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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

              

2. Ingekomen stukken        

 a) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 09.12.2021  ja  ter info 

 b) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 27.01.2022  ja  ter info 

 c) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 17.02.2022  ja  ter info 

 d) Verslag Participatieraad d.d. 25.11.2021     ja  ter info 

 e) Verslag Participatieraad d.d. 27.01.2022     ja  ter info 

  

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 31 januari 2022   ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 31 januari 2022 ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 4 april 2022    ja  vaststellen 

               d) Concept verslag (opiniërende) AB vergadering van 7 maart 2022,   ja  vaststellen 

     inclusief handsout presentatie BDO accountants 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Verlening mandaat 

 a) AB voorstel verlening mandaat stuurgroep herhuisvesting   ja  vaststellen 

 b) Bijlage mandaatbesluit stuurgroep herhuisvesting    ja  vaststellen 

 

5. Geactualiseerde begroting 2022  

a) AB voorstel geactualiseerde begroting 2022    ja  vaststellen 

 b) Geactualiseerde begroting 2022      ja  vaststellen 

 c) Tweede begrotingswijziging 2022     ja  vaststellen 

 d) Heusden zienswijze actualisatie begroting 2022    ja  ter info 

     

6. Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022  

 a) AB voorstel verzamelverordening P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022  ja  vaststellen 

 b) Verzamelverordening P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022   ja  vaststellen 

 c) Overzicht van de wijzigingen in de Verzamelverordening   ja  vaststellen 

 

7. Voorstel tot het lenen van extra gelden i.v.m. de herhuisvesting  

 a) AB voorstel tot het lenen van extra gelden i.v.m. de herhuisvesting  ja  vaststellen 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE 
 

8. Voorlopige jaarstukken 2021 

 a) AB voorstel voorlopige jaarstukken 2021     ja  ter kennisname 

 b) Voorlopige jaarstukken 2021        ja  ter kennisname 

 

9. Ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026  

 a) AB voorstel ontwerp begroting 2023 en mjr begroting 2024-2026  ja  ter kennisname 

 b) Ontwerp begroting 2023 en mjr begroting 2024-2026   ja  ter kennisname 
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Locatie:        Vergaderruimte 2.09 bij Baanbrekers 
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 c) Beantwoording technische vragen van het SET    ja  ter kennisname 

  

10. Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2022 

a) AB voorstel beleidsregels éénmalige energietoeslag 2022   ja  ter kennisname 

b) Beleidsregels éénmalige energietoeslag 2022    ja  ter kennisname 

 

11. Diverse zaken 

 a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers d.d. 24.01.2022 ja  ter kennisname 

 b) Memo bestuur m.b.t. stand van zaken inhuur derden d.d. 17.03.2022 ja  ter kennisname 

 c) Samenstelling bijstandsbestand Baanbrekers 2021   ja  ter kennisname 

   

12. Mededelingen & Rondvraag 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 9 december 2021 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

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

  Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

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

     Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gast:     Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

   

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 17 november 2021. 
De actie-en besluitenlijst van 17 november 2021 wordt vastgesteld. 
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst van 9 december 2021 
De actielijst wordt besproken en de volgende actiepunten zijn afgerond en gaan van 
actielijst af: 

nr. 3: onderzoek parkeerbeleid => aantal parkeerplaatsen is 
          vastgesteld op 200; 
nr. 7: vast agendapunt herhuisvesting op DB- en AB      
           vergadering; 
nr. 9: uitzoeken aanbestedingen => met juridisch advies is  
          onderbouwd dat de opdracht aan HEVO gegund mag worden.   

 
 
 
JR 

3. Kansen-en risicoanalyse 
De geselecteerde risico’s uit het risicospel met de al opgenomen risico’s door HEVO 
zijn samengevoegd in een risicomatrix. Het is een dynamisch document dat continue 
wordt aangepast op de huidige stand van zaken voorzien van een versiedatum. De 
actuele risicomatrix komt als vast agendapunt op de DB- en AB agenda. De bedoeling 
is dat ook de AB leden kritisch hier naar kijken en eventueel nieuwe risico’s 
aanreiken en signaleren als er aanpassingen moeten komen. 

 

4. Quickscan Wet natuurbescherming (ref.: Flora en Fauna) 
Er is een oriënterend  onderzoek ecologie in het kader van de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd. De conclusie is dat er weinig problemen verwacht 
worden, behalve de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. De vraag is of het 
zinvol is alvast vleermuiskasten te plaatsen. RB geeft aan, dat de gemeente Waalwijk 
wellicht nog kasten over heeft waar wij gebruik van kunnen maken.  
Een aantal stootvoegen zijn toegankelijk voor vleermuizen. Een aanvullend 
onderzoek is hiervoor nodig middels vier bezoeken in de periode van april - 
september. JOE heeft hiervoor een offerte opgevraagd. 
 
De volgende acties worden uitgezet: 
- vervolgonderzoek vleermuizen inplannen in periode april - september 2022; 

 
 
 
 
RB 
 
 
 
 
 
 
JOE 
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- nagaan of het zinvol is alvast kasten te plaatsen voor vleermuizen en zo ja wanneer;  
- nagaan of het zinvol is stootvoegen dicht te maken en zo ja wanneer; 
- uitzoeken of een kapvergunning nodig is voor de grote boom op het parkeerterrein.   
  Als dit niet nodig is, kan deze boom alvast verwijderd worden. 

JOE 
JOE 
JOE 

5. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen hartelijk 

bedankt en de vergadering sluit. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 27 januari 2022 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

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

  Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

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

     Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gast:     Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

           

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 9 december 2021. 
De actie-en besluitenlijst van 9 december 2021 wordt vastgesteld. 
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst van 27 januari 2022 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 

• nr. 7: Vleermuiskasten van de gemeente Waalwijk lenen? RB checkt wat de 
mogelijkheden zijn voor het gebruik maken van de eventueel beschikbare 
vleermuizenkasten van de gemeente Waalwijk. 

• nr.8: Vervolgonderzoek vleermuizen inplannen in periode april-september 
2022. JOE heeft een offerte ontvangen en gaat een afspraak hiervoor 
plannen in die periode. De datum hiervoor is nog niet bekend omdat dit een 
lange periode is. Actie is afgerond. 

• nr. 10: Nagaan of het zinvol is stootvoegen dicht te maken en wanneer. 
Het is niet toegestaan om stootvoegen nu alsnog dicht te maken e/o 
stootroosters te plaatsen, dit is in strijd met de natuurwet. Actie is afgerond.  

• nr. 11: => Uitzoeken of kapvergunning nodig is voor verwijderen boom op  
parkeerterrein. Het is geen probleem om ze weg te halen vanuit 
milieuoogpunt. Afgesproken wordt,  op korte termijn een kapvergunning 
aan te vragen voor de bomen die staan op het gedeelte waar gesloopt en 
gebouwd gaat worden, en vervolgens ook snel de bomen te kappen zodat 
het daar boomvrij is. 

 
 
 
JR 
 
 
 
RB 
 
 
JOE 
 
 
 
 
 
 
JOE 

3. Stand van zaken project 
a) risicomatrix 
De laatste versie (d.d. 24 januari 2022) van de risicomatrix is bijgevoegd.  
Alles wat op deze matrix op groen staat, is een wijziging t.o.v. de vorige versie.  
Zoals eerder besproken wordt bij iedere AB vergadering een actuele risicomatrix 
toegestuurd.  
Als er tussen de AB vergaderingen met andere versies wordt gewerkt, kunnen de AB 
leden de wijzigingen niet meer zien. Ter voorkoming hiervan worden de wijzigingen 
groen gelaten van AB naar AB vergadering. 
De Stuurgroep ontvangt wel steeds een recente versie. 
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I.v.m. het vertrek van JOE als projectleider per 1 mei 2022 is gestart met het zoeken  
voor opvolging. AvO geeft aan dat er gekeken is wat wij nodig hebben en eventueel 
zelf in huis hebben, het wordt een combinatie van in- en extern. Intern wordt een 
collega vrijgemaakt voor gemiddeld één dag in de week. Voor de externe 
deskundigheid hebben AvO, JOE en AvH vorige week maandag drie personen 
gesproken. De voorkeur gaat uit naar een persoon, die ook bij Weener XL betrokken 
is als projectleider. Zodra alles rond is, volgt een nadere kennismaking in het 
stuurgroepoverleg. Vanaf 1 maart a.s. wordt gestart met de overdracht. 
 
Qua planning zitten we nu in de eindfase van de definitiefase. De laatste hand is 
gelegd aan het functioneel programma van eisen, er worden nog een aantal 
toetsingen gedaan. Als deze afgewerkt zijn, kan het document afgerond worden. Het 
technisch programma van eisen is ook grotendeels klaar. Ook wordt gekeken wat 
nodig is voor de te lopen aanbestedingsprocedures (architect, installateur en 
adviseurs etc.). Dit gaat samen lopen met de te maken keuze voor de 
bouworganisatievorm. Hier wordt in het  volgende stuurgroepoverleg op 17 februari 
a.s. een aparte sessie over gehouden onder coördinatie van HEVO. Het is belangrijk 
dat in deze sessie hierover een besluit wordt genomen om niet uit te lopen in de 
planning vanwege de aanbestedingsprocedure. De Stuurgroep is m.n. benieuwd naar 
mogelijkheden om de totale doorlooptijd te verkorten en waar mogelijk ook kosten.  
Afgesproken wordt dat een actuele planning voortaan als vast agendapunt op de 
agenda van de stuurgroepvergaderingen gezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR 

4. Mandaat Stuurgroep 
In het bestuursbesluit van de AB vergadering d.d. 18 oktober 2021 is besloten dat  

aan AvO als directeur van Baanbrekers mandaat, volmacht en machtiging is verleend, 

binnen gestelde kaders, inzake de herhuisvesting van Baanbrekers. 

Gezien de omvang van het project en de soms strategisch te nemen besluiten, stelt 
AvO voor om de AB-leden van de drie gemeenten uit de stuurgroep samen met de 
directeur mandaat te geven voor het nemen van strategische beslissingen. De drie 
AB leden, de voorzitter van het DB-en AB in zijn rol als voorzitter van de stuurgroep, 
en AvO als directeur, worden de stemgerechtigde leden van de stuurgroep en de 
overige leden hebben een adviserende en ondersteunende rol. Het voorstel tot 
besluitvorming door het AB hierover wordt voorbereid voor de AB vergadering van  
4 april 2022.  
Afgesproken wordt vanaf nu al conform bovenstaande te handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AvO 
 

5. Mededelingen & Rondvraag 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen hartelijk 

bedankt. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 17 februari 2022 

 

Stuurgroep herhuisvesting       Afk. 

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

  Ad van Oudheusden, directeur Baanbrekers     AvO 

  Jos Oude Egberink, projectleider Baanbrekers     JOE 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

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

     Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

  Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gasten:     Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

     Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

  Winifred van den Bosch (HEVO)       WvdB 

           

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 27 januari 2022 
De actie-en besluitenlijst van 27 januari 2022 wordt vastgesteld. 
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst van 17 februari 2022 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 

• nr. 4: uitzoeken contractuele verplichtingen (ge- en verhuurde deel gebouw 
4), actie is afgerond.  

• nr. 5: rekening houden met procedures rondom flora-en fauna 
(vleermuizen) => vervolgstappen zijn uitgezet, actiepunt is afgerond. Dit 
actiepunt is in de planning opgenomen. 

• nr. 7: vleermuiskasten van de gemeente Waalwijk lenen? 
Actie heeft RB uitgezet, en wacht nog op een reactie. RB heeft alvast wel 
aangekondigd, dat wij daar gebruik van willen maken.  

• nr. 9: uitzoeken of kapvergunning nodig is voor verwijderen boom op 
parkeerterrein. Dit actiepunt is afgerond. Er is geen kapvergunning nodig. 
Bomen worden voor half maart gekapt. 

• Nieuw actiepunt toevoegen: het kappen van de bomen.  

 
 
 
JR 
 
 
 
 

3. Bouworganisatievorm (presentatie door Winifred van den Bosch van HEVO) 
WvdB geeft samen met MU en JvdB een presentatie over de verschillende 
bouworganisatievormen.  
Op basis van de wensen van Baanbrekers (sober, doelmatig, functioneel (flexibel) en 
duurzaam) heeft HEVO geadviseerd te kiezen voor Engineer, Build & Maintain (EBM). 
Deze bouworganisatievorm geeft prijszekerheid en door het meenemen van het 
onderhoud, en kun je ervan uitgaan dat er kwalitatief goed gebouwd wordt. Voor 
een nadere toelichting van EBM wordt verwezen naar de bijgevoegde presentatie. 
Ook wordt aandacht gevraagd het onderhoud in de herhuisvestingsbegroting op te 
nemen. Dit wordt meegenomen in de verdere uitwerking.  
Gevraagd wordt of er mogelijkheden zijn om bij vergelijkbare projecten/gebouwen te 
gaan kijken. HEVO gaat kijken naar de mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AvO/NB 
 
HEVO 
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Zoals afgesproken in het stuurgroepoverleg van 27 januari jl. hebben AvO en de drie 
AB leden van de gemeenten mandaat om besluiten te nemen. De genoemde 
stuurgroepleden zijn tevreden met het advies van HEVO en gaan akkoord met het 
voorstel om Engineer, Build & Maintain (EBM) als bouworganisatievorm te kiezen.  
Naar aanleiding van het genomen besluit gaat HEVO de aanbestedingsprocedure in 
gang zetten.  
 
De presentatie wordt aan de Stuurgroepleden gestuurd.  

 
 
 
 
 
 
 
JR 

4. Mededelingen & Rondvraag 

a) risicomatrix en planning => hiervan is kennis genomen. 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt waarna RB iedereen hartelijk 

bedankt. 

 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 25 november 2021  

Plaats / kamer:  2.09/ Digitaal  
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

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

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. Mevrouw Bakker sluit om half negen aan om 
afscheid te nemen. 

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen:  
1. De voorzitter bespreekt 2 casussen met de raad die elders in Nederland hebben 

plaatsgevonden. Een uitkeringsgerechtigde die regelmatig het casino bezocht heeft aan de 
uitkeringsinstantie geen verdiensten opgegeven. Betrokkene heeft besloten zijn uitkering stop 
te zetten. Daarnaast moest hij de uitkering terug betalen omdat de uitkeringsinstantie niet vast 
kon stellen of hij verdiensten heeft gehad uit het casino. 
De tweede casus ging over een uitkeringsgerechtigde die van zijn ouders geld ontving om 
gezond te kunnen eten. Zijn uitkering is teruggevorderd.  
De voorzitter mist in deze beslissingen de menselijke maat. De voorzitter verwijst wel naar de 
positieve signalen uit de politiek om bepaalde regels in de participatiewet te versoepelen. 

 
b. Ingekomen stukken: Geen 

 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 28 september 2021 

De heer Halberstadt geeft aan dat hij geen kaderlid meer is, maar wel lid blijft van de vakbond. 
 

 

4 Uitvoering Tozo en Tonk 

De stand van zaken Tozo en Tonk is toegezonden. Deze regelingen zijn inmiddels gestopt. Wellicht komen 
er als gevolg van de zwaardere coronamaatregelen nieuwe regelingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 Flyer werving leden participatieraad 

De secretaris licht toe dat de flyer verspreid zal gaan worden onder de cliënten. Ook is het wervingsfilmpje 
met de heer Bakker inmiddels opgenomen. Door omstandigheden binnen Baanbrekers is het filmpje nog 
niet verspreid.  
 

 

6 Cliëntcommunicatie (werkwijze werkgroep) 

De werkgroep Cliëntcommunicatie is inmiddels gestart. De werkgroep is nog bezig met het plan van 
aanpak. De secretaris heeft met de kartrekker van de werkgroep besproken dat de participatieraad als 
leesgroep wordt betrokken. De brieven worden gebundeld per vijf toegestuurd zodat de raad deze kan 
bekijken. De raad zal met één uniforme reactie hierop komen. 
 

 

7 Kaderbrief 

De raad ziet de laatste jaren en ook in deze kaderbrief, dat het welzijn van de mens meer voorop staat en 
juicht dit toe. 
De raad vindt zinsneden zoals ‘regels met gezond boerenverstand toepassen’ en ‘aan de knoppen draaien’ 
op pagina 5 en ‘gezond verstand’ op pagina 8 niet passend in een kaderbrief. 
De raad benadrukt dat wanneer dat wat digitaal ondersteund kan worden, niet meer handmatig gebeurd, 
voldoende rekening moet worden gehouden met cliënten die minder digitaal onderlegd zijn. Daarnaast 
benadrukt ze dat het niet goed is voor het vertrouwen tussen de cliënt en de medewerker van 
Baanbrekers. Een gesprek leidt tot veel meer dan een digitaal contact.  
 

 
 

8 Rondvraag en sluiting 

De rondleiding door de heer Blankers wordt ingepland, zodra de coronamaatregelen dit toelaten. 
 

 
 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 27 januari 2022 

Plaats / kamer:  2.09 
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

 19.30 uur 
De heren C. Huibers (voorzitter),M. Beerens en W. Neisingh  
Namens Baanbrekers mevrouw S. van Huijgevoort (beleidsadviseur) en de heer T. 
Dierckx (beleidsadviseur/secretaris) 
  

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen:  
 
Er wordt kort stil gestaan bij het overlijden van de heer Halberstadt, oud-lid van deze raad. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij benaderd is om mee te werken aan een enquête in het kader van 
verdere intensivering van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Deze 
enquête wordt uitgevoerd door adviesbureau Radar. De voorzitter heeft aangegeven zijn 
medewerking aan deze enquête te verlenen en houdt ons op de hoogte van het vervolg.  
 

b. Ingekomen stukken: Geen 
 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 25 november 2021 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

 

4 Individuele studietoeslag 

Het voorstel aan het AB is om het beleid rondom de individuele studietoeslag aan te passen met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2022.  Dit ter voorbereiding op landelijke wetgeving die waarschijnlijk 1 
april in zal gaan. De aanwezigen hebben geen opmerkingen bij dit agendapunt.  

 

5 werving leden participatieraad 



Mevrouw van Huijgevoort geeft aan dat de collega van de communicatie-afdeling die het filmpje en de 
flyer zal samenstellen weer op de weg terug is na een ziekteperiode.  De voorzitter vraagt op welke termijn 
we de flyer kunnen verwachten. Mevrouw van Huijgevoort wil er naar streven om 1 maart de flyer gereed 
te hebben.   
 
De noodzaak van aanwas voor nieuwe leden wordt breed gedeeld. De collectieve 
belangenvertegenwoordiging staat volgens de voorzitter onder druk. 
 
Heer Neisingh kent wellicht nog een potentieel lid, hij zal navraag doen. 
 
Heer Neisingh zou graag willen brainstormen wat er naast de flyer en filmpje georganiseerd kan worden. 
Afgesproken wordt dat ideeën over werving van leden met elkaar gedeeld worden.  

 

6 Cliëntcommunicatie (werkwijze werkgroep) 

De werkgroep die zich hier mee bezig houdt  heeft de afgelopen periode, vanwege personeelsverloop 
helaas stil gestaan.  De heer Dierckx geeft aan dat op 1 februari a.s. er een werkgroep overleg plaats vindt 
om dit weer op te pakken. De leden van de participatieraad lezen graag mee met de conceptbrieven. 
Voorzitter hoopt op korte termijn eerste concepten te zien. Door voorzitter wordt gevraagd wie 
opdrachtgever is voor de verbetering van de schriftelijke cliëntencommunicatie. Mevrouw van Huijgevoort 
geeft aan dat dit de manager RPI is, mevrouw van der Wel.  
 
 

 

7 Resultaten Divosa benchmark 2021 

Resultaten worden voor kennisgeving aangenomen. Baanbrekers doet het nog steeds goed.  
 

 
 

8 Rondvraag en sluiting 

De heer Neisingh vraagt of er al meer bekend is over de energietoeslag voor minima zoals die door de 
Rijksoverheid medio december 2021 is aangekondigd. De heer Dierckx verwacht hier begin februari meer 
informatie over vanuit Den Haag. Op basis van deze informatie zal Baanbrekers met een voorstel komen in 
het kader van de uitvoer van deze toeslag. De VNG pleit voor een praktische regeling vanuit de 
Rijksoverheid.  
 
De voorzitter vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het te houden 
Clienttevredenheidsonderzoek. De heer Dierckx geeft aan dat het eerste kwartaal afspraak over worden 
gemaakt met BMC. De participatieraad wordt graag betrokken bij het voortraject van dit onderzoek.  
 
De heer Dierckx geeft aan dat er op korte termijn een gewijzigde verzamelverordening de procedure in zal 
gaan. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt in samenwerking met de arbeidsmarktregio. De grootste 
wijzigingen betreffen die op het gebied van de individuele studietoeslag en de Wet Inburgering. De 
Participatieraad zal om advies worden gevraagd over deze verordening.  
 
De voorzitter dankt mevrouw van Huijgevoort voor haar inzet de afgelopen jaren. De heer Dierckx zal haar 
als ambtelijk secretaris vervangen.  
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 31 januari 2022 

 

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 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 S. van Huijgevoort, senior P&O adviseur, verslaglegging 

 

Afwezig:             Mevrouw J. Verhoofstad, lid AB, raadslid gemeente Heusden  

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Ingekomen stukken 

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

Hiervan wordt kennisgenomen.  

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

Hiervan wordt kennisgenomen.  

 

3a) Concept AB-verslag van 13 december 2021 

Het AB besluit het concept verslag van 13 december 2021 vast te stellen. 

3b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 13 december 2021 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

3c) Concept termijnkalender AB van 31 januari 2022 

De heer Van Tuyl merkt op dat de jaarrekening van Baanbrekers en die van Ruelong op verschillende 

momenten in de termijnkalender zijn opgenomen. Vanwege de samenhang tussen de jaarrekeningen 

is het zinvol deze te agenderen op hetzelfde moment. 

De heer Van Oudheusden bevestigt dit. De termijnkalender wordt aangepast. Beide jaarrekeningen 

worden in de maand mei op de termijnkalender geplaatst.  

Met deze opmerking besluit het AB de termijnkalender vast te stellen. 

 

4. Eerste begrotingswijziging 2022 

De heer Bakker licht toe dat het voorstel om de begroting op een aantal punten te wijzigen 

uitsluitend te maken heeft met de herhuisvesting.  

De heer Van Tuyl geeft aan dat de wijziging een vastlegging is van hetgeen eerder besproken is.   

De heer Van den Hoven benoemt dat voor de herhuisvesting een lening van 20 miljoen euro is 

aangetrokken. Hij ziet nu dat er op basis van de berekening 24 miljoen euro nodig is. Hij vraagt zich 

af waarom destijds tegen het lage rentepercentage geen hoger bedrag aangetrokken is? 



   

                                           AB vergadering d.d. 31 januari 2022                    Pagina 2 van 7  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat de keuze destijds gemaakt is om vooralsnog een afgerond 

bedrag te lenen waarmee het risico voor het grootste gedeelte is afgedekt. 

 

Het AB besluit: 

▪ de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen 
 
5. Beleid Individuele StudieToeslag (IST) 

De heer Bakker licht het beleid toe.  

De heer Van Hamond vraagt of er al aanvragen binnen zijn. De heer Bakker geeft aan dat er wel 

aanvragen zijn geweest. Het exacte aantal aanvragen is bij hem niet bekend. Hij geeft aan dat het 

aantal na publicatie van het beleid wellicht zal oplopen. Van de andere kant zal het studiestelsel ook 

worden aangepast, wat waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor deze regeling. 

 

Het AB besluit: 

1. Dezelfde bedragen inzake IST te hanteren 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 beleid met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022, in te laten gaan. 
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. 

 

6. Geactualiseerde begroting 2022 (2de begrotingswijziging) 

De heer Bakker geeft aan dat de begroting met name geactualiseerd wordt vanwege de inschatting 
van de BUIG-gelden. Het DB heeft de zienswijsprocedure opgestart en de begroting ligt nu ter 
instemming voor aan het AB.  
De heer Van Tuyl vraagt zich af of de begroting niet eerst naar het AB verstuurd had moeten worden 
in plaats van rechtstreeks naar de raden. Daarnaast komt er in juni de eerste Berap. Hij vraagt of 
zaken daarin niet meegenomen kunnen worden. Wellicht hadden alleen externe zaken als de 
tekorten van de BUIG en de CAO-verhoging nu meegenomen kunnen worden. Dan hadden zaken die 
nu in de organisatie spelen uit de herpositioneringsreserve betaald kunnen worden. 
De heer Bakker antwoordt dat er in het DB een discussie is geweest over of de begroting ter 
kennisname of ter instemming aangeboden moest worden aan het AB. De uitkomst hiervan was dat 
in de governance is geregeld en het de gebruikelijke procedure is, dat het DB het besluit neemt de 
zienswijze te vragen aan de raden.   
De heer Van Tuyl vraagt zich af wat het AB dan nog in kan brengen als de tekst al bij de raden ligt. 
De heer Bakker licht toe dat er vanuit de raden eventueel een zienswijze komt en daarna pas wordt 
overgegaan tot vaststelling van de begroting. Over de timing is uitvoerig gesproken. De begroting van 
2023 moet heel vroeg aangeleverd worden bij de gemeente. Wanneer gewacht wordt tot de eerste 
Berap dan komt de begrotingswijziging na de begroting van 2023. De volgorde moet goed blijven 
lopen. De begroting van Baanbrekers moet worden opgesteld voorafgaand aan die van de gemeente.  
Mevrouw Mandemakers licht daarnaast toe dat gemeenten nu de begrotingswijziging nog mee 
kunnen nemen in hun Berap. 
De heer Van Tuyl geeft aan dat hij ook denkt dat de volgorde niet anders kan worden ingericht. De 
andere leden trekken dezelfde conclusie. 
De heer Brekelmans merkt op dat er verschuivingen plaatsvinden tussen Baanbrekers en de bv 
Ruelong. In de begroting staat dat deze verder buiten beschouwing worden gelaten, omdat het 
interne verschuivingen zijn die geen invloed hebben op het eindresultaat. Hij vraagt zich af of deze 
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toch wel vastgelegd moeten worden, omdat dit verschuivingen zijn tussen twee verschillende 
bedrijven en deze altijd apart worden behandeld.  
De heer Van Oudheusden geeft aan dat deze wijzigingen geen invloed hebben op het eindresultaat, 
omdat Baanbrekers eigenaar is van Ruelong.  
De heer Van Steen vraagt zich af of de belastingdienst dit ook vindt. De vraag is of er wel verschoven 
mag worden tussen een GR en een bv.  
De heer Bakker antwoordt dat er wel wordt vastgelegd en dit in de jaarrekening terug te zien is. In de 
begrotingswijziging is het niet nodig alle verschuivingen op te nemen, omdat deze uiteindelijk geen 
effect hebben op het eindresultaat. 
De heer Van den Hoven vraagt of er in het DB gesproken is over de incidentele lasten. Nu ligt de 
wijziging bij de raden voor. Hij vindt het bijzonder dat het DB de wijziging bij de raad legt en zelf de 
verantwoordelijkheid niet neemt. Hij vindt dat het DB de incidentele lasten zelf op moet lossen, 
omdat hiervoor een reservepost beschikbaar is. Hij zou eerder zelf de boodschap hebben gegeven 
dat er een tekort richting de gemeente komt, maar Baanbrekers een gedeelte hiervan zelf voor 
rekening neemt met de reserve. 
Ook de heer Van Tuyl geeft aan dat het herpositioneringsreserve hiervoor in kan worden gezet. 
Van Oudheusden geeft aan dat hier in het DB over is gesproken. Eerder is besloten dat het negatieve 
resultaat van 2021 wordt gedekt uit de algemene reserve. Voor de toekomst worden kosten voorzien 
die uit de herpositioneringsreserve gedekt moeten worden. Wanneer nu alle reserves benut worden, 
wordt de bedrijfsvoering klem gezet en zal voor extra gelden steeds een procedure richting de raden 
met een zienswijze opgestart moeten worden. 
De heer Van Tuyl vraagt of Baanbrekers steeds naar de raden toe zal moeten?  
De heer Bakker antwoordt dat dit inderdaad moet zodra de reserve op is. 
De heer Van Oudheusden geeft aan dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen dat wat 
structureel is en wat incidenteel is. Voor een incidenteel tekort kan de algemene reserve gebruikt 
worden. Structurele tekorten moeten in de begroting opgenomen worden. Omdat het resultaat van 
2021 nog niet bekend is, kan het incidentele tekort 2022 nu niet uit de algemene reserve 
opgenomen worden.  
De heer Bakker geeft aan dat toen Baanbrekers in 2013 is ontstaan, er vijf jaren van grote verliezen 
bij zowel de ISD als WML achter de rug waren waarin de grote reserves waren opgebruikt. Na de 
fusie waren deze verliezen er nog, maar moest er door de gemeenten bijbetaald worden omdat de 
reserves op waren. Vanuit Waalwijk is toen aangegeven dat de reserves van Baanbrekers verkleind 
moesten worden zodat raden zich er eerder bewust van zijn dat er tekorten optreden en de 
discussies eerder gevoerd worden.  
De heer Brekelmans geeft aan dat Baanbrekers nu met 3% van de totale begroting op de ondergrens 
van de reserve zit met 1,2 miljoen. Dit is zeker niet te veel. 
De heer Bakker zegt nu 2021 hiermee verrekend moet worden, er snel gerapporteerd wordt in de 
raad en de resultaten eerder boven komen. 
De heer Bakker en de heer Blankers geven aan dat de begrotingswijziging in Waalwijk en Heusden 
nog voor de verkiezingen in de raad behandeld wordt.  
Mevrouw Mandemakers zegt dat er in Loon op Zand een raadsinformatiebrief komt die aan de orde  
kan worden gesteld tijdens de raadsvergadering.  
4 april komen de zienswijzen in het AB. 
 
Het AB besluit: 

- In te stemmen met de voorliggende actualisatie begroting 2022 en de daarin opgenomen 2e 

begrotingswijziging 2022; 

- Na de beëindiging van de zienswijze termijn de 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen in 

de vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 2022. 
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7. Divosa Benchmark 2021 en kwaliteitscode 2021 Baanbrekers Cedris  

De heer Van Tuyl geeft aan dat er staat dat Baanbrekers het parttime werken op dit moment niet 

sterk propageert. De reden hiervan is dat de combinatie van parttime werken en een uitkering soms 

tot terugbetaling van gelden leidt. Hij vraagt zich af of Baanbrekers hulp kan bieden bij het wijzigen 

van toeslagen en hierover meer kan informeren om te voorkomen dat er bij parttime werken 

problemen ontstaan. 

De heer Blankers geeft aan dat hij deze problemen herkent. Hij zou graag in de toekomst in de 

Langstraat willen experimenteren met hoe aan het werk gaan, meer kan lonen. 

De heer Van Oudheusden vult aan dat het niet zozeer gaat om het verstrekken van de juiste 

informatie. Op dit moment is het zo dat als iemand gebruik maakt van toeslagen, iemand  het risico 

loopt deze toeslagen kwijt te raken wanneer hij (meer) gaat werken. In de Langstraat zou je hiermee 

kunnen gaan experimenteren door garant te staan dat de terugval over de totale inkomsten niet aan 

de orde is. 

De heer Van Kleij geeft ook aan dat om het laagdrempelig te houden om toch meer te gaan werken, 

bekeken kan worden welke mogelijkheden er zijn. 

De heer Bakker geeft aan dat het systeem hier niet aan mee werkt. Dit kan iemand tegenhouden om 

te gaan werken. De echte wijziging zou moeten zijn dat de landelijke regelingen hierop aangepast  

worden. Hij oppert dat de gemeenten het er over kunnen hebben dat zij hiervoor als risicodrager 

gaan optreden. 

De heer Van Oudheusden vult aan dat er al gemeenten zijn, die dit anders regelen. 

De heer Blankers stelt voor dat bekeken wordt welke beleidsvrijheid benut kan worden om deze 

verandering toch te bewerkstelligen. Zeker nu elk arbeidspotentieel aangeboord wordt. 

De heer Bakker vraagt aan de AB-leden hoe zij hierover denken. Het AB wil de mogelijkheden hiertoe 

door Baanbrekers laten onderzoeken om hier in de toekomst mee te gaan experimenteren. 

Mevrouw Mandemakers zegt dat het AB moeten realiseren dat dit eerst geld kan gaan kosten. 

Afgesproken wordt eerst te inventariseren welke pilots, experimenten en ervaringen er zijn in het 

land.  

 

De heer Brekelmans vraagt wat het genoemde incassoquotum, genoemd op pagina 37, precies 

inhoudt. 

De heer Van Agt antwoordt dat dit het bedrag is dat binnenkomt aan debiteuren ten opzichte van de 

uitstaande debiteuren. Baanbrekers heeft in vergelijking met andere organisaties relatief veel 

debiteuren openstaan. Dit wordt veroorzaakt door oude debiteuren, waarvan de kans klein is dat er 

nog geld binnenkomt. Baanbrekers heeft de oude debiteuren niet meer opgeschoond.  Wanneer we 

dit doen, gaat het vreemd vermogen naar beneden. 

 

Cedris benchmark: 

Mevrouw Van Gessel benoemt dat onder het punt persoonlijke ontwikkeling gesignaleerd wordt dat 

nog steeds 50% van de medewerkers geen persoonlijk ontwikkelplan heeft. Deze constatering is al 

vaker besproken. Wat is nu de actuele stand van zaken?  

De heer Van Agt antwoordt dat in het voorstel staat toegelicht wat het plan is. Voor de Sw-

medewerkers wordt het Dariuz-instrument Pro werk geïmplementeerd. Voor de reguliere 

medewerkers wordt het Goede gesprek ingevoerd. Dit moet er toe leiden dat eind 2022 dit 

percentage verhoogd is. 

De heer Van Tuyl benoemt dat dit het enige kritiekpunt is en uit zijn complimenten voor de stand van 

zaken. 
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Het AB besluit kennis te nemen van de Divosa Benchmark 2021 en kwaliteitscode 2021 Baanbrekers 

Cedris.  

 

8. Diverse zaken 

a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers d.d. 10.01.2022 

De heer Bakker geeft aan dat er nog geen sprake is van grote veranderingen.  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat in het vervolg de wijzigingen die zijn opgetreden na een AB-

vergadering door het gebruik van een andere kleur zichtbaar worden in de matrix. 

De heer Van den Hoven vraagt of er nog een post voor onvoorziene zaken is opgenomen. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat in de begroting zoals die in oktober in het AB is geweest, 

een post onvoorzien is opgenomen. 

Mevrouw Van Gessel vult aan dat deze is opgehoogd van € 500.000,- naar € 1.000.000,-. 

De heer Van den Hoven geeft aan dat dit risicoposten zijn. Van deze zaken wordt een bedrag 

ingeschat dat hieraan besteed moet worden, hier zit een risico op van een bepaald procent.  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat wanneer deze bedragen blijven staan op het moment dat het 

risico optreedt, deze bedragen werkelijkheid worden. Door middel van risicomaatregelen is het 

mogelijk het bedrag te verkleinen. 

 

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

 

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

De heer Van Tuyl vraagt of afgesproken is dat facturen van inhuurkrachten tijdig binnen moeten 

komen om het juiste inzicht te hebben in de kosten. 

De heer Van Agt antwoordt dat Baanbrekers deze afspraken niet heeft gemaakt. 

De heer Van den Hoven zou meer willen zien over het verloop van de inhuur. Omdat dit de eerste 

keer is dat hierover gerapporteerd wordt, is er nu nog weinig verloop te zien. 

De heer Van Oudheusden geeft aan dat in de bijgestelde begroting 2022 de inhuurkosten zijn 

meegenomen. Van deze kosten wordt gemonitord in hoeverre we in de buurt blijven bij hetgeen 

begroot is.  

De heer Bakker geeft aan dat dit een aandachtspunt blijft vanwege het personeelsgebrek. 

De heer Van Oudheusden vult aan dat de functie van inkomensconsulent door het UWV nu ook 

benoemd is als een kansberoep en het heel lastig is hier mensen voor te krijgen. 

 

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

 

9. Mededelingen en Rondvraag 

▪ De heer Van Steen vraagt de heer Van Oudheusden naar zijn mening over het inzetten van 
arbeidsmatige dagbesteding binnen Baanbrekers. De heer Van Oudheusden geeft aan dat 
hierover een gesprek heeft plaatsgevonden met enkele ambtelijke medewerkers. Hij geeft 
aan dat Baanbrekers dit wil en kan echter wel onder duidelijke randvoorwaarden. De eerste 
is: Wat willen de drie gemeenten? Als de drie gemeenten willen dat Baanbrekers dit gaat 
doen, gaat Baanbrekers er mee aan de slag.  
Hij geeft aan dat momenteel ASVZ met arbeidsmatige dagbesteding al op het terrein van 
Baanbrekers actief is. Baanbrekers werkt daar al mee samen. De doelgroepen zijn 
vergelijkbaar; de betere medewerkers van de dagbesteding en de zwakkere Sw-
medewerkers en medewerker Nieuw beschut zijn met elkaar te vergelijken. Wanneer 
Baanbrekers deze doelgroep erbij krijgt, moet goed gekeken worden wat hier voor nodig is. 
Op dit moment kunnen de begeleidende medewerkers dit er qua aantallen niet bij doen. 
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Qua deskundigheid zou Baanbrekers dit goed kunnen. De heer Van Hamond vraagt of dit qua 
infrastructuur ook haalbaar is? De heer Van Oudheusden geeft aan dat dit afhankelijk is van 
de aantallen. Wanneer de gemeenten aangegeven dat dit een taak is voor Baanbrekers, gaat 
Baanbrekers er mee aan de slag en zullen de randvoorwaarden hiervoor aangeven worden. 
De heer Bakker vult aan dat het afgelopen jaar is gediscussieerd over waar Baanbrekers wel 
of niet van is. En welke taken als gemeenten gezamenlijk worden gedaan en welke niet. 
Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt over het vooraf offreren en aangeven van 
aanvullende frictiekosten. De heer Bakker zegt dat Baanbrekers de opdracht tot 
arbeidsmatige dagbesteding wel kan krijgen, maar deze niet helemaal aansluit bij de 
ingeslagen koers, namelijk het aan zo regulier mogelijk werk helpen van mensen. De heer 
Van Oudheusden geeft aan dat het gaat om arbeidsmatige dagbesteding en nu ook 
incidenteel vanuit ASVZ mensen bij externe werkgevers aan de slag gaan. De heer Bakker 
zegt dat het goed is om de discussie hierover te voeren. De heer Van Steen vraagt of het 
ondenkbaar is dat alleen Heusden dit zou inkopen bij Baanbrekers? De heer Van 
Oudheusden antwoordt dat dit niet ondenkbaar is en op basis van een plustaak kan worden 
uitgevoerd. De heer Bakker vult aan dat als het een opdracht wordt die alle drie de 
gemeenten willen, dit een onderdeel van de basisdienstverlening wordt. Hij geeft aan dat de 
basisdienstverlening wel is gebaseerd op de koers en wil er voor waken dat er zaken aan de 
dienstverlening toegevoegd worden. 
De heer Brekelmans geeft aan dat het maar om weinig mensen gaat en de impact niet heel 
groot zal zijn. De heer Van Oudheusden vindt het vanuit deskundigheid en logica een goed 
idee als deze dienstverlening bij Baanbrekers zal worden belegd. Een vervolgafspraak vindt 
binnenkort plaats. De heer Van Steen merkt nog op dat hij het, zolang er 
ontwikkelperspectief is bij een medewerker, logisch vindt deze taak bij Baanbrekers neer te 
leggen. 

- De heer Van Hamond merkt op dat de begroting een stuk over een tekort van Ruelong bevat. 
Er wordt onderbouwd waarom dit zo is. De AB-leden krijgen geen inzicht en duidelijkheid 
over de gang van zaken binnen Ruelong. De heer Van Oudheusden geeft aan dat Ruelong 
een bv is en er andere rechten en plichten zijn met betrekking tot de informatieverstrekking. 
Voor Baanbrekers als enige aandeelhouder is dit transparant. De heer Bakker vraagt om 
meer inhoudelijke informatie over wat er in de bv gebeurt. Hij kan zich voorstellen dat het 
niet gewenst is dit openbaar te doen, omdat het een bedrijf is en sprake is van klanten. De 
heer Van Oudheusden geeft aan dat hij dit wel wil toelichten. De heer Bakker stelt voor dit in 
besloten kring te organiseren. 

- De heer Bakker geeft aan dat hij veel wordt aangesproken door mensen die geconfronteerd 
worden met oplopende energierekeningen. Hij vraagt of dit de andere leden ook voorkomt. 
De heer Brekelmans zegt dat in de gemeenteraad gesproken is om een bedrag in de vorm 
van bijzondere bijstand te verstrekken. De heer Van Hamond geeft aan dat er naast signalen 
van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, ook veel signalen binnenkomen van 
ouderen die het net redden en hierdoor in de schulden kunnen belanden. 
Ook de heer Van Oudheusden geeft aan dat er veel vragen over binnenkomen. Vanuit de 
landelijke overheid wordt er hopelijk snel duidelijkheid verstrekt over hoe de bedragen 
hiervoor richting de gemeenten komen. Daarna moet gezamenlijk worden bekeken hoe dit 
te regelen richting de burgers. De heer Van Steen geeft aan dat Baanbrekers alleen kan 
bedienen wie ze in beeld hebben. De gemeente Loon op Zand is al aan het bekijken hoe zij 
ook andere doelgroepen hiermee kunnen helpen. De heer Bakker geeft aan dat het om 
bedragen gaat die de gemeenten niet zomaar kunnen aanvullen. Hij verwacht dat dit een 
acute discussie wordt in verband met een probleem dat er al is, maar waar nu nog geen 
landelijk beleid voor is. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 4 april 2022 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 31 januari 2022 

1 

 

1.   Opening  
 

 

2. Ingekomen stukken 
a) Verslag stuurgroep herhuisvesting d.d. 17.11.2021 

b) Toezichtoordeel Prov N-B info- en archiefbeheer  

d.d. 22.12.2021 

 

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

 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 13 december 2021 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2021 
c) Termijnkalender AB d.d. 31 januari 2022 

Besloten wordt: 
▪ Het verslag van 13 december 2021 vast te stellen. 
▪ De openbare besluitenlijst d.d. 13 december 2021 vast te stellen. 
▪ De termijnkalender AB d.d. 31 januari 2022 vast te stellen.  

 

4. Eerste begrotingswijziging 2022 

 

Besloten wordt: 
▪ De eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

 

5.  Beleid Individueel StudieToeslag (IST) Besloten wordt:  

▪ Dezelfde bedragen inzake IST te hanteren als in het beoogde wetsvoorstel.  
▪ Gelet op de hoogte van de bedragen de uit te keren bedragen, niet meer jaarlijks in 

één keer maar, maandelijks uit te keren. 
▪ Het beleid met terugwerkende kracht, per 1 januari 2022, in te laten gaan. 
▪ Als dit beleid wettelijk wordt verankerd in de Verzamelwet SZW 2022 dit beleid met 

ingang van deze wettelijke verankering per direct in te trekken. 
▪ Dat indien het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft, en dit gevolgen heeft voor de IST, 

dit beleid hierop wordt aangepast. 
▪ De communicatie daar waar nodig naar aanleiding van dit beleid aan te passen. 

 

6. Geactualiseerde begroting 2022 (2de 

begrotingswijziging) 

 

 

Besloten wordt: 

▪  In te stemmen met de voorliggende actualisatie begroting 2022 en de daarin 

opgenomen 2e begrotingswijziging 2022; 

▪ Na de beëindiging van de zienswijze termijn de 2e begrotingswijziging 2022 vast te 

stellen in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 2022. 

 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 31 januari 2022 

2 

 

7.  Divosa Benchmark 2021 en kwaliteitscode 2021 

Baanbrekers Cedris 

Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen. 

8. Diverse zaken: 
a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers 
d.d. 10.01.2022 
b) Memo bestuur st.v.zkn. inhuur derden d.d. 
12.01.2022 
 

Besloten wordt: 

▪ Hiervan kennis te nemen. 
 

▪ Hiervan kennis te nemen 

 
Voor akkoord d.d. 4 april 2022:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2022-2023  

Termijnkalender  AB d.d. 04.04.2022 

 

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         
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Conceptverslag opiniërend AB-vergadering d.d. 7 maart 2022 

 

Algemeen Bestuur Baanbrekers 

Aanwezig:         De heer R. Bakker, voorzitter AB, wethouder gemeente Waalwijk 

De heer A. van Oudheusden, secretaris AB 

De heer P. van Steen, lid AB, wethouder 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 E. van Agt, manager bedrijfsvoering en control 

  Mevrouw C. Kleijssen, juriste, verslaglegging 

 

Afwezig m.b.v.v.: mevrouw J. Verhoofstad, de heer T. Blankers, en de heer G. van Kleij 

 

Gasten: Dennis Meeuwissen en Neil van Engelen van BDO accountants en Jeroen van Tilborg en Arno 

van Assen, medewerkers Interne Controle van Baanbrekers. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom, in het bijzonder de heren Meeuwissen 

en Van Engelen van BDO accountants en de heren Van Tilborg en Van Assen zijnde medewerkers 

Interne Controle van Baanbrekers. De heren Meeuwissen en Van Engelen zullen een presentatie 

houden in deze opiniërende vergadering over de onderwerpen ‘invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording’ en ‘de frauderisicobeheersing’. De handsout van de te houden 

presentatie wordt bij het verslag gevoegd.  

