om goed 

gekwalificeerd personeel te werven op vacante formatieplaatsen. Hierdoor blijft de inhuur van derden 

noodgedwongen hoog. 

Ook in 2022 zullen we zeker nog de gevolgen hiervan ondervinden met mogelijke doorloop tot in 2023. 

In de bijgestelde begroting 2022 is rekening gehouden met niet ingevulde vacatureruimte wat leidt tot 

een besparing in de loonkosten van € 608.000. 

Daar tegenover staat echter in 2022 de verwachte inzet van externen op reguliere formatieplaatsen 

voor een bedrag van in totaal € 888.000. Per saldo leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 280.000. 

Het probleem is onder volle aandacht van het management en heeft de hoogste prioriteit. 

Frictie door continuering inhuur op Tozo € 145.000 (incidenteel) 

In de memo Stand van zaken inhuur derden werd tevens melding gemaakt dat de afbouw van het aantal 

medewerkers dat met Tozo / TONK belast is, in de praktijk minder snel gaat dan vooraf werd gedacht. 

Inmiddels kunnen we melden dat de meeste inhuur is beëindigd. Voor een correcte afhandeling van de 

Tozo en TONK regeling verwachten we dat de overige krachten nog een half jaar nodig zijn. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren staan hier echter geen nieuwe uitvoeringsvergoedingen meer 

tegenover. In totaal is met deze inhuur komend half jaar zo’n € 145.000 gemoeid, wat incidenteel van 

aard is. 
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Resultaat Leren & Werken (nadeel € 200.000 deels incidenteel en deels structureel) 
Omzet | Loonkosten (niet) gesubsidieerd personeel | Wsw rijksvergoeding | Lonen Fidant | Loonkostensubsidies Fidant | Uitzendkrachten 

Onze koers om de doelgroep zo regulier en passend als mogelijk te plaatsen, resulteert in een kleiner 

aantal mensen voor ons interne vangnet. Deze mensen hebben verhoudingsgewijs meer begeleiding 

nodig en zijn minder productief. Door de combinatie van minder beschikbare medewerkers en de 

vergrijzende SW-populatie in de interne leerwerkstructuur, lukt het niet om de marges uit het verleden 

te realiseren. Daarnaast zijn we bezig met de transitie van een traditioneel werkbedrijf naar een mens-

ontwikkel-bedrijf. 

 

Door de nieuwe cao Wsw die in 2021 van kracht is geworden, maakt een aantal Wsw’ers inmiddels 

gebruik van de mogelijkheid om minder te werken of om vervroegd met pensioen te gaan. Tegelijkertijd 

constateren we dat de instroom vanuit Beschut Werk achterblijft op de landelijke inschattingen en dat 

Banenafspraak-kandidaten vaak direct doorstromen naar reguliere werkgevers. Daardoor krimpt het 

aantal personen dat werkzaam is binnen onze interne leerwerkstructuur. Ook dit maakt dat onze omzet 

kleiner wordt. 

 

In de bijgestelde begroting is een extra krimp van personeel (10 fte Wsw, 11 fte P-wet kandidaten en 7 

fte regulier bij Ruelong B.V.) verwerkt. Daarnaast wordt rekening gehouden met omzetderving bij 

Twiddus door gedwongen winkelsluiting in de maand januari. 

 

Rente (nadeel € 142.000 structureel) 

Conform besluitvorming door het AB op 18 oktober 2021 om over te gaan tot vernieuwbouw, is eind 

2021, eerder dan aanvankelijk was gepland, een lening aangetrokken voor de financiering daarvan. In de 

businesscase vernieuwbouw is rekening gehouden met rentelasten vanaf het moment van investeren. 

In de begroting is de bijbehorende rentelast nu verwerkt.  Zie ook hierna onder “afschrijvingen”.   

 
Uitvoering Participatiewet (voordeel € 146.000 incidenteel) 
Participatiebudget | Re-integratie trajecten | Doorbelaste loonkosten aan trajecten 

Vanuit het Rijk wordt € 7.000 minder ontvangen dan eerder werd voorzien. Tegelijkertijd is sprake van 

verwachte lagere uitgaven ten aanzien van re-integratie trajecten. Per saldo leidt dit tot een voordeel 

van € 63.000. Daarnaast wordt 1 fte meer doorbelast aan specifieke projecten, waardoor een voordeel 

van € 83.000 wordt behaald in de loonkosten die hieraan gekoppeld zijn. 

Afschrijvingen (voordeel € 306.000 waarvan € 148.000 incidenteel en € 158.000 structureel) 

Een aantal in 2021 geplande investeringen is vervallen, heeft vertraging opgelopen of is, omdat niet aan 

de criteria van een investering werd voldaan, gedurende het boekjaar 2021 ten laste van de exploitatie 

gebracht. Hierdoor vallen de afschrijvingskosten lager uit. In het structureel voordeel is begrepen de 

vervallen afschrijvingskosten van afgerond € 100.000 per jaar vanwege het vervallen (a.g.v. de 

vernieuwbouw) van de duurzaamheidsinvesteringen. Dit voordeel compenseert grotendeels de 

hierboven genoemde extra rentelasten.  
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2.3 Nieuwe investeringen 
 

Bij de primaire begroting 2022 zijn voor het boekjaar geen investeringen opgevoerd. De niet afgeronde 

investeringen uit 2021 en eerdere jaren lopen door naar 2022. Voor 2022 worden nu geen nieuwe 

investeringen voorgesteld. 
 
Vernieuwbouw Baanbrekers 

Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers besloten tot herhuisvesting op de hoek 

Bachlaan-Zanddonkweg conform de rapportage huisvestingsonderzoek van Hevo d.d. 1 oktober 2021, en 

daarvoor een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 27.814.000. Voor opbrengst van de verkoop van 

gebouwen en voor de inbreng van vrijgevallen eigen middelen is een bedrag van € 3.886.000 geraamd, 

zodat een netto-investering resteert van € 23.928.000. In dezelfde vergadering is besloten het benodigde 

krediet op te nemen in een begrotingswijziging 2022. De begrotingswijziging van deze investering wordt 

separaat aan het algemeen bestuur voorgelegd. Zie hiervoor de 1e begrotingswijziging 2022 en ook 

paragraaf 2.5 inzake de reserve vernieuwbouw.  
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2.4 Gemeentelijke bijdragen 
 

De bijstelling van de ramingen van de baten en lasten resulteren in een bijstelling van diverse 

begrotingsposten. Deze doorrekening leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.  

 

In de bijgestelde begroting is de procentuele verdeling berekend op basis van de inwoneraantallen per 1 

januari 2021. Voor de aangepaste gemeentelijke bijdragen betekent dit: 
  

Oorspronkelijke 

begroting 2022 

Bijstelling Gewijzigde 

Begroting 2022 

Heusden 2.267.896  1.103.637  3.371.533 

Loon op Zand 1.184.337  576.456  1.760.793 

Waalwijk 2.459.021  1.197.936  3.656.957 

Totaal 5.911.254  2.878.029  8.789.283 

 

Bovenstaande gewijzigde verdeling is tot stand gekomen op basis van de inwoneraantallen per 1 januari 

2021, zoals deze hieronder worden weergegeven. 
 

  Aantal inwoners per 

1-1-2021* 

Procentuele 

verdeling 

Heusden   45.005 38,36% 

Loon op Zand 23.504 20,03% 

Waalwijk 48.815   41,61% 

Totaal 117.324 100 % 

* Bij de eindafrekening over 2022 zullen de werkelijke aantallen inwoners per 1 januari 2022 worden gehanteerd. Deze waren op 

het moment van actualisatie van de begroting 2022 nog niet bekend. 

 

In onderstaande tabel is voor verschillende budgetten het te betalen bedrag per gemeente gespecificeerd. 

 

 
  

Gemeente                                               

Budget...........................................

Heusden Loon op Zand Waalwijk  Baanbrekers

Gemeentelijke bijdragen 3.371.533                  1.760.793                  3.656.957                  8.789.283                  

Gebundelde uitkering (BUIG) 8.625.621                  3.707.984                  13.447.523                25.781.128                

Participatiebudget 330.834                      134.508                      356.367                      821.709                      

Wsw rijksvergoeding 3.193.476                  2.790.387                  5.138.956                  11.122.819                

Bijzondere bijstand 910.000                      425.000                      1.260.000                  2.595.000                  

Plus-taken (R&P) 427.941                      

Plus-taken (IO) 1.000                          
*¹ De offerte Wet Inburgering was op het moment van opstellen van deze bijgestelde begroting nog niet bevestigd.

*¹ conform Uitvoeringsplan & offerte Wet Inburgering Heusden en Waalwijk 

* afhankelijk van de gevraagde ureninzet

Indicatieve budgetten

Vaste budgetten
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2.5 Mutaties reserves en voorzieningen 
 
Reserve vernieuwbouw (nieuwe reserve) 

Deze reserve vernieuwbouw is bedoeld om de mutaties, die direct het gevolg zijn van het voornemen tot 

vernieuwbouw, bij elkaar te houden om eind 2025 of begin 2026 het totaal van de posten af te kunnen 

boeken van de investering in de nieuwbouw. Indien geen reserve was ingesteld, dan zouden deze posten 

op meerdere boekjaren komen, en zorgen voor fluctuaties in de jaarlijkse exploitatielasten.  