 

2. Invoering rechtmatigheidsverantwoording en frauderisicobeheersing 

Rechtmatigheidsverantwoording 

De heer Meeuwissen licht e.e.a. toe. In het kader van de nieuwe wet m.b.t. de  

rechtmatigheidsverantwoording gaat het erom hoe het Dagelijks Bestuur rechtmatig handelt en 

voldoet aan wet- en regelgeving. Daarbij moet het Dagelijks Bestuur meer direct over rechtmatigheid 

in discussie met het Algemeen Bestuur. Dit in het kader van de politieke aanspreekbaarheid. Mocht 

er sprake zijn van tekortkomingen dient hierover verslaglegging en verantwoording te worden 

afgelegd door het Dagelijks Bestuur. 

 

De vraag is wanneer deze wetgeving precies wordt ingevoerd. De wetswijziging staat voor 2022 op 

de agenda van de Tweede Kamer. Indien de wetswijziging vóór de zomervakantie 2022 wordt 

ingevoerd dan is de verwachting dat de ingangsdatum van de nieuwe wet met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2022 zal plaatsvinden, oftewel met ingang van het begrotingsjaar 2022. Echter, als de 

behandeling in de Tweede Kamer later plaatsvindt zal ook de inwerkingtreding (opnieuw) vertraging 

oplopen en zal de wetswijziging waarschijnlijk pas per 1 januari 2023 van kracht gaan worden.  

 

Het Dagelijks Bestuur legt via de rechtmatigheidsverantwoording verantwoording af aan het 

Algemeen Bestuur. Het is aan het Algemeen Bestuur om in deze een normenkader vast te stellen. 

Het Algemeen Bestuur stelt daarbij een grensbedrag (verantwoordingsgrens) vast tussen de 0%-3%. 
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BDO adviseert daarbij aan Algemeen Bestuur om een grensbedrag van 1% vast te stellen. De keuze 

hierin is echter aan het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is en blijft verantwoordelijk, ook 

voor het inrichten van de interne beheersing. De accountant doet in de controleverklaring bij de 

jaarrekening een uitspraak over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording door het 

Dagelijks Bestuur.  

 

De heer Brekelmans vraagt hoe gemeenten dienen om te gaan met samenwerkingsverbanden 

waarin zij participeren en of het college in een dergelijke situatie ook verantwoordelijk is voor de 

rechtmatigheidsverantwoording van dergelijke samenwerkingsverbanden.  

De heer Meeuwissen antwoordt dat de stelregel is dat iedere entiteit c.q. samenwerkingsverband 

zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de wet- en regelgeving dus ook voor deze wetgeving. 

Dit betekent ook dat iedere entiteit bijvoorbeeld ook de eigen verantwoordingsgrens vaststelt.  

De heer Van Oudheusden vraagt of het correct is dat, omdat het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers 

zelf verantwoordelijk wordt voor de rechtmatigheidsverantwoording en de accountant nog enkel 

een controle moet uitvoeren, deze ook minder werkzaamheden gaat uitvoeren en er dus ook minder 

kosten in rekening kunnen worden gebracht door de accountant.  

De heer Meeuwissen antwoordt dat de accountant inderdaad nog een controle uitvoert, maar dat dit 

zeker in het begin niet tot minder werkzaamheden zal leiden en dus ook niet tot minder kosten. In 

principe verandert er in eerste instantie weinig.  

De heer Van den Hoven zegt dat het dan eigenlijk meer om bewustwording c.q. het besef gaat dat 

het Dagelijks Bestuur of het college van de gemeente verantwoordelijk is voor de 

rechtmatigheidsverantwoording.  

 

De heer Meeuwissen vertelt dat Baanbrekers zich, in tegenstelling tot vele andere organisaties, al 

lange tijd bewust is van het moeten afleggen van verantwoording, waarin de afdeling IC een 

belangrijke rol speelt.  Ook is de formatie van IC binnen Baanbrekers vanaf begin dit jaar weer op 

sterkte. Dit betekent ook dat Baanbrekers veel verder is dan de meeste andere organisaties die het 

moeten afleggen van een dergelijke verantwoording (nog) niet kennen.    

De heer Van Tuyl vraagt wie nu uiteindelijk de zaken moet vaststellen. 

De heer Meeuwissen antwoordt dat hetgeen in dit kader door het Dagelijks Bestuur wordt 

aangeleverd door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, oftewel daar verandert niets in.  

De heer Van Tuyl vraagt in welke mate een eventuele auditcommissie hierin een rol kan spelen.  

De heer Meeuwissen geeft aan dat in een auditcommissie veelal deskundigheid zit en zij hieraan een 

bijdrage kunnen leveren.  

De heer Meeuwissen geeft aan dat er wel een stap gezet moet gaan worden naar meer 

systeemgerichte controle, waardoor er meer vooraf middels systemen kan worden gecontroleerd en 

waardoor er ook tijdiger kan worden bijgestuurd. Hij vervolgt dat het Algemeen Bestuur in ieder 

geval de volgende zaken moet vaststellen:  

1. Het Normenkader. 

2. De verantwoordingsgrens tussen 0-3% (advies van BDO is 1%). 

3. Materialiteit (1%) en betrouwbaarheid (95%) t.b.v. eventueel uit te voeren intern onderzoek 

(nauwkeurigheid). 

4. De rapporteringstolerantie t.b.v. de paragraaf bedrijfsvoering. 

Het Dagelijks bestuur dient in samenwerking met de organisatie de volgende zaken te regelen: 

1. Het aanpassen van de financiële verordening/controleverordening (na vaststelling van de 

gewijzigde wetgeving). 

2. Het actualiseren van de bestaande risicoanalyse t.a.v. mogelijke onrechtmatigheden voor 

wat betreft relevante significante financiële stromen. 
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3. Het opstellen van het interne controleplan 2021/2022 aansluitend op de geïdentificeerde 

risico’s. 

4. Het vaststellen van de planning en de (tussentijdse) rapportages van de uitgevoerde interne 

controle. 

5. Monitoren van de voortgang om verrassingen te voorkomen. 

 

De heer Meeuwissen merkt verder op dat over de SISA verantwoording (Single Information Single 

Audit) de accountant de rechtmatigheidsverantwoording blijft uitvoeren en dat er vanuit de VNG 

voorbeeldverordeningen worden opgesteld, zoals een financiële verordening die door organisaties 

kan worden gebruikt. Uiteindelijk gaat de gewijzigde wetgeving m.b.t. de 

rechtmatigheidsverantwoording gelden voor gemeenschappelijke regelingen, provincies en 

gemeenten en blijven de waterschappen tot 2025 uitgezonderd.  

 

Frauderisicobeheersing 

De heer Meeuwissen licht toe dat er vanaf 2022 in de Controleverklaring van de accountant een 

standaard paragraaf wordt opgenomen over de belangrijkste risico’s binnen de GR Baanbrekers en 

hoe hiermee is en wordt omgegaan. Bij frauderisicobeheersing gaat het daarbij niet om 

uitkeringsfraude van cliënten, maar om fraude die intern binnen de organisatie is of kan voorkomen. 

De meest voorkomende vorm van fraude binnen organisaties is het versturen van zogenaamde fake 

facturen. Inmiddels zijn er best practices hoe je als organisatie c.q. Dagelijks Bestuur moet opereren 

om dergelijke risico’s te voorkomen en welke maatregelen je kunt treffen om risico’s in deze te 

minimaliseren.  

De heer Meeuwissen adviseert om periodiek de frauderisicoanalyse en de rapportage hierover te 

agenderen op de agenda van het Dagelijks en Algemeen Bestuur en deze bijvoorbeeld een vast 

onderdeel te laten zijn van de P&C cyclus. Ook dient de financiële verordening periodiek te worden 

beoordeeld of hierin nog de juiste en goede zaken zijn opgenomen.  

De heer Brekelmans vraagt of het Algemeen Bestuur hierin pro-actief moet zijn? 

De heer Meeuwissen antwoordt dat het Dagelijks Bestuur hierbij in the lead is en dat zij zullen 

moeten rapporteren of ze alles op orde hebben richting het Algemeen Bestuur.  

De heer Van Agt geeft aan dat het opnemen van de frauderisico paragraaf los staat van de 

uiteindelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en je hiermee als organisatie aan de 

slag moet en je verordeningen hierop moet gaan aanpassen.  

 

De Voorzitter vertelt dat het voornamelijk van belang is dat je als organisatie en besturen weet dat 

dit eraan zit te komen en je hierop zult moeten gaan acteren.  

De heer Van Agt vult aan dat Baanbrekers van oudsher als uitkeringsverstrekker (sociale dienst) al 

heel ver is met de rechtmatigheidsverantwoording, maar met de frauderisicobeheersing nog wel aan 

de slag moet daar de accountant hierover wel gaat rapporteren vanaf dit jaar. Hij refereert hierbij 

aan de digitaliseringslag die wordt gemaakt binnen Baanbrekers, waardoor cyberveiligheid steeds 

belangrijker wordt. 

De heer Meeuwissen adviseert om eerst de definitieve wetteksten in deze af te wachten voordat de 

organisatie daadwerkelijk hiermee aan de slag gaat. In ieder geval is zeker dat de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording er gaat komen. M.b.t. de frauderisicobeheersing zal hierover 

gerapporteerd moeten gaan worden in de Controleverklaring en wel in de paragraaf bedrijfsvoering. 

Bij de Commissie BBV staat nu op de agenda om t.z.t. de frauderisicobeheersing te gaan opnemen in 

de jaarstukken.  
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 4 april 2022 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 



Nieuwe perspectieven voor Baanbrekers
Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording 2022

7 maart 2022

Algemeen Bestuur 



Frauderisicobeheersing

1. Inleiding frauderisicobeheersing

2. Maatregelen om frauderisico’s te beheersen

3. Stand van zaken Baanbrekers

4. Welke acties zijn door het bestuur te ondernemen?

Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording

1. Aanleiding RMV

2. Stand van zaken

3. Hoofdlijnen rechtmatigheidsverantwoording

4. Wat betekent dit voor Baanbrekers?

5. Stand van zaken Baanbrekers

6. Uitdaging organisatie

7. Welke acties zijn door het bestuur te ondernemen?

Waar wilt u het over hebben?

Inhoudsopgave



Baanbrekers

Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording 2022



▪ 2014 Commissie Depla -> vernieuwing BBV;

▪ Wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording in de 

jaarstukken -> vanaf boekjaar 2022.

Waarom een rechtmatigheidsverantwoording?

▪ Een expliciete (financiële) 

rechtmatigheidsverantwoording door het DB 

onderstreept de politieke aanspreekbaarheid van 

het DB op die verantwoordelijkheid en heeft naar 

verwachting een kwaliteitsverhogend effect op de 

financiële bedrijfsvoering. 

Rechtmatigheidsverantwoording 2022

Aanleiding



Stand van zaken en kaders rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2022

Eind juni werd bekend dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording een jaar is uitgesteld. De 

wetswijziging staat voor 2022 op de agenda van de Tweede Kamer en deze zal worden ingevoerd met ingang van het 

begrotingsjaar 2022. Eind augustus 2021 heeft de commissie BBV (na consultatie) een nieuwe kadernota 

Rechtmatigheid 2022 uitgebracht. Tegelijk met deze kadernota is eveneens een notitie over de paragraaf 

bedrijfsvoering en een addendum op de Kadernota Rechtmatigheid 2021 gepubliceerd.

Hoofdlijnen Kadernota Rechtmatigheid 2022

In de Kadernota Rechtmatigheid 2022 wordt uitgebreid ingegaan op het bestuurlijk belang van rechtmatigheid voor 

het algemeen bestuur. Daarnaast worden de reikwijdte, de normen, de verantwoordelijkheden van het dagelijks 

bestuur en de criteria van de rechtmatigheid beschreven. Ook wordt in de nota ingegaan op de toepassing van 

tolerantiegrenzen, afwijkingen en de weging hiervan en is een verplicht verantwoordingsmodel opgenomen. In de 

Kadernota is een aantal stellige uitspraken gedaan die moeten worden gevolgd, waarbij de eerste nadrukkelijk de rol 

van het algemeen bestuur wordt benoemd. Bij onduidelijkheden over de interpretatie van de rechtmatigheid dient 

het algemeen bestuur aan te geven welke uitleg gegeven moet worden aan de regelgeving en dit vastleggen in een 

besluit.

Baanbrekers

Stand van zaken



Pas op! Er dreigt een kans dat het door gaat.

Stand van zaken



Hoofdlijnen rechtmatigheidsverantwoording
Rechtmatigheidsverantwoording

 De rechtmatigheidsverantwoording betreft de financiële rechtmatigheid.

 De rechtmatigheidsverantwoording ziet toe op begrotingscriterium, voorwaardencriterium en misbruik en 

oneigenlijk.

 Het algemeen bestuur stelt het normenkader vast.

 Het algemeen bestuur stelt het grensbedrag (0% - 3%) vast.

 Het dagelijks bestuur legt via de rechtmatigheidsverantwoording verantwoording af aan het algemeen bestuur.

 In de paragraaf bedrijfsvoering kan een verdere uitwerking/toelichting worden opgenomen. 

 Het dagelijks bestuur is en blijft verantwoordelijk voor het inrichten van de interne beheersing.

 De accountant doet in de controleverklaring bij de jaarrekening een uitspraak over de getrouwheid van de 

rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur.
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Wat wijzigt niet t.o.v. huidige situatie:

 Het AB bepaalt het normenkader 

 Het DB / de directie / het management is verantwoordelijk voor de borging en 

het afleggen van verantwoording

Wat gaat er veranderen:

 Meer dialoog tussen AB, DB en directie/management

 Accountant toetst getrouwheid van de verantwoording van het DB en rapporteert 

aan het AB.

 AB houdt toezicht op het DB en stelt vragen naar aanleiding van eventuele 

bevindingen en de daaraan gekoppelde (herstel)maatregelen

Rechtmatigheidsverantwoording 2022

Wat betekent dit voor Baanbrekers?



Doordat onder andere de behandeling van de wet in de Tweede Kamer en de kadernota Rechtmatigheid lang op 

zich laat wachten, is er nog steeds onduidelijkheid over de precieze invulling van de 

rechtmatigheidsverantwoording. De status van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is met name 

om deze reden beperkt gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Vanaf februari 2022 is de formatie Interne Controle binnen Baanbrekers weer op sterkte gekomen. De afgelopen 

periode (2021) is er flink verloop geweest. Er zijn nu 2 medewerkers IC, die weliswaar nog redelijk onervaren 

zijn in het IC-vakgebied, maar die, komend vanuit de afdeling Inkomensondersteuning binnen Baanbrekers, al 

wel kennis hebben van de Participatiewet. De komende periode zullen zij het brede veld van Interne Controle 

leren kennen, waarbij voor eventueel benodigde begeleiding (vanwege invoering van de nieuwe 

rechtmatigheidsverantwoording, of anderszins) zal worden zorg gedragen.

Baanbrekers

Stand van zaken Baanbrekers



1. Actualiseren normenkader.

2. Het bestaande normenkader analyseren in het kader van de financiële rechtmatigheid. 

 Resultaat: een overzicht van de in het kader van de financiële rechtmatigheid relevante regelgeving.

3. Vertalen van de relevante regelgeving in het toetsingskader door vanuit de relevante regelgeving de relevante artikelen te 

benoemen.

 Resultaat: concreet toetsingskader (Soll).

4. Inventariseren van de opzet van de huidige beheersmaatregelen ten aanzien van de relevante financiële stromen. (onderhanden)

5. Vergelijken van de aanwezig opzet van de beheersmaatregelen (Ist) met het toetsingskader (Soll) om mogelijke tekortkomingen in 

de opzet van de interne beheersing te identificeren. 

 Resultaat: inzicht in de blinde vlekken in de interne beheersing en inzicht in de logica van de interne beheersing. 

6. Het formuleren van acties en keuzes ter verbetering van de opzet van de interne beheersing. 

 Resultaat: concrete actielijst. 

Van impliciet naar expliciet – Ambitievariant 1 is het (landelijke) uitgangspunt

Uitdaging organisatie



Door het algemeen bestuur vast te stellen:

1. Het normenkader.

2. De verantwoordingsgrens tussen de 0% - 3%. Aanbeveling: 1%

3. De materialiteit (1%) en betrouwbaarheid (95%) t.b.v. eventueel uit te voeren intern onderzoek (nauwkeurigheid).

4. De rapporteringtolerantie t.b.v. paragraaf bedrijfsvoering.

Door het dagelijks bestuur in samenwerking met de organisatie:

1. Aanpassen financiële verordening / controleverordening. Na vaststellen wetgeving

2. Actualiseren van de bestaande risicoanalyse ten aanzien mogelijke onrechtmatigheden voor wat betreft relevante significante 

financiële stromen.

3. Opstellen van het interne controleplan 2021/2022 aansluitend op de geïdentificeerde risico’s.

4. Vaststellen van de planning en de (tussentijdse) rapportages van de uitgevoerde interne controle.

5. Monitoren van de voortgang om verrassingen te voorkomen.

Welke acties zijn door het bestuur te ondernemen?



Baanbrekers

Frauderisicobeheersing



De komende jaren zal er door de accountant nog nadrukkelijker aandacht worden gegeven aan frauderisicobeheersing 

(tekst in controleverklaring). De rol van bestuurders en toezichthoudende organen zoals het algemeen bestuur bij het 

voorkomen en detecteren van fraude zal nadrukkelijk aan de orde komen. 

Door de nadruk te leggen op het voorkomen van fraude kunnen de gelegenheden tot fraude afnemen. Dit vraagt om 

actief toezicht op risico’s en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude.

In februari 2021 heeft onze beroepsorganisatie de NBA heeft hiervoor een notitie “Best practice maatregelen 

frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders” ter consultatie uitgebracht. In deze notitie komt 

nadrukkelijk de rol van bestuurders en toezichthoudende organen zoals het algemeen bestuur bij het voorkomen en 

detecteren van fraude aan de orde. Door de nadruk te leggen op het voorkomen van fraude kunnen de gelegenheden 

tot fraude afnemen. Dit vraagt om actief toezicht op risico’s en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude.

Baanbrekers

Inleiding frauderisicobeheersing



 Zorgdragen voor een goede ‘Tone at the top’, cultuur en gedrag;

 Opstellen van diverse anti-corruptiemaatregelen (relaties met afnemers/ leveranciers, gedragscodes t.a.v. nevenactiviteiten/ geschenken/ etc.);

 Een goede interne beheersing (AO/IB), waaronder een periodieke frauderisicoanalyse;

 Het organiseren van tegenspraak, controle/ compliance functies en diversiteit;

 Aandacht voor werknemers en bestuursleden (b.v. persoonlijk omstandigheden die kunnen leiden tot druk om fraude te plegen);

 Periodieke medewerkers tevredenheidsonderzoeken;

 Fraudemeldpunt en klokkenluidersregeling;

 Contact en medewerking met uw accountant;

 Training en opleiding omtrent fraudebewustzijn;

 Een adequate administratie met aandacht voor (fraude-) risicovolle schattingsposten;

 Een transparant en integer beloningsbeleid;

 Een duidelijk plan om te reageren op (het vermoeden van) fraudes.

Voorbeelden

Maatregelen om frauderisico’s te beheersen



 Op 28 juni 2021 heeft het AB de frauderisicoanalyse 2021 vastgesteld.

 De frauderisicoanalyse omvat naast de risico’s per proces ook de getroffen beheersmaatregelen.

 Bij de inschatting van de frauderisico’s is rekening gehouden met fraudecomponenten zoals motief, gelegenheid en 

instelling.

 Baanbrekers beschikt over een klokkenluidersregeling, integriteitsbeleid en huisregels.

 De toetsing van het adequaat functioneren van de beheersmaatregelen in het kader van frauderisicobeheersing 

vindt plaats via de interne controle. De interne controle rapporteert hierover in de IC-memo’s en IC-rapportage.

Ons advies

Wij adviseren de frauderisicoanalyse en rapportage daarover als vast onderdeel op te nemen in de reguliere P&C-

cyclus.

Stand van zaken Baanbrekers



Door het algemeen bestuur vast te stellen/te initiëren:

1. Fraude positioneren in nieuwe/herziene financiële verordening

2. X maal rapporteren over de uitkomsten VIC werkzaamheden aan bestuur

3. AB bevraagt DB over getroffen maatregelen en denkt als governance orgaan mee over risico’s

Door het dagelijks bestuur in samenwerking met de organisatie:

1. Periodiek beoordelen van meldingen o.b.v. klokkenluidersregeling

2. Protocol melden datalekken updaten bij wijzigingen in processen

3. Uitkomsten frauderisicoanalyse en acties vanuit de IC agenderen in het MT

4. Periodiek actualiseren van de frauderisicoanalyse

Frauderisicobeheersing

Welke acties zijn door het bestuur te ondernemen?



Zijn uw vragen beantwoord? 
Bedankt voor uw aandacht



1. RV als verantwoordingsdocument

De rechtmatigheidsverantwoording wordt samengesteld vanuit een onderliggende rechtmatigheidsadministratie.

2. RV als rapportage naar aanleiding van intern onderzoek

De rechtmatigheidsverantwoording geeft de uitkomsten weer van de door het dagelijks bestuur ingestelde 

(verbijzonderde) interne controle.

In de praktijk verwachten we een mix van beide.

Bijlage RMV: De theorie



Bijlage RMV: de theorie – Financiële rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Financiële

rechtmatig

-heid

Financiële rechtmatigheid ziet toe op 

financiële beheershandelingen die direct leiden 

tot een financiële transactie.

Handelingen en beslissingen die niet direct 

leiden tot een financiële transactie zijn geen 

onderdeel van de financiële rechtmatigheid.

RV omvat:

 Begrotingsrechtmatigheid

 M&O-beleid

 Voorwaardencriterium



Sluitend interne control-framework

Bijlage RMV: RV als verantwoordingsdocument

Registratie 

onrechtmatigheden

Rechtmatigheids-

verantwoording DB

AO/IB in de lijnorganisatie

Dagelijks bestuur geeft daarnaast een toelichting 

in de paragraaf bedrijfsvoering.

De rechtmatigheidsverantwoording omvat 

de bewuste keuzes en onbewuste maar 

wel bekende onrechtmatigheden plus de 

status van verbeteracties.

Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de 

registratie van onrechtmatigheden bij het 

lijnmanagement. Dit vraagt om een 

cultuuromslag: fouten maken mag, 

signaleren = leren. Verantwoordelijkheid MT 

wordt ondersteund vanuit ondersteunde 

specialistische functies (financieel, juridisch, 

fiscaal enz. ).

Verbijzonderde interne 

controle
1. Controle van de volledigheid 

van de registratie 

onrechtmatigheden 

2. Risico- en procesanalyse. 

Klankbord voor het 

lijnmanagement

Algemeen bestuur is kaderstellend:

1. Vaststellen normenkader, 

2. Verantwoordingsgrens 0% - 3%

3. Rapporteringtolerantie paragraaf 

bedrijfsvoering



Sluitend interne control-framework

Bijlage RMV: RV als rapportage o.b.v intern onderzoek

Verbijzonderde interne 

controle

Rechtmatigheids-

verantwoording DB

AO/IB in de lijnorganisatie

Dagelijks bestuur geeft daarnaast een toelichting 

in de paragraaf bedrijfsvoering.

Controle (achteraf, detectief) van de 

relevante significante financiële stromen 

op basis van een risicoanalyse en 

vastgesteld controleplan.

De verantwoordelijkheid voor de primaire 

registratie om een interne controle 

mogelijke te maken ligt bij het 

lijnmanagement al dan niet ondersteunt 

door specialistische functies (financieel, 

juridisch, fiscaal enz. ).

Algemeen bestuur is kaderstellend:

1. Vaststellen normenkader, 

2. Verantwoordingsgrens 0% - 3%

3. Nauwkeurigheid intern onderzoek 

(Materialiteit 1% en betrouwbaarheid 95%)

4. Rapporteringtolerantie paragraaf 

bedrijfsvoering (eventueel)



Fraude

Opzettelijke handelingen door één of meerdere personen binnen de organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen.

1. Oneigenlijke toe-eigening van activa

2. Verslaggevingsfraude

Corruptie

Misbruik maken van toegekende bevoegdheden of macht voor persoonlijk gewin. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het gaat hier om derden die misbruik maken van (gemeentelijke) regelingen. Bijvoorbeeld bijstandsfraude’ of aan 

‘fraude’ met vergunningen.

Bijlage FRB: Typen en soorten



Omkoping 

(actieve (omkopen) en passieve corruptie (omgekocht worden), ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie)

 Steekpenningen / smeergeld

 Kick back (Het verschil met gewone omkoping is dat de vergoeding niet alleen naar de omgekochte gaat, maar 

vaak zowel naar de omkoper als de omgekochte. Het gaat hier dus om samenzwering.)

 Faciliterende betalingen (Dit zijn betalingen aan ambtenaren om bijvoorbeeld een soepele afhandeling te krijgen.)

Afpersing en verduistering

Ook verduistering en afpersing zou je onder corruptie kunnen scharen. Bij verduisteren gaat het om het stelen van 

goederen van de organisatie. Bij afpersing komt intimidatie, bedreiging of geweld kijken om iets gedaan te krijgen.

Bijlage FRB: Corruptie



Fraudedriehoek

Bijlage FRB: Frauderisicofactoren

Druk / Stimulans

• Aanpassen cijfers

• Financiële onzekerheid

• Emotionele gesteldheid

Rationalisatie / Instelling

• Bevriezen van bonussen

• Beperking loonruimte

• Gebrek aan perspectief

• Verminderde sociale cohesie

Gelegenheid

• Thuiswerken met minder toezicht

• Standaardprocedures zijn aangepast

• Toename phishing e-mails



Samenvatting van de definities

Bijlage FRB: Definities

Fraude

Opzet

Misleiding

Wederrechtelijk 
voordeel

Beslissingen gebruikers



Fraude in beeld

Bijlage FRB: De feiten

Bron: Report to the nations – 2020 Global study on occupational fraud and abuse.  Gepubliceerd door: ACFE

Gemiddelde duur:

14 maanden

Gemiddeld verlies:

$8.300 per maand

Een typisch fraudegeval

Man: 72%

Mediaan verlies: $150.000 

Vrouw: 28%

Mediaan verlies: $85.000 

Geslacht van de fraudeur

Operations: 15%

Accounting: 14%

Executive/hoger 

management: 12%

Sales: 11%

Op welke afdelingen komt fraude 

het vaakst voor?

40% creëerde frauduleuze 

fysieke documenten

36% wijzigde fysieke 

documenten

27% wijzigde digitale 

documenten of bestanden

26% creëerde frauduleuze 

digitale documenten of 

bestanden

Top 4 van toegepaste 

verhullingsmethodes



Hoe komt de fraude aan het licht?

Bijlage FRB: De feiten

van de fraude-

gevallen zijn 

gedetecteerd op 

basis van een 

interne melding

18

12

Zonder hotline

Met hotline

Organisaties met een hotline detecteren fraude in een 

vroeger stadium 

Mediaan in maanden

43%

Hoe wordt fraude gedetecteerd?

31%
47%

<100 medewerkers +100 medewerkers

Kleine organisatie detecteren fraude vaker middels een 

melding

Direct leidinggevenden 28%

Fraudespecialisten 14%

Internal audit 12%

Aan wie worden de meldingen gerapporteerd?

Bron: Report to the nations – 2020 Global study on occupational fraud and abuse.  Gepubliceerd door: ACFE



Bijlage FRB: Voorbeeld tabel risicobereidheid

Mate van

Mogelijkheid Druk Rationalisatie

K
A

N
S

>80% Onbeperkt Hoog Hoog Zeer waarschijnlijk Middel Hoog Significant

>50% Enigszins beperkt Middel Middel waarschijnlijk Laag Middel Hoog

<50% Beperkt Laag Laag onwaarschijnlijk Geen Laag Middel

Nihil Niet Nihil Nihil Nihil Geen Geen Laag

Laag Middel Hoog

Financiële impact per jaar < 25.000 25.000 - 300.000 > 300.000

Negatieve publiciteit lokaal regionaal landelijk

Discontinuiteit bedrijfsvoering aantal dagen aantal weken > maand

IMPACT

Let op het cumulatief effect.



Aandachtsgebieden

Bijlage FRB: Voorbeeld frauderisicomatrix

 laag RISICO hoog 


la

a
g

IM
P
A
C
T

h
o
o
g
 

1

9
8

14

13

7

6 2

11
3

4

5

10

Nummer Risico Kans (risico) Impact Conclusie

1 Kas restaurant (incl. snoepautomaten) Zeer waarschijnlijk Laag Middel

2 Kas afdeling X Zeer waarschijnlijk Laag Middel

3 Hit-and-run reguliere betalingsbank Onwaarschijnlijk Hoog Middel

4 Hit-and-run bank 2 (Ideal) Zeer waarschijnlijk Laag Middel

5 Crediteurenstamgegevens (bankrekeningnummers) Waarschijnlijk Middel Middel

6 Spoedbetalingen / handmatig betalingen Zeer waarschijnlijk Laag Middel

7 Betaalbestanden wijzigen Waarschijnlijk Hoog Hoog

8 Uren inleners Waarschijnlijk Hoog Hoog

9 Te lage tarieven detacheren Onwaarschijnlijk Hoog Middel

10 Te lage tarieven overige Waarschijnlijk Midden Middel

11 Dead man on the payroll Waarschijnlijk Middel Middel

12 Fictieve facturen Zeer waarschijnlijk Laag Middel

13 Kick backs inkopen Waarschijnlijk Middel Middel

14 IT ransomware Zeer waarschijnlijk Hoog Significant

15 Overige frauderisico’s (24) Onwaarschijnlijk Laag Laag
12

15



Geld onttrekken, bijvoorbeeld door: 

• Debiteuren te laten betalen op eigen bankrekening 

• Wijziging rekeningnummer van een crediteur 

• Handmatige betalingen 

• Fake facturen (geen dienst geleverd/ creditnota’s) 

• Zaak in de zaak

• Fictieve werknemers 

• Onrechtmatige declaraties 

• Inkoopfraude (samenspanning) 

• Diefstal van activa/ voorraad/ intellectueel eigendom 

• Gebruik van activa van entiteit voor eigen gebruik. 

Bijlage FRB: Voorbeelden van potentiële frauderisico’s



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  Intern 

 

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

 

Versie 4 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de bestuurlijke geleding 
van de stuurgroep herhuisvesting van Baanbrekers 

Steller Conny Kleijssen, concernjurist 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden, directeur 

Datum bestuur  4 april 2022 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd om het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging 
aan de bestuurlijke geleding van de stuurgroep herhuisvesting van Baanbrekers 
vast te stellen. Dit onder gelijktijdige intrekking van het d.d. 18 oktober 2021 
afgegeven mandaat- volmacht- en machtigingsbesluit (bijlage 3 van de stukken 
d.d. 18 oktober 2021 inzake de herhuisvesting) aan de directeur van 
Baanbrekers.   
 

Financiële 
gevolgen 

Niet van toepassing 

Formatie 
gevolgen 

Niet van toepassing 

Gevolgen MT-
systemen 

Niet van toepassing 

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB  
 

4 april 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Intranet n.v.t.  

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Na vaststelling E. Assmann 

 
  



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  Intern 

 

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

 

Versie 4 2 van 2 

Nadere informatie: 
Aanleiding 
 
Op 18 oktober jl. heeft het algemeen bestuur het voorstel herhuisvesting Baanbrekers vastgesteld, 
waarvan het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit m.b.t. de bevoegdheden van de directeur 
van Baanbrekers een integraal onderdeel is. Daarnaast is reeds enige tijd geleden een stuurgroep 
herhuisvesting Baanbrekers gevormd bestaande uit een drietal AB leden, zijnde een raadslid van 
iedere deelnemende gemeente; de voorzitter van het bestuur en de directeur van Baanbrekers. 
Tevens is een projectleider herhuisvesting, een tweetal externe adviseurs vanuit HEVO en interne 
financiële en administratieve ondersteuning aan de stuurgroep herhuisvesting toegevoegd.  
 
Als gevolg van voortschrijdend inzicht, en om de bestuurlijke afvaardiging binnen de stuurgroep 
herhuisvesting ook daadwerkelijk hun bestuurlijke positie te geven, is hierbij het voorstel om het 
d.d. 18 oktober jl. vastgestelde besluit inzake mandaat, volmacht en machtiging m.b.t. de 
herhuisvesting aan de directeur van Baanbrekers in te trekken (bijlage 3 van deze stukken) en dit te 
vervangen door een nieuw besluit zijnde een gezamenlijk mandaat-, volmacht- en 
machtigingsbesluit voor de bestuurlijke geleding van deze stuurgroep herhuisvesting, zijnde: 

▪ De drie AB leden (raadsleden), van iedere deelnemende gemeente één; 
▪ De voorzitter van het bestuur; 
▪ En de directeur van Baanbrekers. 

 
Het bovenstaande betekent dat hiermee de stuurgroep herhuisvesting formeel wordt gevormd door 
de leden vanuit de bestuurlijke geledingen die hiervoor een gezamenlijke bevoegdheid krijgen. De 
overige genoemde functionarissen zijn, zonder bevoegdheid, aan deze stuurgroep ter ondersteuning 
c.q. advisering toegevoegd.  
De kaders en voorwaarden, waarbinnen de bevoegdheden zijn afgegeven, blijven ongewijzigd t.o.v. 
het eerder genomen besluit hierover door het algemeen bestuur d.d. 18 oktober jl. 
 

Implementatie en 
communicatie 

N.v.t. 

Bijlage(n) Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan de stuurgroep 
herhuisvesting d.d. 4 april 2022  

 
 
 
 
 



 

Besluit van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam op grond van de gemeenschappelijke 

regeling Baanbrekers, houdende regels met betrekking tot de verlening van mandaat, volmacht en 

machtiging aan de stuurgroep herhuisvesting bestaande uit 5 leden, namelijk (1) de voorzitter van 

het bestuur, (3) leden van het Algemeen Bestuur zijnde raadsleden waarvan uit elk van de 

deelnemende gemeenten één, en (1) de directeur van Baanbrekers inzake de herhuisvesting van 

Baanbrekers 

Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers, 

• gelet op het kunnen borgen van de voortgang en flexibiliteit in het kader van de activiteiten 

en werkzaamheden inzake de herhuisvesting van Baanbrekers; 

• gelet op de gemeenschappelijke regeling van de uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en de 

daarin opgenomen bevoegdhedenregeling; 

• gelet op het mandaat- machtiging- en volmachtregister van Baanbrekers; 

• gelet op de kaders c.q. voorwaarden aangegeven in het bestuursvoorstel  inzake de 

herhuisvesting Baanbrekers vastgesteld in de bestuursvergadering datum 18 oktober 2021, 

 

                   

               BESLUIT 
 
 

1. Het d.d. 18 oktober 2021 aan de directeur van Baanbrekers afgegeven mandaat, volmacht en 

machtigingsbesluit inzake de herhuisvesting van Baanbrekers (bijlage van het vastgestelde 

bestuursvoorstel inzake de herhuisvesting d.d. 18 oktober 2021) in te trekken. 

 

2. Aan de vijf leden van de stuurgroep herhuisvesting, bestaande uit de voorzitter van het 

bestuur, een drietal vanuit het Algemeen Bestuur voorgedragen raadsleden namelijk één uit 

elk van de deelnemende gemeenten, en de directeur van Baanbrekers, mandaat, volmacht 

en machtiging te verlenen voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige 

(rechts-)handelingen die verband houden met de activiteiten c.q. werkzaamheden inzake de 

herhuisvesting van Baanbrekers  in de breedste zin van het woord en binnen de kaders c.q. 

voorwaarden zoals opgenomen in het vastgestelde bestuursvoorstel d.d. 18 oktober 2021. 

 
3. In geval van afwezigheid kan de voorzitter van het bestuur worden vervangen door de 

plaatsvervangend voorzitter; het lid van het Algemeen Bestuur worden vervangen door een 

ander lid van het Algemeen Bestuur zijnde raadslid of wethouder van de betreffende 

deelnemende gemeente; en de directeur van Baanbrekers worden vervangen door de 

plaatsvervangend directeur van Baanbrekers. 

 
4. Dit besluit treedt in werking de dag nadat dit besluit door het Algemeen Bestuur is 

vastgesteld. 
 



5. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers is te allen tijde bevoegd dit genomen besluit in te 
trekken. 
 

6. Indien het nemen van besluiten en verrichten van overige (rechts-)handelingen die verband 
houden met de herhuisvesting van Baanbrekers niet meer aan de orde zullen zijn zal het 
Algemeen Bestuur van Baanbrekers hierover worden geïnformeerd, waarna intrekking van 
dit besluit volgt.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers datum 4 april 2022, 

 

Namens deze,  

 

 

R. Bakker, 

Voorzitter 

 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
 

 

 

 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Actualisatie begroting 2022 

Steller N. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 4 april 2022 

Beslispunten 
 

1. Kennisnemen van de evt. ontvangen zienswijzen van de deelnemers; 
2. Definitief vaststellen van de (overigens ongewijzigde) actualisatie 

begroting 2022; 
3. De 2e begrotingswijziging 2022 vaststellen. 

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 
 

   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

N.V.T.  

Besluit van AB  
 

4 april 2022 
 

Aanhouden/vaststellen: 
 
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 N.V.T.  

Opname in het archief Na vaststelling 
AB 

E. Assmann 

  



> VOORSTEL BESTUUR 
  
 

 

 

 2 van 2 

Nadere informatie: 
 

Samenvatting 
De begroting 2022 is op 28 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van Baanbrekers vastgesteld. De 
veelheid aan ontwikkelingen nadien maakte het noodzakelijk dat de begroting werd aangepast, zowel 
voor de lasten als voor de baten. In januari 2022 is de begroting bijgesteld, en aan het dagelijks en het 
algemeen bestuur aangeboden. Omdat de bijstelling van de begroting tot gevolg had dat de bijdragen 
van de deelnemers verhoogd werden, was het noodzakelijk hiervoor een zienswijzeprocedure op te 
starten. De zienswijzeprocedure is inmiddels afgerond en nu kan de tweede begrotingswijziging 2022 
definitief worden vastgesteld. 
 
De zienswijzen 
Heusden 
De gemeente Heusden heeft in de raadvergadering van 22 februari 2022 de actualisatie van onze 
begroting 2022 behandeld. Zie hiervoor ook bijlage 3. De gemeenteraad van Heusden heeft besloten:  
 
“In te stemmen met de geactualiseerde begroting en daaropvolgende begrotingswijziging van 
Baanbrekers en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van Baanbrekers”  
 
Waalwijk 
Bij de gemeente Waalwijk is geen zienswijze ingebracht op de actualisatie van de begroting. Dit 
volgens de op 7 maart 2022 ontvangen mededeling van de griffier van Waalwijk. 
 
Loon op Zand 
De raad van Loon op Zand is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De raadsleden konden tijdens 
de vergadering van 17 februari 2022 hun standpunt delen en eventueel een motie indienen. Vanuit 
Loon op Zand is geen zienswijze ontvangen.  
 
De zienswijzetermijn bedraagt 8 weken en liep tot en met vrijdag 18 maart.  
Voorgaande betekent dat de bijstelling van de begroting 2022 nu formeel bekrachtigd kan worden 
met het vaststellen van de bijbehorende tweede begrotingswijziging 2022 door het algemeen 
bestuur.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling door het algemeen bestuur moet de begrotingswijziging 2022 ter kennisname worden 
gestuurd naar de deelnemers en naar de toezichthouder, de provincie Noord-Brabant. 
 
Zo spoedig mogelijk ná 4 april zal de administratie de gewijzigde voorschotten 2022 factureren aan 
de deelnemers. 
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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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Anders N.V.T.  

Nadere informatie: 
Inleiding 
Op 12 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en Bbz 2017’ (hierna: Verzamelverordening 2017) vastgesteld. Vanwege wijzigingen in de wet- en 
regelgeving is aanpassing van de Verzamelverordening noodzakelijk. Tevens is gebruik gemaakt van 
de gelegenheid enkele technische wijzigingen en tekstuele verbeteringen aan te brengen conform  
wensen in de arbeidsmarktregio en de Baanbrekers-subregio. Door deze aanpassingen is de 
Verzamelverordening duidelijker voor zowel de burger als de uitvoerende medewerkers. De 
aanpassing van de Verzamelverordening 2022 is in regionaal verband voorbereid. Het algemeen 
bestuur wordt voorgesteld Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022 vast te 
stellen. 
 
Argumenten 
 
1.1 Door wijzigingen in de wet- en regelgeving is aanpassing van de Verzamelverordening 2017 

noodzakelijk 
 
Wet inburgering 2021 
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Een onderdeel hiervan is de 
verplichte ontzorging van uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen. Dit is opgenomen in het 
nieuwe artikel 56a van de Participatiewet. Deze ontzorging houdt in dat de gemeente de bedragen 
voor huur, energie, water en ziektekostenpremie inhoudt op de uitkering en doorbetaald aan de 
betreffende instantie. Voor de handhaving van deze verplichte ontzorging is een bepaling 
opgenomen in hoofdstuk 3 van de Verzamelverordening 2022. Het gaat om artikel 23, aanhef en 
onderdeel c.  
 
Daarnaast heeft de Wet inburgering 2021 een eigen sanctieregime. Bij niet nakoming van de 
verplichtingen uit de Wet inburgering 2021 kan het dagelijks bestuur een bestuurlijke boete 
opleggen op grond van de Wet inburgering 2021. In sommige gevallen kan het dagelijks bestuur bij 
het niet nakomen van verplichtingen ook kiezen voor verlaging van bijstandsuitkering. Het gaat hier 
om een samenloop van sanctieregimes. Omwille van de duidelijkheid voor zowel de burger als de 
uitvoerende medewerkers is de bepaling in artikel 29 opgenomen. In deze bepaling legt het 
algemeen bestuur expliciet vast dat we in dergelijke gevallen een boete opleggen op grond van de 
Wet inburgering. Bijkomende reden voor deze keuze is dat een boete op grond van de Wet 
inburgering voor de klant minder ongunstig is, dan een verlaging op grond van de 
afstemmingsverordening.  
 

Studietoeslag 
In het wetsvoorstel ‘Breed offensief’ is een wijziging opgenomen over de individuele studietoeslag. 
De vorige Tweede Kamer had het wetsvoorstel ‘Breed offensief’ controversieel verklaard. Het 
voorstel over de individuele studietoeslag is inmiddels opgenomen in de ‘Verzamelwet SZW’. 
Hierdoor vervalt per 1 april 2022 de verordeningsplicht op het onderdeel van de individuele 
studietoeslag. De hoogte van de studietoeslag is vanaf 1 april 2022 in de wet geregeld. De paragraaf 
over de individuele studietoeslag is uit de Verzamelverordening verwijderd. 
 
Overigens had de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al bij het 
indienen van het wetsvoorstel ‘Breed offensief’ aan de gemeenten gevraagd om bij de uitvoering 
van de studietoeslag de nieuwe wettelijke regeling alvast toe te passen. Baanbrekers heeft hier ook 
gehoor aan gegeven.  
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1.2 Er is behoefte aan een inkeerbepaling bij het opleggen van een verlaging van de uitkering. 
Bij de regeling van de geüniformeerde verplichtingen (artikel 18, vierde lid, Participatiewet) is 
voorzien in een inkeerbepaling (artikel 18, elfde lid, Participatiewet). Dit betekent dat het dagelijks 
bestuur de ten uitvoer legging van de verlaging kan beëindigen, als de klant de verplichtingen in 
artikel 18, vierde lid, Participatiewet, weer nakomt. Voor de regeling van de verlagingen van de niet-
geüniformeerde verplichtingen, zoals geregeld in § 3.2.1 van de Verzamelverordening, is niet 
voorzien in een inkeerbepaling. Deze inkeerbepaling is nu wel opgenomen in artikel 19 van de 
Verzamelverordening.  
 
Op grond van recente jurisprudentie mag het dagelijks bestuur kiezen of zij bij schending van de re-
integratieverplichtingen kan kiezen tussen afstemming op grond van de geüniformeerde 
verplichtingen of op grond van de bepalingen in de Verzamelverordening. Het dagelijks bestuur kiest 
in dat geval voor afstemming op grond van de Verzamelverordening, omdat dit regime voor de klant 
minder belastend is dan het regime van artikel 18, vierde lid, Participatiewet. 
 
1.3 De vaststelling van de Verzamelverordening PW, IOAW en IOAZ 2022 draagt bij aan de eenheid 

van beleid in de regio. 
De Verzamelverordening PW, IOAW en IOAZ 2022 is opgesteld in regionaal verband in onze 
arbeidsmarktregio. Dit is ook bij de vorige versies van de Verzamelverordening gebeurd. Hiermee 
stemmen we het beleid op het gebied van de bijstandsverlening op elkaar af. Het neemt de 
verschillen in beleid weg, al zijn lokale afwijkingen mogelijk. Met name op het gebied van re-
integratie is dit belangrijk. Hierbij valt te denken aan de verstrekking van loonkostensubsidie, de 
inzet van beschut werk en het uitvoeren van de re-integratie en werkgeversdienstverlening.  
 
3.1. Door de vaststelling van de Verzamelverordening PW, IOAW en IOAZ kan de ‘oude 
Verzamelverordening’ worden ingetrokken. 
Op het moment dat de Verzamelverordening 2022 in werking treedt, kan de Verzamelverordening 
2017 worden ingetrokken. Voor de verlaging op grond van de artikelen 27 en 28 van de 
Verzamelverordening 2017 en de studietoeslag zijn overgangsbepalingen opgenomen. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Er komen meerdere wetswijzigingen aan, waardoor er opnieuw wijziging van de 

Verzamelverordening nodig zal zijn 
Het wetsvoorstel ‘Breed offensief’ is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Het nieuwe 
kabinet zal de behandeling van dit wetsvoorstel verder oppakken en in gang zetten. Dit betekent dat 
er mogelijk op korte termijn weer aanpassingen aan de Verzamelverordening nodig zijn. Vanwege 
de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 en de wijzigingen in de studietoeslag was het niet 
mogelijk de wijziging van de Verzamelverordening langer uit te stellen. 
 
Een volgende versie van de verzamelverordening wordt wellicht uitgewerkt als een omgekeerde 
verordening. Dit past bij de door Baanbrekers ingezette koers. Een omgekeerde verordening stelt de 
cliënt centraal, kijkt naar het effect van de cliënt, gaat uit van de cliënt als gelijkwaardige 
gesprekspartner en is geschreven in begrijpelijke taal.  
 
Communicatie gevolgen 
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De communicatie moet, na bestuurlijke besluitvorming, aangepast worden op het nieuwe beleid en 
zowel intern als extern gecommuniceerd worden. Daarnaast dient de verordening gepubliceerd te 
worden conform de Wet Elektronische Publicaties. 
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Het algemeen bestuur van Baanbrekers 

• gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 25 maart 2022  

• gelet op het wetsvoorstel Breed Offensief;  

• gelet op de Wet inburgering 2021; 

• gelet op landelijke regeling in het kader van de individuele studietoeslag per 1 april 2022 

besluit: 

de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gewijzigd vast te stellen. 

§ 1: ALGEMEEN 

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Algemene bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Participatiewet; 

b. Arbeidsverplichting: de verplichting, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdeel a PW en artikel 37, 
eerste lid, onder a, b en c van de IOAW/IOAZ; 

c. Bbz: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; 

d. Belanghebbende: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin dat recht heeft op een 
uitkering dan wel een voorziening in het kader van de wet; 

e. Benadelingsbedrag: het bedrag dat netto (Participatiewet) dan wel bruto (IOAW/IOAZ) ten 
onrechte of teveel is of wordt verleend als uitkering; 

f. Bijzondere bijstand: de bijstand bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de Participatiewet; 

g. Bijstandsnorm: 1° toepasselijke norm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Participatiewet, 
of 2° grondslag van de uitkering als bedoeld in artikel 5 van de IOAW of artikel 5 van de IOAZ voor 
zover sprake is van een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ; 

h. Beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering, deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd; 

i. Bezit: waarde van de bezittingen waarover belanghebbende of diens gezin beschikt of redelijkerwijs 
kan beschikken, met uitzondering van het in de bewoonde woning met bijbehorend erf gebonden 
vermogen, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Participatiewet; 

j. Brede intake: een onderzoek dat op individueel niveau inzicht biedt in de startpositie en 
ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige 

k. Diagnose: het vervolgonderzoek dat wordt ingesteld wanneer de screening duidt op het mogelijk 
bestaan van een arbeidsbeperking of een andere belemmering richting arbeidsmarkt. 
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l. Dringende redenen: bijzondere omstandigheden waardoor maatregelen/verlagingen in een situatie 
kunnen leiden tot een onaanvaardbare situatie (zoals vergroten schuldenproblematiek of 
huisuitzetting); 

m. Doelgroep re-integratie: personen aan wie op grond van artikel 7 eerste lid onder a van de 
Participatiewet of op grond van artikel 36 van de IOAW, of op grond van artikel 36 van de IOAZ 
door de gemeente ondersteuning bij re-integratie kan worden geboden; 

n. Duurzame arbeidsinschakeling: algemeen geaccepteerde arbeid, waaronder begrepen arbeid via 
een uitzendbureau, die over een periode van ten minste zes maanden wordt verricht. 

o. Flankerende voorziening: de inzet van deze voorziening is een randvoorwaarde voor de 
belanghebbende voor deelname aan re-integratievoorzieningen en nakoming van 
arbeidsverplichtingen (waaronder schuldhulpverlening en kinderopvang); 

p. Grondslag: de uitkeringsnorm zoals bedoeld in artikel 5 IOAW en artikel 5 IOAZ; 

q. Inlichtingenplicht: de verplichting om op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling te 
doen van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat deze van invloed 
kunnen zijn op de arbeidsinschakeling of het recht op bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz;  

r. IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
; 

s. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; 

t. Loonkostensubsidie: de subsidie op de loonsom die het dagelijks bestuur kan verstrekken aan een 
werkgever om een werknemer met een verminderde loonwaarde vanwege een beperking al dan 
niet tijdelijk in dienst te nemen; 

u. Mantelzorg: langdurige zorg, gedurende 10 uur of meer per week, die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe 
omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de 
gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt; 

v. Medewerkingsverplichting: de verplichting om mee te werken aan de noodzakelijk geachte 
voorziening, aan een onderzoek naar het recht op uitkering, eventueel via een huisbezoek als ook 
naar de voortgang van het re-integratietraject; 

w. NUG(-ger): een persoon die behoort tot de doelgroep van de PW, maar die geen uitkering voor 
levensonderhoud ontvangt op grond van de PW, IOAW of IOAZ. 

x. Participatie: het naar vermogen meedoen in de samenleving door o.a. het verrichten van betaald 
regulier of gesubsidieerd werk, het volgen van scholing, het verrichten van maatschappelijk nuttige 
activiteiten of een tegenprestatie; 

y. Participatiepartner: re-integratiebedrijf, werkgever of maatschappelijke partner, waarmee de 
Baanbrekers samenwerkt in het kader van de Participatiewet. 

z. PIP: persoonlijk plan inburgering en participatie, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet inburgering 
2021; 
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aa. Plan van aanpak: een trajectplan voor de re-integratie naar werk dat tevens voorziet in een plan 
van aanpak zoals bedoeld in artikel 44a van de Participatiewet; 

bb. Recidive: hiervan is sprake wanneer een belanghebbende zich binnen 12 maanden na de 
dagtekening van het besluit waarin de gedraging als verwijtbaar is aangemerkt opnieuw schuldig 
maakt aan een verwijtbare gedraging, zoals die genoemd wordt in deze verordening dan wel de 
wet. Alleen bij boetes is de recidiveperiode vastgesteld op 5 jaar; 

cc. Recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, van de Participatiewet; 

dd. Re-integratieverplichting: de verplichting, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, PW en 
artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW en IOAZ om gebruik te maken van een voorziening 
gericht op inschakeling in of het verkleinen van de afstand tot de arbeid waaronder begrepen 
begeleiding naar maatschappelijke participatie en het meewerken aan een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en/ of de geschiktheid voor scholing/ opleiding; 

ee. Screening: een onderzoek naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt van een uitkeringsaanvrager 
of uitkeringsgerechtigde dat wordt verwerkt in een plan van aanpak; 

ff. Tegenprestatie: onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten die worden verricht, eventueel 
naast of in aanvulling op beloonde arbeid, en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. De 
werkzaamheden hoeven niet te leiden tot het versterken van het arbeidsperspectief en dienen als 
tegenprestatie voor de ontvangen uitkering; 

gg. Uitkering: de bijstandsuitkering of een uitkering IOAW / IOAZ;  

hh. Uitkeringsgerechtigde: een belanghebbende die een uitkering ontvangt ingevolge de 
Participatiewet, IOAW of IOAZ of Bbz 2004; 

ii. Verdiepende diagnose: een nader onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden en beperkingen;  

jj. Verlaging: het verlagen van de bijstand of grondslag op grond van artikel 18 tweede lid van de 
Participatiewet resp. 20 lid 2 IOAW/ IOAZ; 

kk. Verminderde loonwaarde: de lager vastgestelde loonwaarde indien een belanghebbende vanwege 
een beperking niet in staat is het wettelijk minimum uurloon te verdienen;  

ll. Voorziening: een door het dagelijks bestuur noodzakelijk geachte voorziening gericht op 
inschakeling in de arbeid of zelfstandige maatschappelijke participatie waaronder begrepen een 
onderzoek naar de belastbaarheid en de noodzaak tot inzet van loonkostensubsidie; 

mm. Waarschuwing: het besluit waarin afgezien wordt van het opleggen van een maatregel of boete, 
maar waarin wel wordt bevestigd dat er sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van 
verplichtingen; 

nn. Wachttijd (27-): wettelijk bepaalde periode van vier weken waarin de belanghebbende verplicht is 
zelf op zoek te gaan naar werk en om de mogelijkheden van regulier onderwijs te onderzoeken. Pas 
hierna wordt de aanvraag ingediend en het recht op inkomensondersteuning en ondersteuning 
naar participatie onderzocht; 

oo. Wet: de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz tezamen;  
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§ 2: RE-INTEGRATIE EN TEGENPRESTATIE 

§ 2.1: ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 2: OPDRACHT EN TAAK VAN HET DAGELIJKS BESTUUR  

1. Het dagelijks bestuur biedt ondersteuning krachtens deze verordening ten behoeve van de 
belanghebbende die behoort tot de doelgroep re-integratie en die dit naar het oordeel van het 
dagelijks bestuur nodig heeft bij de arbeidsinschakeling of zelfstandige maatschappelijke 
participatie. 

2. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en 
voorzieningen. 

3. Het dagelijks bestuur houdt bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning rekening met 
de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende. Deze omstandigheden hebben in 
ieder geval betrekking op zorgtaken van de belanghebbende, eventuele structurele beperkingen, 
de mogelijkheid dat deze belanghebbende behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie of gebruik 
maakt van de voorziening beschut werk.  

4. Het dagelijks bestuur bevordert de beschikbaarheid en de inzet van flankerende voorzieningen die 
belemmeringen voor re-integratie en arbeidsinschakeling kunnen opheffen. 

5. Het dagelijks bestuur kan bij het bepalen van het aanbieden van voorzieningen prioriteren naar 
gelang de financiële mogelijkheden en rekening houden met maatschappelijke, economische en 
conjuncturele ontwikkelingen. 

6. Het dagelijks bestuur kan budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen of 
doelgroepen en draagt daarbij zorg voor een evenwichtige verdeling. 

ARTIKEL 3: AANSPRAAK 

1. Voorzieningen kunnen worden verstrekt aan een belanghebbende dan wel aan de werkgever van 
de belanghebbende.  

2. Op basis van een screening en eventueel een (verdiepende) diagnose stemt het dagelijks bestuur 
de ondersteuning en voorzieningen af op het vergroten van de zelfredzaamheid van de 
belanghebbende via de kortste weg naar (duurzame) arbeidsinschakeling dan wel een zo hoog 
mogelijke arbeidsproductiviteit.  

3. Het dagelijks bestuur legt het individuele aanbod van een voorziening aan een belanghebbende 
vast in een plan van aanpak, dat in samenspraak met de belanghebbende wordt opgesteld. 

4. Er bestaat geen aanspraak op ondersteuning voor zover er een beroep kan worden gedaan op een 
voorliggende voorziening die voldoende bijdraagt aan de arbeidsinschakeling of maatschappelijke 
participatie. 
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5. Het dagelijks bestuur stelt beleidsregels op ten aanzien van het aanbieden van voorzieningen aan 
belanghebbenden die behoren tot de doelgroep re-integratie maar geen bijstandsuitkering 
ontvangen (nuggers). 

6. Het dagelijks bestuur kan besluiten enige tijd geen voorziening aan te bieden als een eerdere 
voorziening voortijdig is beëindigd vanwege een reden, zoals opgenomen in artikel 6 sub a en e van 
deze verordening. 

§ 2.2: VOORZIENINGEN 

ARTIKEL 4: VOORZIENINGEN 

1. Het dagelijks bestuur kan een belanghebbende behorende tot de doelgroep re-integratie: 

a. (laten) bemiddelen naar algemeen geaccepteerde arbeid; 

b. begeleiden bij het zoeken naar en het verkrijgen en behouden van arbeid;  

c. ondersteunen bij het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor de 
arbeidsinschakeling, waaronder begeleiding op en aanpassingen van de werkplek en scholing; 

d. verwijzen naar en ondersteunen bij deelname aan maatschappelijke participatie; 

e. Anderszins een voorziening verstrekken in verband met bepaalde specifieke re-integratie- of 
participatieactiviteiten. 

2. Het dagelijks bestuur kan aan een werkgever (financiële) ondersteuning bieden ten behoeve van 
een belanghebbende die behoort tot de doelgroep re-integratie, anders dan de loonkostensubsidie, 
zoals opgenomen in §2.3 van deze verordening. 

3. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vast, waarin de 
voorzieningen en de bijbehorende voorwaarden zijn opgenomen, voor zover daarover in deze 
verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen. 

ARTIKEL 5: VOORZIENING DUALE TRAJECTEN INBURGERING 

Het dagelijks bestuur kan aan belanghebbenden die behoren tot de doelgroep van de Wet Inburgering 

en die een bijstandsuitkering ontvangen, een voorziening aanbieden op basis van de wet en deze 

verordening. 

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN VAN EEN VOORZIENING  

Het dagelijks bestuur kan een voorziening beëindigen als:  

a. de persoon die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 en 17 
van de Participatiewet of de artikelen 13 en 37 van de IOAW of IOAZ niet (langer) nakomt of er niet 
naar vermogen gebruik van maakt; 
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b. de persoon die aan de voorziening deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep re-integratie;  

c. de belanghebbende die aan de voorziening deelneemt algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt 
waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een in deze verordening genoemde voorzieningen, tenzij 
het betreft een belanghebbende als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de 
Participatiewet;  

d. naar het oordeel van het dagelijks bestuur de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een 
arbeidsinschakeling of niet meer geschikt is voor de belanghebbende die gebruik maakt van de 
voorziening;  

e. de NUGger die aan de voorziening deelneemt niet meer voldoet aan de voorwaarden die in deze 
verordening en de beleidsregels worden gesteld om in aanmerking te komen voor die voorziening. 

f. door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld dat voortzetting van de voorziening niet wenselijk is 
omdat de participatiepartner, niet of in onvoldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen 
krachtens het Burgerlijk Wetboek en/of de geldende voorwaarden voldoet. 

ARTIKEL 7: PARTICIPATIE(PLAATS) VOOR PERSONEN OUDER DAN 27 JAAR 

1. Het dagelijks bestuur kan ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet 
een uitkeringsgerechtigde voor wie de kans op inschakeling in het arbeidsproces gering is en die 
daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, onbeloonde additionele 
werkzaamheden laten verrichten zoals bedoeld in artikel 10a van de Participatiewet.  

2. Een uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10a 
Participatiewet verricht, ontvangt conform lid 6 van dat artikel ieder half jaar een premie mits naar 
vermogen is meegewerkt aan het vergroten van de kans op arbeidsinschakeling. 

3. De maximale termijn voor deze onbeloonde additionele werkzaamheden bedraagt 2 jaar. Deze 
termijn kan onder voorwaarden, opgenomen in artikel 10a lid 9 en 10 van de Participatiewet, 
éénmalig worden verlengd met 2 jaar. 

4. De premie bedraagt per jaar 25% van het bedrag genoemd in artikel 31, tweede lid, onder j van de 
Participatiewet 

5. Het dagelijks bestuur kan op basis van artikel 10a van de Participatiewet of artikel 38a IOAW/IOAZ 
aan uitkeringsgerechtigden van 27 jaar of ouder en die niet beschikken over een startkwalificatie 
scholing aanbieden met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 

6. Het dagelijks bestuur stelt nadere regels ten aanzien van de participatieplaats, voor wat betreft de 
premie zoals bedoeld in lid 2, de scholing zoals bedoeld in lid 5 en de voorwaarden en 
verplichtingen die daaraan verbonden zijn.  
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§ 2.3: VOORZIENINGEN VOOR BELANGHEBBENDEN MET 
VERMINDERDE LOONWAARDE OF BEPERKINGEN RICHTING WERK 

ARTIKEL 8: PARTICIPATIEVOORZIENING BESCHUT WERK 

1. Het dagelijks bestuur biedt de voorziening beschut werk aan, aan een belanghebbende van wie is 
vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze belanghebbende: 

a. behoort tot de doelgroep re-integratie; of 

b. een belanghebbende is aan wie het UWV een uitkering verstrekt. 

2. Wanneer het aantal geraamde beschutte werkplekken in één kalenderjaar al is gerealiseerd, dan 
krijgen de belanghebbenden waarvan eerder is vastgesteld dat ze tot de doelgroep beschut werk 
behoren en die nog niet geplaatst zijn, voorrang op de belanghebbenden die later tot de doelgroep 
worden toegelaten. 

ARTIKEL 9: VASTSTELLING DOELGROEP LOONKOSTENSUBSIDIE EN LOONWAARDE 

1. Het dagelijks bestuur stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. 

2. Hierbij neemt het dagelijks bestuur de volgende criteria in acht: 

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep re-integratie zoals omschreven in artikel 7, eerste 
lid, onderdeel a, van de Participatiewet en; 

b. die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en 

c. die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. 

d. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, 
Participatiewet. 

3. De loonwaarde wordt bepaald aan de hand van een regionaal overeengekomen gevalideerde 
methodiek. 

§ 2.4: TEGENPRESTATIE 

ARTIKEL 10: DOELGROEP EN DOEL TEGENPRESTATIE 

1. Tot de doelgroep van de tegenprestatie behoren alle personen van 18 jaar of ouder, die de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt en die een uitkering ontvangen op grond van 
de Participatiewet. 

2. Het doel van het verrichten van een tegenprestatie is om personen maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden te laten verrichten.  
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ARTIKEL 11: INHOUD VAN EEN TEGENPRESTATIE  

1. Het dagelijks bestuur kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van 
aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:  

a. naar zijn aard niet zijn gericht op toeleiding tot de arbeidsmarkt en;  

b. niet zijn bedoeld als re-integratie instrument en;  

c. in de organisatie waarin ze worden verricht, worden verricht naast of in aanvulling op reguliere 
arbeid en; 

d. niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.  

2. Het dagelijks bestuur stelt ter nadere uitvoering van de tegenprestatie beleidsregels vast waarin 
wordt vastgelegd welke aanvullende werkzaamheden het dagelijks bestuur in ieder geval kan 
aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen 
nadere bepalingen zijn opgenomen.  

ARTIKEL 12: HET OPDRAGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE  

1. Het dagelijks bestuur kan een persoon uit de doelgroep zoals beschreven in artikel 10 lid 1 van deze 
verordening een tegenprestatie opdragen.  

2. Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het dagelijks bestuur rekening met de volgende 
factoren:  

a. een persoon uit de doelgroep moet de tegenprestatie naar vermogen kunnen verrichten;  

b. de persoonlijke situatie en individuele omstandigheden van een persoon uit de doelgroep 
worden in aanmerking genomen;  

c. de wensen van een persoon uit de doelgroep ten aanzien van de inhoud van de 
tegenprestatie, waaronder begrepen een eventueel voorstel voor wat betreft de inhoud van 
de tegenprestatie van de persoon zelf. 

ARTIKEL 13: DUUR EN OMVANG VAN EEN TEGENPRESTATIE  

1. De uitvoering van de tegenprestatie wordt opgedragen voor een maximale duur van 100 uur per 
jaar. 

2. De tegenprestatie wordt opgedragen naar vermogen. 

ARTIKEL 14: AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN TEGENPRESTATIE 

1. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien een persoon uit de doelgroep 
mantelzorg verricht.  

2. Het dagelijks bestuur draagt geen tegenprestatie op indien de persoon uit de doelgroep naar het 
oordeel van het dagelijks bestuur reeds voldoende maatschappelijk nuttige activiteiten verricht.  
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3. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van de tegenprestatie aan bepaalde groepen 
uitkeringsgerechtigden en legt dat, indien van toepassing, vast in beleidsregels. 

§ 3: AFSTEMMING VIA VERLAGING VAN DE UITKERING 

§ 3.1: ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 15: HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING VAN DE UITKERING 

1. Het dagelijks bestuur kan de uitkering overeenkomstig de wet en deze verordening verlagen. Dit als 
een uitkeringsgerechtigde tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de 
voorziening in het bestaan zoals bedoeld in de Participatiewet dan wel de verplichtingen genoemd 
in deze verordening en/of de wet, met uitzondering van artikel 17, eerste lid, Participatiewet en 
artikel 13 IOAW en IOAZ, niet of onvoldoende nakomt, waaronder begrepen het zich zeer ernstig 
misdragen zoals omschreven in artikel 28 van deze verordening. Er wordt dan overeenkomstig deze 
verordening een verlaging van de uitkering opgelegd. 

2. Een verlaging van de uitkering wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate waarin de 
uitkeringsgerechtigde de gedraging kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij of zijn 
gezin verkeert. 

ARTIKEL 16: BESLUIT 

1. In het besluit tot het opleggen van de verlaging of waarschuwing van de uitkering wordt in ieder 
geval vermeld: de reden van de verlaging/waarschuwing, de eventuele duur en hoogte van de 
verlaging als ook de afweging van de individuele belangen zoals bedoeld in deze verordening. 

2. Met een besluit waarmee een verlaging is opgelegd, wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af 
te zien op grond van dringende redenen dan wel het geven van een waarschuwing op grond van 
deze verordening. Daarom tellen ook deze besluiten mee voor recidive. 

ARTIKEL 17: AFZIEN VAN HET OPLEGGEN VAN EEN VERLAGING 

1. Het dagelijks bestuur ziet af van het opleggen van een verlaging als elke vorm van verwijtbaarheid 
ontbreekt. 

2. Het dagelijks bestuur kan afzien van het opleggen van een verlaging indien het daarvoor dringende 
redenen aanwezig acht. 

3. Als het dagelijks bestuur afziet van het opleggen van een verlaging op grond van dringende 
redenen, dan wordt dit gemotiveerd in het besluit vastgelegd. 

ARTIKEL 18: INGANGSDATUM EN TIJDVAK 
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1. Tenzij in deze verordening anders is bepaald, gaat de verlaging in op de eerste dag van de 
kalendermaand die volgt op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de verlaging van de 
uitkering aan de uitkeringsgerechtigde is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de voor die 
maand geldende toepasselijke bijstandsnorm of grondslag. 

2. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging met terugwerkende kracht worden opgelegd als er 
sprake is van een besluit op uitkeringsaanvraag, voor zover de uitkering nog niet is uitbetaald. In 
deze situatie werkt het verlagen van de uitkering terug tot de ingangsdatum van de uitkering dan 
wel de datum waarop het verzuim betrekking heeft. 

3. Indien een uitkeringsgerechtigde in één maand meerdere afspraken niet nakomt waardoor de 
uitkering kan worden verlaagd, dan wordt de hoogte en duur van de verlaging vastgesteld op de 
gedraging waarvoor de hoogste verlaging kan worden opgelegd op grond van de wet of deze 
verordening 

4. In afwijking van het eerste lid kan, voor zover het zelfstandigen betreft die een uitkering voor 
levensonderhoud hebben ontvangen in de vorm van een geldlening op grond van het Bbz, de 
verlaging met terugwerkende kracht worden betrokken bij de definitieve vaststelling van die 
bijstand. 

5. De uitkering wordt verlaagd voor de duur van één maand, tenzij sprake is van:  

a. recidive, dan wordt de duur van de verlaging verdubbeld tenzij in deze verordening of de wet 
anders is bepaald; 

b. herhaalde recidive, dan wordt de duur van de verlaging vastgesteld op drie maanden tenzij in 
deze verordening anders is bepaald; 

c. verwijtbaar gedrag waarvoor in deze verordening een afwijkende duur is vastgesteld. 

6. Bij de effectuering van de verlaging kan het dagelijks bestuur gebruik maken van de mogelijkheid 
om de verlaging te spreiden over drie maanden om daarmee de uitkeringsgerechtigde in de 
gelegenheid te stellen alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle verlagingen, 
tenzij er sprake is van recidive.  

7. Als door beëindiging van de uitkering de verlaging niet of niet volledig kan worden toegepast kan bij 
een nieuwe aanvraag binnen de termijn van 1 jaar de verlaging of het deel dat nog niet is 
uitgevoerd alsnog worden geëffectueerd. 

ARTIKEL 19: INKEERBEPALING 

1. Als een verlaging over meerdere maanden geeffectueerd wordt, kan op verzoek van een 
belanghebbende de effectuering over de resterende maanden ongedaan worden gemaakt als 
belanghebbende ondubbelzinnig aantoont alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 

2. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan niet eerder worden ingediend dan de dag waarop de 
effectuering van de verlaging start en niet later dan dat de maatregel volledig geëffectueerd is. 

3. Indien uitkeringsgerechtigde ondubbelzinnig aantoont alsnog te voldoen aan de verplichting 
waarvoor een verlaging is opgelegd, dan gaat de herziening in vanaf de eerste dag van de maand 



Verzamelverordening Participatiewet, 

IOAW, IOAZ en BBZ 2022 

 Openbaar 

 

 15 van 60 

volgend op de maand waarin uitkeringsgerechtigde het verzoek tot herziening heeft ingediend. Dit 
betekent dat de verlaging vanaf die dag komt te vervallen. 

ARTIKEL 20: DE BEREKENINGSGRONDSLAG VAN DE VERLAGING 

1. De verlaging wordt toegepast op de toepasselijke bijstandsnorm of grondslag . 

2. Deze verlaging bestaat uit een percentage van de toepasselijke bijstandsnorm of grondslag, dan wel 
uit een percentage van het benadelingsbedrag, zoals opgenomen in deze verordening. 

3. In afwijking van het eerste lid kan de verlaging ook worden toegepast op de bijzondere bijstand 
indien:  

a. aan belanghebbende bijzondere bijstand wordt verleend met toepassing van artikel 12 
(onderhoudsplicht ouders) Participatiewet;  

b. de verwijtbare gedraging van uitkeringsgerechtigde, in relatie tot het recht op bijzondere 
bijstand, daartoe aanleiding geeft;  

c. het bijzondere bijstand betreft voor woonkosten en premie voor 
arbeidsongeschiktheidsverzekering aan zelfstandigen die een uitkering voor levensonderhoud 
(hebben) ontvangen krachtens het Bbz of IOAZ. 

4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan bijzondere bijstand worden afgestemd op de 
wijze zoals beschreven in artikel 27 zevende lid van deze verordening, wanneer sprake is van een 
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid dit op basis van artikel 48, tweede, onder b, 
Participatiewet. 

ARTIKEL 21: WAARSCHUWING 

1. Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede categorie zoals bedoeld in de artikelen 23 
en 24 van deze verordening, in plaats van een verlaging een waarschuwing opleggen, indien het 
dagelijks bestuur hiertoe in de individuele omstandigheden aanleiding ziet. 

2. Een waarschuwing wordt niet afgegeven wanneer sprake is van recidive zoals bedoeld in artikel 18, 
vijfde lid, onderdeel a, van deze verordening. 

ARTIKEL 22: HOREN VAN BELANGHEBBENDE(N) 

Voordat de uitkering wordt verlaagd, wordt de uitkeringsgerechtigde in de gelegenheid 

gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Hiervan kan afgezien worden als: 

a. de uitkeringsgerechtigde zijn zienswijze al eerder kenbaar heeft gemaakt en er geen sprake is van 
nieuwe feiten of omstandigheden; of 

b. het horen niet nodig is voor het vaststellen van de ernst van de gedraging, de mate van 
verwijtbaarheid.   
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§ 3.2: GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE VERLAGINGEN  

§ 3.2.1: NIET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT 
ARBEIDSINSCHAKELING EN OVERIGE VERPLICHTINGEN  

ARTIKEL 23: GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET 

Gedragingen van een uitkeringsgerechtigde waardoor algemeen geaccepteerde arbeid 

niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17 tweede 

lid, 18, 55 en 56a van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, 

worden onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie: 

1. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;  

2. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling of re-integratie; 

3. het niet of voldoende meewerken aan een re-integratietraject; 

4. het niet of onvoldoende verrichten van een door het dagelijks bestuur opgedragen 
tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, Participatiewet 

5. het onvoldoende aantoonbaar trachten arbeid of passende scholing te verkrijgen, te 
aanvaarden en te behouden gedurende de wachttijd van 4 weken na melding voor jongeren 
tot 27 jaar 

b. tweede categorie: 

1. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen verbonden 
aan de in artikel 9a, eerste lid, PW bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het intrekking van 
de ontheffing van de arbeidsplicht; 

2. andere gedragingen, die de inschakeling in arbeid belemmeren;  

3. Het niet nakomen van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 17 tweede lid PW of het niet 
nakomen van een nadere verplichting op basis van artikel 55 PW  

4. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan de taaltoets zoals bedoeld in artikel 18b, 
tweede lid, PW, waarvoor belanghebbende een schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen. 

c. derde categorie: 

1. het niet nakomen van de in artikel 56a, tweede lid, van de Participatiewet neergelegde 
verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf de dag waarop het 
recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het financieel ontzorgen. 
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2. het zich niet (tijdig) laten registreren als werkzoekende bij het UWV of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie; 

ARTIKEL 24: GEDRAGINGEN IOAW EN IOAZ 

1. Het dagelijks bestuur maakt geen gebruik van de wettelijke bevoegdheid om de IOAW- of IOAZ-
uitkering blijvend of tijdelijk te weigeren. In plaats daarvan kunnen deze uitkeringen op grond van 
deze verordening verlaagd worden. 

2. Gedragingen van een uitkeringsgerechtigde waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt 
verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de IOAW/IOAZ niet of 
onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: 

a. eerste categorie: 

1. het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen 

2. het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid; 

3. het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid tijdens de 
uitkering; 

4. het weigeren van een passend re-integratie aanbod; 

5. het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling of re-integratie; 

b. tweede categorie: 

1. het niet naar vermogen meewerken aan een door het dagelijks bestuur aangeboden 
voorziening als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, 
IOAW/IOAZ; 

2. het door een alleenstaande ouder niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen verbonden 
aan de in artikel 38, eerste lid, IOAW/IOAZ bedoelde ontheffing, wat heeft geleid tot het 
intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht; 

3. andere gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren. 

c. derde categorie: 

1. het zich niet (tijdig) laten registreren als werkzoekende bij het UWV of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie. 

ARTIKEL 25: HOOGTE EN DUUR VAN DE VERLAGING EN WAARSCHUWING 

1. De verlaging, bij gedragingen als bedoeld in de artikelen 23 en 24 van deze verordening, wordt 
vastgesteld op: 

a. 100% van de bijstandsnorm of grondslag IOAW/IOAZ gedurende 1 maand bij gedragingen van 
de eerste categorie; 
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b. 20% van de bijstandsnorm of grondslag IOAW/IOAZ gedurende 1 maand bij gedragingen van 
de tweede categorie 

c. 5% van de bijstandsnorm of grondslag IOAW/IOAZ gedurende 1 maand bij gedragingen van de 
derde categorie 

2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in afwijking van lid 
1, onderdeel a, van dit artikel de maatregel effectueren door gedurende 2 maanden de uitkering 
met 50% te verrekenen 

3. Het dagelijks bestuur kan op basis van dringende redenen besluiten om het percentage, zoals 
genoemd in het eerste lid, onder a, van dit artikel te halveren.  

4. Het dagelijks bestuur kan bij gedragingen uit de tweede en derde categorie, zoals bedoeld in de 
artikelen 23 en 24 van deze verordening, in plaats van een verlaging, een waarschuwing opleggen, 
als het dagelijks bestuur hiertoe in de individuele omstandigheden en/of dringende redenen 
aanleiding ziet. 

5. Een waarschuwing wordt niet afgegeven wanneer sprake is van recidive zoals bedoeld in artikel 18, 
vijfde lid, onderdeel a, van deze verordening. 

6. De duur van de verlaging als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt verdubbeld indien er sprake 
is van recidive.  

§ 3.2.2: NIET NAKOMEN VAN DE GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN 
VAN ARTIKEL 18 LID 4 PARTICIPATIEWET MET BETREKKING TOT 
ARBEIDSINSCHAKELING. 

ARTIKEL 26: DUUR VERLAGING BIJ SCHENDING GEÜNIFORMEERDE ARBEIDSVERPLICHTINGEN 

1. Als een uitkeringsgerechtigde een verplichting als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de 
Participatiewet niet of onvoldoende nakomt, bedraagt de verlaging 100% van de bijstandsnorm 
gedurende 1 maand.  

2. Het dagelijks bestuur kan op basis van individuele omstandigheden besluiten om in afwijking van lid 
1 van dit artikel de maatregel te effectueren door gedurende 2 maanden de uitkering met 50% te 
verlagen. 

3. De duur van de verlaging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verdubbeld als er sprake is van 
recidive en wordt vastgesteld op drie maanden als er sprake is van herhaalde recidive. 

 § 3.2.3: OVERIGE GEDRAGINGEN DIE LEIDEN TOT EEN VERLAGING 

ARTIKEL 27: TEKORTSCHIETEND BESEF VAN VERANTWOORDELIJKHEID  
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1. Indien een belanghebbende een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de 
voorziening van het bestaan heeft betoond, niet zijnde de gedragingen zoals genoemd in  artikel 23, 
24 en 26 van deze verordening dan wordt een verlaging van de uitkering opgelegd die wordt 
afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag. 

2. Indien sprake is van verwijtbaar verlies van een voorliggende voorziening, wordt een verlaging 
toegepast gedurende één maand met inachtneming van het bepaalde in het derde en vierde lid van 
dit artikel .  

3. De verlaging als bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op de hoogte van de netto 
voorliggende voorziening, met een maximum van 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm 
of grondslag. 

4. Het verwijtbaar verlies  zoals bedoeld in het tweede de lid wordt in beginsel berekend op basis van 
de hoogte van de voorliggende voorziening, gedurende de laatste gehele maand.  

5. Bij versneld interen van vermogen waarmee rekening zou zijn gehouden bij het verlenen van de 
bijstand, kan voor de duur van het eerder dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn een verlaging 
worden opgelegd van 100% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze bepaling geldt alleen 
voor de Participatiewet. 

6. Indien toepassing van het vijfde lid leidt tot onbillijkheden, dan wordt toepassing gegeven aan het 
bepaalde in artikel 48, tweede lid, onderdeel b, Participatiewet en wordt de uitkering verstrekt in 
de vorm van een geldlening voor de duur van het eerder, dan wel langer bijstandsafhankelijk zijn. 

7. Wanneer een belanghebbende bij aanvragen voor (bijzondere) bijstand geen gebruik maakt van 
een voorliggende voorziening, die gezien haar aard passend en toereikend is voor het soort kosten 
waarvoor (bijzondere ) bijstand wordt aangevraagd en het beroep op de voorliggende voorziening 
is niet meer mogelijk dan kan de bijzondere bijstand worden verlaagd met het bedrag waarin de 
voorliggende voorziening zou hebben voorzien. 

ARTIKEL 28: ZEER ERNSTIG MISDRAGEN 

1. Als de uitkeringsgerechtigde zich ernstig misdraagt  tegenover personen en instanties, die zijn 
belast met de uitvoering van de Participatiewet, als bedoeld in artikel 9, zesde lid van de 
Participatiewet, kan de uitkering worden verlaagd. 

2. Als de uitkeringsgerechtigde zich ernstig misdraagt tegenover het dagelijks bestuur of zijn 
ambtenaren, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de 
IOAW, IOAZ of Bbz, kan de uitkering worden verlaagd. 

3. Het agressieprotocol treedt in werking in geval van een zeer ernstige misdraging.  

4. Het dagelijks bestuur kan een verlaging opleggen van maximaal 100% gedurende één maand. 

5. Bij recidive legt het dagelijks bestuur een verlaging op van 100% gedurende 3 maanden. 

6. Bij een nieuwe aanvraag in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz kan een verlaging 
worden geëffectueerd indien er het jaar voorafgaand aan de aanvraag als de belanghebbende zich 
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het jaar voor aanvraag ernstig heeft misdragen tegenover personen en instanties die belast zijn met 
de uitvoering van eerdergenoemde regelingen. 

ARTIKEL 29: VERLAGING VERSUS BOETE WET INBURGERING 2021 

1. Indien het dagelijks bestuur voor dezelfde gedraging een boete op grond van de Wet inburgering 
2021 kan opleggen en de bijstand op grond van artikel 18 PW kan verlagen, dan kiest het dagelijks 
bestuur ervoor een boete op te leggen en de bijstand niet te verlagen. 

2. Het dagelijks bestuur kan de opgelegde boete op grond van de Wet inburgering 2021 verrekenen 
met de uitkering op grond van de PW. 

§ 4: HANDHAVING EN BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK 
GEBRUIK 

ARTIKEL 30: DIENSTVERLENEND HANDHAVEN  

1. Het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude dan wel van misbruik en oneigenlijk gebruik van 
de wet is ingericht naar het landelijk model voor hoogwaardig handhaven. 

2. Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot hoogwaardig handhaven waarbij tenminste 
wordt aangegeven hoe wordt geregeld: 

a. de voorlichting over de regelgeving alsmede de daaraan verbonden gevolgen bij misbruik en 
oneigenlijk gebruik; 

b. de wijze van verificatie van gegevens en van informatie uitwisseling met derden; 

c. de wijze waarop controles worden uitgevoerd; 

d. de wijze waarop fraude wordt opgespoord en afgehandeld. 

ARTIKEL 31: BEVORDEREN RECHTMATIGHEID 

1. Het dagelijks bestuur beoordeelt de rechtmatigheid van de uitkeringen op basis van de informatie 
uit landelijke systemen en de overlegde gegevens.  

2. Bij twijfel doet het dagelijks bestuur nader onderzoek en kan daarbij gebruikmaken van diverse 
onderzoeksmiddelen, opgenomen in nadere regels . Bij het gebruik van deze middelen hanteert het 
dagelijks bestuur de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

ARTIKEL 32: AANGIFTE BIJ HET OPENBAAR MINISTERIE 

Indien een schending van de inlichtingenplicht leidt tot benadeling van de gemeenten, 

kan het dagelijks bestuur aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, in 
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overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde 

uitgangspunten in de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude. 

ARTIKEL 33: TERUGVORDEREN VASTGESTELDE BENADELINGSBEDRAGEN 

Het dagelijks bestuur stelt regels met betrekking tot herziening, terug- en invordering 

waarbij tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot herziening, 
terugvordering en invordering van een verstrekte voorziening; 

b. op welke wijze er geheel of gedeeltelijk van terugvordering dan wel van invordering kan worden 
afgezien; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 

ARTIKEL 34: VERHAAL 

Het dagelijks bestuur stelt regels op met betrekking tot verhaal op de 

onderhoudsplicht waarin tenminste wordt geregeld: 

a. op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de wettelijke bevoegdheid tot verhaal; 

b. wanneer en op welke wijze er wordt afgezien van het nemen van een verhaalsbesluit en het 
invorderen van de te verhalen voorziening; 

c. met welke frequentie heronderzoeken plaats moeten vinden. 

§ 5: INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 

ARTIKEL 35: AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

a. Peildatum: datum waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt; 

b. Referteperiode: periode van vijf jaar (60 maanden) voorafgaand aan de peildatum; 

c. Individuele inkomenstoeslag: toeslag zoals bedoeld in artikel 36 van de wet; 

d. Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet; 

e. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; 

f. WSF 2000: Wet Studiefinanciering; 

ARTIKEL 36: VOORWAARDEN 
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1. Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de Individuele 
inkomenstoeslag de belanghebbende van 21 jaar of ouder doch jonger dan de AOW- gerechtigde 
leeftijd, die gedurende de referteperiode aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is 
dan 105% van de voor hem geldende norm, zoals opgenomen in artikel 1 van deze verordening, 
gemiddeld per jaar en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van 
de wet. 

2. Niet voor de Individuele inkomenstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een 
opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000. 

3. Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels 
een door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier. 

4. Voor toepassing van het tweede en derde lid is de situatie op de peildatum bepalend. 

ARTIKEL 37: HOOGTE VAN DE TOESLAG 

1. De Individuele inkomenstoeslag bedraagt: 

a. voor gehuwden: 39 % van de norm gehuwden; 

b. voor alleenstaande ouders: 90% van het bedrag onder a. 

c. voor alleenstaanden: 70% van het bedrag onder a.  

2. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s en worden jaarlijks in januari vastgesteld 
en gelden voor het gehele kalenderjaar. 

§ 6 SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 38: HARDHEIDSCLAUSULE  

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als 

toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.  

ARTIKEL 39: CITEERTITEL  

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

Bbz 2022”. 

ARTIKEL 40: INWERKINGTREDING  

‘Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met datum 1 april 2022. 

Dit onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017’ 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur, d.d. 4 april 2022  

 

 

 

De secretaris,       de voorzitter,  

      

 

 

 

de heer A. van Oudheusden   de heer R. Bakker  
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TOELICHTING VERZAMELVERORDENING 

Inleiding 

Vanwege wijzigingen in beleid, de wetgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie is 

onderhoud aan de Verzamelverordening nodig. We hebben deze aanpassingen zoveel 

mogelijk regionaal opgepakt, immers de arbeidsmarkt houdt ook niet op bij de 

gemeentegrenzen. Verdere aanpassingen komen er zeer waarschijnlijk aan. Het 

wetsontwerp ‘Breed offensief’ is ingediend bij de Tweede Kamer. De behandeling van 

het wetsontwerp is controversieel verklaard na de val van kabinet Rutte III. Maar het 

ziet er naar uit dat het nieuwe kabinet dit onderwerp zo snel mogelijk zal oppakken. 

Deze wetswijziging zal leiden tot nadere aanpassingen op korte termijn. Met deze 

verordening anticiperen we in ieder geval op één wetsaanpassing: de 

verordeningsplicht voor de individuele studietoeslag vervalt per 1 april 2022 en 

daarom is deze paragraaf uit de Verzamelverordening gehaald. 

 

Belangrijke algemene wijzigingen: 

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Inburgering ingevoerd. Deze wet kent geen 

verordeningsplicht, maar heeft wel belangrijke verbindingen met de Participatiewet. 

Met name het onderdeel financieel ontzorgen en de wens van het kabinet om duale 

inburgeringstrajecten aan te bieden, zijn verwerkt in deze verordening.  

 

De Verzamelverordening 2022 is als volgt opgebouwd: 

1. Algemene bepalingen 

2. Re-integratie en tegenprestatie 

3. Afstemming van de uitkering  

4. Handhaving 

5. Slotbepalingen 

Hieronder volgt de artikelsgewijze toelichting. 
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§ 1: ALGEMEEN 

Artikel 1: Definities 

De centrale rol van participatie in de bijstandsverlening (werk boven inkomen en 

iedereen doet naar vermogen mee) raakt in het bijzonder de doelgroep, het karakter 

en de reikwijdte van begrippen als participatie en voorzieningen. De in de 

verzamelverordening gebruikte begrippen sluiten zoveel mogelijk aan bij die van de 

wetgeving en de beleidskaders. Dit uit het oogpunt van helderheid en structuur. 

Hiermee is het voor de inwoner gemakkelijker om de samenhang te zien tussen het 

doel van de wetgeving en de in de verordening uitgewerkte uitgangspunten. Voor 

zover er definities niet in de Verzamelverordening zijn opgenomen, gelden deze zoals 

in de wet bedoeld. 

 

De definities in deze paragraaf gelden voor de gehele Verzamelverordening, tenzij 

hierop in de paragrafen een uitzondering is gegeven. Omwille van de vindbaarheid zijn 

de definities in alfabetische volgorde geplaatst. 

§ 2: RE-INTEGRATIE EN TEGENPRESTATIE 

§ 2.1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Dit hoofdstuk regelt het ondersteunen en het aanbieden van voorzieningen aan 

werkzoekenden die behoren tot de doelgroep, uitkeringsgerechtigd en niet-

uitkeringsgerechtigd (NUG). De opdracht hiertoe is geregeld in artikel 7 van de PW en 

34 van de IOAW/IOAZ. Voor het Bbz gelden deze regels niet vanwege de specifieke 

doelgroep en bepalingen. Voor uitkeringsgerechtigden geldt dat een voorziening ook 

gericht kan zijn op betekenisvolle participatie als werk (nog) niet mogelijk is. 