 

Het gaat daarbij om de volgende kosten / baten: 

- 2021: Eenmalige vrijval van de opgebouwde onderhoudsvoorziening gebouwen; 

- 2021: eenmalig te nemen verlies als gevolg van afwaardering boekwaarde gebouw 1;  

- 2022 t/m 2025: voordelen als gevolg van besparingen op afschrijvingskosten gebouw 1; 

- 2022 t/m 2025: voordelen als gevolg besparing stortingen in onderhoudsvoorziening; 

- 2025: boekwinst verkoop gebouwen 2,3,4.  

 

Deze mutaties leiden in 2025 tot een reserve van afgerond € 3,9 miljoen die eind 2025 zal worden ingezet 

ter dekking van een deel van de bruto investering. In dit bedrag zit één post die nog onzeker is. Dit is de 

opbrengst van de verkoop van de gebouwen 2,3 en 4 ad € 2.805.000. Het is uiteraard nu niet te zeggen of 

dit bedrag ook gerealiseerd gaat worden. 

 

Voor 2022 betekent dit: 
 
De twee mutaties in 2021 resulteren in een stand per 1-1-2022 van:   € 229.227 
 
In 2022 vindt geen storting meer plaats in de onderhoudsvoorziening gebouwen. 
Dit bedrag wordt gestort in de reserve vernieuwbouw     € 342.500* 
 
In 2022 wordt bespaard op de afschrijvingskosten van gebouw 1, 
Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve vernieuwbouw    € 149.386* 
 
Geraamde stand van de reserve per 31-12-2022     € 721.113 
 
*totaal € 491.886 conform begrote onttrekking uit reserve (zie begrotingswijziging) 

 
Reserve herpositionering 

In de oorspronkelijke begroting is een onttrekking geraamd van € 221.000. De verwachting is nu dat in 

2022 minstens voor € 209.000 aan kosten wordt gemaakt. Deze post bestaat voor € 179.000 uit kosten 

van cultuurverandering organisatie (verantwoord onder de algemene lasten) en voor € 30.000 uit kosten 

van boventalligen als gevolg van de uitvoering van het sociaal plan (verantwoord onder de loonkosten 

niet gesubsidieerd personeel). Conform de begrote lasten is nu ook de onttrekking aangepast. Per saldo 

zijn de posten dus neutraal voor de begroting. 

 

Per ultimo 2021 resteert in de bestemmingsreserve nog circa € 1.500.000. Ten tijde van het opstellen van 

deze begrotingsbijstelling was de omvang van de totaal nog te maken kosten niet duidelijk in beeld. Onze 

organisatie is in transitie. De nieuwe hoofdstructuur is vastgesteld, en de fijnstructuur wordt nog nader 

uitgewerkt. Dit betekent dat de volgende incidentele kosten nog te verwachten zijn: 

 - functiewaarderingstrajecten 

 - extra opleiding, training en kosten voor teambuilding 

 - kosten van boventalligen en bijkomende kosten van uitvoering sociaal plan 

 - procesbegeleiding Future State 
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We verwachten dat de kosten die met dergelijke trajecten gepaard gaan, ervoor zorgen dat de reserve 

volledig besteed gaat worden. Zoals we ook in Berap II 2021 meldden, verwachten wij dat medio 2022 

alles uitgekristalliseerd is, en we de balans kunnen opmaken en een duidelijk beeld hebben van alle 

kosten. In Berap II 2022 zullen we dit aan het bestuur voorleggen.  
 
Voorziening gebouwen (vervallen) 
Met het instellen van de reserve vernieuwbouw is de onderhoudsvoorziening, en dus ook de jaarlijkse 
storting, komen te vervallen.  
 
Voorziening exploitatietekorten Ruelong BV 
In de primaire begroting 2022 was een storting in deze voorziening geraamd van € 218.000, zijnde het 
geraamd bedrijfsresultaat. Conform de garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong BV dient deze storting 
na bijstelling van het bedrijfsresultaat 2022 Ruelong BV te worden verhoogd met € 211.000 tot een bedrag 
van € 429.000. 
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2.6 Formatie 
 

 
 

De formatie niet gesubsidieerd personeel wordt gevormd door de reguliere medewerkers die in dienst 

zijn van Baanbrekers of via SBW bij Baanbrekers gedetacheerd zijn. 

 

 
 

De formatie gesubsidieerd personeel wordt gevormd door de medewerkers met een Wsw-indicatie. Op 

basis van het huidige personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is de  formatie bepaald. 

 

Formatie 2022 - niet gesubsidieerd

fte

Re-integratie & Participatie 34,4

Leerwerkstructuur 30,4

Inkomensondersteuning 51,6

Overhead 58,2

Sub-totaal 174,6

Doorbelast Ruelong B.V. -4,2

Totaal 170,4

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Formatie 2022 - Gesubsidieerd

fte

Re-integratie & Participatie 0,0

Leerwerkstructuur 275,7

Inkomensondersteuning 2,4

Overhead 77,9

Sub-totaal 356,0

Doorbelast Ruelong B.V. -60,0

Totaal 296,0

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Gewijzigde 



 

1 
 

BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen Actualisatie begroting 2022 
13 januari 2021 

 

Door het SET zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de Actualisatie begroting 2022. De 

antwoorden zijn hieronder naar volgorde van de inhoud opgenomen. Er zijn tevens vragen gesteld en 

suggesties gedaan voor tekstaanpassing, waar dat kon, zijn deze direct verwerkt in deze (naar 

aanleiding van het SET) aangepaste versie van de Actualisatie begroting 2022. 

 

Naast de gestelde technische vragen zijn door de gemeenten ook procedurele suggesties gedaan. Aan 

het einde van dit document wordt daarop nader ingegaan. 

 
Raming BUIG-inkomsten in initiële begroting Pag. 4 Heusden 

Vraag: Bij de ontwerpbegroting zijn de BUIG-inkomsten geschat op € 30,4 miljoen. Bij de 
actualisatie van de begroting blijkt dat € 25,8 miljoen te zijn op basis van het voorlopig 
BUIG-budget. Hoe is dit verschil te verklaren? 

Antwoord: Bij het opstellen van de initiële begroting hebben we ons, in lijn met voorgaande 
jaren, voor de bepaling van het BUIG-budget en de ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand gebaseerd op de ontwikkeling van het macrobudget PW 2022 ten 
opzichte van 2020 zoals die in de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) is gepubliceerd.  
 
Deze methodiek is zowel toegepast op de raming van de BUIG - inkomsten als 
- uitgaven. Deze schattingsmethode wordt gehanteerd omdat bij het opstellen van de 
initiële begroting nog geen beschikking is afgegeven over het betreffende 
begrotingsjaar. Inmiddels is door het Rijk het voorlopig budget gecommuniceerd 
waarop de raming nu is aangepast. 

 

Uitkeringslast in relatie tot aantal uitkeringsgerechtigden Pag. 4 Waalwijk 

Vraag: De bijgestelde begrote uitkeringslasten 2022 € 20.400.000 zijn gebaseerd op een 
jaargemiddelde van 1.435 uitkeringsgerechtigden. Dit is gelijk aan de het gemiddeld 
aantal 2021. Volgens de prognosecijfers vanuit de 2e Berap 2021 is de uitkeringslast 
berekend op € 20.490.000. In de prognose 2021 is echter rekening gehouden met een 
extra verhoging van € 355.000. Is deze extra (incidentele?) verhoging van € 355.000 
noodzakelijk om in de raming 2022 op te nemen? 

Antwoord: Voor de berekening van de uitkeringslast 2022 hebben we de opbouw van de 
uitkeringslast 2021 nader geanalyseerd. Na correctie van het terugwerkende kracht -
effect waarover we in december rapporteerden, hebben we nu berekend dat 
€ 20.400.000 een goede basis is voor een gemiddelde van 1.435 
uitkeringsgerechtigden. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de autonome 
stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022.  
 
Vanaf heden monitoren we structureel bij de maandafsluiting de ontwikkeling en 
opbouw van de uitkeringslast. Met dit extra inzicht zijn we beter in staat om eventuele 
afwijkingen te duiden, maar het voorkomen daarvan zal niet altijd lukken. Het effect 
van terugwerkende kracht zal gezien de wettelijke behandeltermijn altijd aanwezig 
blijven en ook herrekeningen van uitkeringen kunnen niet voorkomen worden. 
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Dekking teruglopend resultaat op BUIG Pag. 4 Heusden 

Vraag: Ondanks de fluctuatie van de BUIG-middelen van het Rijk lijkt het erop dat 
Baanbrekers ook structureel gezien minder geld overhoudt op de BUIG-middelen ten 
opzichte van BUIG lasten. De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden lijkt ook af 
te vlakken. Zijn er voor Baanbrekers mogelijkheden om op andere vlakken financiële 
ruimte te winnen zodat de teruglopende marge op de BUIG (deels) opgevangen kan 
worden? 