Artikel 2: Opdracht en taak van het dagelijks bestuur  
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Het dagelijks bestuur biedt voorzieningen en ondersteuning, zoals bedoeld in deze 

verordening, aan personen aan die behoren tot de doelgroep re-integratie. Het 

dagelijks bestuur maakt een afweging, waarbij zij kijkt of een voorziening gelet op de 

mogelijkheden en capaciteiten van de belanghebbende (het meest) passend is met het 

oog op arbeidsinschakeling of participatie. Het is aan het dagelijks bestuur om te 

zorgen voor voldoende aanbod van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, re-

integratie en participatie. We werken samen in regionaal verband binnen het 

Werkgeversservicepunt Midden Brabant. Het dagelijks bestuur zorgt voor een 

gevarieerd aanbod aan voorzieningen en legt deze vast in de beleidsregels.  

 

Bij het aanbieden van een voorziening of ondersteuning, houdt het dagelijks bestuur 

rekening met de mogelijkheden en omstandigheden van de belanghebbende, zoals 

bedoeld in artikel 8a, tweede lid, onderdeel a, van de PW. Hierin ligt besloten dat de 

gemeente ook rekening houdt met de omstandigheden en functionele beperkingen van 

personen met een handicap. Dit is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het 

bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen 

met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van 

gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid.  

 

Daarnaast dient het dagelijks bestuur bij het aanbieden van ondersteuning of een 

voorziening rekening te houden met de zorgtaken van de belanghebbende. Onder 

deze zorgtaken verstaat het dagelijks bestuur ten minste de opvang van ten laste 

komende kinderen en het verrichten van mantelzorg. Het dagelijks bestuur werkt dit 

verder uit in beleidsregels. 

 

Soms hebben personen hulp of ondersteuning nodig, anders dan direct gericht op 

arbeid, om de stap richting de arbeidsmarkt te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn wanneer er sprake is van een ernstige schuldenproblematiek. In het 



Verzamelverordening Participatiewet, 

IOAW, IOAZ en BBZ 2022 

 Openbaar 

 

 27 van 60 

vierde lid is opgenomen dat het dagelijks bestuur de inzet van flankerende 

voorzieningen bevordert. Bij deze voorzieningen valt te denken aan 

schuldhulpverlening of kinderopvang. De inzet van een dergelijke voorziening kan (in 

het individuele geval) een randvoorwaarde zijn voor wat betreft deelname aan re-

integratievoorzieningen en nakoming van arbeidsverplichtingen. Let wel: de gemeente 

hoeft niet zelf alle voorzieningen te organiseren, maar houdt wel rekening met de 

beschikbaarheid ervan en kan dit bevorderen. 

 

Het dagelijks bestuur kan, om de financiële risico’s te beheersen, een verdeling maken 

van de middelen over de verschillende voorzieningen. Het dagelijks bestuur zal naar 

aanleiding van een aanspraak op ondersteuning altijd een individuele afweging maken 

of zij die aanspraak wil en kan honoreren. Het ontbreken van financiële middelen kan 

echter niet de reden zijn om aanvragen op ondersteuning af te wijzen. Wel kan het 

dagelijks bestuur per voorziening een plafond inbouwen. Het dagelijks bestuur dient in 

zo'n geval na te gaan welke andere, goedkopere alternatieven er beschikbaar zijn. In 

het individuele geval is het altijd aan het dagelijks bestuur om te beoordelen of er 

daadwerkelijk ondersteuning noodzakelijk is en welke vorm deze moet krijgen, gelet 

op het te bereiken doel van arbeidsinschakeling, al dan niet op langere termijn. Hierbij 

kan het dagelijks bestuur de afweging maken voor het goedkoopste adequate 

alternatief. 

Waar Baanbrekers ook zelf aanbod in huis heeft (denk hierbij aan trainingen) zal de 

inzet hiervan voorgaan op inkoop, mits passend en adequaat. Verder maakt het 

dagelijks bestuur bij de inzet van voorzieningen onder meer gebruik van de regionale 

menukaart, die door de deelnemende partijen in het Werkgeversservicepunt Midden-

Brabant is opgesteld.  

Artikel 3: Aanspraak  

Het dagelijks bestuur kan een voorziening op basis van de wet en deze verordening 

verstrekken, zowel aan het individu als aan diens werkgever, afhankelijk van wat nodig 

is voor werk, re-integratie of participatie. Vanuit een gedegen onderzoek naar de 

mogelijkheden van de belanghebbende stelt het dagelijks bestuur samen met de 
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belanghebbende vast welke inzet nodig is om het uiteindelijke doel, participatie naar 

vermogen, te bereiken.  

 

Het dagelijks bestuur betrekt bij het afwegen van de belangen bij het aanbieden van 

voorzieningen onder meer de situatie op de arbeidsmarkt, de mate van investering in 

een belanghebbende (eerder aangeboden voorzieningen), het vooruitzicht op inkomen 

uit betaalde arbeid als ook de mogelijkheid van een voorliggende voorziening, 

waaronder voor jongeren de terugkeer naar het reguliere onderwijs.  

 

Het aanbod aan voorzieningen en de hierbij verwachte inspanningen van 

belanghebbende worden vastgelegd in een plan van aanpak.  

 

Het dagelijks bestuur kan ook voorzieningen aanbieden aan niet-

uitkeringsgerechtigden. Wanneer het dagelijks bestuur dit doet en welke voorzieningen 

hiervoor kunnen worden ingezet, wordt vastgelegd in beleidsregels. In de 

Verzamelverordening 2017 was een inkomensgrens opgenomen van 110% van het 

Wettelijk minimumloon (WML) en een vermogensgrens voor de doelgroep NUGgers. De 

Centrale Raad van Beroep heeft echter beslist dat een dergelijke categoriale begrenzing 

van de aanspraak op een voorziening in strijd is met de wet. Daarom is het vijfde lid 

van artikel 3 aangepast. Het dagelijks bestuur zal beleidsregels opstellen over de 

aanspraak op een voorziening voor niet uitkeringsgerechtigden (NUGgers).  
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§ 2.2: VOORZIENINGEN 

Artikel 4: Voorzieningen  

De PW schrijft niet uitputtend voor welke voorzieningen het dagelijks bestuur aan moet 

bieden. Het criterium is dat de voorziening gericht moet zijn op de arbeidsinschakeling 

en moet bijdragen aan het (op termijn) mogelijk maken van reguliere arbeid door een 

persoon. Al naar gelang de afstand tot de arbeidsmarkt van een persoon, kan een 

voorziening gericht zijn op bijvoorbeeld: 

• activering en het voorkomen van een isolement (zoals het doen van 

vrijwilligerswerk); 

• het leren van vaardigheden of kennis;  

• opdoen van werkervaring, b.v. door het werken met behoud van uitkering of via 

gesubsidieerd werk; 

• re-integratie; 

• begeleiding naar regulier werk. 

 

Het dagelijks bestuur kan ook voorzieningen aanbieden met als doel het wegnemen 

van belemmeringen voor de arbeidsinschakeling. Hierbij gaat het niet om directe 

bemiddeling naar werk, maar om voorzieningen die ervoor zorgen dat een 

belanghebbende gemakkelijker bemiddelbaar is naar werk. Te denken valt aan 

schuldhulpverlening, begeleiding op de werkplek en aanpassing van de werkplek.  

 

De voorzieningen voor werkgevers zijn ook op te delen in verschillende categorieën. 

Zo is het mogelijk de werkgever te stimuleren om een persoon uit de doelgroep 

werkervaring op te laten doen in zijn bedrijf dan wel de persoon in dienst te nemen. De 

gemeente zou in dat geval bijvoorbeeld een deel van de opleidingskosten voor haar 

rekening kunnen nemen. Ook is het mogelijk door middel van een voorziening te 

compenseren voor een verminderde loonwaarde of productiviteit van een 

belanghebbende. Dit betreft bijvoorbeeld loonkostensubsidie, zoals opgenomen in 

artikel 9 van deze verordening.  
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In dit artikel zijn dus de verschillende categorieën voorzieningen opgenomen die het 

dagelijks bestuur tot haar beschikking heeft bij het ondersteunen van 

belanghebbenden richting werk en participatie. Onder deze categorieën vallen meer 

specifieke instrumenten zoals bijvoorbeeld bemiddeling van de werkzoekende, 

scholing, proefplaatsen et cetera. Deze individuele voorzieningen worden door het 

dagelijks bestuur uitgewerkt in beleidsregels.  

Artikel 5: Voorzieningen duale trajecten inburgering 

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking getreden. De 

bedoeling van deze wet is om zoveel mogelijk duale trajecten aan te bieden. Een 

dergelijk traject heeft twee componenten: een taalcomponent en een 

activeringscomponent. De activeringscomponent kan mede gefinancierd worden vanuit 

het Participatiebudget. 

Artikel 6: Beëindigen van een voorziening  

In artikel 6 zijn de beëindigingsgronden opgenomen die gelden voor voorzieningen die 

zijn toegekend. Er staat beschreven dat het dagelijks bestuur een voorziening kan 

beëindigen en in welke gevallen dit kan. Het dagelijks bestuur kan bijvoorbeeld een 

voorziening beëindigen als een persoon niet in voldoende mate meewerkt aan de 

betreffende voorziening. In een dergelijk geval zal het dagelijks bestuur overigens ook 

een afstemming van uitkering bezien. 

 

Onderdeel e is van toepassing als het gaat om voorzieningen aan NUGgers. 

Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende meewerken aan een voorziening kunnen 

hiervoor een verlaging van de uitkering opgelegd krijgen, op grond van de 

afstemmingsparagraaf in deze verordening. Voor NUGgers is dit niet mogelijk. Als zij 

niet meewerken aan de voorziening kan deze beëindigd worden.  

Sub f is, anders dan a tot en met e, gericht op de participatiepartner (bijvoorbeeld 

werkgever of trajectaanbieder) en niet op de persoon die gebruik maakt van de 
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voorziening. Indien een participatiepartner niet voldoet aan de verplichtingen die zijn 

verbonden aan de voorziening, bijvoorbeeld het bieden van bepaalde ondersteuning op 

de werkvloer, dan kan het dagelijks bestuur de voorziening ook beëindigen. Het is wel 

van belang dat er een overeenkomst is ondertekend waarin de geldende voorwaarden 

in verband met de voorziening staan beschreven.  

De reikwijdte van deze bepaling is beperkt. Het dagelijks bestuur kan dit lid niet 

toepassen wanneer er al in wettelijke bepalingen is vastgelegd wanneer aan de 

voorwaarden is voldaan. Dat is het geval bij de voorzieningen beschut werk en 

loonkostensubsidie. Wanneer er een arbeidsovereenkomst is gesloten tussen 

werkgever en werknemer geldt het burgerlijk recht en heeft de werkgever enkel 

verplichtingen richting de werknemer (en niet jegens de gemeente).  

De PW voorziet niet in een wettelijke bepaling tot terugvordering van re-

integratiekosten die onnodig zijn gemaakt. Het dagelijks bestuur kan noch van een 

bijstandsgerechtigde, noch van een NUGger, werkgever of participatiepartner de 

kosten terugvorderen op basis van het bestuursrecht. Terugvordering dient in een 

dergelijk geval te geschieden op grond van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 7: Participatie(plaats) voor personen ouder dan 27 jaar 

Een participatieplaats is bedoeld voor personen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt. Voor personen jonger dan 27 jaar is ondersteuning in de vorm van een 

participatieplaats niet mogelijk (artikel 7, achtste lid, PW). Het dagelijks bestuur kan 

dan ook enkel aan personen van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand een 

participatieplaats aanbieden. 

 

Additionele werkzaamheden 

Een participatieplaats is bedoeld om additionele werkzaamheden te verrichten. Niet de 

te verrichten werkzaamheden staan centraal, maar het leren werken of het (opnieuw) 

wennen aan werken. Aspecten als omgaan met gezag, op tijd komen, werkritme en 

samenwerking met collega’s zijn allemaal zaken waaraan een belanghebbende in een 

participatieplaats kan werken. Ook is het mogelijk hiermee te beoordelen of het 
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werkterrein past bij de capaciteiten van de uitkeringsgerechtigde, zodat een persoon 

bijvoorbeeld een opleiding op het betreffende terrein kan gaan volgen en daarmee 

voor zichzelf een duurzaam perspectief op arbeid kan realiseren. De duur van de 

participatieplaats is wettelijk beperkt tot maximaal vier jaar (artikel 10a van de PW). Na 

negen maanden beoordeelt het dagelijks bestuur of de participatieplaats de kans op 

arbeidsinschakeling heeft vergroot (artikel 10a, achtste lid, PW). Zo niet, dan beëindigt 

het dagelijks bestuur de participatieplaats. Uiterlijk 24 maanden na aanvang van de 

participatieplaats beoordeelt het dagelijks bestuur opnieuw of zij de participatieplaats 

zal voortzetten. Als het dagelijks bestuur concludeert dat voortzetting van de 

participatieplaats met het oog op in de persoon gelegen factoren aanmerkelijk 

bijdraagt tot de arbeidsinschakeling, dan kan zij de participatieplaats nog één jaar 

verlengen. Echter, in dat geval dient het dagelijks bestuur een andere werkomgeving 

aan te beiden (artikel 10a, negende lid, PW). Na 36 maanden vindt opnieuw een 

dergelijke beoordeling plaats (artikel 10a, tiende lid, van de PW). 

 

Premie 

De persoon die werkzaamheden verricht op een participatieplaats heeft recht op een 

premie. Voor het eerst na zes maanden en vervolgens iedere zes maanden na aanvang 

van de additionele werkzaamheden (artikel 10a, zesde lid, van de PW). Voorwaarde is 

dat de persoon naar het oordeel van het dagelijks bestuur voldoende heeft 

meegewerkt aan het vergroten van zijn kansen op de arbeidsmarkt. De hoogte van de 

premie moet in de verordening zijn vastgelegd (artikel 8a, eerste lid, onderdeel d, PW). 

De premie is vrijgelaten op grond van artikel 31, tweede lid, onderdeel j, PW. In 

verband hiermee is de hoogte van de premie begrensd door het in de 

vrijlatingsbepaling genoemde bedrag. Bij het bepalen van de hoogte van de premie zijn 

de risico's van de armoedeval betrokken. 

Het dagelijks bestuur verstrekt de premie per zes maanden. Aangezien artikel 6 

verwijst naar de premie zoals genoemd in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, PW, is 

ook bij de hoogte van de premie aansluiting gezocht bij voornoemd artikel. De hoogte 
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van de premie is per jaar bepaald op 25% van het in artikel 31, tweede lid, onderdeel j. 

genoemde bedrag.  

Voor de voorziening participatieplaats kent de wet een verordeningsplicht. En door 

opname van de mogelijkheid in de verordening kan het dagelijks bestuur invulling 

geven aan deze voorziening, indien dit passend/wenselijk is in het totale palet 

voorzieningen. 

§ 2.3: VOORZIENINGEN VOOR BELANGHEBBENDEN MET 
VERMINDERDE LOONWAARDE OF BEPERKINGEN RICHTING WERK 

Artikel 8: Participatievoorziening beschut werk 

Het dagelijks bestuur biedt ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende de 

voorziening beschut werk aan, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen 

in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft en deze persoon behoort tot de doelgroep van artikel 7, 

eerste lid, onderdeel a, PW, of een persoon is aan wie het UWV een uitkering verstrekt 

(eerste lid). Het dagelijks bestuur is verplicht om iemand de voorziening beschut werk 

aan te bieden, wanneer die persoon daarop aangewezen is (artikel 10b, eerste lid, PW). 

Deze verplichting geldt tot wanneer de vastgestelde aantallen beschutte werkplekken 

zijn bereikt (artikel 10b, zesde lid, PW).  

 

Naast het bepalen van wie in aanmerking kan komen voor beschut werk (eerste en 

tweede lid) is in deze verordening vastgelegd welke voorzieningen voor 

arbeidsinschakeling het dagelijks bestuur moet inzetten om deze dienstbetrekking 

mogelijk te maken en welke voorzieningen het dagelijks bestuur aanbiedt tot het 

moment dat de dienstbetrekking beschut werk aanvangt. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij de reguliere voorzieningen die het dagelijks bestuur voor iedereen kan 

inzetten. 
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Volgorde toekenning 

Als is vastgesteld dat een persoon alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste 

omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon nog niet 

in aanmerking is gekomen voor een beschutte werkplek omdat het aantal geraamde 

plaatsen in dat jaar al is gerealiseerd, dan krijgt deze persoon voorrang op personen 

van wie later de indicatie is gesteld. Dit betekent dat het dagelijks bestuur de 

voorziening beschut werk in principe toekent op volgorde van datum indicatiestelling 

(tweede lid). Dit is conform de bedoeling van de wetgever dat personen voor wie niet 

direct een beschutte werkplek beschikbaar is, bij voorrang een beschutte werkplek 

krijgen aangeboden in het daarop volgende jaar.  

De gemeenten zijn verplicht om elk jaar een aantal beschutte werkplekken te 

realiseren. Het algemeen bestuur kan, op verzoek van de raden van de 

Baanbrekersgemeenten, bij verordening een hoger aantal door het dagelijks bestuur te 

realiseren dienstbetrekkingen vaststellen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat 

hier geen noodzaak voor is, gezien het aantal geïndiceerde inwoners. 

Artikel 9: Vaststelling doelgroep loonkostensubsidie en loonwaarde 

Het dagelijks bestuur kan de loonkostensubsidie zoals beschreven in dit artikel 

uitsluitend inzetten als de persoon in kwestie behoort tot de doelgroep 

loonkostensubsidie, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, PW. Het gaat 

daarbij om personen met een arbeidsbeperking. Deze vorm van loonkostensubsidie is 

niet per definitie tijdelijk. Het dagelijks bestuur kan deze - indien nodig - voor een 

langere periode inzetten. Met dit instrument compenseert de gemeente werkgevers 

voor de verminderde productiviteit van de werknemer.  

 

Op basis van artikel 10d, tweede lid, PW kan de gemeente ook loonkostensubsidie 

inzetten voor mensen die reeds bij een werkgever in dienst zijn, maar alleen onder de 

voorwaarden zoals in dit wetsartikel bepaald. 
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In artikel 10c PW is bepaald dat het aan dagelijks bestuur is om vast te stellen of een 

persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de PW is 

het aan gemeenten om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de 

doelgroep loonkostensubsidie behoren en of zij loonkostensubsidie voor hen inzetten. 

In artikel 9, tweede lid, van deze verordening is vastgelegd welke criteria het dagelijks 

bestuur daarbij in acht neemt. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, 

eerste lid, onderdeel e, PW. Daarin is immers wettelijk de doelgroep 

loonkostensubsidie vastgelegd.  

 

Loonwaardebepaling 

In de PW en in de lagere regelgeving zijn de wettelijke eisen neergelegd waaraan de 

loonwaarde methodiek moet voldoen. Daarbinnen hebben de gemeenten en regio’s 

beleidsvrijheid gekregen. De PW bepaalt dat de methode van loonwaardebepaling 

waarvoor de gemeente heeft gekozen, in de gemeentelijke verordening een plaats 

moet krijgen. De gehele regio Midden-Brabant maakt gebruik van de 

loonwaardemethodiek Dariuz. Dit instrument voldoet aan voorwaarden van het 

Ontwerpbesluit loonkostensubsidie Participatiewet en is door het ministerie 

goedgekeurd.  

Naast de keuze van het instrument zijn er ook verschillende andere afspraken gemaakt 

met betrekking tot de loonwaardemeting zoals de regiogemeenten die uitvoeren. Zo is 

bijvoorbeeld afgesproken dat gemeenten gebruik kunnen maken van elkaars 

loonwaardespecialisten en dat een accountmanager die de plaatsing heeft verzorgd 

nooit degene kan zijn die de loonwaardemeting uitvoert. 

§ 2.4: TEGENPRESTATIE 

Het dagelijks bestuur is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen 

een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie niet direct samenhangt met 

arbeidsinschakeling. Dit is vastgelegd in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, PW. Deze 

mogelijkheid staat al langere tijd in de wet, maar met de invoering van de WWB 
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maatregelen 2015, welke zijn opgegaan in de PW, is de verplichting tot het opstellen 

van een verordening opgenomen. Opvallend hierbij is dat de wet nog steeds een 

discretionaire bevoegdheid aan het dagelijks bestuur geeft om de tegenprestatie op te 

dragen en niet spreekt van een wettelijke verplichting. Maar de verplichte verordening 

geeft een ander signaal aan gemeenten: de wetgever verlangt van de gemeenten dat zij 

de tegenprestatie regelen, maar gemeenten hebben de vrijheid om de tegenprestatie 

naar vermogen op te leggen. 

Artikel 10: Doelgroep en doel  

De verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie geldt in beginsel voor 

iedereen die een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor belanghebbenden met 

een uitkering op grond van de Participatiewet, maar ook voor belanghebbenden met 

een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ.  

Het opleggen van een tegenprestatie naar vermogen is geen middel, maar een doel. 

Doel is om uitkeringsgerechtigden, die tot dusver aan de zijlijn stonden, te prikkelen 

om zich in te zetten voor de samenleving als tegenprestatie voor de ontvangen 

uitkering. 

Artikel 11: Inhoud van een tegenprestatie  

Het dagelijks bestuur bepaalt aan de hand van de individuele omstandigheden en de 

voorhanden zijnde onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, de aard, de 

duur en de omvang van de aan een persoon op te leggen tegenprestatie. Hierbij moet 

het dagelijks bestuur de in deze verordening neergelegde criteria in acht nemen. Het 

dagelijks bestuur dient hierbij maatwerk toe te passen.  

Als het dagelijks bestuur een tegenprestatie vraagt van belanghebbende, moet het een 

duidelijke omschrijving geven van de te verrichten werkzaamheden. Het moet voor een 

belanghebbende immers duidelijk zijn welke tegenprestatie het dagelijks bestuur van 

hem verwacht.  

 

Additionele onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden  
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In de wet is bepaald dat de tegenprestatie onbeloonde maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden betreffen die additioneel van aard zijn. De maatschappelijk nuttige 

werkzaamheden in het kader van de tegenprestatie dienen zich te onderscheiden van 

de reguliere betaalde werkzaamheden: het moet om iets extra’s gaan waar normaal 

gesproken geen banen voor zijn.  

De in dit artikel gestelde voorwaarden zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken 

van de tegenprestatie die volgen uit de parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 

32 815, nr. 3, p. 14) en op de eisen van het EVRM. 

In de beleidsregels kan het dagelijks bestuur vastleggen welke werkzaamheden zij in 

ieder geval als tegenprestatie kunnen inzetten (artikel 12, tweede lid, van deze 

verordening). Deze werkzaamheden kunnen gezien worden als een uitwerking van 

artikel 11 van deze verordening.  

   

Samenwerking met maatschappelijke organisaties 

Voor het werven van maatschappelijk nuttige werkzaamheden kan worden 

samengewerkt met maatschappelijke organisaties zoals: welzijnsinstellingen, 

vrijwilligerswerkorganisaties, buurthuizen en/of sportvoorzieningen. Een 

vrijwilligersvacaturebank bij een vrijwilligerscentrale kan een belangrijk hulpmiddel 

zijn om het aanbod van maatschappelijk nuttige werkzaamheden te bepalen.  

 

De tegenprestatie is in beginsel niet bedoeld voor de re-integratie en is ook niet direct 

gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van de tegenprestatie is 

dat het zeer wenselijk is dat de tegenprestatie wel iets toevoegt voor belanghebbenden 

in het kader van maatschappelijke zelfredzaamheid. Hiermee houden we rekening bij 

het opleggen hiervan. 

De tegenprestatie mag het accepteren van passende arbeid of van re-integratie 

inspanningen niet belemmeren. Het uitgangspunt werk boven uitkering staat voorop. 

Dit volgt uit artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet en de 

parlementaire geschiedenis (zie TK 2010-2011, 32 815, nr. 3, p. 14). 
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Artikel 12: Het opdragen van een tegenprestatie  

Het dagelijks bestuur heeft beleidsvrijheid om een tegenprestatie op te dragen. Het 

dagelijks bestuur bepaalt uiteindelijk of, en zo ja, welke tegenprestatie zij aan de 

belanghebbende opdraagt. Tegen een besluit tot het opdragen van een tegenprestatie 

kan een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen (TK 2013-2014, 33 801, nr. 

7, p. 49). 

Het dagelijks bestuur moet rekening houden met de individuele omstandigheden van 

belanghebbende, waaronder leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante 

persoonlijke omstandigheden zoals zorgtaken. Het dagelijks bestuur draagt de 

werkzaamheden immers op ‘naar vermogen’. Het is dus van belang dat 

belanghebbende ook in staat is de werkzaamheden te verrichten 

 

Geen tegenprestatie  

Indien daarvoor dringende redenen - zoals zorgtaken - aanwezig zijn, kan het 

dagelijks bestuur in individuele gevallen tijdelijk ontheffing verlenen van de plicht tot 

het verrichten van een tegenprestatie (artikel 9, tweede lid, van de Participatiewet). De 

verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie is niet van toepassing op een 

belanghebbende die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, als bedoeld in artikel 

4 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 9, vijfde lid, van de 

Participatiewet).  

De verplichting tot tegenprestatie is bovendien niet van toepassing op een 

alleenstaande ouder die in het bezit is van een ontheffing als bedoeld in artikel 9a, 

eerste lid, van de Participatiewet (artikel 9, zevende lid, van de Participatiewet).  

 

Voorts houden we bij het opdragen van een tegenprestatie rekening met praktische 

omstandigheden zoals reistijd, beschikbaarheid van kinderopvang en de vergoeding 

hiervan.  
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Artikel 13: Duur en omvang van een tegenprestatie 

Maximale duur tegenprestatie in uren  

Er moet sprake zijn van een korte duur: daarom is er voor gekozen om naar vermogen 

en maximaal 100 uur op jaarbasis een tegenprestatie op te dragen. Daarnaast kan de 

rest van de week nog steeds voldaan worden aan een eventuele re-integratie – of 

arbeidsverplichting.  

Artikel 14: Afzien van het opleggen van een tegenprestatie 

Er is een aantal redenen waarom geen tegenprestatie wordt opgelegd. De regering 

heeft deze mogelijkheid uitdrukkelijk benoemd voor mantelzorg in de nota van 

wijziging met betrekking tot de Wet maatregelen WWB (TK 2013-2014, 33 801, nr. 24, 

p. 6). Verricht een belanghebbende mantelzorg in de zin van deze verordening en is 

het verrichten van mantelzorg volgens het dagelijks bestuur redelijkerwijs 

noodzakelijk, dan draagt het dagelijks bestuur een belanghebbende geen 

tegenprestatie op. Daarnaast leggen we geen aanvullende tegenprestatie op als iemand 

al voldoende maatschappelijk actief is en op deze wijze een tegenprestatie levert aan 

de maatschappij.  

Daarnaast kan het dagelijks bestuur nog bepaalde groepen mensen uitzonderen, in 

beleidsregels. 

§ 3: AFSTEMMING VIA VERLAGING VAN DE UITKERING 

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving 

in werking getreden. Sinds die datum is het dagelijks bestuur verplicht een bestuurlijke 

boete op te leggen als sprake is van schending van de inlichtingenplicht. 

Gaat het om schending van een andere verplichting dan de inlichtingenplicht, dan is 

een verlaging van de uitkering nog wel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan schending van 

de medewerkingsplicht, arbeids- en re-integratieverplichting, aan tekortschietend 

besef van verantwoordelijkheid, het zich zeer ernstig misdragen of het niet nakomen 
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van nadere verplichtingen die strekken tot vermindering of beëindiging van de 

bijstand.  

Binnen Baanbrekers gaan we in gesprek met de klant. In samenspraak met de klant 

stellen we een plan van aanpak op. Deze werkwijze zorgt ervoor dat klanten nauw 

betrokken zijn bij hun activering. Hierdoor komt schending van de 

arbeidsverplichtingen en de overige verplichtingen maar zelden voor. We leggen 

daardoor maar heel incidenteel een verlaging van de uitkering op. Voor die gevallen 

waarin we toch een verlaging van de uitkering opleggen, willen we rekening houden 

met de persoonlijke omstandigheden van de klant. Om die reden is ook gekozen voor 

het opnemen van een inkeerbepaling. Als de klant zich, na een schending van de 

verplichtingen, weer aan de verplichtingen gaat houden, kunnen we de 

tenuitvoerlegging van de verlaging stoppen. 

In paragraaf 3.1 en 3.2 is de verplichting als bedoeld in artikel 18 PW uitgewerkt om 

vorm en inhoud te geven aan de verplichte afstemmingsverordening.  

Het verlagen van de uitkering is voorgeschreven als de belanghebbende naar het 

oordeel van het dagelijks bestuur: 

• tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het 

bestaan; 

• de uit de wet voortvloeiende verplichtingen, anders dan benoemd in artikel 17, 

eerste lid, PW niet of onvoldoende nakomt. 

Als een belanghebbende opzettelijk een noodzakelijk en afgesproken traject naar 

participatie frustreert, handelt het dagelijks bestuur metterdaad (lik op stuk). Ook waar 

het agressie/geweld tegen de uitvoering betreft. 

§ 3.1: ALGEMENE BEPALINGEN 

Maatwerk uitgewerkt in de artikelen 15 t/m 18 

Het afstemmingsbeleid moet in ieder geval voldoen aan de vereisten van de PW en de 

Algemene wet bestuursrecht. Deze bepalingen komen tegemoet aan de beginselen van 
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zorgvuldigheid, rechtszekerheid en motivering bij het opleggen van een verlaging. De 

gestelde waarborgen verduidelijken de rechtspositie van de klant in relatie tot de 

bestaanszekerheid van iedere inwoner. 

Artikel 15: Het opleggen van een verlaging van de uitkering 

De regels, zoals deze voortkomen uit constante jurisprudentie zijn hierbij aangehaald. 

Het dagelijks bestuur beoordeelt het opleggen van een verlaging op de volgende 

criteria: 

• de ernst van de gedraging: welke verplichting is niet of niet correct nagekomen; 

• de mate van verwijtbaarheid: is de het de belanghebbende te verwijten dat een 

verplichting niet is nagekomen; en 

• de persoonlijke omstandigheden: soms zijn de omstandigheden zodanig dat de 

gedraging niet aan te rekenen valt en soms kunnen de omstandigheden ook een 

reden zijn om geen verlaging op te leggen.  

Met name deze laatste overweging is maatwerk, omdat het dagelijks bestuur hier 

uitgaat van de individuele en persoonlijke situatie van de belanghebbende. 

Artikel 16: Besluit 

Het besluit tot het verlagen van de uitkering op basis van de wet en deze verordening 

moet gezien worden als een belastend besluit. Daarom moet deze voldoende 

gemotiveerd zijn. 

Artikel 17: Afzien van het opleggen van een verlaging 

Als er sprake is van het ontbreken van verwijtbaarheid, wordt geen verlaging opgelegd.  

Als er dringende redenen voor zijn, dan kan het dagelijks bestuur besluiten geen 

verlaging op te leggen. Dit zal niet vaak het geval zijn. Het gaat hier om de zeer 

dringende reden zoals bedoeld in artikel 16 PW.  

Artikel 18: Ingangsdatum en tijdvak en recidive 

In het eerste lid is bepaald dat de verlaging pas kan ingaan op het moment dat iemand 

hiervan op de hoogte is gesteld, dus als hij of zij de beschikking heeft ontvangen. Om 
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hiervoor te zorgen gaat de verlaging in op de maand volgend op de maand waarin de 

beschikking aan de belanghebbende is verstuurd is. Meestal wijzigt de toepasselijke 

norm in de tussentijd niet. Maar als de norm wijzigt, dan geldt de norm in de maand 

waarin het dagelijks bestuur de verlaging effectueert.  

In het tweede lid is bepaald dat verlaging geen terugwerkende kracht kent en ingaat 

per de eerste van de maand volgend op de beschikkingsdatum. Uitzondering hierop is 

bij de aanvraag. Als er dan sprake is van een maatregelwaardige gedraging gaat deze 

in per ingangsdatum van de uitkering of datum gedraging, als deze hierna ligt, mits de 

uitkering niet al is uitbetaald. Is de uitkering al wel uitbetaald, dan geldt de hoofdregel 

van de eerste van de maand volgend op de beschikking. 

Het derde lid bepaalt de verlaging in het geval een belanghebbende in een maand 

meerdere maatregelwaardige gedragingen begaat. Het dagelijks bestuur verlaagt de 

uitkering dan één keer en kiest voor de hoogste verlaging. 

 

In het vijfde lid, onderdeel a is bepaald dat bij recidive de duur van de verlaging in 

principe altijd twee maanden is. Dit in afwijking van de geüniformeerde verlagingen, 

waarbij de duur van de verlaging bij herhaalde niet nakoming is gesteld op drie 

maanden.  

In het zesde lid is de mogelijkheid opgenomen om de verlaging over maximaal drie 

maanden te effectueren. Het doel van een verlaging is een gedragsverandering teweeg 

te brengen, om de belanghebbende te bewegen alsnog aan de verplichtingen te gaan 

voldoen. Door de verlaging over meerdere maanden te effectueren, in combinatie met 

de inkeerbepaling van artikel 19, krijgt belanghebbende de kans zijn gedrag te 

veranderen waarna de opgelegde verlaging ongedaan gemaakt kan worden. Dit is 

opgenomen in deze verordening als een kan bepaling, omdat sommige gedragingen 

ernstig zijn en zich niet goed lenen voor inkeer. Denk hierbij aan het zelf opzeggen 

van een dienstbetrekking. Als dit gebeurd is, kun je dit over het algemeen niet 

‘repareren’. En het heeft wel grote gevolgen voor de uitkeringsafhankelijkheid. Gebruik 

maken van spreiding van de verlaging om zo een belanghebbende de gelegenheid te 

geven om tot inkeer te komen en alsnog de gemaakte afspraken of verplichtingen na 
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te komen is echter de regel, effectuering ineens is de uitzondering. Dit wordt verder 

uitgewerkt in beleidsregels.  

 

In het zevende lid is bepaald dat, als de uitkering is beëindigd het dagelijks bestuur 

geen verlaging van de uitkering meer kan effectueren. Wanneer de belanghebbende 

binnen een jaar een nieuwe uitkering aanvraagt en het dagelijks bestuur deze toekent, 

dan kan zij de verlaging of het deel dat nog niet is geëffectueerd, alsnog effectueren 

op de nieuwe uitkering vanaf de ingangsdatum, als hier nog aanleiding toe is.  

Artikel 19: Inkeerbepaling 

Zoals aangegeven kan het dagelijks bestuur een maatregel opleggen over meerdere 

maanden, het is dan aan de belanghebbende om ondubbelzinnig aan te tonen dat deze 

alsnog gemaakte afspraken of verplichtingen nakomt. Uiteraard moet deze wel op de 

mogelijkheid gewezen worden. En de belanghebbende moet tijdig, dus voordat de 

laatste maand van verlaging voorbij is, dit verzoek doen. Een verlaging die al helemaal 

is verrekend, kan niet op dit artikel worden teruggedraaid.  

Artikel 20: De berekeningsgrondslag van de verlaging 

Dit artikel behoeft geen toelichting.  

Artikel 21: Waarschuwing 

In plaats van het opleggen van een verlaging kan het dagelijks bestuur bij gedragingen 

van de 2e en 3e categorie zoals bedoeld in de artikelen 23 en 24 van deze verordening 

volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing. Dit kan alleen in de 

situaties waarin de verordening dit toestaat. De waarschuwing telt mee voor de recidive 

en het dagelijks bestuur moet dit dan ook beschikken en registreren. 

Artikel 22: Horen van de belanghebbende(n) 

Het dagelijks bestuur moet de belanghebbende horen en het besluit altijd schriftelijk 

nemen. Vanzelfsprekend zijn de bepalingen van de Awb hierop ook van toepassing. In 

dit artikel staan alleen de bijzondere bepalingen voor de uitvoering van de PW. 
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De verlaging gaat pas in als de belanghebbende hiervan op de hoogte is gesteld. Het 

dagelijks bestuur kan slechts in bepaalde situaties, zoals opgenomen in deze 

verordening, gemotiveerd afzien van het horen.  

§ 3.2: GEDRAGINGEN EN BIJBEHORENDE VERLAGINGEN 

§ 3.2.1: NIET NAKOMEN VAN DE NIET GEÜNIFORMEERDE 
VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSINSCHAKELING 
EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 

Artikel 23: Gedragingen PW 

De artikelen 23 en 25 moet men in onderlinge samenhang lezen. Artikel 18, vierde lid 

van de PW beschrijft heel concreet een aantal geüniformeerde arbeids- en re-

integratieverplichtingen waarvoor op grond van de wet een verlaging van 100% 

gedurende minstens één maand opgelegd dient te worden. Op grond van recente 

jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is het anders dan voorheen mogelijk 

om voor schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen een verlaging op 

grond van de gemeentelijke verordening op te leggen, mits de verordening hierin 

voorziet, in plaats van de wettelijke standaard verlaging van 100%. Het opleggen van 

een verlaging op grond van dit artikel biedt meer mogelijkheden tot maatwerk, omdat 

hiervoor geen in de wet vastgestelde hoogte is vastgelegd.  

Artikel 15 van deze verordening biedt de mogelijkheid bij het bepalen van de hoogte 

van een op te leggen verlaging rekening te houden met de ernst van de gedraging, de 

mate waarin de belanghebbende de gedraging kan worden verweten en de 

omstandigheden waarin hij of zijn gezin verkeert. In artikel 23 zijn de schendingen van 

verplichtingen uit de PW geformuleerd. De verwijtbare gedragingen die hierin staan 

genoemd, zijn ondergebracht in categorieën. Aan die categorieën kent artikel 25 een 

gewicht toe in de vorm van een verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt 

naar toenemende zwaarte, de gevolgen voor de (duur van) uitkeringsafhankelijkheid.  
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Gedragingen in de eerste categorie 

De gedragingen die hier genoemd zijn wegen allemaal zeer zwaar gelet op de eigen 

verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde om al datgene te doen wat nodig en 

mogelijk is om in het eigen bestaan te voorzien. Een tekortkoming van deze aard 

druist zo in tegen het uitgangspunt van participatie naar vermogen, dat een verlaging 

van de uitkering van 100% voor de duur van één maand proportioneel is geacht, zeker 

in relatie tot de geüniformeerde wettelijke bepaling van artikel 18, vierde lid, PW. Deze 

verlaging is bovendien redelijk en billijk geacht, omdat de belanghebbende door diens 

opstelling, houding of gedrag (langer) niet zelf in het bestaan kan voorzien. 

 

Gedragingen in de tweede categorie 

Artikel 55 PW geeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid om personen verplichtingen 

op te leggen die afgestemd zijn op de individuele situatie van de klant. Deze 

verplichtingen zijn beperkt tot een viertal categorieën, te weten: 

• verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling; 

• verplichtingen die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde vorm 

van bijstand; 

• verplichtingen die strekken tot vermindering van de bijstand, en 

• verplichtingen die strekken tot beëindiging van de bijstand. 

 

Voorbeeld van verplichtingen die strekken tot arbeidsinschakeling is het zich 

onderwerpen, op advies van een arts, aan een noodzakelijke behandeling van 

medische aard, omdat de beperkingen arbeidsinschakeling in de weg staan. Bij het niet 

nakomen van deze verplichtingen kan het dagelijks bestuur een verlaging van de 

uitkering van 20% gedurende één maand opleggen.  

 

De gedragingen die hier genoemd wegen minder zwaar dan de gedragingen in de 

eerste categorie. Gelet op de aard van de gedragingen in relatie tot het teruglopende 
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participatiebudget, is een verlaging van 20% gedurende één maand niet 

disproportioneel geacht.  

 

Gedragingen in de derde categorie 

Er is een derde categorie opgenomen bij de gedragingen. Dit heeft te maken met de 

inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022. Deze wet voorziet 

in een verplichte ‘ontzorging’ van asielmigranten. Dit is opgenomen in het (nieuwe) 

artikel 56a van de PW. Wanneer een belanghebbende niet wil meewerken aan deze 

verplichte ontzorging, kan het dagelijks bestuur de bijstand verlagen via de 

afstemmingsverordening. De bestaande categorieën van gedragingen voorzien in een 

verlaging van respectievelijk 100% en 20%. Een dergelijke verlaging van de uitkering is 

disproportioneel. Asielmigranten vormen een extra kwetsbare groep. Zij hebben bij 

aankomst in Nederland geen inkomen en geen vermogen. Een forse verlaging van de 

uitkering bij wijze van verlaging leidt direct tot financiële problemen. Bij een verlaging 

van 5% kunnen belanghebbenden in ieder geval blijven beschikken over de beslagvrije 

voet. We verwachten niet dat deze verlaging veelvuldig ingezet zal moeten worden, 

maar moeten wel medewerking vragen bij het inhouden op de uitkering, vanuit onze 

wettelijke zorgplicht. 

Artikel 24: Gedragingen IOAW en IOAZ 

De gemeente kan er voor kiezen om de IOAW/IOAZ tijdelijk of blijvend te weigeren, of 

om bij niet nakoming deze uitkering te verlagen. De Baanbrekersgemeenten kiezen er 

voor om de uitkeringen niet blijvend of tijdelijk te weigeren en verlaagt deze conform 

de bepalingen, zoals opgenomen in deze verordening. 

De artikelen 24 en 25 moet men in onderlinge samenhang lezen. In artikel 24 zijn de 

schendingen van verplichtingen uit de IOAW en IOAZ geformuleerd. De verwijtbare 

gedragingen die hierin staan genoemd zijn ondergebracht in categorieën. Aan die 

categorieën kent in artikel 25 een gewicht toe in de vorm van een 

verlagingspercentage. De categorieën zijn gerangschikt naar toenemende zwaarte. Een 
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gedraging is ernstiger geacht naarmate de gedraging meer concrete gevolgen heeft 

voor het niet aanvaarden, verkrijgen of behouden van betaalde arbeid.  

Artikel 25: Hoogte en duur van de verlaging 

In het eerste lid staan de verlagingspercentages behorende bij de verlagingswaardige 

gedragingen als bedoeld in de artikelen 23 en 24. Met de Wet Maatregelen WWB 2015, 

thans opgenomen in de PW, zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen en 

bijbehorende verlagingen geïntroduceerd (artikel 18, vierde en vijfde lid, PW). Er is voor 

gekozen bij de zwaarte van de afstemming van de gedragingen in de eerste categorie 

als bedoeld in de artikelen 23 en 24 aan te sluiten bij de verlagingen voor het 

schenden van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Dit omwille van duidelijkheid. 

Bovendien zijn diverse geüniformeerde arbeidsverplichtingen verwant aan de 

gedragingen in de eerste categorie.  

 

In het tweede lid is bepaald dat het dagelijks bestuur op basis van individuele 

omstandigheden kan besluiten de verlaging van 100% te halveren. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn bij gezinnen met kleine kinderen die door de verlaging van 100% in 

dusdanige problemen komen dat de huisvesting in het geding komt. Hierbij zij 

opgemerkt dat het hebben van kinderen op zich niet de reden is voor deze spreiding, 

het moet gaan om de gehele situatie. Daarnaast zal het dagelijks bestuur vanwege de 

inkeerbepaling er over het algemeen voor kiezen om een verlaging te spreiden over 3 

maanden om de belanghebbende de mogelijkheid te geven alsnog de afspraken of 

verplichtingen na te komen. 

§ 3.2.2: NIET NAKOMEN VAN DE GEÜNIFORMEERDE VERPLICHTINGEN 
MET BETREKKING TOT DE ARBEIDSINSCHAKELING  

Artikel 26: Duur verlaging bij schending geüniformeerde arbeidsverplichting 
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In dit artikel is bepaald dat bij het verwijtbaar niet naleven van een geüniformeerde 

arbeidsverplichting, de verlaging van de uitkering 100% gedurende een maand 

bedraagt. Dit is volgens de PW de minimale verlaging (artikel 18 vijfde lid, PW). 

Als er sprake is van recidive (het niet of onvoldoende nakomen van een 

geüniformeerde arbeidsverplichting binnen twaalf maanden nadat aan een 

belanghebbende een eerste verlaging is opgelegd wegens schending van een 

geüniformeerde arbeidsverplichting), bedraagt de verlaging 100% gedurende twee 

maanden.  

 

Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde 

arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige 

verlaging, bedraagt de verlaging 100% gedurende drie maanden (artikel 18, zevende 

en achtste lid, PW). 

Wettelijk heeft de belanghebbende de mogelijkheid om zich te herstellen. Hij kan 

hiervoor een verzoek doen en moet dan aantonen nu wel te voldoen aan de 

verplichtingen. Deze mogelijkheid is in de verordening benoemd in artikel 19 verder 

uitgewerkt in beleidsregels.  



Verzamelverordening Participatiewet, 

IOAW, IOAZ en BBZ 2022 

 Openbaar 

 

 49 van 60 

§ 3.2.3: OVERIGE GEDRAGINGEN DIE LEIDEN TOT EEN VERLAGING 

Artikel 27: Tekortschietend besef van verantwoordelijkheid 

Een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid is een juridische term, die uit 

allerlei gedragingen kan blijken zoals: 

• een onverantwoorde besteding van vermogen; 

• geen of te late aanvraag doen voor een voorliggende voorziening; 

• het niet nakomen van de verplichting tot het instellen van een 

alimentatievordering. 

 

Het benadelingsbedrag bepaalt de hoogte van de maatregel.  

Bij het onverantwoord opmaken van vermogen of het weggeven (schenken) van 

vermogen is de hoogte van de sanctie gekoppeld aan de duur van de schadelast voor 

de gemeente. Dat wil zeggen: hoe veel uitkering de gemeente als gevolg hiervan moet 

gaan betalen. Deze verlaging geldt niet voor de IOAW nu deze regeling geen 

vermogensbepaling kent. Wanneer er sprake is van versneld interen of wegschenken 

van vermogen verlaagt het dagelijks bestuur de uitkering gedurende het eerder 

bijstandsafhankelijk zijn met 100%. Als dit tot problemen leidt kan het dagelijks 

bestuur bijstand in de vorm van een geldlening verstrekken, zoals bedoeld in artikel 48 

PW. Het dagelijks bestuur berekent het versneld interen van vermogen naar de 

systematiek van 1½ maal de bijstandsnorm per maand.  

Wanneer een belanghebbende tekortschietend besef betoont bij het aanvragen van 

bijzondere bijstand, bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van een voorliggende 

voorziening, stemt het dagelijks bestuur de bijzondere bijstand af met het bedrag 

waarin de voorliggende voorziening zou hebben voorzien. De uiterste consequentie 

kan zijn dat de belanghebbende geen bijzondere bijstand krijgt voor bepaalde kosten, 

omdat een voorliggende voorziening de kosten volledig zou hebben vergoed. 

Artikel 28: Zeer ernstig misdragen 
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Met ingang van 1 januari 2015 is de verplichting om zich te onthouden van zeer 

ernstige misdragingen een zelfstandige verplichting die is opgenomen in artikel 9, 

zesde lid, PW, artikel 37, eerste lid ,sub g IOAW en artikel 37, eerste lid, sub g IOAZ. 

Onder de term ‘zeer ernstig misdragen’ is in deze verordening in elk geval verstaan: 

elke vorm van ongewenst en agressief (fysiek of verbaal) contact met een persoon of 

het ondernemen van pogingen daartoe. Hieronder valt bijvoorbeeld schoppen, slaan of 

het (dreigen met) gooien van voorwerpen naar een persoon. Ook het toebrengen van 

schade aan een gebouw of inventarisonderdeel, evenals het ondernemen van pogingen 

daartoe in enige vorm is als zeer ernstige misdraging te beschouwen. Handelingen die 

door hun grote en mogelijk blijvende impact op de desbetreffende persoon of 

personen grote invloed hebben zoals het opzetten van gerichte lastercampagnes, 

seksuele intimidatie, het tonen van steek- en/of vuurwapens evenals (pogingen tot) 

opsluiting in een ruimte zijn eveneens als zeer ernstige misdraging te beschouwen. 

Ook verbaal geweld valt onder de noemer 'zeer ernstige misdraging'. 

 

Het gaat dus om alle vormen van zeer ernstige misdragingen tegenover de met de 

uitvoering van de wet belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun 

werkzaamheden. Met de zinsnede 'tijdens het verrichten van de werkzaamheden' is 

aangegeven dat het dagelijks bestuur de verlaging van de uitkering alleen kan 

opleggen bij misdragingen in het kader van de uitvoering van de wet. Als er sprake is 

van misdragingen jegens de met de uitvoering van de wet belaste personen en 

instanties zonder dat deze bezig zijn met de uitvoering van de wet (dus eventueel in 

hun privésituatie), zal het dagelijks bestuur altijd aangifte doen en kan het dagelijks 

bestuur een gebouwverbod opleggen.  

Bij zeer ernstige misdragingen treedt het agressieprotocol in werking. Dit protocol 

voorziet in onder meer een ordegesprek met de teammanager en het doen van 

justitiële aangifte (altijd bij fysiek geweld) en een gebouwverbod. Daarnaast legt het 

dagelijks bestuur een verlaging van de uitkering van 100% gedurende een maand op. 

Bij recidive verlaagt het dagelijks bestuur de uitkering gedurende drie maanden met 

100%. Dit omdat de impact van zeer ernstig misdragen op de personen maar ook op 

de organisatie dermate groot zijn, dat we dit zoveel mogelijk moeten zien te 
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voorkomen. De hoogte van de sanctie heeft naast een repressief ook een preventief 

aspect. 

Artikel 29: verbinding met de Wet inburgering 2021 

Op basis van de wet inburgering legt het dagelijks bestuur een boete op bij het 

verwijtbaar niet nakomen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze wet. Met het 

aanbieden van duale trajecten kan er samenloop ontstaan van verplichtingen, op basis 

van de Wet inburgering en van de PW.  

Vanwege het beginsel van ‘ne bis in idem’ (niet tweemaal straffen voor dezelfde 

gedraging) kiezen de Baanbrekersgemeenten er voor om een boete op te leggen en de 

bijstand niet te verlagen in een situatie waarin zowel een boete als een verlaging 

mogelijk is.  

 

In het tweede lid is bepaald dat het dagelijks bestuur een boete die is opgelegd op 

grond van de Wet inburgering 2021 kan verrekenen met de uitkering. Dit kan alleen als 

het gaat om een uitkeringsgerechtigde inburgeraar. Daarbij houdt het dagelijks 

bestuur rekening met de beslagvrije voet. Deze bepaling is opgenomen omdat 

verrekening van een dergelijke boete alleen mogelijk is als daarin bij wettelijke 

voorschrift is voorzien. Deze verordening is een wettelijk voorschrift in deze zin. 

Zonder deze bepaling is het niet mogelijk boetes te verrekenen en zou bij uitblijven 

van een betaling een deurwaarder ingeschakeld moeten worden om de boete te innen. 

Dit is niet wenselijk omdat dit tot hogere kosten leidt voor de inburgeraar (de boete 

wordt verhoogd met invorderingskosten) en duurt het langer voordat de boete 

daadwerkelijk wordt geïnd. 

§ 4: BESTRIJDEN MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK 

In dit hoofdstuk is de verplichting uitgewerkt als bedoeld in artikel 8b PW: het 

algemeen stelt, in het kader van goed financieel beheer, regels op voor de bestrijding 

van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk 
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gebruik van de wet. Deze regels moeten waarborgen dat de uitvoering van de bijstand 

aan de eisen van rechtmatigheid voldoet. Gelet op de financiële verantwoordelijkheid 

van de gemeente is naast controle van de rechtmatigheid van de bijstand ook het 

beheersen van het volume in de bijstand belangrijk. Een effectieve handhaving vertaalt 

zich immers in een besparing op het BUIG-budget.   
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Artikel 30: Dienstverlenend handhaven 

Het beleid voor handhaving is sinds langere tijd ingericht naar het model van 

hoogwaardig handhaven. 

 

Dit model voor integraal en hoogwaardig handhaven is opgebouwd uit vier pijlers, 

waarvan twee preventief en twee repressief van aard zijn: 

1. goede en tijdige voorlichting over rechten en verplichtingen; 

2. het optimaliseren van de dienstverlening (creëren draagvlak voor spontane 

naleving PW); 

3. het vroegtijdig achterhalen (detecteren) van oneigenlijk gebruik en misbruik en 

4. het metterdaad straffen van oneigenlijk gebruik en misbruik. 

Het dagelijks bestuur werkt de pijlers van hoogwaardig handhaven verder uit in 

beleidsregels en richtlijnen voor de uitvoering. 

 

Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen, het voorkomen en het bestrijden van 

oneigenlijk gebruik en misbruik van de PW, IOAW, IOAZ en Bbz is gewaarborgd door te 

werken naar de uitgangspunten van het landelijke model voor programmatisch en 

hoogwaardig handhaven. Het dagelijks bestuur voert de vier visievelden van dat model 

in samenhang uit. De nadruk ligt op preventie en gedragsverandering (spontaan 

naleven verplichtingen). Voorkomen is beter dan genezen.  

Artikel 31: Bevorderen rechtmatigheid 

Baanbrekers heeft ingang in veel systemen en kan hier veel informatie uit halen voor 

de beoordeling van het recht op uitkering. Sommige informatie moet bij de aanvrager 

van een uitkering of uitkeringsgerechtigde opgevraagd worden. Dit doen we alleen als 

het nodig is, en de eigen inzage onvoldoende is.  

Wanneer er twijfel ontstaat omtrent het recht op uitkering moet Baanbrekers dit wel 

onderzoeken. De hiervoor gebruikte onderzoeksmiddelen zullen altijd beoordeeld 

worden op inzet van de voor de inwoner minst belastende vorm. 
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Artikel 32: Aangifte bij het Openbaar Ministerie 

Het dagelijks bestuur kan aangifte doen van misbruik met bijstand bij het Openbaar 

Ministerie (OM). Wanneer het dagelijks bestuur aangifte doet bij het OM, legt zij geen 

boete op. Dit zou in strijd zijn met het beginsel ‘ne bis in idem’ (niet tweemaal straffen 

voor hetzelfde feit).  

Artikel 33: Terugvorderen vastgestelde benadelingsbedragen 

Het dagelijks bestuur vordert ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bruto 

uitkering vanwege oneigenlijk gebruik of misbruik van de PW, IOAW, IOAZ of Bbz 2004, 

in beginsel terug volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde beleidsregels. 

Deze beleidsregels voorzien mede in het afzien van het terugvorderen van (marginale) 

kosten van bijstand, de termijn waarover belanghebbende naar draagkracht moet 

terugbetalen en het matigen dan wel afboeken (kwijtschelden) van terug te vorderen 

kosten van bijstand.  
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Artikel 34: Verhaal  

De PW geeft gemeenten de mogelijkheid om verhaal te plegen op de onderhoudsplicht, 

van ouders voor hun kinderen of van echtgenoten. Dit verhaal is beperkt tot de 

onderhoudsplicht, zoals opgenomen in het Burgerlijk wetboek. 

§ 5: INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG  

Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. 

Sindsdien is het verlenen van de toeslag geen gebonden bevoegdheid meer, maar een 

discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat het dagelijks bestuur een individuele 

inkomenstoeslag kan verlenen als een persoon voldoet aan de voorwaarden daarvoor. 

 

Bevoegdheid gemeenten 

Vast te leggen regels in verordening 

De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een 

inkomensondersteunende maatregel voor bepaalde personen die langdurig een laag 

inkomen hebben en daarbij, gelet op de omstandigheden van die persoon, geen 

uitzicht hebben op inkomensverbetering (artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet). 

Bij verordening moeten regels vastgesteld worden over het verlenen van een 

individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Participatiewet. Deze 

regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt 

gegeven aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Daarnaast moet bij 

verordening de hoogte van de individuele inkomenstoeslag bepaald worden.  

 

Beleidsregels 

Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven wanneer sprake is van 'geen 

uitzicht op inkomensverbetering'. Gelet op de tekst van artikel 8, tweede lid, van de 

Participatiewet hoeft dit criterium niet te worden vastgelegd in de verordening. Bij de 
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beoordeling van het criterium 'geen uitzicht op inkomensverbetering' moet het 

dagelijks bestuur rekening houden met de omstandigheden van de persoon. In artikel 

36, tweede lid, van de Participatiewet is bepaald dat tot die omstandigheden in ieder 

geval worden gerekend: 

• de krachten en bekwaamheden van de persoon, en 

• de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te 

komen.  

Het dagelijks bestuur kan in beleidsregels aangeven welke groepen niet in aanmerking 

komen voor individuele inkomenstoeslag en in welke gevallen personen (geen) uitzicht 

hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 

personen aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een 

schending van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting of aan personen 

die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen.  

 

Wijziging leefvorm 

De leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd) van een persoon kan 

wijzigen binnen de referteperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval indien gehuwden 

individuele inkomenstoeslag aanvragen, maar zij over een gedeelte van de 

referteperiode als alleenstaande moeten worden aangemerkt. Personen moeten dan 

ook over dat deel van de referteperiode aan de voorwaarden voldoen om voor 

individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. Gehuwden moeten immers 

zowel gezamenlijk als afzonderlijk aan de voorwaarden voldoen. 

 

Mogelijkheden voor eigen beleid 

Op grond van de wet zijn er diverse mogelijkheden voor het invullen van eigen 

gemeentelijk beleid. Naast de genoemde onderwerpen kan het daarbij ook gaan om de 

afstemming van het beleid op het gemeentelijke armoede- en participatiebeleid. 

Hierna wordt op de verschillende onderwerpen nader ingegaan.  
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Doelgroep 

De nieuwe individuele inkomenstoeslag geeft gemeenten ook nu de mogelijkheid deze 

ook van toepassing te laten zijn op werkenden met een laag inkomen. Het algemeen 

bestuur kiest ervoor deze 'werkende armen' tot de doelgroep van de individuele 

inkomenstoeslag overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten voor de 

langdurigheidstoeslag te blijven rekenen. Op deze manier blijft de individuele 

inkomenstoeslag onderdeel van het integrale gemeentelijk beleid op het gebied van 

armoedebestrijding. Een belangrijke focusgroep binnen de armoedebestrijding is 

namelijk de groep van werkenden met een laag inkomen.  

 

Hoogte van de toeslag 

Tot 2009 was de hoogte van de langdurigheidstoeslag centraal bepaald. 

Oorspronkelijk was de hoogte van de toeslag gekoppeld aan het verschil tussen de 

bijstandsnorm en de volledige AOW. Deze hoogte hanteren wij bij benadering nog. Het 

waren vaste bedragen, als percentage van de voor de persoon toepasselijke 

bijstandsnorm. Vanaf 1 januari 2009 bepalen gemeenten zelf de hoogte van de 

toeslag. Ook met de Participatiewet blijft dat zo.  

Bij vaststellen van het bedrag moet een aantal zaken bedacht worden. Een te laag 

bedrag doet geen recht aan het karakter van de individuele inkomenstoeslag, namelijk 

dat deze is bedoeld voor mensen die financieel geen mogelijkheden hebben gehad te 

reserveren voor onverwachte uitgaven. Een te hoog bedrag kan leiden tot het optreden 

van de armoedeval. Immers, wordt op enig moment een hoger inkomen bereikt, dan 

vervalt direct de hele toeslag.  

 

Langdurig 
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De referteperiode tot 2012 was gesteld op vijf jaar. Op dit moment heeft het algemeen 

bestuur ervoor gekozen deze referteperiode van vijf jaar ook na 1 januari 2015 te 

handhaven.  

 

Laag inkomen 

Onder de langdurigheidstoeslag lag de inkomensgrens vast op 105% van de 

toepasselijke bijstandsnorm. Er is voor gekozen om deze inkomensgrens te 

handhaven.  

 

Vorm verstrekking 

De toekenning gebeurt in beginsel op aanvraag. Het onderzoek om vast te stellen of 

klanten met een bijstandsuitkering of andere inkomensondersteunende regeling in 

aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag, zal zoveel mogelijk uitgevoerd 

worden met gebruikmaking van gegevens uit de administratie door middel van 

geautomatiseerde gegevensselectie.   
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Artikel 35: Aanvullende begripsbepalingen 

Dit artikel bevat de definitiebepalingen. 

 

Peildatum 

De peildatum is de datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt 

(artikel 1 van deze verordening). Het gaat om de datum waarop een persoon langdurig 

een laag inkomen heeft, geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in 

artikel 34 van de Participatiewet en, gelet op de omstandigheden van die persoon, 

geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De peildatum komt meestal overeen met 

de meldingsdatum. De peildatum kan in beginsel niet liggen vóór de dag waarop een 

persoon zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen, tenzij 

sprake is van bijzondere omstandigheden. Dit volgt uit artikel 44, eerste lid, van de 

Participatiewet en de jurisprudentie rondom artikel 44 van de Participatiewet. 

 

Normbedragen 

Voor de hantering van de inkomensgrens wordt aangesloten bij de toepasselijke 

bijstandsnorm.  

Artikel 36: Voorwaarden 

In dit artikel worden de omschrijvingen van de begrippen langdurig en laag inkomen 

uitgewerkt. Het laag inkomen wordt uitgedrukt in maximaal 105% van de voor persoon 

toepassing zijnde bijstandsnorm.  

Langdurig wordt aangeduid met 5 jaar (60 maanden). Gedurende deze periode moet er 

sprake van een laag inkomen zijn geweest, niet hoger dan het in aanmerking te nemen 

percentage van de norm.  

De gemeente verstrekt een eenvoudig aanvraagformulier om de aanvraag in te dienen. 

Artikel 37: Hoogte van de toeslag 
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In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. In dit model wordt voor 

gehuwden uitgegaan van 39 % van het toepasselijke percentage van de bijstandsnorm 

voor gehuwden. Voor alleenstaande ouders en alleenstaanden geldt een bedrag van 

respectievelijk 90 en 70% van de toeslag voor gehuwden. Afronding vindt plaats op 

hele euro's naar boven. 

§ 6: SLOTBEPALINGEN 

Artikel 40: Intrekking oude verordening  

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot en met datum 1 april 2022. 

Dit onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2017’ 

 



Overzicht van de wijzigingen in de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. 
 
In de linker kolom staan de bepalingen uit de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2017. In de middelste kolom staan dezelfde bepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de 
(concept) Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022. In de rechter kolom staat 
een (korte) toelichting 
 

Verzamelverordening 2017 Verzamelverordening 2022 Toelichting 

 Artikel 1, aanhef en onder b: 
arbeidsverplichting: de 
verplichting, genoemd in artikel 
9, eerste lid, PW 

Deze omschrijving is 
toegevoegd aan de 
definities. 

 Artikel 1, aanhef en onder j: 
Brede intake: een onderzoek dat 
op individueel niveau inzicht 
biedt in de startpositie en 
ontwikkelmogelijkheden van de 
inburgeringsplichtige. 

Nieuwe definitie, deze sluit 
aan bij de verplichting 
vanuit de Wet inburgering 
2021. 

Artikel 1, aanhef en onder i: 
Doelgroepenregister: het 
Doelgroepenregister Wet 
banenafspraak 

 Definitie is verwijderd 
omdat het begrip 
Doelgroepregister niet 
(meer) terugkomt in de 
verordening. 

 Artikel 1, aanhef en onder l:  
Dringende redenen bijzondere 
omstandigheden waardoor 
maatregelen/verlagingen in een 
situatie kunnen leiden tot een 
onaanvaardbare situatie (zoals 
vergroten schuldenproblematiek 
of huisuitzetting); 

Deze omschrijving is 
toegevoegd aan de 
definities. 

Artikel 1, aanhef en onder k: 
Duurzame arbeidsinschakeling: 
algemeen geaccepteerde 
arbeid… 

Artikel 1, aanhef en onder n: 
Duurzame arbeidsinschakeling: 
algemeen geaccepteerde arbeid, 
waaronder begrepen arbeid via 
een uitzendbureau, die … 

Uitzendarbeid is 
toegevoegd. Werk via een 
uitzendbureau is vaak de 
opstap naar een vaste 
baan. 

Artikel 1, aanhef en onder p: 
inspanningsperiode 27+: de 
eerste periode van weken.. 

 Definitie is verwijderd 
omdat het begrip 
Inspanningsperiode (27+) 
niet (meer) terugkomt in de 
verordening. 

 Artikel 1, aanhef en onder w: 
NUG: een persoon die behoort 
tot de doelgroep van de PW, 
maar die geen uitkering voor 
levensonderhoud ontvangt op 
grond van de PW, IOAW of IOAZ. 

Nieuwe definitie. 

 Artikel 1, aanhef en onder z: PIP: 
persoonlijk plan inburgering en 
participatie, zoals bedoeld in 

Toegevoegd in verband met 
de inwerkingtreding van de 
Wet inburgering 2021. 



artikel 15 van de Wet inburgering 
2021. 

Artikel 1, aanhef en onder aa: 
Uitkering: in de context van 
deze verordening wordt 
verstaan onder uitkering de … 

Artikel 1, aanhef en onder gg: 
uitkering: de bijstandsuitkering 
op grond… 

Een zinsnede is verwijderd 
omdat deze niets toevoegt. 

Artikel 1, aanhef en onder gg: 
Verlaging/maatregel: het 
verlagen… 

Artikel 1, aanhef en onder jj: 
verlaging: het verlagen… 

In de verordening hanteren 
we eenduidig het begrip 
‘verlaging’ en niet meer 
‘maatregel’. 

Artikel 1, aanhef en onder mm: 
Verrekenen: de verrekening als 
bedoeld… 

 Definitie is verwijderd heeft 
geen toegevoegde waarde 
voor deze verordening. 

Artikel 2: a, b.c, d, e en f Artikel 2, lid 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Nummering gewijzigd van 
letters naar cijfers. 

Artikel 2, derde lid: …. Deze 
omstandigheden hebben in 
ieder geval betrekking op 
zorgtaken van die persoon zoals 
beschreven in beleidsregels… 

Artikel 2, derde lid: Deze 
omstandigheden hebben in ieder 
geval betrekking op zorgtaken 
van die persoon, eventuele 
structurele… 

We maken geen 
beleidsregels over wat we 
verstaan onder zorgtaken. 

Artikel 3, eerste lid: De 
aanspraak op ondersteuning 
gericht re-integratie… 
 

 Dit lid is verwijderd, dit sluit 
niet aan op de ingezette 
koers van Baanbrekers. 

Artikel 3, vierde lid: Het 
dagelijks bestuur legt het 
individuele aanbod van een 
voorziening aan een persoon 
vast in een plan van aanpak. 

Artikel 3, derde lid: Het dagelijks 
bestuur legt het individuele 
aanbod van een voorziening aan 
een persoon vast in een plan van 
aanpak, dat in samenspraak met 
de belanghebbende wordt 
opgesteld. 

Met deze toevoeging 
brengen wij tot uiting wat 
we in de praktijk al doen: 
een plan van 
aanpak/trajectplan stellen 
we samen met de klant op. 
Dit sluit ook aan bij de Wet 
inburgering 2021. 

Artikel 3, vijfde lid: Een persoon 
die behoort tot de doelgroep re-
integratie, maar geen 
bijstandsuitkering ontvangt, 
heeft geen aanspraak op 
ondersteuning krachtens deze 
verordening als: 
a…; 
b…; 
c….. 

Het dagelijks bestuur stelt 
beleidsregels op ten aanzien van 
het aanbieden van voorzieningen 
aan personen die behoren tot de 
doelgroep re-integratie maar 
geen bijstandsuitkering 
ontvangen (nuggers). 

Wijziging van dit artikellid 
was nodig op grond van 
jurisprudentie. Het is niet 
toegestaan om de 
aanspraak op 
ondersteuning aan nuggers 
te beperken op grond van 
het gezinsinkomen.  

Artikel 3, zesde lid: De 
restricties zoals opgenomen in 
het vijfde lid… 

 Vanwege de aanpassing 
van het vijfde lid, kan het 
zesde lid vervallen. 

Artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder e: anderszins een 
voorziening verstrekken in 
verband met bepaalde 
specifieke re-
integratieactiviteiten, nader te 

Artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder e: anderszins een 
voorziening verstrekken in 
verband met bepaalde specifieke 
re-integratie- of 
participatieactiviteiten. 

Participatieactiviteiten is 
toegevoegd, omdat een 
voorziening ook kan 
bestaan uit andere 
activiteiten dan alleen werk 
of re-integratietrajecten. 



bepalen in beleidsregels, zoals 
vermeld in het derde lid van dit 
artikel. 

Op dit punt stellen we geen 
beleidsregels (meer) op. De 
participatieactiviteiten zijn 
vooral gekoppeld aan de 
Wet Inburgering. Zie artikel 
5 van deze verordening.  

 Artikel 5: voorzieningen duale 
trajecten inburgering (de 
volgende artikelen zijn 
vernummerd) 

Dit artikel is toegevoegd 
ivm de invoering van de 
Wet inburgering 2021. Bij 
de duale trajecten bieden 
we ook participatie aan, 
wat een voorziening is in de 
zin van deze verordening. 

Artikel 6: aanhef en onder a: de 
persoon… niet (langer) nakomt. 
Artikel 6: aanhef en onder e: de 
persoon die aan de voorziening 
deelneemt maar niet naar 
behoren gebruik maakt van de 
aangeboden voorziening. 

Artikel 6: aanhef en onder a: de 
persoon… niet (langer) nakomt of 
niet naar vermogen hier gebruik 
van maakt. 

De zinsnede ‘of niet naar 
vermogen hier gebruik van 
maakt’ is een 
samenvoeging van dit 
onderdeel met het 
onderdeel zoals in 2017 
opgenomen onder e van dit 
artikel. 

Artikel 7, eerste lid, aanhef en 
eerste lid Het dagelijks 
bestuur…..en deze persoon: 

Artikel 8, eerste lid aanhef, Het 
dagelijks bestuur biedt de 
voorziening beschut werk aan, 
aan een persoon van wie, 
middels een Indicatie UWV,  is 
vastgesteld dat deze alleen in 
een beschutte omgeving onder 
aangepaste omstandigheden 
mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie heeft en deze 
persoon 

Middels een indicatie 
beschut werk, ter 
verduidelijking toegevoegd. 

Artikel 7, eerste lid, aanhef en 
onder a … behoort tot de 
doelgroep; 

Artikel 8, eerste lid, aanhef en 
onder a: …behoort tot de 
doelgroep re-integratie; 

Het woord re-integratie 
toegevoegd ter 
verduidelijking. 

Artikel 7, tweede lid: 
Onverminderd het bepaalde in 
het eerste lid… 

Artikel 8, tweede lid: Wanneer 
het aantal geraamde beschutte 
werkplekken… 

Dit is hetzelfde artikel, de 
betekenis is niet veranderd, 
maar de formulering is 
eenvoudiger.  

Artikel 7, derde en vierde lid  Deze bepalingen zijn 
verwijderd. Uit de 
verordening en de wet 
komt naar voren dat 
personen die op de 
wachtlijst staan voor een 
beschutte werkplek 
(uiteraard) gebruik kunnen 
maken van de overige, in 
de verordening genoemde 
voorzieningen. 



Artikel 7, vijfde lid: Bovenop het 
aantal geraamde beschutte 
werkplekken….. 

 Deze bepaling past niet 
meer bij de ingezette koers 
van Baanbrekers. Op basis 
van monitoring vindt 
overleg plaats met 
gemeenten.  

Artikel 8, tweede lid, aanhef en 
onder a: een persoon moet 
behoren tot de doelgroep als 
omschreven in artikel 7, eerste 
lid, onder a, Pw; 

Artikel 9, tweede lid, onder a: 
een persoon moet behoren tot 
de doelgroep re-integratie als 
omschreven in artikel 7, eerste 
lid, onderdeel a, PW; 

Het woord re-integratie 
toegevoegd ter 
verduidelijking. 

 Artikel 9, tweede lid, onder d. 
een persoon moet behoren tot 
de doelgroep zoals omschreven 
in artikel 10d, tweede lid, 
Participatiewet 

Verwijzing naar 
Participatiewet 
toegevoegd. 

Artikel 8, derde lid: De 
loonwaarde wordt bepaald aan 
de hand van de regionaal 
overeengekomen gevalideerde 
methodiek Dariuz. 

Artikel 9, derde lid: De 
loonwaarde wordt bepaald aan 
de hand van de regionaal 
overeengekomen gevalideerde 
methodiek. 

De naam ‘Dariuz’ is 
verwijderd met het oog op 
de mogelijkheid dat we in 
de toekomst van een 
andere methodiek gebruik 
gaan maken. 

Paragraaf 2.4: Studietoeslag 
Artikelen 9 tot en met 13 

 Deze paragraaf verdwijnt. 
De verordeningsplicht op 
dit onderdeel is per 1 april 
2022 vervallen. 

Paragraaf 2.5: Tegenprestatie Paragraaf 2.4: Tegenprestatie Vernummerd in verband 
met vervallen van de 
studietoeslag. 

Hoofdstuk 3: afstemming van de 
uitkering 

Hoofdstuk 3: afstemming via 
verlaging van de uitkering 

We gebruiken in deze 
verordening de term 
‘verlaging’. 

Artikel 19, eerste lid: Als de 
belanghebbende naar het 
oordeel van het dagelijks 
bestuur… 

Artikel 15 eerste lid: het dagelijks 
bestuur kan de uitkering… 

De formulering is 
aangepast, waardoor deze 
makkelijker leesbaar is. Ook 
is de verlaging nu een 
bevoegdheid. Hierdoor kan 
het dagelijks bestuur 
maatwerk leveren. 

Artikel 21, eerste lid, aanhef en 
onder b: … de gedraging heeft 
plaatsgevonden meer dan twee 
jaar voordat het dagelijks 
bestuur deze geconstateerd 
heeft… 

Artikel 17, eerste lid: het 
dagelijks bestuur ziet af van het 
opleggen van een verlaging als 
elke vorm van verwijtbaarheid 
ontbreekt. 

Onderdeel b is vervallen 
omdat een dergelijk lang 
tijdverloop zelden 
voorkomt. Daarbij komt 
ook dat bij een dergelijk 
tijdsverloop geen sprake 
meer is van een ‘lik-op-stuk 
beleid’. 

Artikel 21, derde lid: Indien het 
dagelijks bestuur….gedaan 

Artikel 17, derde lid: Als het 
dagelijks bestuur 
afziet…vastgelegd 

De formulering is 
aangepast, waardoor deze 
makkelijker leesbaar is 



Artikel 22, eerste lid: tenzij … 
toepasselijke bijstandsnorm. 

Artikel 18, eerste lid: tenzij… 
toepasselijke bijstandsnorm of 
grondslag. 

Grondslag is toegevoegd 
omdat in de IOAW en IOAZ 
sprake is van een grondslag 
en niet een bijstandsnorm. 

Artikel 22, derde lid: In afwijking 
van het eerste lid kan het 
dagelijks bestuur, indien een 
belanghebbende zich schuldig 
maakt aan meerdere 
maatregelwaardige gedragingen 
en de belanghebbende al is 
gehoord en in kennis gesteld is 
van de opgelegde maatregel, de 
tweede en volgende 
maatregelen opleggen in de 
maand volgend op de maatregel 
waarover de eerste maatregel is 
opgelegd. 

Artikel 18, derde lid: Indien een 
belanghebbende in één maand 
meerdere afspraken niet nakomt 
waardoor de uitkering kan 
worden verlaagd, dan wordt de 
hoogte en duur van de verlaging 
vastgesteld op de gedraging 
waarvoor de hoogste verlaging 
kan worden opgelegd op grond 
van de wet of deze verordening 

De formulering is 
aangepast. Als sprake is van 
meerdere schendingen van 
verplichtingen leggen we 
één maatregel op, dus niet 
langer meerdere 
maatregelen na elkaar. 

Artikel 22, vijfde lid: bij 
samenloop van verschillende 
gedragingen… 

 Dit artikellid is 
samengevoegd met het 
derde lid van artikel 18. 

 Artikel 18, zesde lid: bij de 
effectuering van de verlaging kan 
het dagelijks bestuur gebruik 
maken van de mogelijkheid om 
de verlaging te spreiden over 
drie maanden om daarmee de 
belanghebbende in de 
gelegenheid te stellen alsnog aan 
de verplichtingen te voldoen. Dit 
geldt voor alle verlagingen, tenzij 
sprake is van recidive. 

Deze bepaling is een 
inkeerbepaling. Hierdoor is 
het mogelijk de ten 
uitvoerlegging van de 
verlaging te stoppen als de 
klant zich weer gaat 
houden aan de 
verplichtingen. Zie ook 
artikel 19 (nieuw). 

 Artikel 19: inkeerbepaling Opgenomen om de ten 
uitvoerlegging van de 
verlaging te kunnen 
stoppen als de klant zijn 
verplichtingen weer 
nakomt. 

Artikel 23. 
De verlaging is een percentage… 
van een voorziening (artikel 31 
van deze verordening 

Artikel 20. 
1. De verlaging wordt… 

De formulering van het 
artikel is aangepast in het 
kader van de leesbaarheid. 

Paragraaf 3.2: Gedragingen en 
bijbehorende maatregelen 

Paragraaf 3.2: gedragingen en 
bijbehorende verlagingen. 

We gebruiken in de 
verordening eenduidig de 
term ‘verlaging’ 

Paragraaf 3.2.1.: niet nakomen 
van niet-geüniformeerde 
verplichtingen met betrekking 
tot de arbeidsinschakeling  

Paragraaf 3.2.1.: niet nakomen 
van verplichtingen met 
betrekking tot de 
arbeidsinschakeling en overige 
verplichtingen 

De verschillende 
paragrafen zijn 
samengevoegd, om de 
verordening compacter en 
eenvoudiger te maken. 



Artikel 26: Gedragingen van een 
belanghebbende die het 
verkrijgen van algemeen 
geaccepteerde arbeid 
belemmeren of waardoor een 
verplichting op grond van de 
artikelen 9 en 9a van de PW niet 
of onvoldoende wordt 
nagekomen… 

Artikel 23: Gedragingen van een 
belanghebbende die het 
verkrijgen van algemeen 
geaccepteerde arbeid 
belemmeren of waardoor een 
verplichting op grond van de 
artikelen 9, 9a, 17 tweede lid, 18, 
55 en 56a van de PW niet of 
onvoldoende wordt 
nagekomen… 

Artikelen 17, tweede lid, 
18, 55 en 56a PW zijn 
opgenomen in verband met 
de samenvoeging van 
verschillende paragrafen. 

Artikel 26, aanhef en onder a, 
sub 5: het niet naar vermogen 
proberen algemene arbeid te 
verkrijgen, voor zover dit niet 
voortvloeit uit een gedraging als 
bedoeld in artikel 18, vierde lid, 
PW. 

Artikel 23, aanhef en onder a, 
sub 1: het niet naar vermogen 
proberen algemene arbeid te 
verkrijgen.  

Een zinsnede is 
weggehaald, omdat het 
dagelijks bestuur op basis 
van recente jurisprudentie 
kan kiezen voor toepassing 
van sanctionering via de 
geüniformeerde 
verplichtingen of 
sanctionering via deze 
verordening. 

Artikel 26, aanhef en onder b, 
sub 2: het zich niet (tijdig) laten 
registreren als werkzoekende bij 
het UWV of het niet (tijdig) 
laten verlengen van de 
registratie. 

Artikel 23, aanhef en onder c, 
sub 2: het zich niet (tijdig) laten 
registreren als werkzoekende bij 
het UWV of het niet (tijdig) laten 
verlengen van de registratie. 

Verplaatst naar de derde 
categorie, met lagere 
sanctie. De registratie 
eindigt pas bij 
werkaanvaarding. 

Artikel 26, aanhef en onder b, 
sub 2: andere gedragingen die 
de arbeidsinschakeling 
belemmeren, niet zijnde 
gedragingen genoemd in artikel 
18, vierde lid, PW en in deze 
verordening. 

Artikel 23, aanhef en onder b, 
sub 2: andere gedragingen die de 
arbeidsinschakeling 
belemmeren. 

Een zinsnede is 
weggehaald, omdat het 
dagelijks bestuur op basis 
van recente jurisprudentie 
kan kiezen voor toepassing 
van sanctionering via de 
geüniformeerde 
verplichtingen of 
sanctionering via deze 
verordening. 

 Artikel 23, aanhef en onder b, 
sub 3: het niet nakomen van de 
verplichtingen zoals genoemd in 
artikel 17, tweede lid of het niet 
nakomen van een nadere 
verplichting op basis van artikel 
55 PW 

Het betreft hier een 
samenvoeging van artikel 
26 (oud) en 29 (oud) 

Artikel 26, aanhef en onder c:  Artikel 23, aanhef en onder c: Nieuw. Voor deze 
gedragingen is een derde 
categorie gecreëerd omdat 
deze gedragingen als 
minder ernstig worden 
beschouwd en een lagere 
afstemming daarbij meer 
proportioneel is. 



Artikel 27  Artikel 24, eerste lid: het 
dagelijks bestuur maakt geen 
gebruik van de wettelijke 
bevoegdheid om de IOAW- of 
IOAZ-uitkering blijvend of tijdelijk 
te weigeren. In plaats daarvan 
kunnen deze uitkeringen op 
grond van deze verordening 
verlaagd worden.  

 

Artikel 27, aanhef en onder a, 
sub : het door eigen toedoen 
niet behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid. 

Artikel 24, aanhef en onder a, 
sub 4: het door eigen toedoen 
niet behouden van algemeen 
geaccepteerde arbeid tijdens de 
uitkering. 

Er is een zinsnede 
toegevoegd: ‘tijdens de 
uitkering’. Dit is bedoeld ter 
verduidelijking voor de 
uitvoerende medewerkers. 
Het niet behouden van 
arbeid voorafgaand aan de 
uitkering valt niet onder 
deze bepaling. In dat geval 
is sprake van 
tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid. Dit is 
opgenomen in artikel 27, 
vierde lid. 

 Artikel 24, eerste lid: Het 
dagelijks bestuur maakt geen 
gebruik van de wettelijke 
bevoegdheid om de IOAW- of 
IOAZ-uitkering blijvend of tijdelijk 
te weigeren. In plaats daarvan 
kunnen deze uitkeringen op 
grond van deze verordening 
verlaagd worden.  

Het dagelijks bestuur kan in 
bepaalde gevallen de 
IOAW- of IOAZ-uitkering 
blijvend of tijdelijk 
weigeren. In de 
verordening moet het 
algemeen bestuur  bepalen 
of zij het dagelijks bestuur 
van deze bevoegdheid 
gebruik laat maken, of dat 
zij ervoor kiest om de 
IOAW- of IOAZ-uitkering te 
verlagen op grond van de 
verordening. Het algemeen 
bestuur maakt in deze 
verordening de keuze voor 
verlaging van de IOAW- of 
IOAZ-uitkering via deze 
verordening.  

Artikel 27, aanhef en onder b, 
sub 1: het niet naar 
vermogen……de Nederlandse 
taal beheersen 

Artikel 24, tweede lid, aanhef en 
onder b, sub 2: het niet naar 
vermogen…IOAW/IOAZ 

De IOAW/IOAZ kennen in 
tegenstelling tot de 
Participatiewet en het Bbz 
2004 geen verplichting tot 
de beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Artikel 27, aanhef en onder b, 
sub 3: het zich niet (tijdig) laten 
registreren als werkzoekende bij 

Artikel 24, tweede lid, aanhef en 
onder c: het zich niet (tijdig) 
laten registreren als 

Voor deze gedraging is een 
derde categorie gecreëerd 
omdat deze gedragingen 



het UWV of het niet (tijdig) 
laten verlengen van de 
registratie. 

werkzoekende bij het UWV of 
het niet (tijdig) laten verlengen 
van de registratie. 

als minder ernstig worden 
beschouwd en een lagere 
afstemming daarbij meer 
proportioneel is. 

Artikel 28, eerste lid, aanhef en 
onder b: 50% van de 
bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de 
derde categorie 

Artikel 25, eerste lid, aanhef en 
onder b: 20 % van de 
bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de 
derde categorie 

Voor deze categorie 
gedragingen is een lagere 
afstemming meer 
proportioneel. Dit sluit aan 
op de koers om meer de 
‘de menselijke maat te 
hanteren’.   

 Artikel 25, eerste lid, aanhef en 
onder c: 5% van de 
bijstandsnorm gedurende 1 
maand bij gedragingen van de 
derde categorie 

Dit sluit aan bij het 
bepaalde over het 
opnemen van een derde 
categorie bij de 
gedragingen. 

 Artikel 25, derde lid: het dagelijks 
bestuur kan op basis van 
dringende redenen besluiten om 
het percentage, zoals genoemd 
in het eerste lid, onder a, van dit 
artikel te halveren. 

Dit lid is toegevoegd zodat 
er onderscheid gemaakt 
kan worden tussen 
individuele 
omstandigheden en 
dringende redenen. 

 Artikel 25, vierde lid: Het 
dagelijks bestuur kan bij 
gedragingen…aanleiding ziet 

Dit lid is toegevoegd is 
zodat het dagelijks bestuur 
de menselijke maat kan 
hanteren bij individuele 
omstandigheden/dringende 
redenen.   

 Artikel 25, vijfde lid: Een 
waarschuwing….van deze 
verordening.  

Dit lid is toegevoegd en 
staat is een afgeleide van 
het toegevoegde vierde lid 
van artikel 25 

Artikel 29: niet nakomen 
overige verplichtingen PW 

- Is samengevoegd met 
andere bepalingen en 
opgenomen in artikel 23, 
aanhef en onder b. 

Artikel 30: tweede lid: Het 
dagelijks bestuur kan op basis 
van individuele 
omstandigheden besluiten om 
in afwijking van het eerste lid 
van dit artikel de maatregel te 
effectueren door gedurende 
drie maanden de uitkering te 
verlagen, waarbij … 

 Samengevoegd met andere 
bepalingen en opgenomen 
in artikel 25, tweede lid. 

Artikel 31: Tekortschietend 
besef van verantwoordelijkheid 

Artikel 27: Tekortschietend besef 
van verantwoordelijkheid.  

Artikel is nu, in het kader 
van de toepasbaarheid, 
toegespitst op voorliggende 
voorzieningen. De 
verlagingen in relatie tot 
het niet behouden van 



algemene arbeid staan 
vermeld in artikelen 17, 
tweede lid, 18, 55 en 56a 
PW en artikelen 23, 24 en 
26 van deze verordening. 

Artikel 32: vierde lid: Het 
dagelijks legt een verlaging op 
van 100% gedurende één 
maand. 

Artikel 28: Het dagelijks bestuur 
kan een verlaging opleggen van 
maximaal 100% gedurende één 
maand. 

Het betreft nu een 
‘kanbepaling’. Hierdoor kan 
het dagelijks bestuur 
maatwerk leveren. 

Artikel 33: niet nakomen van 
overige verplichtingen  

 Samengevoegd met andere 
bepalingen. 

 Artikel 29: verlaging versus boete 
Wet inburgering 

Nieuw artikel. Hierin maakt 
de raad expliciet de keuze 
dat we bij samenloop van 
gedragingen die kunnen 
leiden tot een boete op 
grond van de Wet 
inburgering 2021 en een 
afstemming op grond van 
deze verordening, kiezen 
voor het opleggen van een 
boete op grond van de Wet 
inburgering 2021. Dit is 
voor de klant het minst 
belastend. 

Artikel 36: Indien een 
schending… doet het dagelijks 
bestuur aangifte… 

Artikel 32: Indien een 
schending… kan het dagelijks 
bestuur aangifte doen… 

In gevallen waarin het 
benadelingsbedrag zo hoog 
is dat aangifte bij het OM 
aan de orde is, vindt eerst 
overleg met het OM plaats. 
Het OM kan – bijvoorbeeld 
wegens capaciteitsgebrek – 
besluiten dat de gemeente 
een boete op mag/moet 
leggen en dat geen 
vervolging plaatsvindt. 

Artikel 38, aanhef: het dagelijks 
bestuur stelt regels op… 

Artikel 34, aanhef: het dagelijks 
bestuur kan regels opstellen…. 

 

 
 
 
 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Aanvullende lening ad € 5.000.000 t.b.v. herhuisvesting Baanbrekers 

Stellers Niek Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

Ad van Oudheusden 

Datum bestuur  4 april 2022 

Beslispunt 
 

Instemmen met het aantrekken van een lening ad € 5.000.000 ten behoeve van de 

financiering van de nieuwbouw 

Financiële 
gevolgen 

In de businesscase nieuwbouw is rekening gehouden met de financieringslasten 
van de aan te trekken lening(en). De aanvullende lening wordt, net als de eerdere 
lening van € 20.000.000, vervroegd afgesloten. Dit uit het oogpunt van besparing 
op de rentelasten op de lange termijn.  
Voor de begrotingen 2022 en 2023 betekent dit echter een incidenteel nadeel. 
De verwachting is dat dit incidenteel nadeel gedurende de looptijd van de lening 
(50 jaar) ruimschoots wordt gecompenseerd. 

Formatie 
gevolgen 

geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
Overlegorgaan 
 

nvt   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies OR 
 
Participatieraad 

nvt Ter informatie 

Besluit van AB 
 

4 april 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht N.V.T.  

Website/intranet N.V.T.  

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief N.V.T.  

Anders N.V.T.  

Nadere informatie: 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
   

 

 2 van 2 

 

Inleiding 

In oktober 2021 is voor de financiering van de nieuwbouw een lening afgesloten van € 20.000.000. 

Deze lening loopt 50 jaar en het rentepercentage bedraagt 0,71%. Met het afsluiten van deze lening 

is bewerkstelligd dat Baanbrekers langdurig tegen een zeer gunstig tarief de nieuwbouw heeft 

gefinancierd. 