Antwoord: Financiële ruimte kan ontstaan door te sturen op kosten en omzetverhoging. Sturen 
op kosten doen we al intensief en daarbij is personeel een grote en belangrijke 
kostenpost. Zoals uit de noodzakelijke inhuur blijkt, is de huidige arbeidsmarkt 
zodanig overspannen dat dit momenteel erg lastig is. We zullen blijven zoeken naar 
mogelijkheden om processen te verbeteren zodat de bedrijfsvoering nog efficiënter 
kan. Omzetverhoging is te realiseren door meer opdrachten aan te nemen. Echter ook 
daar heb je arbeidskrachten voor nodig en onze Koers is juist gebaseerd op het zoveel 
als mogelijk laten uitstromen van kandidaten. Dit betekent ook dat de kandidaten die 
beschikbaar blijven voor werk binnen Baanbrekers kwalitatief minder kunnen leveren 
en relatief meer begeleiding en ondersteuning vragen. De Koers gaat uit van mens-
ontwikkeling boven omzet en productie. Dit betekent dat de Koers zou moeten 
worden bijgesteld als je de omzet wilt verhogen.     

 

Structureel effect - resultaat op BUIG Pag. 4 Loon op Zand 

Vraag: Kan een inschatting worden gegeven wat de structurele effecten van het lagere 
resultaat zijn en dat met name voor het deel van de BUIG inkomsten? 

Antwoord: In de toelichting op pagina 4 – 6 van de actualisatie begroting 2022 is waar mogelijk 
aangegeven welk deel structureel en welk deel incidenteel is. 
 
Waar we in 2020 nog € 5,7 miljoen overhielden op de BUIG, prognosticeerden we in 
Berap II 2021 een overschot van € 4,2 miljoen en die daling lijkt zich nu door te zetten 
in 2022 met een verwacht overschot van € 3,8 miljoen. Het is aannemelijk dat het 
positief resultaat op BUIG ook de komende jaren verder zal afnemen. Voor 2023 en 
verder zijn door het Rijk nog geen budgetten gepubliceerd en ook de daadwerkelijke 
ontwikkeling van het uitkeringsbestand is onzeker. Daarom is het op dit moment niet 
in te schatten wat het structurele effect is op de BUIG. 

 

Formatie 2022 Pag. 5 | 11 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: Op pagina 5 (+2,3fte) en op pagina 6 (-7 fte) worden enkele formatie-wijzigingen 
gegeven. Betreft dit de niet-gesubsidieerde formatie? Kunt u een overzicht gegeven 
van de formatie voor 2022? 

Antwoord: De formatie-wijzigingen hebben inderdaad betrekking op de niet gesubsidieerde 
groep en zijn reeds in een eerder stadium gemeld. In de (naar aanleiding van het SET) 
aangepaste versie van de Actualisatie begroting 2022 is een formatiestaat 
opgenomen. 

 

Organisatieopgave met betrekking tot het invullen van vacatures Pag. 5 Heusden 

Vraag: Wat wordt er in de toekomst gedaan ter voorkoming van het niet in kunnen vullen 
van vacatures, zodat de kosten van inhuur teruggedrongen kunnen worden ? 

Antwoord: Zoals bij het antwoord op Dekking teruglopend resultaat op BUIG gesteld, is dat 
momenteel een lastige. We weten dat wij qua salaris niet de meest aantrekkelijke 
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werkgever zijn. We werken momenteel al noodgedwongen met arbeidsmarkt-
toelagen en we zullen in 2022 een functiewaarderingstraject gaan lopen met als doel 
meer concurrerend te worden op de arbeidsmarkt. Ook denken we na over een 
andere, meer opvallende wervingscampagne, om zo het verschil te kunnen maken. 
We proberen mee te bewegen met de veranderende behoeften van personeel om zo 
de aantrekkelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van hybride 
werken, het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel etc. We gaan ons 
ook buigen over de haalbaarheid van het werven van minder ervaren mensen die we 
zelf gaan opleiden. 

 

Resultaat op Tozo (uitvoeringsvergoeding versus kosten) Pag. 5 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: 1. Blijven er nog middelen over vanuit de overheveling van 2021? 
2. Wat is de verklaring dat de vergoeding voor uitvoeringskosten van het Rijk niet 

voldoende lijkt te zijn en wat is het verwachte nadeel op Tozo? 
3. Waarom gaat de afbouw van werkzaamheden niet zo snel als verwacht? 
4. Zijn er signalen dat hierop nog acties richting het Rijk worden ondernomen? 

Antwoord: 1. Nee, na verrekening van de uitvoeringskosten met de verkregen 
uitvoeringsvergoeding (overheveling overschot 2021 + nieuw verkregen 
middelen 2022) resteren per ultimo 2021 geen middelen meer die mogelijk naar 
2022 overgeheveld kunnen worden. 

2. Voor de vergoeding geldt een vast bedrag per genomen besluit, terwijl we voor 
de uitvoering genoodzaakt zijn om relatief duur personeel in te huren. Met name 
de lange doorlooptijd van de regeling heeft er voor gezorgd dat we uiteindelijk 
een nadeel op de uitvoering van de Tozo verwachten. Dit nadeel ligt naar 
schatting rond de € 145.000 (op de totale uitvoeringskosten ad € 1.900.000). 

3. Het stoppen van de regeling betekent niet dat alle werkzaamheden komen te 
vervallen. Vanuit de Tozo verantwoordingseisen van het Rijk en de instructie 
voor de accountantscontrole worden we namelijk verplicht om ook in de 
toekomst nog alle IB-signalen te toetsen en eventueel te verwerken. Daarnaast 
wordt ook nog inzet gepleegd op het gebied van bezwaar en beroep. 

4. Zowel vanuit Divosa als de VNG zijn geen signalen bekend dat hierop nog 
aanvullende acties richting het Rijk worden ondernomen. 

 

Alternatieve winkelvormen Twiddus Pag. 6 Loon op Zand 

Vraag: Er is sprake van omzetderving door gedwongen winkelsluiting Twiddus in de maand 
januari. Wordt er nagedacht over alternatieven? 

Antwoord: Afgezien van de winkel, gaan andere werkstromen wel gewoon door, zoals 
kledinginzameling in de gemeenten en inname van goederen en dus ook het 
(grof)sorteren en prijzen van artikelen. Er is ingezet op het sorteren en prijzen van 
seizoenskleding, waardoor we min of meer vooruitwerken. Daarnaast moeten we 
krimp realiseren in het magazijn met het oog op de herhuisvesting waar we minder 
m² tot onze beschikking gaan krijgen. Wat betreft alternatieven, verkennen we of we 
bepaalde artikelen online kunnen gaan aanbieden. Kanttekening hierbij is dat 
aanpassing van werkzaamheden en aanleren van andere vaardigheden voor de 
doelgroep waar we mee werken, veel tijd en begeleiding vraagt. 
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Extra rentelast door nieuwbouw Pag. 6 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: Bij de besluitvorming rondom de vernieuwbouw van Baanbrekers is aangegeven dat 
de (huisvestings-)lasten niet zullen toenemen als gevolg van de nieuwbouw. Wellicht 
dat deze zelfs lager zijn. Nu wordt er een structurele bijstelling gedaan van de 
rentelasten waarmee het lijkt dat de (huisvestings-)lasten toch toe lijken te nemen.  

1. Zijn er ook voordelen in de actualisatie, als gevolg van de vernieuwbouw, die dit 
rentenadeel compenseren? 

2. Worden alle voor- en nadelen met betrekking tot de vernieuwbouw 
meegenomen in de periodieke rapportage? 

3. Kan er op het geleende geld tot het moment van benutting risico vrij geen 
rendement gemaakt worden? 

Antwoord: 1. Ja. Onder de afschrijvingen is sprake van een structureel voordeel als gevolg van 
het niet doorgaan van duurzaamheidsinvesteringen. Dit levert € 100.000 per jaar 
op.  

2. Alle tot nu toe bekende mutaties zijn verwerkt.  
3. Dit is onderzocht. We hebben contact gehad met o.a. de treasurer van de 

gemeente Waalwijk. Er kan helaas geen risicovrij rendement gemaakt worden. 
Onze enige mogelijkheid is het uitlenen van (kort) geld aan andere overheden. 
Echter op dit moment betalen gemeenten negatieve rente over kasgeldleningen. 
Voor ons is uitlenen aan gemeenten of andere overheden nu dus geen optie, 
maar we houden de komende tijd de vinger aan de pols. 

 
Verder is het goed om te melden dat bij de berekeningen voor de jaarlijkse 
exploitatielasten van de vernieuwbouw rekening gehouden was met een 
rentepercentage van 1 %. De lening is nu afgesloten voor 0,71 %. De hoofdsom van 
de lening bedraagt 20 miljoen euro heeft een looptijd van 50 jaar. Ten opzichte van 
de kostencalculatie van de vernieuwbouw betekent dit een jaarlijkse besparing van 
0,29 % over het uitstaande bedrag. Conform besluit van het AB is de financiering 
vervroegd aangetrokken. 

 

Deelneming Ruelong B.V. Pag. 6 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Vraag: Om garant te staan voor de exploitatietekorten van Ruelong heeft Baanbrekers een 
voorziening gevormd. Voor 2022 wordt een tekort voorzien van € 429.000 waar dat 
bij de ontwerpbegroting nog € € 218.000 was.  

1. Zijn er nog ontwikkelingen gaande waarbij de mogelijkheden worden bekeken 
om dit tekort verder terug te dringen? Of zijn dit kosten van een werkvoorziening 
die structureel van aard zijn? 

2. Wat is nog de meerwaarde om deze PMC via Ruelong B.V. te laten verlopen en 
deze niet volledig deel uit te laten maken van de organisatie van Baanbrekers? 

Antwoord: 1. In Ruelong zijn de PMC’s groen en schoonmaak onder gebracht. Vanwege de 
transformatie van productiebedrijf naar mens-ontwikkelbedrijf wordt er niet 
meer primair gestuurd op omzet maar op mens-ontwikkeling aan de hand van 
ontwikkelde leerlijnen, evenals bij de andere PMC’s in de GR. Hierdoor wordt 
het omzetresultaat negatief beïnvloed en de ontwikkeling, het welzijn, en door- 
en uitstroom van de mensen juist positief. Ook dit is een gevolg van onze Koers. 

2. We hebben in 2020 onderzocht of het zinvol/aantrekkelijk is de BV als 
rechtsvorm op te heffen en onder te brengen in de GR van Baanbrekers. Dit 
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vanuit het oogpunt om het allemaal eenvoudiger en transpanter te maken. Na 
onderzoek is besloten dit uit financieel oogpunt niet te doen. Immers, als de 
beide PMC’s van Ruelong B.V. in de GR van Baanbrekers komen is er sprake van 
de zogenaamde ‘overgang van onderneming’ waardoor al het personeel in de 
BV een dienstverband bij de GR moet worden aangeboden. Dit leidt tot 
structureel aanzienlijk hogere arbeidsvoorwaardelijke kosten, zoals o.a. 
loonkosten en pensioenkosten. Daarnaast dient de vraag te worden gesteld dat 
als de GR middels overgang van onderneming een dienstverband aan SBW 
medewerkers werkzaam binnen Ruelong B.V. moet aanbieden, waarom zij dan 
niet een dienstverband aan alle SBW medewerkers, dus ook diegenen 
gedetacheerd naar de GR Baanbrekers, moeten aanbieden?  
 
Kortom, het risico bestaat van een ‘domino-effect’ waardoor alle SBW 
medewerkers een dienstverband binnen de GR moeten gaan krijgen en er o.a. 
forse extra pensioenkosten zullen gaan ontstaan. 

 

Procedurele suggesties 
 

Door het SET zijn ook procedurele suggesties gedaan over de Actualisatie begroting 2022. Onze reactie 

daarop is hieronder opgenomen. 

 

Optioneel doorschuiven van de begrotingswijziging naar de  
1e Berap 2022 

 Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Suggestie: Door de SET leden wordt aan Baanbrekers voorgesteld om de optie te beoordelen of 
het mogelijk is om de begrotingswijzing te laten behandelen bij de 1e Berap 2022. 

Reactie: In onze financiële verordening is vastgelegd dat het dagelijks bestuur het algemeen 
bestuur volgens de afgesproken frequentie (actualisatie bij aanvang boekjaar en 1e en 
2e Berap) informeert met bestuursrapportages. De afwijkingen op de begroting 
maken daar onderdeel van uit. In artikel 6 lid 3 is bovendien bepaald dat het algemeen 
bestuur, indien nodig, een begrotingswijziging vaststelt ter actualisatie van de 
begrotingsbudgetten. 
 
De omvang van de financiële bijstelling is substantieel en onderstreept de noodzaak 
tot het formeel bijstellen van de begroting. In het kader van de sturing is het voor 
Baanbrekers van belang dat het jaar begonnen kan worden met actuele budgetten. 
De P&C-cyclus is erop ingericht dat het bestuur zo snel als mogelijk geïnformeerd 
wordt over financiële afwijkingen en de noodzakelijke aanpassingen in de begroting. 
Het informeren van het bestuur moet uiteraard wel resulteren in besluitvorming over 
de bijstellingen. 

 

Alternatieve manieren om het tekort af te dekken  Heusden 
Loon op Zand 

Waalwijk 

Suggestie: Door de SET leden wordt aan Baanbrekers gevraagd of er alternatieve manieren zijn 
om het tekort af te dekken. Hiertoe wordt voorgesteld om te beoordelen wat de 
financiële ruimte in de reservepositie (algemene reserve en bestemmingsreserve 
herpositionering) van Baanbrekers is, om eventueel incidenteel het tekort (deels) op 
te vangen. 
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Reactie: Het verwachte tekort is van dusdanige omvang dat een zienswijzeprocedure de enige 
mogelijkheid is om te komen tot een sluitende begroting. Ook de algemene reserve 
biedt onvoldoende ruimte om het tekort af te dekken. Daarnaast is het belangrijk een 
algemene reserve achter de hand te hebben om tussentijds tekorten te kunnen 
opvangen, zonder dat daar weer direct een zienswijzeprocedure op van toepassing is. 
 
Voor wat betreft de bestemmingsreserve herpositionering geldt dat hierop in het 
kader van de fijnstructuur nog aanzienlijke uitgaven worden verwacht. Zo worden in 
dat kader nog incidentele kosten verwacht voor: externe procesbegeleiding, 
functiewaarderingstrajecten, extra opleidingen en de kosten van boventalligen en 
bijkomende kosten van uitvoering sociaal plan. We verwachten dat de kosten die met 
dergelijke trajecten gepaard gaan, ervoor zorgen dat de reserve volledig besteed gaat 
worden. 

 

Reserveren van overtollige BUIG-middelen  Loon op Zand 

Suggestie: De suggestie wordt gedaan dat overwogen kan worden om in de toekomst de 
mutaties in de BUIG-middelen te reserveren, zodat de schommelingen in de 
meerjarenbegroting kunnen worden opgevangen. 

Reactie: Op dit moment is in de GR vastgelegd dat Baanbrekers over een algemene reserve 
kan beschikken van maximaal € 1,2 miljoen en ook zijn hiervoor door het bestuur geen 
bestemmingsreserves ingesteld. Indien het bestuur nieuwe inzichten heeft, kan men 
altijd besluiten tot het instellen van een bestemmingsreserve BUIG. 
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Nadere informatie: 
Divosa benchmark 2021 
Baanbrekers doet al jaren mee met de benchmark van Divosa/Stimulansz/BMC. Deze benchmark 
vergelijkt de prestaties van gemeenten en andere organisaties (ISD, RSD) op domein van werk en 
inkomen. We zien dat de benchmark ook dit jaar weer een positief beeld schetst. Op 10 november is 
de benchmark gepresenteerd aan en besproken met het management van Baanbrekers. Op 3 
december is de benchmark besproken in het Dagelijks bestuur. Onderstaande bevindingen geven een 
samenvatting van de benchmark. In de kolom ‘Toelichting’ is de reactie van Baanbrekers opgenomen. 
Met dit voorstel willen we het Algemeen bestuur hierover informeren. 
 

 Bevinding  Toelichting 

1 Lage 
bijstandsdichtheid 

Het duiden van de bijstandsdichtheid t.o.v. andere gemeenten is 
discutabel. De verschillen worden voornamelijk bepaald door 
demografische en geografische factoren die niet in de vergelijking 
zijn meegewogen. Dat de Langstraatgemeenten gunstig scoren ten 
opzichte van zowel het benchmarkgemiddelde als in vergelijking 
met andere Intergemeentelijke sociale diensten (ISD), is in mindere 
mate een verdienste van Baanbrekers en is dan ook beperkt 
beïnvloedbaar.  

Gewenste actie:  Continue monitoring  

2 Volumeontwikkeling 
gemiddeld 

De ontwikkeling van het bijstandsvolume reageert nu vergelijkbaar 
met de landelijke ontwikkeling. In eerdere jaren had Baanbrekers 
een bovengemiddelde volumedaling (als gevolg van een hogere 
uitstroom). Daarbij plaatsen we de kanttekening dat in latere jaren 
de ‘wet van de remmende voorsprong’ kan optreden. Die lijkt nu 
zichtbaar. De volumeontwikkeling lijkt sterk beïnvloed te zijn door 
de conjunctuurschommeling als gevolg van de Corona-maatregelen: 
een toename vanaf begin 2020 (eerste lockdown) en een 
geleidelijke afname vanaf de zomer 2020 (geleidelijke afbouw van 
maatregelen). Deze bevinding bevestigt het beeld hierover, maar 
vraagt niet om actie. 

Gewenste actie:  Continue monitoring 

3 Veel dynamiek in- en 
uitstroom 

Het aantal uitkeringsgerechtigden schommelt een paar jaar op rij 
tussen de 1400 en 1450.  
Er wordt weleens gedacht dat er dus niet veel gebeurt in het 
klantenbestand. Dat is niet terecht. De waarheid is dat er continu 
sprake is van instroom aan de voorkant en uitstroom aan de 
achterkant. Zo zijn er bijvoorbeeld 330 mensen naar werk begeleid 
in 2021. De samenstelling van het bestand is dus aan verandering 
onderhevig. Deze bevinding bevestigt dat beeld, maar vraagt niet 
om actie.  

Gewenste actie:  Continue monitoring 

4 Instroom jongeren 
lager dan gemiddeld 
 

Als het aandeel jongeren binnen de totale instroom lager ligt dan 
gemiddeld, is een logisch effect dat een ander aandeel van de 
totale instroom hoger ligt dan gemiddeld. Als we de 
bevolkingsopbouw van de Langstraatgemeenten vergelijken met 
het Nederlands gemiddelde is hetzelfde beeld zichtbaar: relatief 

5 
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Relatief hoge 
instroom ouderen 

wat minder jongeren en meer ouderen. Deze bevinding lijkt 
daarmee in lijn met de lokale demografische situatie. We blijven dit 
volgen, maar zien geen aanleiding tot actie.  