Echter de rente is sindsdien aan het stijgen. Waar we in oktober nog konden afsluiten tegen 0,71 % is 

de rente nu inmiddels gestegen naar 1,3% (prijspeil 25 maart). Als we nu 5 miljoen lenen tegen 1,3%, 

dan betekent dit samen met de reeds opgenomen lening van 20 miljoen tegen 0,71 % een gewogen 

gemiddelde van 0,828 % aan rentelasten. In onze businesscase gingen we uit van 1 % rente.  

 

Niemand kan de renteontwikkeling voorspellen, maar de verwachting is dat deze de komende tijd 

verder gaat stijgen. Als wij wachten tot het moment dat we de financiering echt nodig hebben (2024-

2025) dan zouden de rentelasten wellicht veel hoger gaan worden. 

 

Financiering € 5.000.000 

Het voorstel is om voor de financiering van de nieuwbouw aanvullend een langlopende lening af te 

sluiten van € 5.000.000.  Samen met de eerste lening hebben we dan 25 miljoen opgenomen. Dat is 

meer dan het bruto krediet bedraagt. Deze ‘overfinanciering’ is nodig omdat tegen de tijd dat de 

investering volledig is afgerond, we al twee jaarschijven hebben afgelost.  

 

Volgens ons Treasurystatuut is de directeur bevoegd vaste geldleningen af te sluiten, uiteraard binnen 

de kaders van dit Treasurystatuut en van de wet FIDO.  

 

Omdat de rente op dit moment nog laag is, maar er wel een stijgende lijn in de rentestanden zit,  heeft 

het de voorkeur om de lening direct na besluitvorming van het AB tegen de dan geldende condities 

vast te leggen. Daarmee wordt ieder risico van rentestijgingen uitgesloten, en kan de factor rente niet 

meer zorgen voor fluctuaties (lees: tegenvallers)  in de totale kostencalculatie van het project.  

 

Ingevolge ons Treasurystatuut moeten voor het afsluiten van leningen offertes worden opgevraagd 

bij minimaal 2 banken. Omdat offertes van de banken momenteel een geldigheidsduur van minder 

dan 1 uur hebben, is het niet zinvol nu offertes te overleggen. De offertes zullen worden opgevraagd 

direct na de vergadering van 4 april. Op basis van deze 2 offertes zal de directeur dan de lening 

afsluiten met de beste voorwaarden/laagste rentepercentage.  

 

Implementatie en 
communicatie 

n.v.t. 

Bijlage(n) -  geen  
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  Openbaar 

 

 

 

 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Voorlopige jaarstukken Baanbrekers 2021 

Steller N. Burg, adviseur Planning & Control 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum algemeen 
bestuur  

4 april 2022 

Beslispunten 
 

Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van Baanbrekers 

Financiële 
gevolgen 

Geen. Het tekort over 2021 wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. 
De deelnemersbijdragen blijven ongewijzigd ten opzichte van de eerdere 
bestuursrapportages.  

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

N.V.T.    

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

N.V.T.  

Besluit van AB 
 

4 april 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht n.v.t.  

Website/intranet Ja ntb R. de Jong 

Handboek Baanbrekers n.v.t.  

Opname in het archief Ja ntb E. Assmann 

Anders n.v.t.  
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  Openbaar 
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Nadere informatie: 
 

Aanleiding 
Jaarlijks worden de jaarstukken, incl. programmaverantwoording en jaarrekening opgesteld. Voordat 
de definitieve jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden, wordt conform de Wet Gemeen-
schappelijke Regelingen en de GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers eerst een voorlopige 
jaarrekening aangeboden aan het algemeen bestuur, en ter kennisname gestuurd aan de drie 
gemeenteraden. Dit dient vóór 15 april te geschieden. Het doel van deze procedure is dat de 
deelnemers vroegtijdig worden geïnformeerd over het (voorlopige) jaarrekeningresultaat. Voor de 
deelnemers is dit belangrijk om de ontwerpbegroting 2023, die op hetzelfde moment wordt 
aangeboden, beter te kunnen beoordelen. 
 
Deze voorlopige jaarrekening 2021 wordt nu aan u ter kennisname voorgelegd. 
 
De voorlopige jaarrekening en het controleproces 
De voorlopige jaarrekening 2021 was medio februari jongstleden in concept gereed. Op 14 februari is 
de accountant gestart met de controlewerkzaamheden. Per 24 maart 2022 had de accountant deze 
nog niet afgerond. Met de accountant is regelmatig overleg geweest over de voortgang van de 
controle, en tot 24 maart zijn er geen wezenlijke verschillen geconstateerd. Het in de voorlopige 
jaarrekening gepresenteerde resultaat zal dus naar verwachting niet significant gaan afwijken.  
 
Toelichting op het resultaat 2021 
De jaarrekening sluit (behoudens nadere correctie door de accountant) met een nadelig resultaat van 
€ 555.000. Het voorstel is om dit resultaat ten laste van de algemene reserve te brengen. Hierdoor 
blijven de bijdragen van de deelnemers ongewijzigd ten opzichte van de tweede bestuursrapportage. 
Bij deze Berap was het tekort voor 2021 geprognotiseerd op € 709.000. Het jaarrekeningresultaat 
komt dus circa € 154.000 voordeliger uit.  
 
Voor een verdere specificatie en toelichting van de verschillen wordt verwezen naar onderdeel 3.3.3 
van de jaarrekening, waar per deelprogramma de belangrijkste verschillen zijn aangegeven.  
 
Vervolgtraject 
Zodra het accountantsrapport en de controleverklaring zijn ontvangen, kan de definitieve 
jaarrekening aan het bestuur worden aangeboden ter vaststelling. De data hiervoor zijn: 
 

- 20 mei 2022 behandeling definitieve jaarstukken ter instemming in dagelijks bestuur 
- 30 mei 2022 behandeling en vaststelling definitieve jaarstukken in algemeen bestuur 
- Vóór 15 juli 2022 verzending vastgestelde definitieve jaarstukken naar GS 
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1. ALGEMEEN 

Voor u liggen de jaarstukken van Baanbrekers over het jaar 2021. De jaarstukken vormen het sluitstuk 
van de planning- en controlcyclus van 2021 en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

1. Een algemeen deel met daarin het voorwoord dat de ontwikkelingen op hoofdlijnen beschrijft; 
2. Het jaarverslag 2021, bestaande uit de programmaverantwoording en de verplichte 

paragrafen; 
3. De jaarrekening 2021, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten over het 

boekjaar en de toelichtingen; 
4. De bijlagen. 
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1.1 Voorwoord 
 

2021: druk, rommelig, soms wat onduidelijk, maar toch ook wel mooi 
 
Eigenlijk had ik het in dit jaarverslag helemaal niet meer willen hebben over corona. Net zoals veel 
anderen dacht ik dat we – na de ellende van 2020 – in 2021 toch afscheid zouden hebben genomen 
van dit virus. Niets bleek minder waar te zijn. Ook 2021 stond helaas in het teken van COVID-19 en de 
gevolgen daarvan voor mens en maatschappij. 
 
Corona zorgde ervoor dat we ook bij Baanbrekers te maken kregen met medewerkers, talenten en 
kandidaten die door het virus getroffen werden. Corona zorgde er ook voor dat we in 2021 extra steun 
moesten blijven bieden aan zelfstandigen. Dat deden we met nieuwe edities van de uit 2020 al 
bekende Tozo-steunpakketten. Nieuw in 2021 was de TONK. Deze tijdelijke regeling gaf verlichting aan 
mensen die door de coronacrisis weinig inkomen hadden én die problemen hadden met het betalen 
van hun woonlasten. Met Tozo en TONK hebben we het ook in 2021 flink druk gehad. 
 
Druk hadden we het ook met het uitvoeren van opdrachten binnen en buiten de muren van onze 
organisatie. We assembleerden, verpakten, maakten schoon, smeerden broodjes, maaiden het gras, 
verkochten tweedehands spullen, zorgden voor uitkeringen, hielpen mensen aan de slag en zorgden 
ervoor dat nieuwkomers goed begeleid werden. We merkten dat onze zakelijke relaties – gewend aan 
de nieuwe coronasituatie – het gelukkig weer aandurfden te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. 
En dat zorgde voor mooie kansen voor onze medewerkers, kandidaten en talenten. Zij konden mooie 
nieuwe stappen zetten op de arbeidsmarkt. Zowel bij Baanbrekers als op locatie. Onze 
kantoormedewerkers kregen het tijd- en plaatsonafhankelijk werken steeds beter in de vingers. Mooi 
om te zien dat een crisis ook zorgt voor nieuwe mogelijkheden en kansen. 
 
2021 stond daarnaast in het teken van het schetsen aan onze organisatie. We willen Baanbrekers 
slimmer, beter, toekomstgericht en nog effectiever inrichten. We hebben hiervoor ons 
‘organisatieplaatje’ op de tekentafel gelegd. Samen met een vertegenwoordiging van onze 
medewerkers schetsten we zo een nieuwe hoofdstructuur. Deze structuur is inmiddels ingevoerd. 
Baanbrekers heeft voortaan drie bedrijfsonderdelen: Re-integratie, Participatie & Inkomen; Leren & 
Werken en Bedrijfsvoering & Control. In de tweede helft van 2021 zijn we begonnen met het verder 
inrichten van deze drie bedrijfsonderdelen. Dit moet ervoor zorgen dat we in de loop van 2022 ook de 
fijnstructuur duidelijk hebben. We streven ernaar dat onze organisatie beschikt over up-to-date leer- 
en ontwikkellijnen, waarlangs wij onze P-wet kandidaten en Sw-medewerkers begeleiden naar 
participatie die zo passend en duurzaam mogelijk is. 
 
Het schetsen bleef niet alleen beperkt tot ons organigram. Na een gedegen voorbereiding nam ons 
bestuur in oktober 2021 het besluit dat Baanbrekers nieuwe huisvesting krijgt. De huidige huisvesting 
voldoet niet meer aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Het is dus hoog tijd dat de schop de grond 
in gaat en dat er wordt gemetseld. Fijn dat we hiermee verder kunnen. In de loop van 2022 zal een 
architect aan de slag gaan met ontwerpen. Als alles meezit – en daar gaan we vanuit – heeft 
Baanbrekers medio 2025 dan een écht nieuw ‘huis’. Dit valt mooi samen met het 12,5-jarig bestaan 
van onze organisatie. 
 
Zowel voor als achter de schermen is er in 2021 weer veel werk verzet om mensen stappen te laten 
zetten op de arbeidsmarkt. Soms viel dat mee, soms ging dat – zeker in het begin van 2021 – wat 
lastiger. Al met al mogen we er trots op zijn dat we het afgelopen jaar ruim driehonderd plaatsingen 
voor elkaar kregen. Dat deden we bij relaties, waarmee we al jaren samenwerken. Dat deden we ook 
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bij nagelnieuwe relaties. Het voelt goed dat we ons netwerk continu aan het uitbreiden zijn. Dat zorgt 
voor nog meer kansen. 
 
Kansen creëerden we ook voor de statushouders uit onze regio. Met onze speciale aanpak begeleidden 
we ook hen succesvol naar werk. Hiermee gaan we in 2022 nog een stapje verder. Dan mogen we voor 
de gemeenten Heusden en Waalwijk aan de slag met het uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering. 
Voor deze wet hebben we in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen. De wet sluit mooi aan op 
ons streven om iedereen in beweging te laten komen om uiteindelijk mee te doen aan de samenleving.  
 
Helaas was 2021 financieel gezien een minder goed jaar. De krapte op de arbeidsmarkt leidde ook 
onder onze medewerkers tot relatief veel mobiliteit. Hierbij bleek het aantrekken van nieuwe 
medewerkers moeizaam te verlopen. Soms lukte het gewoonweg niet. We moesten op cruciale 
functies noodgedwongen deskundigheid inhuren om onze bedrijfsvoering te kunnen continueren. 
Hierdoor zijn onze personele kosten aanzienlijk toegenomen. Een tweede belangrijke factor is het 
resultaat op BUIG dat dit jaar (2021: € 4.665.000) flink is teruggelopen ten opzichte van vorig jaar 
(2020: € 5.879.000). 
 
Ondanks de nodige uitdagingen realiseerden we in 2021 een hoge uitstroom, waar we trots op zijn. 
Het behoeft geen toelichting dat mensen met de beste kansen het eerste geplaatst zijn. Dit betekent 
ook dat kandidaten die extra begeleiding nodig hebben een steeds groter aandeel hebben in onze 
werkvoorraad. De begeleidingskosten per kandidaat nemen hierdoor toe. 
 
Onze jaarrekening 2021 sluit met een negatief gerealiseerd resultaat van afgerond € 555.000. In de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (onderdeel 3.3.3.) zijn de 
belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting per deelprogramma nader toegelicht. 
 
Baanbrekers zet de mens graag in het middelpunt. Wij zijn er om mensen te laten meedoen aan werk. 
En dan het liefst werk dat zo regulier mogelijk is. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen in beweging 
blijft. En het is ook belangrijk dat we constructief samenwerken met onze gemeenten, onze 
samenwerkingspartners in de Langstraat en in Midden-Brabant, onze ondernemers en onze 
werkgevers. Samen creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden. We blijven samen werken aan 
slimme manieren om mensen aan het werk te helpen en te houden. Alleen samen kunnen we werk 
maken van participatie, waardoor onze Langstraat steeds een stukje inclusiever wordt. 
 
Terugkijkend op 2021 kan ik concluderen dat het weer een bijzonder jaar was. Een druk jaar. Een bij 
tijd en wijle rommelig jaar. Een soms wat onduidelijk jaar. Maar ook een mooi jaar, waarin onze 
mensen weer het beste van zichzelf konden laten zien. Over alles wat Baanbrekers in 2021 deed en 
over onze taken en verantwoordelijkheden leest u meer in het jaarverslag dat momenteel voor u ligt. 
In dit verslag gaan we in op wat Baanbrekers in de meest brede zin van het woord heeft opgeleverd 
en wat een en ander aan inzet van mensen en middelen heeft gevraagd. 
 
Ad van Oudheusden 
directeur 
  



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  7 

1.2 Besluit tot vaststelling van de jaarstukken  
 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van Baanbrekers in de openbare vergadering van 30 mei 2022. 
 
 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
A. van Oudheusden      R. Bakker 
 
 
Secretaris       Voorzitter  
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2. JAARVERSLAG 

2.1 Programmaverantwoording 
 
Baanbrekers is in 2013 opgericht als intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk 
en inkomen. De taken die Baanbrekers namens de gemeenten uitvoert, zijn vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling. Baanbrekers kwam tot stand door een fusie van WML 
(uitvoeringsorganisatie sociale werkvoorziening) en ISD Midden-Langstraat (uitvoeringsorganisatie 
voor sociale zaken).  
Voor de opstelling van de begroting en jaarrekening is uitgegaan van één programma in de zin van het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
Aan de bestuursorganen van Baanbrekers zijn de bevoegdheden tot regeling en bestuur overgedragen 
met betrekking tot de uitvoering van: 

• de Wet werk en bijstand (WWB); 

• het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004); 

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

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

• de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de daarop gebaseerde (uitvoerings)regelingen, voor 
zover die uitvoering aan de gemeenten is opgedragen, dit met uitzondering van het vaststellen 
van de verordening wachtlijst (artikel 12, lid 2 Wsw), de verordening persoonsgebonden 
budget (artikel 7, lid 10 Wsw) en de verordening cliëntenparticipatie (artikel 2, lid 3 Wsw); 

• het oprichten, exploiteren en in stand houden van activiteiten voor industriële 
werkzaamheden, facilitaire dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke 
gericht zijn op het behouden dan wel het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de 
werknemer mede met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale 
omstandigheden. 

Baanbrekers streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten participeren in de 
maatschappij. De focus ligt daarbij op zo regulier en duurzaam mogelijk werk. We richten ons op de 
inwoners die behoren tot de doelgroep Wsw en Participatiewet. Aan hen bieden we de volgende 
dienstverlening: 

• we verstrekken een (tijdelijk) inkomen in de vorm van een uitkering; 

• we zien toe op de rechtmatigheid daarvan; 

• we begeleiden de doelgroep naar betaald werk; 

• we bieden (tijdelijke) werkgelegenheid. 
 
De manier waarop we de dienstverlening vormgeven moet aansluiten bij onze uitgangspunten:  

• Zo regulier als mogelijk werken; 

• Welzijn van mensen staat voorop;  

• Focus op werk; 

• Aandacht voor integrale aanpak;  

• Instroom, doorstroom, uitstroom als primair proces;  

• De bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet;  

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders;  

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  
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Vanaf 2020 zijn we stap voor stap onze dienstverlening hierop aan het toetsen en aanpassen. Met een 
flinke vertraging als gevolg van corona, is in 2021 weer veel vooruitgang geboekt. Vanwege de 
omvangrijke operatie zal dit volgens planning ook nog doorlopen in 2022.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste speerpunten per deelprogramma weergegeven. 
 
Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 

• Een intake afgestemd op het participatie-aanbod van de gemeenten. 

• Een intake afgestemd op het, voor de re-integratie naar werk, benodigde zorgaanbod. 

• Een leerwerkaanbod dat aansluit bij de mogelijkheden van de kandidaat en kansen op de 
arbeidsmarkt. 

• Het implementeren van succesvolle innovaties. 

• Het implementeren van de Inburgering+ route.  
 
Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

• Bepalen van het leerwerkaanbod van doorstroombanen naar behoefte van R&P, afgestemd 
op de kandidaat en onderwijs.  

• Bepalen van het leerwerkaanbod van werkervaringsplekken naar behoefte van R&P, 
afgestemd op de kandidaat en onderwijs.  

• Een methodische aanpak bij de inzet van het leerwerkaanbod.  

• Continueren van het Dariuz-instrument PRO-Werk ten behoeve van het vangnet. 
 
Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

• De dienstverlening afstemmen op de cliënt.  

• De dienstverlening efficiënter maken door digitalisering.  

• De dienstverlening verbeteren door betere samenwerking met het sociaal domein.  
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2.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie 

Inleiding 
De afdeling Re-integratie en Participatie begeleidt de inwoners die behoren tot de doelgroep Wsw en 
Participatiewet (hierna: de doelgroep) naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk. Voor de één 
betekent dat een werkplek bij een reguliere werkgever, voor de ander een werkplek bij Baanbrekers. 
We ondersteunen deze mensen met een ‘traject naar werk’ gericht op behoud en ontwikkeling van 
vaardigheden om aan werk te komen en aan het werk te blijven. Als blijkt dat een traject naar werk 
(nog) niet mogelijk is, schakelen we met de gemeenten voor een participatie-aanbod. Voor een meer 
duurzame arbeidsparticipatie bieden we de doelgroep ook begeleiding op de werkplek. Samen met en 
bij werkgevers in de Langstraat zoeken we naar geschikte (te maken) werkplekken. Dat doen we samen 
met onze regionale partners in het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant (WSP Midden-Brabant).  

Wat hebben we bereikt?  
Hoewel als gevolg van de Corona-pandemie een flinke vertraging is opgelopen hebben we in 2021 
alsnog grote stappen gezet in het toetsen en aanpassen van onze dienstverlening aan de 
uitgangspunten van Baanbrekers.   

Participatie-aanbod 
We schakelen voortaan de gemeente in 
zodra een traject naar werk (nog) niet 
mogelijk is. De gemeente verzorgt dan het 
participatie-aanbod (figuur 1). Wij blijven de 
kansen op werk monitoren. In afstemming 
met de gemeente start dan alsnog een 
traject naar werk. Met elke gemeente 
hebben we hier procesafspraken over 
gemaakt. Voor Waalwijk en Heusden wordt 
inmiddels volgens deze afspraken gewerkt. 
In afwachting van de start van de lokale pilot 
in Loon op Zand staan we klaar om ook daar 
te beginnen.  
 
Mens in beeld 
Met het in kaart brengen van de doelgroep voor het participatie-
aanbod, hebben we deze gehele groep beter in beeld gekregen. 
In 2021 boden we aan ongeveer 630 uitkeringsgerechtigden, 
werkenden1  en werkzoekenden2  die onder de Participatiewet 
vallen een werktraject aan. Dat is zo’n 44% van het totale 
gemiddelde uitkeringsbestand dat in 2021 1.435 was. Circa 56% 
behoort tot de doelgroep die door de gemeenten wordt 
opgepakt (figuur 2). Dit vinden wij vrij hoog, hoewel uit 
onderzoek3 bleek dat landelijk zo’n 62% van de mensen in de 
bijstand ervaart geen begeleiding naar werk te krijgen van de 
gemeente. Voor de toekomst verwachten we dat er vooral in de 

                                                           
 
1 Doelgroep Banenafspraak en Beschut werk  
2 Niet uitkeringsgerechtigden (nug)   
3 Klantonderzoek monitor Participatiewet  

Geen arbeids-

verplichting 

Duurzaam geen  

arbeidsvermogen  

 

Tot 1 jaar geen 

arbeidsvermogen 
 

Niet arbeidsfit   

Arbeidsfit    Doelgroep A 

Doelgroep B 

Doelgroep C 

Doelgroep C/G 

Doelgroep G 

Werktraject 
‘matching’ 

Werktraject 
‘arbeidsfit’ 

Participatie-
aanbod   

Participatie-
aanbod  

Participatie-
aanbod  

Figuur 1 Doelgroepindeling Baanbrekers 

Figuur 2 Doelgroep verdeling 2021 
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C - categorie nog onbenut arbeidspotentieel is te vinden. Doelgroep C/G en G wordt gezien als het 
granietenbestand. Door een objectief medische indicatie is er duurzaam geen arbeidsvermogen te 
verwachten. 
 
Plaatsingen Participatiewet 
Tot en met eind december zijn er 333 plaatsingen van P-wet kandidaten gerealiseerd. De doelstelling 
van 280 plaatsingen voor 2021 is daarmee ruimschoots gerealiseerd. In 2021 zijn 37 personen vanuit 
een doorstroombaan aan de slag gegaan bij een reguliere werkgever. In volgend overzicht is het aantal 
gerealiseerde plaatsingen uitgesplitst naar type plaatsing. 

 

Het totale aantal lopende dienstverbanden 
met loonkostensubsidie ultimo 2021 is in de 
tabel hiernaast weergegeven. De doelstelling 
Beschut Werk voor 2021 was 48 fte. Ondanks 
dat we een flinke inhaalslag hebben gemaakt 
(20 fte eind 2020) lopen we nog iets achter. 
We hebben 41 dienstverbanden gerealiseerd 
welke 36,4 fte vertegenwoordigen. Ook zijn er nog 5 mensen (4,38 fte) op eigen verzoek direct bij een 
externe werkgever in dienst. Door de afhankelijkheid van het UWV voor het aantal kandidaten met 
een indicatie Beschut Werk ligt het probleem van de achterblijvende aantallen buiten de invloedsfeer 
van Baanbrekers. 
 
Plaatsingen Wsw 
In 2021 kregen continu gemiddeld zo’n 35 Sw-medewerkers een ontwikkeltraject aangeboden met als 
doel door te stromen naar een individuele of groepsdetachering of begeleid werken. Zodoende zijn er 
25 Sw-medewerkers bij een externe werkgever aan het werk gegaan. We hebben daarmee onze 
doelstelling van 50 SW-plaatsingen in 2021 niet gehaald. De trajecten om medewerkers naar een 
externe werkplek te begeleiden hebben enerzijds door corona vertraging opgelopen en anderzijds 
duurden de trajecten langer omdat medewerkers een grotere begeleidingsbehoefte hadden. In de 
eerste maanden van het jaar is gestart met het voeren van intakes om de ontwikkelbehoefte vast te 
stellen. Op basis daarvan zijn ontwikkeltrajecten gestart. 
 
Ook zijn er nog 30 medewerkers die nu nog niet klaar zijn om naar buiten te gaan, maar op een later 
moment met een ontwikkeltraject van start gaan. Daarnaast is een aantal medewerkers intern 
doorgestroomd en hebben zodoende een eerste stap gemaakt op weg naar een externe plaatsing. Van 
de mensen die nu in een ontwikkeltraject zitten, zal het gros op termijn nog kunnen doorstromen naar 
een groepsdetachering. 
 

Type plaatsingen Plaatsingen met/zonder LKS

179 (179) fulltime-plaatsingen 85 (73) plaatsingen met LKS

133 (79) parttime-plaatsingen 227 (185) plaatsingen zonder LKS

21 (19) plaatsingen op scholing 21 (19) plaatsingen n.v.t. (scholing)

333 (277) totaal 333 (277) totaal

Gerealiseerde plaatsingen 2021 (2020)

Type dienstverband

Banenafspraak extern - regul iere werkgever 128

Banenafspraak intern - doorstroombaan 51

Totaal Banenafspraak 179

Beschut Werk - Baanbrekers 41

Totaal Beschut Werk 41

Dienstverbanden met loonkostensubsidie per 31 december 2021
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Participatiemiddelen  
Met een groeiend aantal loonkostensubsidie verplichtingen, neemt ook het aantal 
loonwaardemetingen toe. Iedere plaatsing met loonkostensubsidie vergt een meting, waarna 
gedurende het dienstverband periodieke her-metingen volgen. In 2021 zijn er 108 loonwaarde-
metingen uitgevoerd.  

De tabel hiernaast laat de historische ontwikkeling zien. 
Bij Baanbrekers voeren we de loonwaardemetingen zelf 
uit. We maken daarvoor, via een regiecontract dat wordt 
beheerd door gemeente Tilburg, gebruik van de 
uniforme loonwaardemethodiek van Dariuz.  

Met een toenemend aantal Banenafspraak-kandidaten 
groeit ook de inzet van jobcoaches. Eind 2021 kregen 98 mensen begeleiding van een jobcoach. 
Daarnaast ontvangen 16 kandidaten externe jobcoaching. Verder zijn er 20 Wsw-ers die begeleid 
werken (in dienst bij externe werkgever) en door Baanbrekers gecoacht worden en er zijn 61 Wsw-ers 
die op een detacheringsplek jobcoaching ontvangen. 
 
Optimaliseren dienstverlening 
Vanuit het oogpunt van de kandidaat is een klantreis opgesteld van het gehele traject van in- door- en 
uitstroom (IDU). Hierdoor is een aantal belemmerende of vertragende factoren in dit primaire proces 
aan het licht gekomen. Daarom zijn tal van kleinere en grotere aanpassingen in de werkwijze of de 
organisatie ervan doorgevoerd. Soms door de verantwoordelijkheden anders te beleggen, soms door 
een stap toe te voegen of juist weg te halen. Ook zijn ‘best practices’ onderzocht op hun meerwaarde 
voor onze dienstverlening. Onderstaand een greep uit de ontwikkelingen die momenteel onder 
handen zijn: 

• Intake: Onder andere op basis van de inzichten van Simpel Switchen is het intakeproces 
herzien. In 2022 starten enkele pilots om tot een meer methodische en kwalitatievere intake 
te komen. De intake richt zich ook op de uitkeringsaanvraag en de signaalfunctie van en naar 
gemeenten. Dit wordt in deelprogramma 3 verder uitgewerkt.       

• Transferium: Deze werkervaringsplaats transformeert tot ‘Startpunt’. Een fysieke omgeving 
met divers aanbod die vroegtijdig kan worden ingezet in het re-integratietraject. Denk hierbij 
aan (sollicitatie-)trainingen of arbeid. De kandidaat kan er zodoende terecht voor 
beroepsoriëntatie en ontwikkeling van (werknemers)vaardigheden. De trajectbegeleider krijgt 
er goed zicht op de mogelijkheden en de belemmeringen voor het vervolg van het traject naar 
werk.   

• Trajectplan: Het trajectplan vervangt het huidige plan van aanpak waarvan nauwelijks 
toegevoegde waarde wordt ervaren. Op basis van de inzichten uit 2021 start in 2022 een pilot. 
Het trajectplan is een handzame samenvatting van het hele werktraject met een focus op het 
eerstvolgende te bereiken doel en de bijbehorende afspraken. Het trajectplan is van de 
kandidaat, de trajectbegeleider voert regie en ondersteunt waar nodig.  

• Instrumentencatalogus: De gemiddelde trajectbegeleider kent of gebruikt zo’n acht 
instrumenten. Daarnaast is er ook nog een aantal instrumenten dat nauwelijks gebruikt wordt 
of onder de aandacht is van een trajectbegeleider. De introductie van een digitale 
instrumentencatalogus brengt orde. 

• Preferent proces Loonkostensubsidie: Voortgekomen uit het breed offensief en als pilot bij 
enkele gemeenten gestart. Na doorontwikkeling ook door ons in 2021 geïmplementeerd. 
Werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen worden beter geïnformeerd en verder 
ontzorgd.     

Aantal uitgevoerde loonwaardemetingen

2016 10

2017 41

2018 87

2019 106

2020 92

2021 108



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  14 

 
Regionaal mobiliteitsteam (RMT) 
Uit het aanvullend pakket crisisdienstverlening zijn onder andere de regionale mobiliteitsteams 
voortgekomen. De dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit extra begeleiding, loopbaanadvies of 
(om)scholing. Alle werkenden en werkzoekenden met of zonder uitkering kunnen hier terecht voor 
hulp bij behoud of vinden van een baan. Baanbrekers is in 2021 bij 8 cases betrokken geweest. In 2 
gevallen heeft Baanbrekers het RMT gevraagd om aanvullende dienstverlening in te zetten en in 6 
gevallen is Baanbrekers benaderd om aanvullende dienstverlening in te zetten. In 4 gevallen heeft 
Baanbrekers extra dienstverlening ingezet zodat een doorval naar bijstand werd voorkomen. De 
kosten daarvan worden volledig door het RMT vergoed.  
 
Wet inburgering 
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Vanaf die datum zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de inburgering van hun nieuwkomers. De gemeenten Heusden en Waalwijk 
beleggen de werkzaamheden hiervoor bij Baanbrekers. Gemeente Loon op Zand heeft ervoor gekozen 
zelf de regie op de inburgering te voeren en de uitvoering hiervan niet bij Baanbrekers te beleggen. 
Baanbrekers zal voor Loon op Zand wel de verplichte financiële ontzorging van de nieuwkomers op 
zich nemen (vanuit de uitkering doorbetalen van huur, energiekosten en ziektekostenverzekering).  

Verdere uitwerking en afstemming tussen Heusden, Waalwijk en Baanbrekers was eind 2021 in een 
vergevorderd stadium. In het eerste kwartaal 2022 worden de laatste puntjes op de i gezet. De start 
zal zijn per maart 2022 daar de Taalaanbieder pas eind 2021 bekend was. Samen met deze partij 
ontwikkelen we in het eerste kwartaal van 2022 het traject door. Tot de invoering van de Wet 
Inburgering begeleiden wij nieuwkomers in de zogenaamde ‘ondertussen’- groep. Deze begeleiding 
borduurt voort op het reeds afgeronde HOB-project (Huis, Opleiding, Baan) en sorteert voor op de Wet 
Inburgering. 
 
Regionale werkgeversdienstverlening 
Baanbrekers werkt op gebied van werkgeversdienstverlening samen met UWV, gemeenten, Diamant 
groep en het Leerwerkloket in het kader van regionale werkgeversdienstverlening. Dit heeft 
geresulteerd in regionaal afgestemde verzamelverordening en beleidsregels, een regionale 
instrumentencatalogus werkgeversdienstverlening en actieve deelname aan regioprojecten. Wij 
onderschrijven het doel ‘ontzorgen van werkgevers door regionale werkgeversdienstverlening’ en zijn 
partner van Werkgeversservicepunt Midden-Brabant (WSP). Met de Langstraatgemeenten hebben we 
eind 2020 het volgende afgesproken. “We organiseren de dienstverlening bij Baanbrekers, tenzij het 
regionaal efficiënter kan, meer kwaliteit oplevert, of door wetgeving zo bepaald is.”  
 
Bundeling middelen 
Evaluatie 
Onderdeel van de regionale werkgeversdienstverlening is de begin 2020 gestarte pilot Bundeling 
Middelen. De pilot beoogt een deel van de participatiemiddelen te bundelen in een regionaal budget, 
met het volgende doel: 

• Kandidaten hebben (meer) gelijke kansen op een plaatsing  
• We ontzorgen werkgevers  
• We faciliteren de uitvoering  

Eind 2021 is door de Langstraatgemeenten gevraagd om een eindevaluatie. Deze is voorzien voor begin 
2022. Op het moment van schrijven worden gesprekken gevoerd met het MT-WSP en de gemeente 
Tilburg over de bevindingen van Baanbrekers. De pilot Bundeling Middelen ziet Baanbrekers als een 
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middel om dit doel te bereiken. Tot op heden ervaart Baanbrekers dat de schaalgrootte van de 
Langstraat in veel opzichten effectiever is dan de schaal van de arbeidsmarktregio. Met Bundeling 
Middelen zijn er tot op heden niet meer plaatsingen of kansen op plaatsingen gerealiseerd. Daarbij 
komt dat de registratielast enorm is toegenomen, wat leidt tot hoge handlingskosten. De beoogde 
voordelen van Bundeling Middelen worden niet door Baanbrekers ervaren, terwijl er wel een aantal 
nadelen worden ervaren. Baanbrekers is van mening dat het doel eenvoudiger bereikt wordt met 
subregionale sturing op target, middelen en formatie, in combinatie met regionale afstemming over 
de werkwijze. 
 
Inleg 2021 
Baanbrekers draagt namens de gemeenten financieel bij aan Bundeling Middelen. In de begroting 2021 
is € 50.000 opgenomen voor bundeling middelen. Eind december is door de gemeente Tilburg een 
factuur gestuurd voor een bedrag van afgerond € 60.000, met daarin de definitieve afrekening over 
2020 en het berekend voorschot voor 2021. 
 
 
Lasten en baten 

 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten 4.360 4.393 4.515 3.749

Baten 776 990 990 1.052

Saldo van lasten en baten -3.584 -3.403 -3.525 -2.697

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie
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2.1.2 Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur 

Ambities en ontwikkelingen 
De leerwerkstructuur wordt gevormd door de product-marktcombinaties (PMC’s) van het voormalige 
Werkbedrijf, de Werkpool vanuit het voormalige Re-integratie & Participatie en de bedrijfsactiviteiten 
van WML Facilitair. Per 1 juli 2021 zijn deze onderdelen samengevoegd tot het nieuwe 
organisatieonderdeel Leren & Werken. Leren & Werken ondersteunt het IDU-proces door het bieden 
van een leerwerkaanbod aan de doelgroep Participatiewet én de doelgroep Wsw. Daarnaast biedt 
Leren & Werken een vangnet voor werk aan Wsw-medewerkers en aan medewerkers Beschut Werk 
voor wie een werkplek bij Baanbrekers de meeste reguliere, duurzame en passende werkplek is. Dit 
vangnet wordt ook ingezet voor de doelgroepen uit het IDU-proces voor wie, als gevolg van 
tegenvallende economische omstandigheden, tijdelijk geen plek is op de arbeidsmarkt. De activiteiten 
van WML Facilitair zijn georganiseerd in een besloten vennootschap en worden daarom niet nader 
beschreven in het jaarverslag van Baanbrekers. 
 
Ontwikkelingen Leren & Werken 
In 2021 is door de coronamaatregelen opnieuw veel gevraagd van onze medewerkers. Ondanks de 
contactbeperkende maatregelen zijn de activiteiten binnen Leren & Werken zo goed als mogelijk 
doorgegaan. 2021 was het eerste jaar zonder de activiteiten van de cleanroom en de wasserij. Het 
aanbod van Leren & Werken is door deze wijzigingen, in lijn met de in-bewegingkoers, afgestemd op 
de mogelijkheden van de kandidaten en op de kansen op duurzame uitstroom. Hierdoor merken we 
steeds meer de effecten van onze koers. Enerzijds doordat we er continu naar streven dat 
medewerkers zo regulier als mogelijk worden ingezet en daardoor de kwalitatieve en kwantitatieve 
capaciteiten binnen de interne leerwerkstructuur afnemen. Anderzijds merken we ook dat de 
capaciteiten afnemen doordat de doelgroep verouderd en dus minder productief is. 
In 2021 bouwden we verder aan de transitie van een sociaal werkbedrijf naar een mens-ontwikkel-
bedrijf waarbinnen de ontwikkeling van de mens voorop staat en we de best mogelijke bijdrage leveren 
aan een inclusieve arbeidsmarkt. Voor de groep medewerkers die niet meer in staat is een volgende 
stap te maken of voor wie de huidige werkplek de meest passende werkplek is, meet Baanbrekers 
voortaan op een methodische wijze middels Dariuz PRO-Werk de werktevredenheid en de 
werkprestatie. Alle leidinggevenden zijn inmiddels getraind in het gebruik van de methodiek. Zo zijn 
de ontwikkelmogelijkheden van SW-medewerkers goed in beeld en worden hun capaciteiten optimaal 
benut. Vanaf het najaar zijn er stappen gezet om naar aanleiding van de nieuwe hoofdstructuur ook 
de afdeling Leren & Werken opnieuw in te richten. Hier zal in 2022 verder een vervolg aan gegeven 
worden middels uitwerking van de fijnstructuur. 
Vanaf 1 juli is de Cao ‘Aan de slag’ van kracht. Daarmee krijgen kandidaten die nieuw bij ons instromen 
vanuit de Participatiewet en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, een 
volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket en bijpassende ontwikkelmogelijkheden aangeboden. 
 
Bedrijfsmatige aspecten 
Het grootste deel van de voormalig cleanroom – en wasserijmedewerkers is na de sluiting in 2020 aan 
het werk gegaan binnen de PMC Verpakken & Assemblage. Dat betekende wel dat er door het team 
marktbewerking meer werk binnen gehaald moest worden. Vanaf de zomerperiode tot eind oktober 
is een bijzondere opdracht binnen Verpakken & Assemblage uitgevoerd, namelijk het verpakken van 
chocolaatjes, waaraan circa 30 medewerkers hebben gewerkt. Daarnaast fungeerde de PMC als 
tijdelijke werkplek voor medewerkers van andere PMC’s die vanwege de gevolgen van de coronacrisis 
niet ingezet konden worden op hun eigen werkplek. Hierbij is te allen tijde aandacht geweest voor een 
veilige werkomgeving met inachtneming van de 1,5 meter afstand.  
 
Voor ons kringloopbedrijf Twiddus heeft de verzwaarde lockdown en meerdere sluitingen van de 
winkel grote gevolgen gehad op het aanbod van werk en de omzet. Met aangepaste openingstijden en 



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  17 

maximeren van het aantal bezoekers is de bedrijfsvoering gedurende 2021 zo goed mogelijk op gang 
gehouden.  
 
Bij Broikes heeft de afname van het werkaanbod door de coronacrisis ertoe geleid dat veel 
medewerkers met urgentie begeleid zijn naar andere werkplekken. Daar waar mogelijk extern en voor 
de medewerkers uit het vangnet op andere plekken binnen onze organisatie. Voor Broikes blijven we 
de mogelijkheden bekijken om de dienstverlening aan te passen waarbinnen ontwikkeling van de 
medewerker centraal staat. 
  
Leerwerkomvang doelgroepen: Wsw, Beschut Werk en doorstroombanen 
Wsw 
Het aantal medewerkers in de interne leerwerkstructuur met een SW-indicatie bedroeg gedurende 
2021 gemiddeld 181. Het aantal medewerkers dat via de Werkpool extern aan de slag was met een 
SW-indicatie bedroeg in 2021 gemiddeld 133. Het aantal Wsw-medewerkers dat intern aan de slag is, 
bestaat steeds meer uit medewerkers voor wie een werkplek bij Baanbrekers de meest reguliere, 
duurzame en passende werkplek is. De terugloop in het totaal aantal Wsw-medewerkers wordt 
veroorzaakt door natuurlijk verloop en het feit dat de instroom in de Wsw vanaf 2015 is dichtgezet. 
 
Participatiewet (Banenafspraak en Beschut Werk) 
Het aantal medewerkers in de interne leerwerkstructuur met een indicatie Beschut Werk bedroeg 
gedurende 2021 gemiddeld 18. Het aantal medewerkers dat via de Werkpool extern aan de slag was 
met een indicatie Beschut Werk bedroeg in 2021 gemiddeld 7. Ten opzichte van een jaar geleden is 
sprake van een stijging van 7 voor de totale leerwerkstructuur. Dit ligt in lijn met de landelijke 
ontwikkeling qua groei van deze nieuwe doelgroep. Instroom is er wel degelijk, maar niet in de omvang 
zoals in een eerder stadium werd verwacht. Het Werkbedrijf organiseert in het kader van het IDU-
proces ook doorstroombanen. Gemiddeld in 2021 zijn er 8 van dit soort werkplekken voor kandidaten 
met een indicatie Banenafspraak gerealiseerd en bij de Werkpool nog eens 24. Ten opzichte van vorig 
jaar is sprake van een kleine daling. Dit komt vooral doordat kandidaten in de huidige arbeidsmarkt 
ook vaak zonder tussenkomst van Baanbrekers bij een externe werkgever aan de slag kunnen. 
 

 
 
Lasten en baten 

  

Ontwikkeling doelgroepen in de leerwerkstructuur

Doelgroep

Afdeling

Werkpool 133 (125) 118,3 (110,8) 24 (26) 20,7 (22,2) 7 (4) 6,7 (3,5) 164 (155) 145,7 (136,4)

Verpakken & Assemblage 94 (76) 73,2 (59,2) 3 (2) 2,0 (1,4) 12 (7) 7,9 (4,0) 109 (85) 83,1 (64,6)

Twiddus 74 (67) 57,6 (52,1) 3 (1) 2,2 (1,0) 5 (3) 2,9 (1,9) 82 (71) 62,7 (55,1)

Broikes & kantine 13 (14) 9,9 (11,1) 2 (1) 1,3 (1,4) 1 (0) 0,8 (0,0) 16 (15) 12,0 (12,5)

Cleanroom 0 (37) 0,0 (27,2) 0 (2) 0,0 (1,8) 0 (2) 0,0 (1,4) 0 (41) 0,0 (30,4)

Wasserij 0 (12) 0,0 (10,1) 0 (2) 0,0 (2,1) 0 (0) 0,0 (0,1) 0 (14) 0,0 (12,3)

Totaal 314 (331) 259,1 (270,6) 32 (34) 26,2 (29,9) 25 (16) 18,3 (10,9) 371 (381) 303,6 (311,3)

fte Aantal fte

* Gemiddelde bezetting 2021  (2020 )

Wsw Participatiewet Totaal
Banenafspraak Beschut Werk

Aantal fte Aantal fte Aantal

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten 12.595 11.970 11.992 12.465

Baten 12.911 11.740 11.939 13.268

Saldo van lasten en baten 317 -230 -53 803

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur
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2.1.3 Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning 

Ambities 
Inkomensondersteuning verstrekt een (tijdelijk) inkomen in de vorm van een uitkering en toetst of de 
hoogte van die uitkering passend is. Naast het correct verstrekken van uitkeringen willen we er ook 
voor zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van de cliënt. Eind 
2019 is derhalve het traject integrale ketenbenadering hoog op de agenda gekomen. We beoordelen 
een aanvraag van een uitkering vanuit de wettelijke kaders én met een bredere blik,  om onbedoelde 
en ongewenste effecten op andere terreinen te voorkomen. Dat doen we ook bij verlaging of 
terugvordering van de uitkering. We vervullen voor de gemeenten een signaalfunctie. We zijn er naar 
op weg om uitkeringsgerechtigden te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden: menselijk, 
met gezond vertrouwen, met simpele en duidelijke communicatie, passend bij de mogelijkheden, maar 
ook passend binnen de wettelijke kaders. 
 
Bij het opstellen van de kaderbrief en begroting voor 2021 zijn de volgende ambities en doelstellingen 
benoemd.  

• De dienstverlening afstemmen op de cliënt 

• De dienstverlening efficiënter maken door digitalisering  

• De dienstverlening verbeteren door betere samenwerking met het sociaal domein  
 
BUIG - uitkeringen 
Ook in 2021 heeft corona de maatschappij en daarmee ook onze organisatie behoorlijk op de proef 
gesteld. Het kabinet heeft met het steunpakket de economische klap voor bedrijven, ondernemers en 
werkenden als gevolg van de coronacrisis opgevangen. Met succes: bedrijvigheid, banen en inkomens 
bleven grotendeels behouden. Dat zien we ook terug in het uitkeringsbestand. Het bestand heeft het 
hele jaar een stabiel niveau gehad en bedraagt per 31 december 2021 1.440 uitkeringsgerechtigden. 
Dat is bijna gelijk aan het aantal van 1.444 per ultimo 2020.  
 
Een nagenoeg gelijkblijvend bestand zegt niets over de samenstelling. Er is wel degelijk beweging. De 
instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden bedroeg 436 in 2021 en de uitstroom was 440. Het 
daadwerkelijk gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden van 1.435 is ruim onder de eerdere prognoses 
gebleven.  
 