Gewenste actie:  Continue monitoring 

6 Veel uitstroom eerste 
jaar 

Positief. Het is een landelijk bekend gegeven dat de uitstroomkansen 
afnemen naarmate de uitkeringsperiode toeneemt. We zetten dan 
ook in op het zo snel mogelijk naar werk of opleiding begeleiden 
vanaf het moment van instroom. Hiermee bereiken we snel goede 
resultaten en tevens beperken we de groei van de groep met 
afnemende uitstroomkansen. Daarnaast zetten we ook in op de 
doelgroep die langer uitkeringsafhankelijk is: we zoeken gericht naar 
‘onbenut arbeidspotentieel’ en begeleiden hen stapsgewijs richting 
werk. Zodra een traject naar werk (nog) niet aan de orde is, dragen 
we de uitkeringsgerechtigde aan de gemeente over voor een traject 
gericht op maatschappelijke of sociale activering (Waalwijk en 
Heusden reeds actief, Loon op Zand in opstartfase). Op deze wijze 
wordt ook de langdurig bijstandsgerechtigde perspectief geboden.    

Gewenste actie:  Continue monitoring 

7 Heel veel 
beëindigingen ‘code 
overig’ 

Baanbrekers registreert opvallend vaak (19%) ‘overig’ bij ‘reden 
uitstroom’. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven in de 
vergelijking met de benchmark. De aanname is dat andere 
gemeenten vaker ‘reden werk’ opgeven, waar Baanbrekers kiest 
voor ‘reden overig’ indien nog niet alle gegevens ontvangen zijn van 
een kandidaat. Deze bevinding is ook vorig jaar genoemd en heeft 
geleid tot een aangepaste instructie aan de betrokken 
medewerkers. In de eigen registratie is ten opzichte van 2020 over 
2021 een afname van het percentage ‘reden overig’ en een 
toename van het percentage ‘reden werk’ zichtbaar. De 
percentages uit de benchmark (20%) en uit onze eigen registraties 
(7%) komen daarbij niet overeen. Het loont te achterhalen waar dit 
verschil vandaan komt om de juiste actie te kunnen uitzetten.  

Gewenste actie:  Achterhalen verschil in percentage en op basis 
daarvan verbeteracties doorvoeren. 

Planning: Q2 

8 Gemiddelde 
verblijfsduur 

Positief. De gemiddelde verblijfsduur wordt ook gemiddeld genoemd 
(zie dia 21 in de bijlage). Echter bij inzoomen op de achterliggende 
gegevens ontstaat een positiever beeld over de gemiddelde 
verblijfsduur. Het aandeel met een verblijfsduur tot een jaar bij 
Baanbrekers is 22% (benchmarkgemiddelde: 20%). Het aandeel met 
een verblijfsduur tot 24 maanden is 37% (BM-gemiddelde: 34%). Het 
aandeel langer dan 2 jaar is 63 % (BM-gemiddelde: 65%). De inzet op 
begeleiding naar werk vanaf de instroom lijkt met deze resultaten 
zichtbaar te worden (zie ook de toelichting bij bevinding 6).  
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Gewenste actie:  Continue monitoring 

9 Langdurig 
bijstandsgerechtigden 
gemiddeld, maar 
stijgend 

Anders dan deze bevinding stelt, heeft Baanbrekers een lager dan 
gemiddeld aandeel langdurig bijstandsgerechtigden (zie dia 22 in de 
bijlage). De verblijfsduur neemt zoals gesteld wel toe. Dit is vooral 
verklaarbaar doordat instroom en uitstroom in deze groep redelijk in 
evenwicht is, terwijl de gemiddelde leeftijd van deze groep jaarlijks 
toeneemt. Het aandeel met onbenut arbeidspotentieel in deze groep 
is gemiddeld lager. Daardoor is het volume van deze groep 
nauwelijks beïnvloedbaar en is de verwachting is dat deze trend de 
komende jaren zichtbaar zal blijven.  

Gewenste actie:  Continue monitoring 

10 Veel 
Loonkostensubsidie 

Positief. Een hoog aandeel loonkostensubsidie is gunstig. Dit 
betekent dat er via Baanbrekers meer mensen werken en dus minder 
mensen een uitkering krijgen dan in andere gemeenten of 
vergelijkbare organisaties. Dit laat zien dat Baanbrekers effectief is in 
het realiseren van participatie door werk.  

Gewenste actie:  Continue monitoring 

11 Positief financieel 
resultaat 

Positief. Het budgetresultaat BUIG is al enkele jaren zeer goed. Het 
bedraagt momenteel 20% van het totale BUIG-budget. Dat is 
aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde, dat rond de 5% 
schommelt. Dit betekent dat we minder BUIG-budget gebruiken, 
dan we uitgekeerd krijgen. Met het resultaat drukken we de 
gemeentelijke bijdrage.   

Gewenste actie:  Continue monitoring 

12 Jaarprijs laag / Veel 
kostendelers 

Positief. Ook positief bericht, want daarmee zijn de uitgaven ook 
lager dan gemiddeld. De prijs (na aftrek baten) is een samenstelling 
van verschillende factoren. Deze wordt bepaald door de leeftijd en 
de samenstelling van het gezin van de uitkeringsgerechtigde, van de 
parttime inkomsten, van de ontvangsten van debiteuren, etc. Het is 
lastig te bepalen in hoeverre deze factoren ieder voor zich hebben 
geleid tot een lager dan gemiddelde nettoprijs. Deze factoren zijn 
overigens lastig te beïnvloeden.  

Gewenste actie:  Continue monitoring 
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13 Parttimers en 
verrekende 
inkomsten lager dan 
gemiddeld 

Baanbrekers probeert uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk 
fulltime aan het werk te krijgen, zodat ze zo zelfstandig mogelijk in 
hun bestaanszekerheid kunnen voorzien. We zien parttime werk als 
een instrument dat bewezen kan bijdragen aan re-integratie naar 
volledige uitkeringsonafhankelijkheid. We zijn hier het afgelopen 
jaar voorzichtiger mee geworden als gevolg van berichtgeving dat 
deeltijd werk naast een gedeeltelijke uitkering, vaak onbedoeld tot 
schulden kunnen leiden doordat toegekende toeslagen pas achteraf 
berekend kunnen worden als gevolg van een mismatch tussen 
berekening van uitkering en loon enerzijds en berekening van 
toekenning van de toeslagen anderzijds. Baanbrekers is, mede op 
basis van de landelijke inzichten op dit gebied, het eigen proces 
hierop aan het aanpassen voor zover we er invloed op kunnen 
uitoefenen. Totdat dit gerealiseerd is, zijn we wat terughoudend 
met de inzet van deeltijdwerk. Uiteindelijk moet dit leiden tot méér 
deeltijdwerk en dus ook meer uitstroom door werk.  

Gewenste actie:  Knelpunten bij deeltijdwerk vanuit de 
uitkering (i.r.t. verrekening van toeslagen) 
aanpakken. Daarna inzetten op meer 
deeltijdwerk.   

Planning: Reeds onder handen; uiterlijk Q4 2022 

14  Incasso goed, maar 
percentage 
aflossende 
debiteuren lager dan 
gemiddeld 

De incassoquote is het ingevorderd bedrag gedeeld door de 
uitstaande debiteuren. De incassoquote is lager dan gemiddeld. De 
ontvangsten (het ingevorderde bedrag) t.o.v. de uitgaven BUIG zijn 

wat hoger dan het benchmark-gemiddelde, dat is positief. Dat de 

incassoquote desondanks wat lager ligt dan het gemiddelde, komt 

door het iets hogere bedrag aan uitstaande debiteuren. Dit hogere 

bedrag aan uitstaande debiteuren is niet alleen het gevolg van het 

recentelijk op orde brengen van het invorderingsbeleid. In het 
debiteurenbestand zit een groot aantal vorderingen waarvoor een 
voorziening is gevormd in verband met gehele of gedeeltelijke 
oninbaarheid. Van de vorderingen die voor 100% zijn voorzien als 
oninbaar, kan wellicht een deel uit het bestand worden verwijderd. 
Een dergelijke opschoningsactie heeft geen financieel effect, maar 
zal wel de incassoquote verhogen.  

Gewenste actie:  Opschoonactie prioriteren 

Planning:  Q1  

 
 

Implementatie en 
communicatie 

Datum/N.V.T. 

Bijlage(n) Divosa benchmark Baanbrekers 10 november 2021 

 



Bijeenkomst Benchmark 
10 november 2021

Frans Kuiper - Stimulansz

















































































Bevindingen
- Lage bijstandsdichtheid
- Volumeontwikkeling gemiddeld
- Veel dynamiek in- en uitstroom
- Instroom jongeren lager dan gemiddeld
- Relatief hoge instroom ouderen
- Veel uitstroom eerste jaar
- Heel veel beëindigingen code overig
- Gemiddelde verblijfsduur
- Langdurig bijstandsgerechtigden gemiddeld maar stijgend
- Veel LKS
- Positief financieel resultaat
- Jaarprijs laag / veel kostendelers
- Parttimers en verrekende inkomsten lager dan gemiddeld
- Incasso goed maar % aflossende debiteuren < gemiddeld



Tops
- Veel uitstroom eerste 12 maanden/Lage herinstroom
- Veel LKS
- Financieel resultaat zeer positief

Tips
- Code overig
- % aflossende debiteuren
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Nadere informatie: 
Cedris kwaliteitsrapportage 2021 
Jaarlijks toetst Cedris alle leden op de kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode laat zien dat de leden van 
Cedris professionele organisaties en goede werkgevers zijn. Ze zorgen voor een prettige 
werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen en waar zij veilig kunnen werken. Ze stimuleren 
gezond werken, zijn transparant in hun resultaten en het belangrijkste: leden van Cedris dragen actief 
bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers in hun arbeidsleven. Via de 
kwaliteitsrapportage krijgen de leden inzicht in hoeverre aan deze eisen wordt voldaan.  
Onderstaand ter informatie de samenvatting van de bevindingen van Cedris aangevuld met 
voorgenomen acties van Baanbrekers. 
 