 

Gemeente                                               

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

Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

31-12-2020 507 220 717 1.444

Instroom 42 24 72 138

Uitstroom 54 27 75 156

30-04-2021 495 217 714 1.426

Instroom 51 31 67 149

Uitstroom 55 21 67 143

31-08-2021 491 227 714 1.432

Instroom 56 17 76 149

Uitstroom 49 14 78 141

31-12-2021 498 230 712 1.440

Instroom 2021 149 72 215 436

Uitstroom 2021 158 62 220 440

Weekgemiddelde 2021 497 223 715 1.435

Weekgemiddelde 2020 501 224 717 1.442
Bron: Werap - 2021

Ontwikkeling uitkeringsbestand 2021 per gemeente
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Voor Baanbrekers was 2021 op het gebied van inkomensondersteuning een uitdagend jaar. Naast de 
extra dienstverlening in het kader van de tijdelijke steunpakketten was sprake van een hoog 
personeelsverloop. Bovenstaande maakt dat een aantal projecten en verbetertrajecten helaas niet 
(volledig) opgepakt konden worden / vertraagd zijn. Onze prioriteit lag bij het op orde houden en 
krijgen van de basis en het beoordelen van uitkeringsaanvragen van onze (kwetsbare) inwoners. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  
In de loop van 2021 werden steeds meer maatregelen in de bestrijding tegen corona losgelaten. De 
samenleving ging steeds meer open. Dit betekende dat per 1 oktober 2021 alle coronasteun is gestopt. 
Daarmee kwam er voor Baanbrekers een einde aan de uitkeringsverstrekking. In onderstaande tabel 
is een uitsplitsing gemaakt van alle aanvragen die in 2021 zijn ingediend. Er zijn in totaal in 2021 741 
aanvragen voor Tozo levensonderhoud en 44 aanvragen voor Tozo bedrijfskapitaal ontvangen. 
Daarnaast werden 64 aanvragen voor TONK ontvangen.  
 
In de volgende tabel is te zien dat er op 918 
aanvragen een besluit is genomen in 2021. 
Voor de besluiten op Tozo is tevens weer 
een genormeerde uitvoeringsvergoeding 
ontvangen. 
 
Ondanks het stoppen van deze regelingen 
per 1 oktober zijn er nog afrondende 
werkzaamheden uit te voeren (die ook 
doorlopen in 2022). Denk hierbij onder 
andere aan invordering & verhaal en bezwaar & beroep. Vanaf 1 oktober is het aan gemeenten om 
huishoudens in financiële nood te ondersteunen vanuit het gebruikelijke instrumentarium. Dit gebeurt 
onder andere via de bijzondere bijstand. 
 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)  
Het stopzetten van de Tozo regeling zorgde ervoor dat vanaf 1 oktober 2021 de bijstand aan 
zelfstandigen uitsluitend nog werd verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004.  
 
Om de overgang voor de uitvoering bij de gemeenten behapbaar te maken, en zelfstandige 
ondernemers die dat nodig hebben tijdig inkomensondersteuning te kunnen bieden, besloot het 
kabinet het Bbz gedurende het vierde kwartaal van 2021 op drie punten te vereenvoudigen. Deze 
overgang vroeg extra inzet van Baanbrekers. In 2021 zijn in dit kader 26 aanvragen ontvangen. 
 
  

Tozo 2021 Aanvragen Besluiten 

Noodpakket LO Tozo 1 1 1 

Noodpakket LO Tozo 2 - - 

Noodpakket LO Tozo 3 186 268 

Noodpakket LO Tozo 4 338 327 

Noodpakket LO Tozo 5 216 212 

Noodpakket KAP Zelfstandig 44 48 

TONK 64 62 
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Bijzondere bijstand 
Bijzondere bijstand kan worden verstrekt indien sprake is van: uit bijzondere omstandigheden 
voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan, waarbij iemand niet beschikt over de middelen 
die nodig zijn om in deze kosten te voorzien. De uitvoering van bijzondere bijstand wordt door 
Baanbrekers verricht met inachtneming van wettelijke regelgeving en afgeleide beleidsregels. In 2021 
zijn de beleidsregels tijdelijk verruimd voor uitvoering van TONK.  In paragraaf 4.3 is een nadere 
specificatie van de kosten bijzondere bijstand naar gemeenten opgenomen. 
 

 
 
Tijdens de coronapandemie is er minder gedaan aan de promotie van de gemeentepolis, een 
collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Dit vertaalt zich terug het aantal 
deelnemers, zoals hieronder is weergeven. Daarnaast zijn er door her-onderzoeken in 2020 ook 
deelnemers afgemeld per 1 januari 2021.  
 
Deelname gemeentepolis 

 2019 2020 2021 

Aantal deelnemers 3.379 3.379 3.302 

 
 
Integrale Ketenbenadering  
Het implementatietraject Integrale Ketenbenadering is succesvol geweest. Deze benadering draagt bij 
aan de ambities de dienstverlening afstemmen op de cliënt  en de dienstverlening verbeteren door 
betere samenwerking met het sociaal domein. 
 
We hebben geconcludeerd dat de voortzetting hiervan om structurele aandacht vraagt bij het 
verkorten en behouden van de onderlinge lijntjes. Daarom is besloten de projectmatige insteek om te 
zetten in structurele inbedding. De regie hiervoor is overgedragen aan Baanbrekers. 
 
Naar aanleiding van het traject zijn de volgende uitgangspunten toegevoegd aan onze ambities: 

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

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

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

• Kennis hebben van elkaars werkveld en expertise  

• Gezamenlijk plan van aanpak op basis van een brede intake 

• De bedoeling is leidend in plaats van protocollen en regels  

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

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Heusden 810                          915                          896                          883                          

Loon op Zand 410                          435                          437                          408                          

Waalwijk 1.130                       1.300                       1.310                       1.203                       

Totaal lasten 2.350                       2.650                       2.644                       2.494                       

Toelichting: Bijzondere bijstand
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Met een flinke vertraging als gevolg van de contact beperkende maatregelen zijn wij sinds 2020 
stapsgewijs de dienstverlening aan deze uitgangspunten aan het toetsen en aanpassen. Dit zal volgens 
planning doorlopen in 2022. 
 
Verder leverden onderstaande clusters een aanzienlijke bijdrage in 2021 aan de drie aan het begin van 
deze paragraaf vermeld ambities. 
 
Cluster Warme Intake 

• Quickscan: Vastgesteld is dat de bedoeling van de brede scope van intake voldoende in de 
bestaande werkwijzen is geborgd.  

• De intakevragenlijst die Baanbrekers standaard verstuurde is geschrapt (i.v.m. inefficiency en 
overvragen van de cliënt). 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning door gemeentes kenbaar maken: verhelderen hoe dit in 
beeld wordt gebracht bij nieuwe en bestaande cliënten van Baanbrekers. 

 
Cluster Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Focus van dit ‘cluster’ lag op het opzetten en werkend krijgen van structurele onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor gemeente Loon op Zand (andere gemeentes hadden dit al ingeregeld) en het 
informeren en meenemen van Baanbrekers in de praktische afspraken en ‘routering’ van cliënten. 
Deze verbetering is geïmplementeerd bij Loon op Zand en praktische details zijn afgestemd met 
Baanbrekers. 
 
Cluster Regie & Signaleringen 
Verbeterpunten t.a.v. het verlopen van de aanvultermijn / signalering problematiek aanleveren 
gegevens zijn met elkaar besproken. Door het proactief aanbieden van onafhankelijke 
cliëntondersteuning worden cliënten voldoende ondersteund om een afwijzing / buiten behandeling 
stelling van een aanvraag te voorkomen. 
 
Cluster Verbinding 
Er zijn verbindende bijeenkomsten in kleine groepjes (Baanbrekers met elke gemeente apart) 
georganiseerd. De eerste ervaringen zijn positief en de wens is om dit frequent te doen in een fysieke 
setting, waarbij het ook als platform wordt gebruikt voor specifieke inhoudelijke 
onderwerpen/ontwikkelingen en nieuwe verbeterideeën.  
 
Cluster aanscherping procedures Baanbrekers  
De verbeterpunten die geadresseerd zijn onder de noemer “aanscherping procedures Baanbrekers” 
hadden geen directe betrekking op de samenwerking met de gemeente(s). Het betreft onder andere 
het verbeteren van de (leesbaarheid van) correspondentie, de ingangsdatum van een uitkering en het 
vervroegen van het maandelijkse betaalmoment. Door alle personele perikelen is dit helaas nog niet 
allemaal van de grond gekomen. 
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Bezwaar, beroep en klachten  
Klachten 
Onderstaand overzicht laat zien dat het aantal klachten iets lager ligt ten opzichte met voorgaand jaar. 
 
Bezwaren, voorlopige voorzieningen en (hogere) beroepen 
Over heel 2021 is 45% minder bezwaren ontvangen (2020: 213 stuks). Ten aanzien van het aantal 
voorlopige voorzieningen en (hogere) beroepen is ook sprake van een daling ten opzichte van 
voorgaand jaar. Eind 2021 is de capaciteit van het aantal zittingen een uitdaging geweest waardoor 
behandeling van de bezwaren langer duurde. Daarom hebben we als noodoplossing extra 
hoorzittingen ingepland eind 2021. 
 
Bezwaren Tozo 
Voor Tozo hebben we in 2021 in totaal 12 bezwaarschriften ontvangen. In 2021 zijn 23 bezwaren 
afgehandeld (incl. overloop uit 2020) waarvan 4 bezwaren gegrond waren. De overige bezwaren waren 
ongegrond, niet ontvankelijk of zijn ingetrokken. 
 

 
 
 
Lasten en baten 

 

                              Periode  

Soort

jan - apr 

2021

mei - aug 

2021

sep - dec 

2021

2021 in % 2020 in %

binnengekomen 11 3 0 14 100% 19 100%

Totaal afgehandeld 3 8 3 14 100% 8 100%

- na  mediation opgelost 3 4 2 9 64% 5 63%

- aanbod meditation -> geen reactie 0 1 0 1 7% 3 38%

- gegrond 0 2 1 3 21% 0 0%

- ongegrond 0 0 0 0 0% 0 0%

- ingetrokken 0 1 0 1 7% 0 0%

binnengekomen 61 57 0 118 100% 213 100%

Totaal afgehandeld 45 61 50 156 100% 165 100%

- gegrond 8 4 6 18 12% 20 12%

- gedeeltel i jk gegrond 9 8 8 25 16% 10 6%

- ongegrond 16 28 25 69 44% 97 59%

- niet ontvankel i jk 3 8 3 14 9% 28 17%

- ingetrokken 9 13 8 30 19% 10 6%

binnengekomen 5 7 0 12 100% 60 100%

Totaal afgehandeld 10 10 3 23 100% 43 100%

- gegrond 3 1 0 4 17% 6 14%

- gedeeltel i jk gegrond 2 2 0 4 17% 4 9%

- ongegrond 5 3 2 10 43% 15 35%

- niet ontvankel i jk 0 2 0 2 9% 7 16%

- ingetrokken 0 2 1 3 13% 11 26%

binnengekomen 3 0 0 3 100% 7 100%

Totaal afgehandeld 3 2 1 6 100% 5 100%

- ingetrokken 3 2 0 5 83% 3 60%

- afgewezen 0 0 1 1 17% 1 20%

- niet ontvankel i jk 0 0 0 0 0% 1 20%

binnengekomen 13 8 0 21 100% 37 100%

Totaal afgehandeld 5 12 3 20 100% 20 100%

- (gedeeltel i jk) gegrond 0 1 0 1 5% 1 5%

- ongegrond 0 3 1 4 20% 16 80%

- ingetrokken 2 3 2 7 35% 2 10%

- niet ontvankel i jk 3 5 0 8 40% 1 5%

Klachten

Bezwaren

Voorlopige voorzieningen

(Hogere) beroepen

Bezwaren Tozo

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten 26.649 31.360 31.336 36.749

Baten 29.490 33.259 33.592 41.249

Saldo van lasten en baten 2.841 1.898 2.256 4.500

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning
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2.1.4 Gemeentelijke bijdragen 

 
Het nettoresultaat over het boekjaar 2021 dient overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling 
gemaakte afspraken in 2022 te worden afgerekend met de deelnemende gemeenten.  
 
Aan het algemeen bestuur zal echter worden voorgesteld het resultaat van de jaarrekening ten laste 
van de algemene reserve te brengen. 
 
Voor de definitieve gemeentelijke bijdragen 2021 betekent dit per gemeente het volgende: 
 

 
 
Voor de bepaling van gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van onderstaande definitieve 
inwoneraantallen per 1 januari 2021: 
 

 
 
Rekening houdende met de reeds in rekening gebrachte voorschotten in verhouding tot de definitieve 
gemeentelijke bijdragen 2021 leidt dit tot de volgende afrekening per gemeente: 
 

 
 
De definitieve verdeling is berekend op de werkelijke aantallen inwoners per 1 januari 2021. De in 
rekening gebrachte voorschotten waren gebaseerd op de aantallen inwoners per 1 januari 2020. 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Begrote bi jdragen 6.910                        6.910                        6.910                        7.036                        

Resultaat jaarrekening 555                           -2.978                       

Totaal bijdrage voor bestemming 6.910                        6.910                        7.465                        4.059                        

Resultaatbestemming a lgemeen bestuur -555                          524                           

Totaal bijdrage na bestemming 6.910                        6.910                        6.910                        4.583                        

Heusden 2.646                        2.651                        2.651                        1.754                        

Loon op Zand 1.385                        1.384                        1.384                        919                           

Waalwi jk 2.878                        2.875                        2.875                        1.909                        

Totaal gemeentelijke bijdragen 6.910                        6.910                        6.910                        4.583                        

Toelichting: Gemeentel i jke bi jdragen 2021

Gemeente Inwoneraantal

Heusden 45.005                      

Loon op Zand 23.504                      

Waalwi jk 48.815                      

Totaal 117.324                    

Bedragen x € 1 Betaald voorschot Definitieve verdeling Nog te verrekenen

Heusden 2.645.453,00            2.650.652,00            5.199,00                   

Loon op Zand 1.385.590,00            1.384.311,00            -1.279,00                  

Waalwi jk 2.878.970,00            2.875.050,00            -3.920,00                  

Totaal 6.910.013,00            6.910.013,00            -                            

Afrekening gemeentelijke bijdragen 2021
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2.2 Paragrafen 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat in de begroting en rekening paragrafen 
worden opgenomen waarin de beleidslijnen en de beleidsrealisatie zijn vastgelegd met betrekking tot 
een aantal beheersmatige aspecten van de organisatie.  
 
In aanvulling op de balans en de staat van baten en lasten verhogen de paragrafen het inzicht in de 
financiële positie van Baanbrekers. Het BBV benoemt een zevental paragrafen. Voor onze organisatie 
zijn die niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

• 2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

• 2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

• 2.2.3 Financiering 

• 2.2.4 Verbonden partijen 

• 2.2.5 Bedrijfsvoering 
 
Voor Baanbrekers zijn de paragraaf grondbeleid en de paragraaf lokale heffingen niet van toepassing. 
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2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare en 
de gewenste weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. Bij de risico-inventarisatie is ook gekeken 
naar vergelijkbare organisaties om zo een beter beeld te krijgen van mogelijke risico’s.  
 
De omvang van het weerstandsvermogen is in 2021 bestuurlijk regelmatig onderwerp van discussie 
geweest. Naar aanleiding hiervan is met de provincie Noord-Brabant informeel overleg geweest. De 
conclusie van dit overleg is dat het aan het algemeen bestuur is om duidelijke normen op te stellen 
voor het gewenste weerstandsvermogen, en te bepalen of de te lopen risico’s acceptabel zijn. Bij het 
opstellen van de begroting 2023 zal dit verder worden uitgewerkt.  
 
Risico’s 
Een risico is een kans op het optreden van een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is 
voorzien in de (meerjaren)begroting. De risico’s worden opgenomen in de risicotabel, als 
onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten.  
 
Het weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 
daarvan vergt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 
benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 
 

weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 
             benodigde weerstandscapaciteit 

 
Voor Baanbrekers is deze ratio minder relevant dan voor bijvoorbeeld een gemeente. In de 
gemeenschappelijke regeling is immers opgenomen dat de deelnemende gemeenten garant staan 
voor het afdekken van eventuele tekorten. Dit impliceert dat Baanbrekers in beginsel niet zelf hoeft te 
beschikken over een buffer.  
 
Toch is het uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk een algemene reserve aan te houden. De 
algemene reserve fungeert als eerste buffer indien zich tijdens het begrotingsjaar tekorten voordoen. 
Door deze tekorten tussentijds ten laste van de AR te brengen worden gemeenten (en Baanbrekers) 
niet geconfronteerd met aanvullende tussentijdse bijdragen en daaruit voortvloeiende vertragende 
zienswijzeprocedures.  
 
Voor het weerstandsvermogen wordt in het algemeen een ratio van 0,8 tot 1,0 als matig bestempeld; 
een ratio boven 1,4 als ruim voldoende. Ook in het toezichtskader van de provincie worden de ratio’s 
zo gewaardeerd. Voor Baanbrekers zijn deze normen minder relevant, maar gelet op voorgaande is 
het wel van belang dat er een stabiele buffer aan weerstandscapaciteit is. De in de gemeenschappelijke 
regeling vastgelegde bovengrens van € 1,2 miljoen blijkt de afgelopen jaren goed te hebben voldaan. 
Voor de begroting 2023 zal deze ook weer als ijkpunt dienen om het benodigde weerstandvermogen 
te bepalen.   
 
Een belangrijk uitgangspunt is of er ten aanzien van de risicobeheersing een realistisch beeld is 
neergezet. Verder is een inschatting en beoordeling van het weerstandsvermogen vooral van belang 
bij het opstellen van een begroting. Bij de terugblik in de jaarrekening zijn de financiële effecten die 
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zich hebben voorgedaan van in het verleden voorziene risico’s immers vertaald in de realisatiecijfers. 
Met andere woorden: de nadelige effecten zijn reeds verwerkt in het jaarrekeningresultaat. 
 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt. Voorzieningen blijven buiten beschouwing omdat dit geen eigen vermogen 
is. Hoe groot de weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting maar ook van 
de bereidheid van het bestuur om deze risico’s te aanvaarden.  
 
Baanbrekers beschikt ultimo 2021 over de volgende reserves: 

• Algemene reserve 
Conform eerdere besluitvorming is de hoogte van de reserve gemaximeerd op € 1,2 miljoen.  

• Reserve herpositionering 
Aangezien deze reserve een specifieke bestemming heeft, is deze reserve niet inzetbaar voor 
de weerstandscapaciteit. 

• Reserve vakantiegeldverplichtingen 
Deze reserve heeft eveneens een specifieke bestemming, en is niet inzetbaar voor de 
weerstandscapaciteit. 

• Reserve herhuisvesting 
Ook deze tijdelijke reserve heeft een specifieke bestemming.  
 

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het ingeschatte maximum schadebedrag en de inschatting 
van de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op.  
Bij de jaarrekening zijn de risico’s opnieuw bezien en in onderstaande tabel opgenomen.  
 

Geïnventariseerde risico’s  

 Risico’s Maximale 

bedrag schade 

Kans op optreden 

risico 

Gewogen risico 

1 Macrobudget rijksmiddelen PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 30% 720.000 

6 Ontwikkeling loonkosten 690.000 25% 172.500 

7 Diverse risico’s herhuisvesting 5.735.000 Ca 16% (gemiddeld) 910.500 

 Totaal  € 9.825.000   € 2.303.000 
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Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1: < 

of gelijk 

10% 

Kans 2: >10% - 

30% 

Kans 3:> 30% - 

50% 

Kans 4: >50% - 

70% 

Kans 5: >70% - 

90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: > 0,5 mln - € 1,00 mln.  5 + 7    

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.    4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.   6    

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de jaarrekening per ultimo 2021 
€1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend. 

 
€ 1.200.000/ € 2.303.000 = 0,52 (2020: 0,86) 
 

Toelichting op de risico’s 
1. Macrobudget rijksmiddelen  
De verlaging van het macrobudget van de Wsw rijksvergoeding is gebaseerd op een verwachte 
uitstroom van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de daadwerkelijke uitstroom lager 
ligt dan rekenkundig is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de 
subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het 
financiële effect van dit risico drukt op de staat van baten en lasten. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. De afgelopen jaren ontwikkelde het aantal uitkeringsgerechtigden bij 
Baanbrekers zich gunstiger dan de landelijke trend, maar inmiddels is deze positieve tendens afgevlakt 
en zijn de financiële gevolgen zichtbaar in het resultaat op de BUIG. 
 
3. Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong 
In 2018 is door het algemeen bestuur van Baanbrekers besloten een voorziening te vormen voor het 
negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. Baanbrekers heeft deze voorziening getroffen voor de 
gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. tot en met het boekjaar 2021. Ook voor de jaren 2022 en 
verder is in de meerjarenraming rekening gehouden met jaarlijkse verliezen.  
 
4. Vergrijzing 
Door de vergrijzing van de werkpopulatie in Nederland, neemt ook het aantal ‘oudere’ Sw-
medewerkers bij Baanbrekers toe. Door een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage onder oudere 
medewerkers leidt dit tot hogere kosten en minder omzet. Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen 
over een periode van 5 jaar. 
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5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 30% 
van de omzet van de 10 grootste klanten (omzet: € 2,4 miljoen). 
 
6. Ontwikkeling loonkosten Wsw 
De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de Wsw 
rijksvergoeding. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 
jaar is dit bedrag € 690.000. 
 
7. Risico’s herhuisvesting 
In 2021 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen tot herhuisvesting. Een dergelijk groot 
project brengt ook extra financiële risico’s met zich mee. Door het bureau dat de herhuisvesting 
begeleidt, wordt in een uitgebreide risicomatrix een aantal risico’s benoemd dat betrekking heeft op 
de nieuwbouw. Naar de kennis per eind januari 2022 bedraagt de totale omvang van de risico’s 
€ 5.735.000 met een daarbij behorende gewogen risicopost van € 910.500. 
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Financiële kengetallen 
Het BBV vereist in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal financiële 
kengetallen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van de organisatie. 
 

Kengetal 2020  

Jaarrekening 

2021  

begroting 

2021 

Jaarrekening 

Netto schuldquote -/- 8,2 -/- 9,8 -/- 3,6 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 7,9 -/- 10,2 -/- 4,4 

Solvabiliteitsratio 27,1 % 21 % 9,3 % 

Structurele exploitatieruimte 4,0 % 0 %  -/- 2,4 % 

 
 
Netto schuldquote  
Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor: 

• de netto schuldquote; 

• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.  
 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto 
wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt 
uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties op reserves. Een negatief 
percentage geeft aan dat per saldo geen sprake is van een netto schuld, maar van een positief saldo. 
De grote afwijking van de schuldquote ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door het 
aantrekken van de lening voor de nieuwbouw. Die was in de begroting niet voorzien.  
 
Solvabiliteitsratio 
Solvabiliteit geeft aan hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. 
Het kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. De ratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger deze ratio, 
hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie. De ratio is aanzienlijk 
gewijzigd. De oorzaak is de toename van het totaal van de passiva als gevolg van de opgenomen lening.  
 
Structurele exploitatieruimte 
In dit kengetal komt tot uiting of Baanbrekers over voldoende structurele baten beschikt om de 
structurele lasten te dekken. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als een 
percentage van de totale baten (voor mutaties op reserves) van het betreffende jaar. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Een 
cijfer van rond de nul (tussen -0,4 en 0,4) betekent dat de structurele baten en lasten min of meer in 
evenwicht zijn. Bij een negatief percentage zijn de structurele baten ontoereikend om de structurele 
lasten te dekken.  
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen  

Eind 2019 zijn het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en de uitgevoerde EED (EED=Energy Efficiency 
Directive) samengebracht tot een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan). Om de uitvoering 
van dit plan te bekostigen is vanaf de begroting 2020 een onderhoudsvoorziening ingesteld. In 2020 
en 2021 is € 342.500 gestort in deze voorziening. De werkelijke planmatige onderhoudskosten worden 
direct ten laste van de voorziening gebracht. Het onderhoudsplan is opgesteld met een looptijd van 20 
jaar. 
 
In oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot herhuisvesting op de bestaande locatie. Een 
van de panden wordt gesloopt, en de overige gebouwen worden op termijn verkocht. Dit betekent dat 
het groot onderhoud zoals dat gepland was in het DMJOP niet meer doorgaat. Ook de opgenomen 
duurzaamheidsinvesteringen zijn komen te vervallen. Om die reden heeft het algemeen bestuur in 
december besloten de voorziening op te heffen. De jaarlijkse storting in de voorziening ad € 342.500 
valt daarmee in de komende jaren vrij. Dit bedrag wordt tot aan het moment van de oplevering van 
de nieuwbouw jaarlijks gestort in de reserve herhuisvesting. 
 
Bij de ingebruikname van de nieuwe huisvesting (voorjaar 2025) zal uiteraard een nieuw DMJOP 
opgesteld gaan worden. Vanaf 2026 zal daarvoor een nieuwe onderhoudsvoorziening worden 
gevormd. 
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de financieringsfunctie. Dit 
zijn alle activiteiten die te maken hebben met het aantrekken en beheren van financiële middelen. De 
paragraaf is verplicht bij de begroting en rekening en hangt samen met de Wet financiering decentrale 
overheden (Wet Fido). De uitvoering van de financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het 
beheer is risicomijdend en mede gericht op het voldoen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. Dit betekent dat Baanbrekers 
dagelijks het positieve tegoed boven het drempelbedrag moet overboeken naar een rekening bij de 
Rijksschatkist. Dit drempelbedrag bedroeg vanaf 1 januari 2021 € 382.000 en is per 1 juli 2021 
verhoogd naar € 1.019.000. In onderstaand overzicht is de over- of onderschrijding per kwartaal 
gepresenteerd. 
 

Bedragen x € 1.000 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Op dagbasis buiten ’s rijksschatkist gehouden 

middelen 

246 371 556 638 

Drempelbedrag 382 382 1.019 1.019 

Ruimte onder drempelbedrag 136 11 463 381 

Overschrijding van het drempelbedrag     

 
Voor de financiering hanteert Baanbrekers het Treasurystatuut, dat op 16 december 2019 door het 
algemeen bestuur is vastgesteld. Bij het opstellen van het statuut is rekening gehouden met de 
bepalingen van de wettelijke kaders (onder meer Wet Gemeenschappelijke regelingen, Wet Fido, 
Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling Financiering 
decentrale overheden). Verder moet Baanbrekers rekening houden met twee normen op het gebied 
van financiering: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 
 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de Wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor gemeen-
schappelijke regelingen is 8,2 % van het begrotingstotaal van de primitieve begroting. De kasgeldlimiet 
voor 2021 is berekend op € 4.179.000 (2020: € 4.275.000). 
 
In 2021 bedroegen de kwartaalgemiddelden: 
 

Kwartaal Gemiddelde 

Kwartaal 1 -/- 2.246.000 

Kwartaal 2 -/- 2.973.000 

Kwartaal 3 -/- 1.763.000 

Kwartaal 4 -/- 2.187.000 

 
Gedurende 2021 is de kasgeldlimiet niet overschreden.  
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Renterisiconorm 
De renterisiconorm is het maximumbedrag dat de organisatie jaarlijks aan renteherziening en aflossing 
van de langlopende schuld mag hebben. Voor Baanbrekers betekent het dat jaarlijks niet meer van 
20% van het begrotingstotaal mag worden afgelost op leningen. In 2021 is ruimschoots binnen de 
limiet gebleven. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Ultimo 2021 heeft Baanbrekers drie langlopende leningen. De per balansdatum resterende schuld is 
als volgt: 
 

Verstrekker Schuld ultimo 2021 Jaarlijks aflossing Rente 

BNG € 180.000 € 15.000 3,40 % 

BNG € 180.000 € 180.000 2,56 % 

BNG € 20.000.000 € 400.000 0,71 % 

 
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft Baanbrekers naast bovenstaande leningen een 
kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. 
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2.2.4 Verbonden partijen 

 
De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen geheel onder de invloed van 
(het bestuur van) Baanbrekers: 
 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties a) Ruelong B.V. 

3. Stichtingen en verenigingen b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

c) Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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a) Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
de taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zijnde de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong B.V. hanteert de handelsnaam ‘WML-Facilitair’. Ruelong B.V. exploiteert de 
bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Gedurende het jaar 2021 zijn gemiddeld 85,7 fte Wsw en 
12,8 fte P-wet via Baanbrekers bij Ruelong B.V. aan de slag geweest. Daarmee zijn niet alleen de 
financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming voor Baanbrekers groot. Daarnaast heeft 
Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf medewerkers in dienst.  
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Ruelong 

B.V. hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening-
courantverhouding. 

- Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een deel van de overhead van 
Baanbrekers doorberekend. 

- Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 
dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 
aan Ruelong B.V. en de ontvangen Wsw rijksvergoeding wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2021: €   855.000 negatief 

Einde boekjaar 2021: € 1.098.000 negatief 

Vreemd vermogen Begin boekjaar 2021: € 2.860.000 

Einde boekjaar 2021: € 2.050.000 

Financieel resultaat 2021: € 243.000 negatief 

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 

onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld niet meer terugbetaald 

wordt en ook de bijdrage aan de overheadkosten niet kan worden voldaan. 

Baanbrekers voorziet de verliezen van Ruelong B.V. door het vormen van een 

voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 

Beleidsvoornemens Nader uitwerken van het IDU-proces (fijnstructuur) en de bijdrage die Ruelong 

B.V. daaraan levert door het beschikbaar stellen van doorstroomplekken. 

Hiervoor worden diverse leer- en ontwikkellijnen ingezet. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Niet van toepassing 
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b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 
Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 
het bestuur van SBW. Van de stichting SBW worden afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 
 

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft regulier personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld 

aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 

Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekeningcourantverhouding. 
- SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 

salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 
bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2021: € 0 

Einde boekjaar 2021: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2021: € 0  

Financieel resultaat 2021: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door 

de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-

vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 

prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 

 

De organisatiekosten van de stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-

Brabant (SBW) en de loonkosten van het personeel in dienst bij SBW worden 

doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. 

Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 
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c) Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 
de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk.  
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Voor de stichting Fidant worden 
(afzonderlijke) jaarrekeningen opgemaakt.  

 

Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 

Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 

Fidant. 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening-
courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baan-
brekers. De salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en 
subsidies en bijdragen worden door stichting Fidant aan Baanbrekers 
doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin boekjaar 2021: € 0 

Einde boekjaar 2021: € 0 

Vreemd vermogen Einde boekjaar 2021: € 0 

Financieel resultaat 2021: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 

uit de doelgroep P-wet dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen 

vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig 

dat detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden 

waardoor de financiële prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te 

staan. 

 

De organisatiekosten van de stichting Fidant en de loonkosten van het personeel 

in dienst bij Fidant worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële 

resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 

het belang 

Geen wijzigingen 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

 
Algemeen 
Het primaire doel van Bedrijfsvoering & Control is de interne klant te adviseren en te ondersteunen in 
het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en efficiency voorop.  
 
Afronding evaluatie en akkoord besturen inzake de voorgestelde wijzigingen GR Baanbrekers 
Op 26 februari en 12 april 2021 hebben het dagelijks en algemeen bestuur van Baanbrekers de 
voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers akkoord bevonden. Dit 
onder het voorbehoud dat nog overlegd zou worden tussen de drie gemeenten over een nieuwe 
voorgestelde financiële verdeelsystematiek. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat in de vergadering 
van het dagelijks bestuur op 8 oktober 2021 duidelijk werd dat de bestaande financiële 
verdeelsystematiek, opgenomen in artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers, 
gehandhaafd wordt. De drie gemeenten waren niet unaniem voor de nieuwe financiële verdeelsleutel, 
terwijl dit een vereiste is voor de inwerkingtreding. 
 
Bovenstaande situatie heeft geleid tot een hernieuwde besluitvorming in de besturen van Baanbrekers 
op respectievelijk 3 en 13 december 2021. Zowel het dagelijks als het algemeen bestuur zijn in deze 
bestuursvergaderingen opnieuw akkoord gegaan met de eerdere voorgestelde wijzigingen en het 
handhaven van de bestaande financiële verdeelsystematiek in de Gemeenschappelijke Regeling 
Baanbrekers.  
 
De 13de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers is ter vaststelling voorgelegd aan de 
colleges en raden van de drie deelnemende gemeenten. De verwachting is dat de besluitvorming in de 
drie deelnemende gemeenten hierover zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2022. Na 
vaststelling door de drie gemeenten en bekendmaking van de Gemeenschappelijke Regeling zal deze 
in werking treden.  
 
Planning & Control / Financiën  
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening Baanbrekers” 
vastgesteld. Op dezelfde datum is de ‘‘Controleverordening Baanbrekers’’ vastgesteld. Het 
‘‘Controleprotocol rechtmatigheid” is in april 2021 vastgesteld. 
 
Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” is op 16 december 2019 vastgesteld en is in werking 
getreden per 1 januari 2020. Hiermee zijn duidelijke kaders gegeven voor de inrichting en het beheer 
van de financiële functie en de daarmee gepaard gaande planning- en controlcyclus, die ook in 2021 
leidend zijn geweest. 
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Interne beheersing 
De reguliere werkzaamheden van Interne beheersing bestaan uit het toetsen van de opzet, het bestaan 
en de werking van diverse processen op thema’s als informatieveiligheid, kwaliteit, arbo, milieu (KAM), 
informatiebeheer en de inrichting van de administratieve organisatie. Daarnaast wordt getoetst of 
Baanbrekers de PDCA-cyclus toepast.  
 
In november 2021 heeft een audit op informatiebeveiliging plaatsgevonden. Deze audit is afgesloten 
met een positief advies om het certificaat voor de ISO 27001 te verlengen. Omdat er tijdens de audit 
een aantal kleinere tekortkomingen (minors) is vastgesteld zal er in april 2022 een special audit 
plaatsvinden om de voortgang van de afwikkeling van de geconstateerde afwijkingen te beoordelen. 
Ook is de context- en stakeholdersanalyse in maart 2021 geactualiseerd. 
 
Geplande inspecties, controles en toezicht zijn in 2021 onverminderd doorgegaan. De uitvoering 
hiervan was veelal in digitale vorm door de nog steeds allesoverheersende pandemie. Nog steeds, of 
nog meer, wordt verwacht dat Baanbrekers, via onder andere het team interne beheersing, aantoont 
aan een aantal zaken te voldoen: 
 

• Zichtbare betrokkenheid tonen vanuit het management; 

• Het vanuit die betrokkenheid ter beschikking stellen van middelen, personeel en methodes 
om uitvoering te geven aan de visie en missie; 

• Het daadwerkelijk uitvoeren van taken (op een kwalitatieve effectieve en efficiënte wijze); 

• Controleren, monitoren en meten van de prestaties; 

• Analyseren van geconstateerde tekortkomingen, beoordelen van eventueel aanwezige 
risico’s, het nemen van doeltreffende maatregelen en dit vervolgens uitdragen door een 
betrokken management. 
 

Daarmee is de PDCA-cyclus rond. Waarbij sinds enkele jaren de tendens is dat het aantoonbaar moet 
zijn. ‘Al wat niet is vastgelegd, is niet gedaan.’  
 
Organisaties moeten niet alleen goed presteren, ze moeten ook aantonen dat ze het juiste doen. 
Daarnaast wordt van een bedrijf verwacht dat zij zorgdraagt voor het voortdurend verbeteren en 
veranderen van de organisatie. Dit komt niet alleen terug in externe audits maar het team interne 
beheersing toetst zelf ook of hieraan wordt voldaan. 
 
De aangekondigde wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording is opgeschoven naar het boekjaar 
2022. Baanbrekers heeft zich in 2021 hierop voorbereid. Het ambitieniveau is door het algemeen 
bestuur vastgesteld op niveau 1; In deze variant is de interne beheersing specifiek gericht op de 
rechtmatigheidsverantwoording. Dat betekent dat de interne controles zodanig systeem-of 
gegevensgericht gepland worden dat een gedegen onderbouwd oordeel over de rechtmatigheid kan 
worden gegeven. 
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Personeel en organisatie 
  
Onderzoek organisatiestructuur 
Eind 2020 is door een projectgroep een onderzoek gestart naar de hoofd- en fijnstructuur van de 

organisatie. Per 1 juli 2021 is een aantal wijzigingen met betrekking tot de hoofdstructuur 

doorgevoerd, daarbij is Bedrijfsvoering & Control gehandhaafd. De belangrijkste wijzigingen houden 

in dat het Werkbedrijf en WML Facilitair zijn samengevoegd tot één organisatieonderdeel Leren & 

Werken, onder aansturing van één manager en dat de afdeling Inkomensondersteuning (IO) en Re-

integratie & Participatie (R&P) zijn samengevoegd tot het organisatieonderdeel Re-integratie, 

Participatie & Inkomen en ook worden aangestuurd door één manager. Het kleinere en daardoor 

slagvaardiger managementteam bestaat nu uit 1 directeur met 3 managers.  

 

Na 1 juli 2021 is het onderzoek verder gegaan met de fijnstructuur; de inrichting van de 

organisatielagen onder de managementlaag. In de tweede helft van 2021 hebben diverse 

ontwerpsessies plaatsgevonden waarbij de 3 managers de regie hebben.  Om draagvlak te creëren 

worden hierbij zoveel mogelijk medewerkers uit de diverse teams betrokken, onder andere door 

middel van klankbordsessies. 

 

P&O heeft advies gegeven, zowel met betrekking tot de nieuwe hoofdstructuur, als over medewerkers 

die als gevolg van de organisatiewijzigingen als herplaatsingskandidaten aangemerkt werden. Van de 

30 niet-gesubsidieerde medewerkers die herplaatst moesten worden zijn in 2021 29 medewerkers 

herplaatst zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

Werving & Selectie 
In 2021 zijn we, in het bijzonder bij de afdeling Inkomensondersteuning, geconfronteerd met een hoog 
personeelsverloop. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Denk hierbij aan het 
doorgroeien van medewerkers naar een andere functie binnen Baanbrekers of het zich extern gaan 
oriënteren. Ook de groeiende vraag naar ervaren krachten heeft medewerkers ertoe gezet om ZZP’er 
te worden en daarmee Baanbrekers achter zich te laten.  
 
Tegelijkertijd ondervinden we de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt waardoor het lastig is om 
geschikte kandidaten te werven op de vacante functies. Afgelopen jaar is nog meer schaarste op de 
arbeidsmarkt ontstaan voor de functie van inkomensconsulent zoals we die bij Baanbrekers kennen. 
Ook ondervinden we hiervan de gevolgen bij de werving van personeel op andere specialistische 
vacante functies, bijvoorbeeld bij die van Chief Information Security Officer (CISO).  
 
HR-doelstellingen  
De HR-doelstellingen met speerpunten 2019 – 2023 zijn de volgende:  

• Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit/verbinding).  

• Duurzame inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier) 

 
Hierna volgt per HR-doelstelling een korte beschrijving van de grootste projecten of werkgroepen van 

2021. 
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Professionele Cultuur 

Het Goede Gesprek 
Begin 2021 is een onderzoek gestart om de verouderde HR-gesprekscyclus te evalueren met als doel 

te komen tot een gedragen middel om het goede gesprek te voeren tussen leidinggevende en 

medewerker. Eind 2021 is de nieuwe vorm met het nieuwe middel, het format reflectieverslag, 

akkoord bevonden door het MT. De grootste verandering is dat een verschuiving plaatsvindt van 

leidinggevende naar medewerker: De medewerker is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en 

vult zelf het reflectieverslag in en dit is de basis voor het Goede Gesprek tussen medewerker en 

leidinggevende. In 2022 volgt de implementatie van Het goede Gesprek onder andere door middel van 

trainingen voor alle medewerkers ter ondersteuning van deze nieuwe vorm (zoals feedback-training). 

 

Evaluatiegesprekken 

In 2021 is tweemaal een rapport opgeleverd aan het MT met de bevindingen van medewerkers die de 

organisatie hebben verlaten. Het betrof zowel bevindingen van niet-gesubsidieerde medewerkers als 

van medewerkers die in het kader van In- Door- en Uitstroom (IDU) bij Baanbrekers in dienst zijn 

geweest via een verloningsconstructie. De conclusies en adviezen ter verbetering zijn opgepakt in de 

lijn. 

 

Digitalisering 

In het kader van digitalisering zijn in 2021 grote stappen gezet. Onder andere door de introductie van 

de digitale handtekening via Validsign voor alle brieven en contracten die opgesteld worden door de 

personeelsadministratie. Ook zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het 

personeelsinformatiesysteem met de module e-HRM waarmee medewerkers en leidinggevenden 

online diverse HR-zaken met elkaar kunnen regelen. Per 1 januari 2022 is de eerste functionaliteit 

ingevoerd. 

 

Duurzame inzetbaarheid 
Hybride werken 

In 2021 is een visiedocument opgesteld over hybride werken na corona. De insteek is dat thuiswerken 

per medewerker verschillend is, afhankelijk van zowel de werk- als de thuissituatie. In 2021 zijn alle 

medewerkers met hun leidinggevende hierover in gesprek gegaan. De implementatie hybride werken 

bestond daarnaast ook uit een inventarisatie van de benodigde hardware onder de medewerkers die 

structureel hybride willen werken. Tevens is een Arbochecklist Hybride Werken ontwikkeld met 

handvatten voor de leidinggevende en de medewerker om te bepalen of de thuiswerkplek van de 

medewerkerker voldoet aan de eisen van de Arbowet. Hybride werken kan een goede bijdrage leveren 

aan de werk-privé balans van de medewerker en hiermee aan Duurzame Inzetbaarheid. 

 
Werkgeluk (MTO) 
Begin 2021 is P&O samen met ambassadeurs van diverse afdelingen uit de organisatie gestart met de 
werkgroep Werkgeluk. Een initiatief vanuit deze werkgroep is een onderzoek onder medewerkers door 
middel van de “Werkgelukwijzer”. De resultaten van dit onderzoek worden in 2022 gepresenteerd. 
 
BRAVO 

De werkgroep BRAVO (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning) heeft ook in 2021 weer 

meerdere malen onderwerpen die te maken hebben met vitaliteit onder de aandacht gebracht van de 

medewerkers. Dit deed zij via Bink, het sociaal intranet van Baanbrekers, met onder andere tips op het 

gebied van gezonde voeding, beweging en ontspanning. Tevens is de “Baanbrekers Beach” en het 
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“Winter chalet” geïntroduceerd ter bevordering van ontspanning en verbinding en is weer de gratis 

training “stoppen met roken” gegeven.   
 
Verzuim 
In 2021 is ieder kwartaal een memo opgeleverd aan het MT met betrekking tot de stand van zaken 
terugdringen verzuim en de bijbehorende acties die hiervoor zijn ingezet. In 2021 heeft daar waar 
nodig intensieve coaching plaats gevonden van leidinggevenden zowel op deskundigheid als op 
gedrag; het nemen van verantwoordelijkheid. De workshops voor medewerkers worden zodra dit 
mogelijk is weer opgepakt. 
 
Arbodienst 
In de zomer is de Europese aanbesteding met betrekking tot een nieuwe arbodienst afgerond waarna 
de tweede helft van 2021 in het teken stond van de overdracht van verzuimdossiers en 
informatieverstrekking naar de medewerkers van de organisatie. De nieuwe arbodienst heeft veel 
expertise op het gebied van preventie van verzuim en inzetbaarheidsvraagstukken. 
 
Communicatie 
Uitgangspunten 
In onze communicatie hanteerden we onder meer de volgende uitgangspunten: 

• We zetten de mens en zijn of haar talenten centraal; 

• We vertellen verhalen en communiceren over échte mensen en over échte situaties. Hierbij 
laten we relaties, medewerkers en kandidaten aan het woord; 

• We maken duidelijk dat inclusiviteit en meedoen gewoon normaal zijn; 

• We communiceren op een integrale manier vanuit Baanbrekers (Baanbrekers is dus altijd 
communicatief ‘in the lead’). 

 
Corona 
Hoewel we het allemaal anders hadden gewild, eiste corona ook in 2021 communicatief veel aandacht 
op. Behalve dat we veel aandacht besteedden aan de gevolgen van corona voor onze verschillende 
doelgroepen (denk hierbij aan Tozo en TONK), waren we het afgelopen jaar druk bezig met het delen 
van mooie mensverhalen. Dit waren stuk voor stuk successen die het verdienden om volop in de 
schijnwerpers te worden gezet. We belichtten vooral de stappen die onze medewerkers, kandidaten 
en talenten zetten. We brachten met andere woorden hun beweging en ontwikkeling binnen en buiten 
onze organisatie in beeld en belichtten onze successen die we – ondanks corona – boekten. 
 
Filmpjes 
De enige tijd geleden ingezette weg naar het vaker gebruik maken van filmpjes om onze doelgroepen 
te bereiken, beviel ons in 2021 goed. Zo maakten we – in verband met de coronamaatregelen – een 
soort van cultuurbindend nieuwsfilmpje voor medewerkers. Dit kwam beschikbaar via Bink. Verder 
kwamen we in 2021 met een introductiefilm voor nieuwe medewerkers en een filmpje over hoe te 
handelen als je arbeidsongeschikt bent. Het is ons voornemen om ook in 2022 nog vaker audiovisuele 
communicatiemiddelen (filmpjes, animaties, infographics en foto’s) in te zetten. 
 