Samenvatting 
Cedris heeft de leden getoetst op 44 prestatie- of kwaliteitseisen. Deze zijn 
onderverdeeld naar de 3 hoofdthema’s: ‘Algemeen’, ‘Goed werkgeverschap’ 
en ‘Kwaliteit en dienstverlening’. Uit de rapportage blijkt dat Baanbrekers 
voldoet aan 43 van de 44 eisen. We zijn uiteraard trotst op zo’n hoge score.  
   
Bevindingen  

Direct aandachtspunt  

Persoonlijke ontwikkeling  

Prestatie- of kwaliteitseis  Uitkomst uw organisatie  

Het lid stelt een actueel persoonlijk 
ontwikkelings/opleidingsplan/trajectplan voor alle 
medewerkers: SW-medewerkers/participanten: gericht op zo 
regulier en duurzaam mogelijke arbeidsparticipatie; 
Professionals (en overig): gericht op het in stand houden en 
bevorderen van de vakbekwaamheid. Het lid houdt minimaal 1 x 
per jaar een gesprek met zijn medewerker over ontwikkeling en 
functioneren c.q. van de inzetbaarheid. Dit omvat ook het 
gesprek in geval van ziekte voor de re-integratie in het kader van 
de WvP. 

Onder de 50% van de 
medewerkers of geen 
medewerkers hebben een 
actueel 
ontwikkelings-, opleidings- 
en/of trajectplan. 

Reactie 
Baanbrekers 

Sw-medewerkers/participanten 
Baanbrekers start in 2022 met het instrument PRO-Werk van Dariuz voor de 
voortgangsgesprekken met SW- en Nieuw Beschut- medewerkers. Pro-Werk meet 
de werktevredenheid en de werkprestatie op basis waarvan door de medewerker 
en leidinggevende een plan van aanpak wordt opgesteld. De meting wordt jaarlijks 
uitgevoerd. De evaluatie van het plan vindt, afhankelijk van de doelen, vaker 
plaats. Inmiddels is een eerste groep leidinggevenden hiervoor getraind en zal met 
de eerste medewerkers op deze wijze worden gewerkt. We verwachten dat de 
laatste groep leidinggevenden begin 2023 de training doorloopt. Daarmee wordt 
deze werkwijze gefaseerd ingevoerd.   
 
Voor de medewerkers die zich kunnen ontwikkelen naar een andere functie of 
detacheringsplek wordt door een trajectbegeleider een trajectplan ingezet. 
Ditzelfde trajectplan wordt gebruikt voor kandidaten uit de Participatiewet om hen 
te ontwikkelen naar de voor hen zo regulier en duurzaam mogelijke werkplek.  
Dit trajectplan is momenteel in ontwikkeling. Het voornemen is dit jaar een pilot te 
starten waarna het trajectplan volledig wordt geïmplementeerd.  
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Professionals (en overig) 
Per 1 januari 2022 voert Baanbrekers ‘het goede gesprek’ in voor alle reguliere 
medewerkers. Deze methodiek voorziet in (tenminste) een formeel 
reflectiemoment tussen medewerker en leidinggevende op basis van een 
reflectieverslag. De medewerker haalt hiervoor input op bij ten minste twee 
collega’s. Stapsgewijs nemen alle medewerkers en leidinggevenden deel aan een 
feedbackworkshop. In het reflectieverslag is o.a. aandacht voor de 
vakbekwaamheid, de ontwikkeling, het functioneren en de inzetbaarheid van de 
medewerker en de ambities hierover. In het gesprek met de leidinggevende 
worden hierover afspraken gemaakt. Deze worden met de beoogde opvolging 
ervan in het reflectieverslag opgenomen. Daarmee heeft het reflectieverslag 
tevens de vorm van een  ontwikkelings-, opleidingsplan-, en/ of trajectplan. 
 

Actie Implementatie PRO-Werk, Trajectplan en ‘het goede gesprek’ 

Planning Reeds gestart, gefaseerd in te voeren tot en met 2023 

 

 
 

Aandachtspunt (gedeeltelijk voldaan) 

Ziekteverzuim en gezondsheidsbeleid 

Prestatie- of kwaliteitseis  Uitkomst uw organisatie  

Ieder lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen en een 
aanpak op ziekteverzuim. 

Er is een beperkt of gedateerd 
plan met doelen en een aanpak 
voor ziekteverzuim aanwezig.  

Reactie 
Baanbrekers 

Het lijkt erop dat dit aandachtspunt abusievelijk in deze rapportage terecht is 
gekomen. Op pagina 5 van de rapportage (zie bijlage) wordt hierover namelijk 
geconstateerd:  “Er is een concreet plan met doelen en een aanpak op dit thema 
aanwezig. Er worden voldoende concrete acties op dit thema ondernemen.”   
Dit in afwijking van de conclusie op pagina 12 (zie bijlage). Het daaronder 
opgenomen antwoord van de organisatie herkennen wij niet als het antwoord dat 
wij hebben gegeven. Zo wordt er onder andere verwezen naar een Arbodienst 
waarmee Baanbrekers geen contract  heeft of heeft gehad. Het lijkt er sterk op dat 
het geschrevene op bladzijde 12 in een andere kwaliteitsrapportrage van een 
andere organisatie had moeten staan.  

Actie Contact met Cedris over aanpassing van de kwaliteitsrapportage.  

Planning Q1 2022 

Implementatie en 
communicatie 

N.V.T. 

Bijlage(n) Cedris kwaliteitsrapportage 2021 

 



Rapportage 
kwaliteitscode
2021
Baanbrekers



Cedris.nl

De kwaliteitscode van Cedris

Jaarlijks toetst Cedris alle leden op de kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode laat zien dat de leden van Cedris 
professionele organisaties en goede werkgevers zijn. Ze zorgen voor een prettige werkomgeving waar mede-
werkers zich veilig voelen en waar zij veilig kunnen werken. Ze stimuleren gezond werken, zijn transparant in 
hun resultaten en het belangrijkste: leden van Cedris dragen actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van 
de medewerkers in hun arbeidsleven.

In het kader van de kwaliteitscode vraagt Cedris jaarlijks aan alle leden om een aantal gegevens aan te leve-
ren. Deze gegevens legt Cedris langs de meetlat van het normeringskader. Via een stoplichtmodel krijgen 
prestatie- en kwaliteitseisen een kleurcode die aangeeft in hoeverre aan deze eisen wordt voldaan. 

Leeswijzer
Deze rapportage geeft aan waar uw organisatie staat met betrekking tot de kwaliteitscode. Het eerste deel 
van de rapportage geeft inzicht in hoe uw organisatie scoort op de verschillende prestatie- en kwaliteitseisen. 
Het normeringkader werkt volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. In de rapportage is met een kleurcode 
(groen, oranje, roze) aangegeven of uw organisatie de prestatie- of kwaliteitseis toepast. Heeft uw organisatie 
een andere methode om te voldoen aan de prestatie- of kwaliteitsnorm en is dit uitgelegd in de toegestuurde 
gegevens? Dan is dat opgenomen in de toelichting.

In het tweede deel van de rapportage vindt u directe aandachtspunten (roze) indien aanwezig. Op die pun-
ten dient u binnen 3 maanden actie te ondernemen. Eventueel worden daarna ook de aandachtspunten 
opgesomd die binnen 1 jaar opgelost dienen te zijn (oranje). Om u mee te nemen in deze rapportage ziet 
u hieronder een voorbeeld van een pagina met een uitleg bij alle onderdelen die u kunt tegenkomen in de 
rapportage. Toelichting op de onderdelen staat in het onderstaande blok.

Uitleg opmaak
1 Hoofdthema kwaliteitscode
2 Subthema kwaliteitscode
3 De beschrijving van de prestatie- of kwaliteitseis zoals opgenomen in de kwaliteitscode.
4 Hoe staat uw organisatie ten op zichtte van de kwaliteitscode van Cedris? 
 Groen: uw organisatie voldoet
 Oranje: uw organisatie voldoet gedeeltelijk
 Roze: uw organisatie voldoet niet
5 Benchmark op de kwaliteitscode van alle leden. 
 In dit voorbeeld: 88% van de leden voldoet aan de prestatie- of kwaliteitseis. 
 9% van de leden voldoet gedeeltelijk en 3% voldoet niet. 
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Algemeen

Ter beschikking stellen informatie

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid verstrekt in jaar 1 aan Cedris de benodigde informatie 
om een administratieve toets te doen. Aanlevering van deze 
gegevens gebeurt uiterlijk 30 juni van jaar 1.

Uitkomst uw organisatie
De gegevens zijn compleet

88%
9%
3%

88%

1

2

3

4 5
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Algemeen

Ter beschikking stellen informatie

Transparant beloningsbeleid

Governance

Rendement

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid verstrekt in jaar 1 aan Cedris de benodigde informatie 
om een administratieve toets te doen. Aanlevering van deze 
gegevens gebeurt uiterlijk 30 juni van jaar 1.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de beloningen van topfunctionarissen 
en voldoet aan de WNT-norm.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is open over de governance-structuur incl. eventuele  
aandeelhouderschappen. 

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de inzet van het rendement en  
de mate waarin dit ten goede komt aan de maatschappelijke 
doelstelling(en).

Uitkomst uw organisatie
De gegevens zijn compleet.

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de beloningen in haar  
jaarverslag en voldoet aan de WNT-norm.

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de governance-structuur in haar 
jaarverslag incl. eventuele aandeelhouderschappen.

Uitkomst uw organisatie
Het lid is transparant over de inzet van het rendement en de 
mate waarin dit ten goede komt aan de maatschappelijke 
doelstelling(en) in het jaarverslag.

91%
9%

98%
2%

98%
2%

94%
4%
2%
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Goed werkgeverschap

cao/uitbetaling/loon/uitkering

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid neemt verantwoordelijkheid voor een nette uitbetaling 
van alle medewerkers, zowel voor werknemers als ingeleende 
krachten. Waar een cao geldig is, houdt het lid zich aan deze 
cao. Bestaande en ontwikkelende jurisprudentie vormt hierbij 
het uitgangspunt. Leden geven aan welke cao(‘s) of arbeids-
voorwaardenregeling(en) van toepassing zijn.

KAM: Veilig werken

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid van Cedris heeft een actuele RI&E en jaarlijks een 
concreet actieplan op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Mi-
lieu. In het plan staat naast concrete doelen en acties ook  
beschreven hoe de verantwoordelijkheid en uitvoering in de 
organisatie is geregeld en geborgd. Het lid draagt zorg voor een 
BHV-organisatie en oefent regelmatig. Als het lid personen uit de 
doelgroep extern plaatst, wordt voor elke plaatsing getoetst of er 
een RI&E en/of werkplekinspectie heeft plaatsgevonden.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

Uitkomst uw organisatie
Het lid geeft aan welke cao’s en arbeidsvoorwaardenregeling 
van toepassing zijn.

95%
5%

RI&E is actueel en getoetst.

De laatste ontruimingsoefening is afgelopen toetsjaar gehouden.

Plan van aanpak is actueel.

Ongevallenregistratie is aanwezig.

Het lid kan aangeven wie er verantwoordelijk is voor KAM- 
beleid en uitvoering hiervan.

Afgelopen drie jaar geen overtredingen gehad van de 
Inspectie SZW.

Het lid die personen uit de doelgroep bij inleners plaatst,  
doet voor plaatsing een controle of er een RI&E aanwezig is 
bij de inlener en/of doen een werkplekinspectie op gezond en 
veilig werken.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

84%

80%

89%

61%

99%

85%

94%

20%

39%



Cedris.nlCedris.nl

Goed werkgeverschap (vervolg)

Duurzame inzetbaarheid, gezondheid (BRAVO) 

Ziekteverzuim en gezondheidsbeleid

PAGO/PMO

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen, aanpak 
om de duurzame inzetbaarheid, gezondheid en vitaliteit van 
medewerkers te verhogen.

Prestatie- of kwaliteitseis
Ieder lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen en een 
aanpak op ziekteverzuim.

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is wettelijk vanuit de Arbowet verplicht om werknemers 
periodiek in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan 
een PAGO/PMO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onder-
zoek, of Preventief Medisch Onderzoek).

Er is een concreet plan met doelen en een aanpak op dit  
thema aanwezig voor alle  werknemers.

Er is een concreet plan met doelen en een aanpak op dit 
thema aanwezig.

Het lid stelt haar medewerkers in de gelegenheid aan een 
PAGO/PMO deel te nemen.

Ongevallenregistratie is aanwezig

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

Landelijke benchmark

Landelijke benchmark

Landelijke benchmark

Er wordt voldoende aandacht aan dit thema besteed.

Er worden voldoende concrete acties op dit thema ondernomen.

71%

94%

83%

60%

70%

29%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Klachten-, geschillen- en integriteitsregelingen (SIAG)

Gedragsregels en integriteitsregels

Bekendmaking regelingen

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft een procedure hoe en waar medewerkers terecht 
kunnen als ze een klacht of geschil hebben. De onafhankelijke 
behandeling van de klacht of het geschil is gewaarborgd.  
Het lid heeft een klachtenregeling voor seksuele intimidatie, 
agressie en geweld opgesteld. 

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft gedragsregels en integriteitsregels opgesteld en 
die kenbaar gemaakt binnen de organisatie.

Er is een klachten en geschillenregeling aanwezig voor 
arbeidsvoorwaardelijke zaken.

Er zijn gedragsregels opgesteld.

Er zijn integriteitsregels opgesteld.

Er is een klachtenregeling voor seksuele intimidatie, agressie 
en geweld aanwezig (SIAG).

Alle integriteitsregels worden kenbaar gemaakt via diverse 
communicatiekanalen.

Uitkomst uw organisatie

Uitkomst uw organisatie

96%

97%

97%

95%

80% 20%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Vertrouwenspersonen

Medewerkersbetrokkenheids-onderzoek

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft minimaal 1 vertrouwenspersoon aangewezen  
binnen het lid die goed bereikbaar is, kenbaar is binnen het lid en 
waarvan de onafhankelijkheid is gewaarborgd. De vertrouwens- 
persoon bespreekt jaarlijks de bevindingen anoniem met  
de directie

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid houdt periodiek een medewerkersbetrokkenheids- 
onderzoek (minimaal 1 x per 3 jaar) voor de gehele organisatie, 
inclusief ondersteunend personeel en waar van toepassing  
participanten.

Er is minimaal 1 vertrouwenspersoon aanwezig.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk te benaderen.

De vertrouwenspersonen worden kenbaar gemaakt via diverse 
communicatiekanalen.

Het laatste medewerkersbetrokkenheids-onderzoek uitgevoerd 
voor de gehele organisatie is niet ouder dan 3 jaar.

Het plan van aanpak is minder of 1 jaar geleden opgesteld of 
bijgewerkt.

De bevindingen van de vertrouwenspersoon worden anoniem  
minimaal 1x in het jaar besproken in de directie.

Uitkomst uw organisatie

98%

97%

96%

82%

82%

95%
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Goed werkgeverschap (vervolg)

Persoonlijke ontwikkeling

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid stelt een actueel persoonlijk ontwikkelings-, opleidings- 
en/of trajectplan voor alle medewerkers: SW-medewerkers/ 
participanten: gericht op zo regulier en duurzaam mogelijke 
arbeidsparticipatie; Professionals (en overig): gericht op het in 
stand houden en bevorderen van de vakbekwaamheid. Het lid 
houdt minimaal 1 x per jaar een gesprek met zijn medewerker 
over ontwikkeling, functioneren en de inzetbaarheid. Dit omvat 
ook het gesprek in geval van ziekte voor de re-integratie in het 
kader van de WvP.

Uitkomst uw organisatie

37% 25% 38%Onder de 50% van de medewerkers of geen medewerkers 
hebben een actueel ontwikkelings-, opleidings- en/of trajectplan.
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Kwaliteit en dienstverlening

Medezeggenschap

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid besteedt aandacht aan medezeggenschap in de  
organisatie en toont aan hoe alle doelgroepen betrokken 
worden bij de medezeggenschap.

De medezeggenschap is een brede afspiegeling van de 
organisatie.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

94%

86%

De medezeggenschap is in voldoende mate geborgd. 91%

Integratie alle medewerkers op de werkvloer

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid zorgt voor integratie van de medewerkers op de werk-
vloer. Gelijke behandeling bij gelijke gevallen, het betrekken 
van alle medewerkers bij de organisatie.

Het lid staat achter het principe van integratie van alle  
medewerkers op de werkvloer. 
Het lid betrekt alle medewerkers bij de organisatie en doet aan 
gelijke behandeling in gelijke gevallen.

100%

Er zijn heldere afspraken vastgelegd over de ondersteuning van de 
medezeggenschap. (faciliteitenconvenant of  faciliteitenregeling.
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Kwaliteit en dienstverlening (vervolg)

Professionele werkwijze, vakbekwaamheid, borging,  
methodisch werken

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid kan duidelijk maken wat zijn visie is op de noodzakelijke  
vakbekwaamheid en het onderhouden daarvan én kan aantonen 
hoe zij de professionele kwaliteit van de (kern)werk-processen 
(zoals diagnose, plaatsing, begeleiding) heeft geregeld en  
geborgd (PDCA). Koppelen aan taken en processen die aan- 
wezig zijn. Het lid heeft een visie hoe ze passend werk en  
passende begeleiding regelt.

Het lid kan duidelijk maken wat de visie op vakbekwaamheid 
is en het onderhouden daarvan.

Het lid, die als kernproces diagnose uitvoert, borgt dit door  
een professionele methodiek.

Het lid, die als kernproces matching uitvoert, borgt dit door 
een professionele methodiek.

Het lid, die als kernproces begeleiding uitvoert, borgt dit door 
een professionele methodiek.

Het lid toont aan hoe ze passende werkplekken en passende 
begeleiding regelt.

Het lid zorgt voor kennis en ontwikkeling van de professionals.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

92%

91%

76%

86%

97%

99%

Kennis en expertise van de doelgroep

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft de nodige kennis en expertise beschikbaar om met 
de verschillende problematiek van de doelgroep om te gaan

24%
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Kwaliteit en dienstverlening (vervolg)

Actueel strategie en marktplan

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid heeft een actueel (markt)plan waarin rol, belangen en/
of kansen van en bij alle relevante stakeholders in de arbeids-
marktregio staat beschreven met een strategie en aanpak om 
optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om de missie 
van het lid te realiseren

Het lid heeft een actueel strategie- en marktplan, waarin alle 
vragen worden behandeld.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

83%

Het lid kan aantonen dat er directe contacten zijn met  
sociaal maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en zorg- 
instellingen in de omgeving.

93%

Providerboog

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid kan verwijzen naar of initiëren van sociaal maatschap-
pelijke ondersteuning wanneer dit benodigd is.

Privacywetgeving

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid is transparant over de omgang van persoonsgegevens 
en gaan voorzichtig met gevoelige informatie om. Het lid houdt 
een verwerkingsregister en een register datalekken bij.

Het lid heeft een privacystatement opgesteld, waarin staat hoe 
zij omgaat met persoonsgegevens.

Uitkomst uw organisatie Landelijke benchmark

97%

Het lid heeft een verwerkingsregister.

Het lid houdt een register datalekken bij.

79%

77%

21%

23%
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Binnen 1 jaar oplossen

Volgen hieronder aandachspunten dan krijgt u op dat onderdeel/die onderdelen de 
tijd van 1 volledig toetsingsjaar om deze op te pakken. In de volgende enquête wordt  
opnieuw bekeken of u voldoet aan de kwaliteitscode.

Ziekteverzuim en gezondheidsbeleid

Prestatie- of kwaliteitseis
Ieder lid van Cedris heeft een concreet plan met doelen en een aanpak op ziekteverzuim.

Antwoord op kwaliteitscode
Omdat de Arbodienst [ Care] die wij uit de aanbesteding hebben gekozen momenteel niet 
in staat is om de afspraken na te komen [ met name de uren bedrijfsarts] hebben wij al 
meer dan voldoende moeite om onze primaire zaken uit te voeren. Overigens zijn wij van 
mening dat de leidinggevende bij het ziekteverzuim, naast de medewerker uiteraard] de 
belangrijkste rol heeft. De nieuwe wetgeving waarbij in het kader van de privacy de werk- 
nemer geen info hoeft te geven helpt niet om zaken beter bespreekbaar te maken en aan 
te pakken juist bij de groep die er bewust niet goed inzit.

Constatering
Er is een beperkt of gedateerd plan met doelen en een aanpak voor ziekteverzuim aanwezig

Toelichting
Het verzuim wordt veel besproken in de organisatie en er is een training voor werkleiding. 
Er is te beperkt aandacht voor de specifiek doelgroep, zoals het kijken naar de fysieke 
belastbaarheid en het aanpassen van werkplekken aan de beperkingen.
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Directe aandachtspunten 

Heeft u hieronder één of meerdere aandachtspunten, dan vraagt Cedris u binnen 3  
maanden na ontvangst van deze rapportage, een plan van aanpak te sturen om deze  
aandachtspunten op te pakken binnen de organisatie of een uitgebreide toelichting hoe 
u op een andere manier aan de prestatie- of kwaliteitseis voldoet. 

Het plan van aanpak bevat op zijn minst een procesbeschrijving en een deadline  
wanneer het aandachtspunt opgelost is. U kunt uw plan van aanpak rechtstreeks sturen 
naar Joram de Does (secretaris van de Commissie Kwaliteit): jdedoes@cedris.nl. Het plan 
van aanpak of de toelichting wordt besproken in het bestuur, waar mogelijk vraagt het 
bestuur advies van de Commissie Kwaliteit. In de vastgestelde procedure in de ALV staat 
een verder toelichting van het proces.

Persoonlijke ontwikkeling

Onder de 50% van de medewerkers of geen medewerkers hebben een actueel 
ontwikkelings-, opleidings- en/of trajectplan.

Antwoord op kwaliteitscode
Voor de nieuwe instroom en ontwikkelbare medewerkers (doelgroep) wordt momenteel 
een POP-traject ontwikkeld. Voor de overige doelgroep medewerkers gaat hun ontwik-
keling gevolgd worden via het instrument Dariuz PRO Werk. Voor de professionals 
gebeurt dit met name op eigen initiatief van de medewerker. Dit komt onder andere 
aanbod in gesprekken uit de HR-cyclus. 
Voor professioneel staf en kader: Minder dan 50%
Voor interne medewerkers:  Minder dan 50%
Voor gedetacheerde medewerkers: Minder dan 50

Prestatie- of kwaliteitseis
Het lid stelt een actueel persoonlijk ontwikkelings/opleidingsplan/trajectplan voor alle 
medewerkers: SW-medewerkers/participanten: gericht op zo regulier en duurzaam  
mogelijke arbeidsparticipatie; Professionals (en overig): gericht op het in stand houden en 
bevorderen van de vakbekwaamheid. Het lid houdt minimaal 1 x per jaar een gesprek met 
zijn medewerker over ontwikkeling en functioneren c.q. van de inzetbaarheid. Dit omvat ook 
het gesprek in geval van ziekte voor de re-integratie in het kader van de WvP. 

Toelichting
Een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie zijn de ontwikkelplannen. Niet iedere 
medewerker heeft een actueel ontwikkelplan. Voor alle medewerkers is het belangrijk dat 
ze ook jaarlijks een gesprek hebben over hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gesprek kan  
bijvoorbeeld ingaan op de ontwikkeling van de medewerker naar een nieuwe functie, 
door het maken van afspraken over opleidingen of curussen of werknemersvaardigheden.  
Het gesprek kan ook gaan, als iemand op de juiste passende plek zit op de duurzame 
inzetbaarheid op het werk. 



Project: Door: ir. Joris van den Berg

Locatie: Onderwerp: Risicomatrix

Opdrachtgever: Bestand: zie voettekst

Projectfase: Versie d.d.: 10-01-22

Contractvorm: Referentie: 1680102-0032

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
35%

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           175.000                      

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. Uit een uitgevoerde ecologische quickscan 

(vindt plaats op 25 november 2021) blijkt dat er vervolg onderzoek naar de 

aanwezigheid van vleermuizen. Daarnaast moet er rekening gehouden 

worden met het broedseizoen van de aanwezige vogels.

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

37 Gevolgen door stikstof wet- en regelgeving 15% Extra kosten en vertraging planning. 100.000           15.000                        
In een vroegtijdig stadium een stikstofdepositieberekening laten maken en 

in overleg gaan met de gemeente Waalwijk. 
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

Bouwmanagement

Nieuwbouw Baanbrekers

Waalwijk

Baanbrekers

Definitiefase

1680102-0032 1 van 2

Berg, Joris van den
Tekstbijschrift
Gewijzigd van 30% naar 35%.

Berg, Joris van den
Markeren

Berg, Joris van den
Tekstbijschrift
Nadere informatie toegevoegd.



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

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 0%
Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn nodig of de positionering van het 

gebouw op de kavel moet gewijzigd worden.
100.000           -                              

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

38

39 -                              

SUBTOTAAL 5.235.000€      735.500€                    

1680102-0032 2 van 2

Berg, Joris van den
Tekstbijschrift
Gewijzigd van 5% naar 0%.



> MEMO 
  
 

Let op: geprinte versies zijn niet beheerste versies en moeten vóór gebruik worden gecontroleerd ten opzichte van de elektronische versie. 

 
Versie 3 1 van 1 

> AAN:  DB en AB 
> VAN: Mathijs van de Ven, adviseur Planning & Control  
> BETREFT: Stand van zaken inhuur derden 
> DATUM: 12-01-2022 
  

 
Middels deze memo willen wij u informeren over de kosten inhuur derden. Omdat in de laatste 
vergadering van 2021 nog een update is gegeven, is de memo dit keer van beperkte omvang. 
 
2021 
In de memo stand van zaken inhuur derden, die werd behandeld in de DB- en AB-vergaderingen van 
december 2021 bleek uit de herijkte prognose voor 2021 nog zo’n € 75.000 extra nodig te zijn ten 
opzichte van wat in de begroting verwerkt is. Met het huidige zicht op de realisatie 2021 verwachten 
we ook nu nauwelijks afwijkingen bij Re-integratie & Participatie, Bedrijfsvoering & Control en Leren & 
Werken. 
 
Bij inkomensondersteuning is de inzet van externen in de laatste maanden van het jaar onverminderd 
hoog gebleven. Omdat er nog facturen binnenkomen die betrekking hebben op december 2021 is het 
nog niet mogelijk de realisatie 2021 te melden. Met de huidige inzichten, hebben we echter geen reden 
om aan te nemen dat de realisatie noemenswaardig zal afwijken van hetgeen in december gemeld is. 
 
In de (voorlopige) jaarrekening 2021 zullen we u informeren over de realisatie 2021 en zullen we 
eventuele verschillen die in de laatste fase van het jaar zijn ontstaan nader toelichten.  
 
2022 
Conform de afspraak zullen we u ook in 2022 blijven informeren over de ontwikkeling van de kosten 
inhuur derden ten opzichte van wat begroot is. Omdat het jaar pas net gestart is, is daarover op dit 
moment nog niets te melden. In de volgende vergadering zullen we hierop terugkomen. 
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