Nieuws 
Ook in 2021 haalden we regelmatig het nieuws. Onderwerpen die door de journalistiek werden belicht 
waren onder meer onze bouwplannen, de gevolgen van corona voor onze organisatie, de hulp die wij 
aan onze cliënten bieden in het kader van corona, de boetes als sprake is van bijstandsfraude, het 
ophogen van de grens voor giften en de verdeling van de kosten van Baanbrekers over de drie 
gemeenten. 
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Communicatiemiddelen en digitalisering 
Ook in 2021 waren we bezig met het optimaliseren van onze bestaande communicatiemiddelen, met 
als doel om de betrokkenheid bij onze organisatie en haar doelen onder onze doelgroepen toe te laten 
nemen. Binden, boeien en betrekken zijn hierbij belangrijk uitgangspunten. Met deze werkzaamheden 
gaan we in 2022 verder. Dan willen we de nadruk leggen op het optimaliseren van onze online uitingen.  
 
Branding 

We zijn al een tijd bezig om één Baanbrekers te worden. Hiervoor hebben we in het verleden al flink 

wat stappen gezet. Alle bedrijfsmatige activiteiten van Baanbrekers zijn in 2021 in één 

organisatieonderdeel samengebracht (Leren & Werken). Dit wil tevens zeggen dat het tijd is om iets 

aan de branding van de organisatie te doen. In 2021 zijn we hiervoor bezig geweest met de 

voorbereidende werkzaamheden. Uitgangspunt is dat we alleen nog maar vanuit Baanbrekers 

communiceren als het gaat om catering, groen, schoonmaak, verpakken & assembleren en de 

Werkpool. Baanbrekers is dus ons bastionmerk. De dienstverlenende bedrijfsmatige activiteiten 

krijgen eigen submerknamen. Onze kringloopactiviteiten blijven een eigen merk houden: Twiddus. 

Wat betreft alle overige activiteiten (die niet onder onze bedrijfsmatige activiteiten vallen) 

communiceren we vanuit Baanbrekers. In 2022 gaan we de nieuwe branding uitrollen.  

Informatie en automatisering 
In het eerste kwartaal van 2021 zijn de servers van Baanbrekers vervangen en verhuisd naar een extern 
datacenter waar de gebouwcondities optimaal zijn. Om het thuiswerken beter te ondersteunen is MS-
teams beschikbaar gesteld. Alle werkplekken zijn voorzien van Windows 10. In het tweede kwartaal 
heeft de update plaatsgevonden van ons document-management-systeem, en zijn de nog 
openstaande zaken van de Windows 10 uitrol afgewerkt. In de tweede helft van het jaar is men bezig 
geweest met diverse kleinere projecten op netwerk technisch en applicatiegebied. 
 
Daarnaast is een projectgroep voor de upgrade van ons ERP-pakket Navision naar Business-Central 
opgestart met als doel per 1 januari 2022 over te gaan naar de nieuwste versie in de Cloud. Helaas 
hebben we later in het jaar alsnog moeten besluiten om de afronding van dit project met één jaar uit 
te stellen. Zorgvuldigheid staat voorop, en het blijkt dat we qua kwetsbaarheid met het kleine team 
key-users dat hiermee belast is, te veel risico liepen als we dit voor januari 2022 gerealiseerd wilden 
hebben. Ook had de leverancier moeite om het maatwerk op tijd te leveren. Dit project zal als een 
rode draad door 2022 lopen om de uitrol optimaal voor te bereiden. 
 
Om uitvoering te geven aan het nieuwe beleid rondom hybride werken is alle benodigde hardware 
besteld. Vanwege de problemen rondom de beschikbaarheid van chips, zal de uitrol van de hardware 
pas in 2022 plaatsvinden. Ook de levering van het nieuwe wifinetwerk die na de zomer gepland stond, 
is door leveringsproblemen vertraagd. Tenslotte is er een start gemaakt met de inrichting van het E-
HRM-systeem, wat in het eerste kwartaal 2022 verder afgerond zal worden.  
 
Informatieveiligheid is de rode draad bij automatisering. Ook dit jaar hebben we weer een aantal 
veiligheidsincidenten gehad. Denk hierbij aan de grote kwetsbaarheid in Microsoft Exchange (email) 
en LOG4J. Uit de recent uitgevoerde ISO 27001 audit is gebleken dat we onze processen goed op orde 
hebben, en wordt dit soort incidenten snel gedetecteerd en verholpen.  
 
Begin 2021 is besloten tot uitbreiding van het team automatisering om de kwaliteit van dienstverlening 
aan de interne organisatie op een hoger niveau te brengen en tevens toekomstbestendig te maken. 
De organisatie wordt steeds afhankelijker van ICT-systemen. Inmiddels is de helpdesk op niveau en 
voor applicatiebeheer staat de laatste vacature open. De laatste twee functies worden in het eerste 
halfjaar van 2022 ingevuld. 
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3. JAARREKENING 2021 

Hierna wordt in de jaarrekening via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten met 
toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het boekjaar 2021. 
 
De indeling van de jaarrekening 2021 is niet gewijzigd ten opzichte van 2020. De jaarrekening is in 
overeenstemming met de voorschriften uit het BBV. 
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3.1 Balans per 31 december 2021 

 
  

ACTIVA                                                                                                             bedragen x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa 2.552 4.198

Materiële vaste activa 2.354 3.818

Investeringen met een economisch nut

- Gronden en terreinen 959 1.025

- Bedri jfsgebouwen 1.024 2.471

- Vervoermiddelen 39 25

- Machines , apparaten en insta l laties 76 150

- Overige materiële vaste activa 257 146

Financiële vaste activa 198 380

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 18

Leningen aan:

- deelnemingen 0 167

- overige verbonden parti jen 180 195

Vlottende activa 28.428 20.499

Voorraden 13 12

Grond- en hulpstoffen 13 12

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 27.110 18.417

Vorderingen op openbare l ichamen 0 2

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met een rentetypische loopti jd korter dan één jaar 20.835 12.000

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instel l ingen 1.087 1.744

Overige vorderingen 5.077 4.511

Overige ui tzettingen 110 160

Liquide middelen 143 40

Kassa ldi 5 7

Banksaldi 138 33

Overlopende activa 1.161 2.031

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die 

ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel

- overige Nederlandse overheids l ichamen 337 1.101

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen

825 930

Totaal activa 30.980 24.697
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Lege regel invoegen 

 
  

PASSIVA                                                                                                           bedragen x €1.000 31-12-2021 31-12-2020

Vaste passiva 24.718 9.722

Eigen vermogen 2.892 6.694

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.247 2.516

Gereal iseerd resultaat -555 2.978

Voorzieningen 1.466 2.306

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20.360 722

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instel l ingen 20.360 722

Vlottende passiva 6.262 14.976

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.365 2.651

Overige schulden 2.365 2.651

Overlopende passiva 3.897 12.325

2.770 11.497

- overige Nederlandse overheids l ichamen 1.096 827

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 30 0

Totaal passiva 30.980 24.697

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgende 

begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 

arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrotingsjaren



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  47 

3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

 
 
In de toelichting op het overzicht van lasten en baten in de jaarrekening (zie 3.3.3) zijn de significante 
verschillen ten opzichte van de begroting nader toegelicht. 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten

DP1: Re-integratie & Participatie 4.360 4.393 4.515 3.749

DP2: Leerwerkstructuur 12.595 11.970 11.992 12.465

DP3: Inkomensondersteuning 26.649 31.360 31.336 36.749

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

……...overige lasten en baten 270 30 71 730

Totaal lasten deelprogramma's 43.874 47.753 47.915 53.693

Overhead 7.092 8.628 8.837 6.853

Totaal lasten 50.965 56.381 56.751 60.545

Baten

DP1: Re-integratie & Participatie 776 990 990 1.052

DP2: Leerwerkstructuur 12.911 11.740 11.939 13.268

DP3: Inkomensondersteuning 29.490 33.259 33.592 41.249

DP4: Gemeentelijke bijdragen & 

……...overige lasten en baten 7.251 8.886 8.882 7.492

Totaal baten 50.429 54.874 55.404 63.061

Saldo van lasten en baten -537 -1.507 -1.348 2.516

Af: storting herhuisvesting 0 -1.475 -1.475 0

Bij: onttrekking herhuisvesting 0 1.246 1.246 0

Bij: onttrekking 

......herpositioneringsreserve 537 478 489 436

Bij: onttrekking algemene reserve 0 524 524 0

Bij: onttrekking vakantiegeldverpl. 0 25 9 26

Gerealiseerd resultaat 0 -709 -555 2.978

Baanbrekers



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  48 

3.3 Toelichtingen 

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften volgens het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarden.  

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het 
dividend betaalbaar gesteld wordt. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.  

Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van 
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 
worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

De coronacrisis die in het voorjaar 2020 in volle hevigheid uitbrak, en ook in 2021 nog voortduurde, 
heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de organisatie.  
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Balans 

ACTIVA 

Vaste activa 

Investeringen met een economisch nut 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden zijn op de betreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Aanschaffingen kleiner dan € 10.000 worden niet in 
meerdere jaren afgeschreven, maar direct ten laste van de exploitatie gebracht.  

De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de nota Investeren, Waardering en Afschrijven die op 13 
september 2019 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. De afschrijvingstermijnen voor nieuwe 
investeringen zijn bepaald op: 

 

Soort Termijn 

Machines en installaties 

Productiemachines / apparatuur 5 jaar  

Heftrucks 10 jaar 

Warmtepompen 10 jaar 

Bouwkundige installaties 15 jaar 

Technische installaties, lift 20 jaar 

Hard- / software, telefoons 

Software   5 jaar 

Pc’s, randapparatuur, servers 5 jaar 

Telefooncentrale 10 jaar 

Gronden en terreinen 

Gronden n.v.t. 

Slagbomen, beveiligingsinstallaties   10 jaar 

Bestrating   25 jaar 

Gebouwen 

Renovatie, restauratie, verbouw 20 jaar 

Gebouwen en kantoren 40 jaar 

Transport- en vervoermiddelen 

Bedrijfsauto’s  5 jaar 

Inventaris 

Kledingcontainers 10 jaar 

(Kantoor)meubilair 10 jaar 

Vast meubilair 15 jaar 
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Financiële vaste 
activa 

 

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden 
partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 
mindering gebracht. 

Participaties in het aandelenkapitaal van N.V.’s en B.V.’s (kapitaalverstrekkingen 
aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrij-
gingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt 
structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk 
gebleken. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming 
is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als Baanbrekers participeert in het 
aandelenkapitaal van een N.V. of B.V. 

  
Vlottende activa 

Voorraden De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) zijn gewaardeerd  
tegen (historische) kostprijzen. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar 
marktwaarde. Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs 
dan wel de lagere marktwaarde.  

 
Gerede producten zijn gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde 
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor 
als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van 
grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging 
kunnen worden toegerekend.  

 
Vorderingen en 
overlopende  
activa 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte 
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt 
statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 

Liquide middelen 
en overlopende 
posten 

Deze activa zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

PASSIVA 

Vaste schulden 
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De 
vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 

Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen 
reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Voor orders met een langere productietijd, wordt 
op een voorzichtige wijze, naar evenredigheid van de stand van het werk 
gecalculeerde winst verantwoord. Op materiële vaste activa wordt afgeschreven 
op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 

Opbrengsten Onder opbrengsten wordt verstaan: de aan derden in rekening gebrachte  
bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder  
aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting, alsmede de voor de eigen 
organisatie in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten geleverde goederen 
en diensten. 

 

Kosten 

 

 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking  
hebben. 

Personeelskosten 

 

De personeelskosten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ten opzichte van 
voorgaand jaar en de begroting, is in de realisatie een nadere onderverdeling 
gemaakt naar de salariskosten, de overige personeelskosten en de doorberekende 
kosten aan Ruelong. 

 

Borg- en garantiestellingen 

Buiten de balanstelling dient het totaalbedrag van door Baanbrekers gewaarborgde leningen te 
worden opgenomen. Ultimo 2021 was dit niet aan de orde. 
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3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 

 
 
a) Investeringen (€ 238.000) 
In de gewijzigde begroting 2021 zijn de volgende investeringen opgenomen: 
 

(Vervangings) investeringen 

 

Restant-

kredieten 

2020  

Kredieten  

2021 

Totaal 

beschikbaar 

2021 

Uitgaven 

2021 

Restantinvesteringen 2019/2020 

1. DocumentManagementSysteem 

(DMS)  

12.177 - 12.177 - 

2. Bedrijfsvoering: Vervanging  

ICT-netwerk 

27.750  - 27.750 26.750 

3. Programma digitalisering 

Koppeling met systemen 

70.000 -/-70.000 - - 

4. Informatievoorziening 

Software + implementatiekosten 

50.000 -/- 50.000 - - 

5. Beveiliging netwerk 

Verbetering technische informatie 

25.000 - 25.000 - 

6. Upgrade netwerk infrastructuur 

Vervanging werkgroepswitches 

50.000 - 50.000 - 

7. Onderzoek, aanschaf en 

implementatie van software op het 

gebied van E-HRM 

40.000 -/- 40.000 - - 

8. Reachtruck magazijn 30.000 - 30.000 - 

Investeringen volgens de begroting 2021  

9. Verbeteren Wifi punten - 52.000 52.000 - 

10. Investeringen i.v.m. vervanging 

van de werkplekken 

- 300.000 300.000 110.415 

11. Vervanging CV-ketel - 31.000 31.000 30.885 

12. Vervangen vorkheftruck - 21.000 21.000 21.000 

Subtotaal 304.927 244.000 548.927 189.050 

Hiervan verantwoord onder ‘overige 

uitzettingen’ per 1-1-2020 

 

Hiervan verantwoord op ‘overige 

uitzettingen’ per 31-12-2021 

    

159.573 

 

 

-110.415 

Totaal 304.927 244.000 548.927 238.208 

 
 

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2020 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Afschrijving 

des-

investeringen

Afwaardering 

/ bijdragen 

derden

Boekwaarde 

31-12-2021

Gronden en terreinen 1.025 0 0 -7 0 -59 959

Bedri jfsgebouwen 2.471 0 0 -288 0 -1.159 1.024

Vervoermiddelen 25 21 -24 -7 24 0 39

Machines , apparaten en insta l laties 150 31 0 -47 0 -58 76

Overige materiële vaste activa 146 186 0 -76 0 0 257

Totaal 3.818 238 -24 -426 24 -1.277 2.354
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Toelichting op de investeringen  
1. Document Management Systeem (DMS) € 12.177  
Dit project was gepland in 2019, maar is wegens herprioritering doorgeschoven naar 2020. Op het 
krediet van € 55.000 is in 2020 € 43.000 uitgegeven. De oplevering heeft inmiddels plaatsgevonden, 
en het krediet is afgesloten. Het restant wordt niet overgeheveld naar 2022. 
 
2. Bedrijfsvoering: Vervanging ICT-netwerk € 27.750 
Ook dit project uit 2019 is in 2020 opgepakt. De hardware is geplaatst in het nieuwe datacenter. In 
2020 was € 116.750 uitgegeven, en in 2021 is aanvullend € 26.750 verantwoord. Ook dit krediet is 
afgesloten, en het restant wordt niet overgeheveld naar 2022.  
 
5. Beveiliging netwerk: verbetering technische informatie € 25.000 
6. Upgrade netwerk infrastructuur; vervanging werkgroepswitches € 50.000 
Nadat beide projecten in verband met corona waren uitgesteld, zijn ze nu in afgeslankte vorm bijna 
uitgevoerd en worden ze in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Nu de nieuwbouw definitief door 
gaat en we in de nieuwbouw met nieuwe apparatuur starten, hebben we ervoor gekozen om een 
beperkt aantal aanpassingen te doen. Het investeringsbedrag wordt daarom teruggebracht naar 
€ 15.000. 
 
8. Reachtruck magazijn € 30.000 
De reachtruck is geheel afgeschreven. Als gevolg van het besluit tot herhuisvesting wordt de truck 
echter voorlopig niet vervangen. Zodra bekend is wat de binnenmaten van het nieuwe magazijn zijn, 
moet er een nieuw plan voor de interne transportmiddelen worden opgesteld. De investering komt nu 
te vervallen.  
 
9. Verbeteren Wifi-punten € 52.000 
Het huidige wifinetwerk beschikt niet over voldoende capaciteit, en het is noodzakelijk het aantal 
wifizenders uit te breiden. Het nieuwe systeem is flexibel en blijft daarmee inzetbaar bij de 
nieuwbouw. Door leveringsproblemen heeft het project vertraging opgelopen en de verwachting is nu 
dat de hardware in februari 2022 geleverd zal worden. 
 
10. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken € 300.000 
Door de coronacrisis is de noodzaak van het investeren in tijd- en plaatsonafhankelijk werken in een 
stroomversnelling gekomen. Het grootste deel van de bestellingen is inmiddels geplaatst en we hopen 
in de eerste maanden van 2022 alles te kunnen uitleveren. Een deel van het budget is niet meer nodig. 
Dit krediet zal voor € 89.585 worden meegenomen naar 2022. 
  
11. Vervanging Cv-ketel € 31.000 
In maart 2021 is brand geweest in het ketelhuis. De vervanging heeft € 30.885 gekost, en is volledig 
gedekt door de verzekeringsuitkering (bijdragen derden). 
 
12. Vervanging vorkheftruck € 21.000 
Dit betreft de vervanging van een heftruck uit 2003 welke niet meer gerepareerd kon worden. 
 
b) Afwaardering en bijdragen derden € 1.277.000 
Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten over te gaan tot herhuisvesting op de huidige 
locatie. Dit besluit betekent dat gebouw 1 gesloopt gaat worden. Bij sloop van een pand dient een 
afwaardering plaats te vinden. Op 13 december 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot een 
afboeking van de resterende boekwaarde ad € 1.245.773 van gebouw 1. 
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In deze kolom is ook verantwoord de ontvangen verzekeringsuitkering ad € 30.886 voor de investering 
in de nieuwe Cv-ketel.   
 
c) Over te hevelen restantkredieten naar 2022 
De volgende restantkredieten worden overgeheveld naar 2022:  
5/6. Beveiliging netwerk en upgrade netwerk infrastructuur:  € 15.000 
9. Verbeteren Wifi-punten      € 52.000 
10. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken  € 89.585 
 
 
 
Financiële vaste activa 

 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 18.000 
De deelneming ad € 18.000 betreft het startkapitaal van Ruelong B.V. die in 2009 is opgericht. 
Baanbrekers is 100% eigenaar van Ruelong B.V. 
 
Leningen aan deelnemingen € 0 
In 2016 is een lineaire lening van € 1.500.000 met een looptijd van vijf jaar door Baanbrekers afgesloten 
voor Ruelong B.V. In 2021 is één aflossingstermijn voldaan (€ 167.000). Daarmee is de lening ultimo 
2021 volledig afgelost. 
 
Leningen aan overige verbonden partijen € 180.000 
Dit betreft een lening aan de gemeente Waalwijk. De looptijd van de lening is twintig jaar. Het 
rentepercentage bedraagt 3,4 %. In 2021 is één aflossingstermijn voldaan (€ 15.000). Het restant van 
de lening bedraagt ultimo 2021 € 180.000. 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020 Investeringen Aflossingen

Afwaardering/ 

Desinvestering

Boekwaarde 

31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 18 0 0 0 18

Leningen aan:

- deelnemingen 167 0 -167 0 0

- overige verbonden parti jen 195 0 -15 0 180

Totaal 380 0 -182 0 198
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Vlottende activa  
Voorraden 
 
Grond- en hulpstoffen: 

 

 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden:  
 

 
 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 20.835.000  
Dit betreft het saldo dat is uitgezet in het kader van schatkistbankieren. Het hoge saldo wordt 
veroorzaakt door de aangetrokken lening ten behoeve van de herhuisvesting.  
 
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen € 1.087.000  
Dit betreft de RC-verhoudingen met: 
 

 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Grond- en hulpstoffen 13 12

Totaal 13 12

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2021

Balanswaarde 

31-12-2020

Vorderingen op openbare l ichamen 0 0 0 2

Uitzettingen in ’s  Ri jks  schatkis t met 

een rentetypische loopti jd korter dan 

één jaar

20.835 0 20.835 12.000

RC met niet-financiële instel l ingen 1.087 0 1.087 1.744

Overige vorderingen 9.749 -4.672 5.077 4.511

Overige ui tzettingen 110 0 110 160

Totaal 31.782 -4.672 27.110 18.417

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Stichting Bevordering 

Werkgelegenheid Midden-Langstraat -356 -316

Stichting Fidant -68 3

Ruelong B.V. 1.511 2.058

Totaal 1.087 1.744
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Overige vorderingen € 9.749.000 
De specificatie is als volgt: 
 

 

 
Met betrekking tot de vorderingen op bijstandsdebiteuren wordt opgemerkt dat op het uitstaande 
saldo een bedrag van € 4.672.000 (2020: €4.793.000) in mindering wordt gebracht. Dit betreft de 
berekende voorziening dubieuze debiteuren op basis van verwachte oninbaarheid van de vorderingen. 
De mate van dubieusheid van de vorderingen wordt op individueel niveau bepaald.   
 
Nominatieve stand bijstandsdebiteuren  
Dit betreft de nadere uitsplitsing op gemeenteniveau van de balanswaarde van de bijstandsdebiteuren 
per 31-12-2021: 
 

 
 
Overige uitzettingen € 110.000 
Dit betreffen componenten van activa die als een geheel geactiveerd moeten worden. Activering zal 
in 2022 plaatsvinden nadat de resterende componenten geleverd zijn. Zie 10) Investeringen i.v.m. 
vervanging van de werkplekken in het overzicht van vervangingsinvesteringen onder “materiële vaste 
activa” voor de specificatie. 
 
Schatkistbankieren 
De toelichting op schatkistbankieren is opgenomen in paragraaf 2.2.3 Financiering. 
 
Liquide middelen 
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 
 

 
 
De liquide middelen staan niet ter vrije beschikking voor een bedrag van € 4.624 (G-rekening).    

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Voorziening 

oninbaarheid

Balanswaarde 

31-12-2021

Balanswaarde 

31-12-2020

Bi jstandsdebiteuren 8.951 -4.672 4.279 3.708

Overige debiteuren Baanbrekers 798 0 798 803

Totaal 9.749 -4.672 5.077 4.511

Bedragen in €
Heusden Loon op Zand Waalwijk Totaal

Hoofdsom per 1 januari 2021 2.350.147 1.440.560 4.710.776 8.501.483

Opgeboekte vorderingen 295.066 104.761 330.403 730.230

Ontvangen -330.992 -156.769 -454.077 -941.838

Correctie op vorderingen 171.542 80.833 508.591 760.967

Buiten invordering -4.449 -28.312 -67.063 -99.824

Subtotaal 2.481.315 1.441.074 5.028.629 8.951.018

Voorziening oninbaarheid -1.227.821 -660.958 -2.783.253 -4.672.032

Balanswaarde per 31-12-2021 1.253.494 780.115 2.245.376 4.278.986

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Kassaldi 5 7

Banksaldi 138 33

Totaal 143 40
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Overlopende activa 
 

 
 
Specificatie  
 
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

 
 
De overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen, kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

337 1.101

825 930

Totaal 1.161 2.031

De van de Europese en Nederlandse overheids l ichamen nog te 

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering 

op uitkeringen met een speci fiek bestedingsdoel

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 

bedragen die ten laste van volgende begrotings jaren komen

   - Nederlandse overheids l ichamen

Bedragen x €1.000
..............Saldo 

31-12-2020 Toevoegingen Ontvangsten

..............Saldo 

31-12-2021

Wsw ri jksvergoeding 889 277 -889 277

Bbz 29 31 0 60

Bi jzondere bi js tand 94 0 -94 0

Huisvesting s tatushouders 77 0 -77 0

Ri jksmiddelen re-integratie 13 0 -13 0

Overige 0 0 0 0

Totaal 1.101 308 -1.072 337

Bedragen x €1.000
.............Saldo 

31-12-2021

.............Saldo 

31-12-2020

Nog te ontvangen LIV 196 228

Nog te ontvangen BTW 189 184

Vooruitbetaalde ICT-kosten 184 227

Vooruitbetaalde verzekeringspremies 105 25

Nog te ontvangen loonkostensubs idie 64 43

Nog te ontvangen compensatie trans i tievergoedingen - UWV 44 196

Vooruitbetaalde huur / abonnementen en contributies 22 24

Nog te factureren omzet 20 2

Totaal 825 930
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Passiva 
Vaste Passiva 

Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen van de organisatie bestaat uit het totaal van alle reserves per einde boekjaar 
aangevuld met het resultaat over het boekjaar. Zowel de algemene reserve als bestemmingsreserves 
worden tot het eigen vermogen gerekend. De reden hiervoor is dat alle reserves door het algemeen 
bestuur vrij kunnen worden aangewend en een eerder vastgestelde bestemming altijd kan worden 
gewijzigd.  
 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  
 

 
 
Het boekjaar 2020 sloot met een te bestemmen resultaat van € 2.978.000. Dit bedrag is, na verwerking 
van de budgetoverheveling, conform het besluit van het algemeen bestuur in 2021 terugbetaald aan 
de deelnemende gemeenten. De jaarrekening 2021 sluit met een negatief gerealiseerd resultaat van 
afgerond € 555.000. Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en 
Provincies, is dit saldo afzonderlijk op de balans opgenomen. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal 
het algemeen bestuur een voorstel tot bestemming van dit resultaat worden gedaan. 
 
Het verloop van de reserves over boekjaar 2021 was als volgt: 
 

 
 
Algemene reserve € 1.200.000 
In de Gemeenschappelijke Regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een eigen 
vermogen mag beschikken van € 1,2 miljoen, als daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding 
toe is. In 2018 heeft het algemeen bestuur besloten de reserve te vormen. 
 
  

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

Algemene reserve 1.200 1.200

Bestemmingsreserves 2.247 2.516

Gereal iseerd resultaat 2020 -                 2.978

Gereal iseerd resultaat 2021 -555 -                 

Totaal 2.892 6.694

Algemene reserve

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2020 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2021

Algemene reserve 1.200 0 -524 524 0 1.200

Totaal 1.200 0 -524 524 0 1.200

Bestemmingsreserves

Bedragen x €1.000 Boekwaarde 

31-12-2020 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Vermindering 

ter dekking 

afschrijving

Boekwaarde 

31-12-2021

Vakantiegeld 484 0 -9 0 0 475

Herpos itionering 2.032 0 -489 0 0 1.543

Herhuisvesting 0 1.475 -1.246 0 0 230

Totaal 2.516 1.475 -1.744 0 0 2.247
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Reserve vakantiegeld € 475.000 
De reserve vakantiegeld is bestemd voor het betalen van de opgebouwde vakantiegelden van Wsw-
medewerkers over de periode juni 2021 – december 2021.  
 
Reserve herpositionering € 1.543.000 
De reserve herpositionering is beschikbaar voor effecten uit de koers ‘Kom in beweging’. Het algemeen 
bestuur heeft op 21 oktober 2019 besloten dat de reserve in de komende jaren ten behoeve van 
begeleidingskosten Sw-medewerkers, marktonderzoeken PMC’s, cultuurverandering organisatie en 
kosten uitvoering sociaal plan aangewend mag worden. In 2021 is € 489.000 uit de reserve onttrokken 
der dekking van kosten in het kader van begeleidingskosten SW-medewerkers, cultuurverandering 
organisatie en kosten uitvoering sociaal plan. 
 
Reserve Herhuisvesting € 230.000 
Het besluit tot herhuisvesting heeft een aantal financiële transacties tot gevolg. Deze transacties doen 
zich voor in verschillende boekjaren en zouden fluctuaties in de jaarlijkse exploitatielasten en -baten 
veroorzaken. Besloten is echter dat de resultante van het totaal van de transacties wordt ingezet voor 
de herhuisvesting. Daarom is besloten een bestemmingsreserve herhuisvesting in te stellen. 
 
Vanaf 2021 tot en met het jaar van de oplevering van de nieuwbouw, zullen de lasten en baten 
voortvloeiend uit de diverse transacties via deze reserve lopen. De storting in 2021 bestaat uit de 
vrijgevallen onderhoudsvoorziening en de onttrekking is ter dekking van het eenmalig verlies door 
afwaardering van gebouw 1, omdat bij (voorgenomen) sloop van een gebouw kapitaalvernietiging 
plaatsvindt. 

 
Gerealiseerd resultaat 
Het saldo per 31 december betreft het negatief gerealiseerd resultaat over 2021 ad € 555.000. In het 
volgende overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven, waarbij de aansluiting met 
de staat van lasten en baten 2021 en de begin- en eindbalans 2021 zijn aangegeven. 
 

 
 

Voorzieningen 
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende componenten: 
 

 
  

3.716

2.978

6.694

1.475

-2.268

-2.454

3.447

-555

2.892

Bedragen x €1.000

Saldo reserves  1-1-2021 conform jaarrekening 2020

Bi j: resultaat 2020 conform vastgestelde jaarrekening

Bi j: nog te bestemmen resultaat 2021 (overzicht van baten en lasten)

Eigen vermogen per 1-1-2020

Af: terugbetal ing resultaat 2020

Af: onttrekkingen reserves  2021 (overzicht van baten en lasten)

Bi j: s tortingen in reserves  2021 (overzicht van baten en lasten)

Totaal

Reserve positie 31-12-2021 conform balans

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020 Toevoeging Onttrekking

Boekwaarde 

31-12-2021

Deelneming Ruelong B.V. 873 243 0 1.116

Meerjarig onderhoud 1.133 343 -1.475 0

Bovenmatig verlof 300 49 0 350

Totaal 2.306 635 -1.475 1.466
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Deelneming Ruelong B.V. € 1.116.000 
In verband met de garantiestelling in de exploitatietekorten van Ruelong B.V. is het noodzakelijk een 
voorziening te treffen ter grootte van € 1.116.000. Dit bedrag betreffen de gecumuleerde tekorten van 
Ruelong B.V. De toevoeging is overeenkomstig het negatief jaarrekeningresultaat 2021 Ruelong B.V. 
 
Meerjarig onderhoud € 0 
In 2019 is het (Duurzaam) Meerjaren Onderhoud Plan (DMJOP) 2020 – 2039 opgesteld en door het 
bestuur vastgesteld. Dit plan vervangt het in 2016 opgestelde Meerjarenplan onderhoud gebouwen. 
Met dit plan is de basis gelegd voor het structureel en duurzaam onderhoud plegen aan de in eigendom 
zijnde panden. De voormalige bestemmingsreserve onderhoud gebouwen is in 2019 omgezet in een 
voorziening. De voorziening is per eind 2021 komen te vervallen, als gevolg van het besluit tot 
herhuisvesting.  
 
Bovenmatig verlof € 350.000 
Op grond van het BBV mogen geen voorzieningen worden gevormd voor jaarlijks terugkerende 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor bovenmatig verlof dient 
echter wel een voorziening gevormd te worden. Dit betekende in 2020 een eenmalig nadeel van 
€ 300.000. Vanaf 2021 zal jaarlijks alleen de mutatie in de verlofaanspraken op deze voorziening 
verwerkt worden. Per ultimo 2021 leidde dit tot een toevoeging van € 49.000. 
 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer € 722.000 
 

 
 
Het verloop van de vaste schulden was als volgt: 
 

 
 
De netto rentelast voor boekjaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer 
dan één jaar bedroeg afgerond € 44.000. Bij de bepaling van de kosten is rekening gehouden met 
transitorische rente. 
 
Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 
Hieronder zijn opgenomen:  

 
  

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

20.360 722

Totaal 20.360 722

Onderhandse leningen van: Binnenlandse 

banken en overige financiële instel l ingen 

Bedragen x €1.000

Bedragen x €1.000
Boekwaarde 

31-12-2020 Toevoeging Aflossing

Boekwaarde 

31-12-2021

BNG 108153: 20 jaar 3,40% 195 0 -15 180

BNG 107439: 10 jaar 2,56% 360 0 -180 180

BNG 110464:   5 jaar 0,49% 167 0 -167 0

BNG 115177: 50 jaar 0,71% 0 20.000 0 20.000

Totaal 722 20.000 -362 20.360

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

2.365 2.651

Totaal 2.365 2.651

Bedragen x €1.000

Overige schulden
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De overige schulden ad € 2.365.000 per ultimo 2021 bestaan uit de nog te betalen bedragen inzake: 

• Uitkeringen december 2021 (betaling in januari 2022) ad € 1.508.000 

• Nog af te dragen pensioenpremie/loonheffing inzake personeel ad € 419.000 

• Diverse crediteuren ad € 418.000 

• Nog te betalen salarissen december 2021 (betaling in jan-feb 2022) ad € 16.000 

• Teveel ontvangen Participatiebudget ad € 4.000 
 

Overlopende passiva 
 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 
 

 
 
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, bestaan uit: 

• Terug te betalen Tozo-middelen ad € 1.769.000 

• Af te dragen loonheffing en ZWV inzake uitkeringen ad € 457.000 

• Nog te betalen facturen ad € 229.000 

• Af te dragen declaratiedeel Bbz ad € 147.000 

• Af te dragen BTW ad € 89.000 

• LIV-aandeel Ruelong B.V. ad € 39.000 

• Nog te betalen rente 2021 ad € 34.000 

• Personeelsattentiefonds ad € 6.000 
 
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienden ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren, bestaan uit: 
 

 
 
De overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen, kan als volgt 
worden gespecificeerd: 

• Vergoeding voor activeringstrajecten 2022 ad € 30.000 
 
  

Boekwaarde 

31-12-2021

Boekwaarde 

31-12-2020

2.770 11.497

1.096 827

30 0

Totaal 3.897 12.325

Bedragen x €1.000

Verpl ichtingen die in het begrotings jaar zi jn opgebouwd en die in een volgend 

begrotings jaar tot betal ing komen met ui tzondering van jaarl i jks  terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verpl ichtingen van vergel i jkbaar volume

De van de Europese en Nederlandse overheids l ichamen ontvangen 

voorschotbedragen voor ui tkeringen met een speci fiek bestedingsdoel  die 

dienden ter dekking van lasten van volgende begrotings jaren

Overige vooruitontvangen bedragen

Bedragen x €1.000
..............Saldo 

31-12-2020

Ontvangen 

bedragen

Vrijgevallen / 

terugbetaald

..............Saldo 

31-12-2021

Uitkeringsdebiteuren, terugbetal ingsverpl ichting Ri jk 274 4 0 277

Tozo bedri jfskapitaal , terugbetal ingsverpl ichting Ri jk 553 86 0 639

Tozo bedri jfskapitaal , terugbetal ingsverpl . gemeenten 0 180 0 180

Totaal 827 269 0 1.096
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 
Inkoopverplichtingen voor bepaalde tijd 
 

Bedragen x € 1.000 Looptijd tot Totale waarde tot 
einde looptijd 

ABO BV 31-12-2026 81 

Active Health Group BV 31-12-2029 2.016 

ADP Nederland BV 31-12-2022 76 

BDO Audit & Assurance BV  30-06-2022 55 

Bouwmans Oliehandel BV 31-03-2023 105 

Emergo Systems 04-08-2025 73 

Engie Energie Ned. NV 31-12-2022 108 

Gulf Gas and Power 31-12-2023 291 

IMK (intermediair BV) 31-12-2025 607 

Infield-ICT 07-06-2025 218 

Koninklijke PostNL BV 31-12-2023 84 

Printcontrol BV 31-10-2024 97 

Scorpions Security 01-03-2027 361 

Sligro Food Group 31-12-2025 53 

Software ONE BV / CEDRIS 31-03-2027 653 

Software ONE BV / CEDRIS 18-06-2023 85 

Van Krieken Koffieservice BV 07-07-2024 76 

YouRtop 01-11-2023 87 

Overigen < € 50.000 Div data 355 

 
Inkoopverplichtingen voor onbepaalde tijd 
 

Bedragen x € 1.000 Looptijd tot Jaarwaarde 

Centric Nederland BV nvt 121 

Emergo system nvt 20 

Enexis Netbeheer BV nvt 18 

GAC Business Solutions nvt 47 

Infoland BV nvt 16 

Regiovervoer Midden-Brabant nvt 100 

Wolters Kluwer Ned. BV nvt 39 

Overigen < € 15.000 nvt 128 

Totaal   489 

 
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (jaarlijks opzegbaar): 
 
Huur- en leasecontracten 

Bedragen x € 1.000 31-12-2021 31-12-2020 

Huur Bachlaan, Waalwijk 3 3 

Totaal 3 3 
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Kredietfaciliteit Bank Nederlandse gemeenten 
Baanbrekers heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten een kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen. Hiervan 
werd ultimo 2021 geen gebruikt gemaakt. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum: continueren van de coronacrisis 
Begin 2020 sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe met niet alleen wereldwijde maatschappelijke, 
maar ook financiële gevolgen. De financiële gevolgen voor 2021 zijn in deze jaarrekening verwerkt, 
maar ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2021 was niet te overzien wat de verdere 
financiële impact voor 2022 zal gaan worden. Het is wel de verwachting dat alle onderdelen van onze 
organisatie in 2022 nog de gevolgen zullen ondervinden van de coronacrisis, maar in beperktere mate 
dan in 2021 het geval was. In de bijgestelde begroting 2022 is een zo goed als mogelijke inschatting 
gemaakt van de financiële consequenties van de coronacrisis op onze organisatie.  
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3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

De bijgestelde begroting 2021 (na vierde wijziging) gaf een geraamd resultaat van € 709.000 negatief. 
De jaarrekening 2021 sluit op een negatief gerealiseerd resultaat van € 555.000. Een voordeel ten 
opzichte van Berap II 2021 van € 154.000. Het verloop is als volgt: 
 

 
 
Het voordeel is als volgt opgebouwd: 

 
 
Het voordelig saldo van de jaarrekening ten opzichte van de tweede bestuursrapportage is beperkt.  
 
Toelichting op de staat van lasten en baten 
Op de volgende pagina’s staan de deelprogramma’s met de afzonderlijke programmaonderdelen en 
de overhead gepresenteerd. Daarbij is het verschil tussen realisatie en de gewijzigde begroting per 
programmaonderdeel gepresenteerd. Gelet op de omvang van de totale begroting is voor toelichting 
op afwijkingen een ondergrens aangehouden van 5%, met een minimumbedrag van € 25.000. 
 
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting betreffen:  

  Bedragen x € 1.000 

DP 1|3 Resultaat op BUIG voordeel 293.000  

DP 2|3|4|OVH Wsw rijksvergoeding voordeel 229.000 

DP 2|3|4|OVH Gesubsidieerd personeel nadeel -/- 122.000 

DP 1|2|3|4|OVH Niet gesubsidieerd personeel nadeel  -/- 248.000 

 
De afwijkende programmaonderdelen die in meerdere deelprogramma’s tot uiting komen worden 
hierna eenmalig integraal toegelicht. 
 
Resultaat op BUIG 
Het resultaat op BUIG wordt gevormd door de BUIG – inkomsten conform het definitief budget 2021 
van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, aangevuld met de opbrengsten vanuit 
invordering (voordeel € 76.000). Daarop worden de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2004 levensonderhoud (voordeel € 266.000) en voor de inzet van 
loonkostensubsidie (nadeel € 49.000) in mindering gebracht. 
 
In Berap II 2021 rapporteerden we een negatief verschil tussen de realisatie en begroting van de lasten 
BUIG-uitkeringen van circa € 220.000. Omdat we op dat moment de oorzaak-gevolg-relatie van deze 
stijgende uitkeringslast bij een gelijkblijvend aantal uitkeringsgerechtigden nog niet in beeld hadden, 
stelden we vanuit het voorzichtigheidsprincipe de begroting bij op basis van de laatste bekende 

-709                          

-555                          

Voordeel 154                           

Bedragen x € 1.000

Prognose volgens  tweede bestuursrapportage

Resultaat jaarrekening

-162                          

529                           

368                           

-208                          

-5                              

-213                          

Voordeel 154                           

Bedragen x € 1.000

Hogere lasten deelprogramma's

Hogere baten deelprogramma's

Per saldo voordelig resultaat deelprogramma's

Hogere lasten overhead

Lagere mutatie reserves
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maandcijfers. Uit de analyse naar aanleiding van gerealiseerde lasten BUIG-uitkeringen in Berap II 2021 
bleek de verhoogde last veroorzaakt te worden door een enorme toename in de periode mei – 
augustus van het aantal uitkering dat met terugwerkende kracht werd uitgekeerd. Met dat inzicht 
kunnen stellen dat die extra geraamde last achteraf overbodig is geweest. 
 
Wsw rijksvergoeding 
Begin 2021 heeft branchevereniging Cedris uitvraag gedaan naar de financiële effecten van corona op 
SW-bedrijven. Uit de uitkomsten is gebleken dat als gevolg van de coronamaatregelen ook in 2021 
omzetverlies is geleden bij SW-bedrijven. Het kabinet heeft daarom besloten € 45 miljoen beschikbaar 
te stellen voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2021. Het bedrag is bij de decembercirculaire 2021 
aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie toegevoegd. Omdat de verdeling naar 
gemeenten nog niet bekend was bij het opstellen van Berap II 2021, zijn deze aanvullende middelen 
nu voor het eerst verwerkt. In totaal gaat het voor Baanbrekers om een bedrag van € 288.000 waarvan 
€ 59.000 aan Ruelong B.V. is doorbetaald. 
 
Gesubsidieerd personeel 
Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag als zij 
een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Ook Baanbrekers heeft vanaf 2019 van deze 
regeling gebruikt gemaakt. In 2021 is een verschil ontstaan tussen de betaalde transitievergoedingen 
en de verkregen compensatie vanuit het UWV. De additionele kosten inzake afwikkeling slapende 
dienstverbanden waren niet begroot en zijn nu op programmaonderdeel gesubsidieerd personeel 
onder de overhead verwerkt. 
 
Niet gesubsidieerd personeel 
Op 24 januari jl. is de cao Gemeenten/SGO 2021-2022 definitief bekrachtigd. De nieuwe cao loopt van 
1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Met betrekking tot 2021 vermeldt de cao een salarisverhoging van 
1,5 procent per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering over 2021 van maximaal € 1.200. 
 
Omdat de cao pas op een laat moment en met terugwerkende kracht bekrachtigd is, waren de kosten 
hiervan niet in de begroting 2021 meegenomen. De effecten van deze nieuwe cao zijn in de 
jaarrekening verwerkt en leidden tot een niet begrote kostenpost van in totaal € 235.000. 
 
Vennootschapsbelasting 
Op 24 januari 2017 heeft de inspecteur van de Belastingdienst inzake belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting voor Baanbrekers het volgende bepaald: 
 

“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit 
verlieslatend blijkt te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de 
begroting te opereren en het alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per 
ondernemingsactiviteit direct (voor bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende 
gemeenten op basis van een terugbetalingsverplichting in de statuten.” 

 
 
Onvoorzien 
In de primitieve begroting 2021 was geen post voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Tevens zijn er 
in het begrotingsjaar geen begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. 
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In deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie is sprake van een negatief verschil tussen het 
resultaat en de bijgestelde begroting van zo’n € 122.000 (-4%). Dit wordt veroorzaakt door een 
overschrijding van de lasten van € 122.000 (+3%). Binnen dit deelprogramma zijn geen 
programmaonderdelen die significant afwijken. 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.590 1.250 1.298 1.238

BUIG - LKS: Beschut Werk 510 240 242 151

Re-integratie trajecten 695 578 603 552

Lonen Fidant extern 60 36 35 48

Niet gesubsidieerd personeel 1.836 2.295 2.368 1.709

- doorbelast aan trajecten -486 -451 -470 -464

Inhuur derden 5 195 192 184

Projectkosten (Plus-taken) 0 200 187 288

Inleg Bundeling Middelen 150 50 60 42

Overige lasten 0 0 0 0

Totaal lasten 4.360 4.393 4.515 3.749

Baten

Participatiebudget (P-budget) 731 744 744 730

Vergoeding Fidant extern 45 30 34 26

Projectinkomsten (Plus-taken) 0 200 172 280

Inkomsten uit de regio 0 16 40 16

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 776 990 990 1.052

Saldo van lasten en baten -3.584 -3.403 -3.525 -2.697

Deelprogramma 1: Re-integratie & Participatie
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In deelprogramma 2: Leerwerkstructuur is sprake van een positief verschil tussen het resultaat en de 
bijgestelde begroting van zo’n € 177.000 (+77%). Dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van 
de lasten van € 23.000 (+0,2%) en een overschrijding van de baten van € 200.000 (+2%). De significant 
afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Loonkosten(subsidies) Fidant intern 
In het laatste kwartaal van 2021 is de instroom van kandidaten met een indicatie Beschut Werk 
aanzienlijk toegenomen. De raming van de loonkosten, die uitging van de gemiddelde instroom 
gedurende de eerste acht maanden van het jaar, is daarmee te laag gebleken.  
 
Tegenover de hogere loonkosten staat ook nog eens een lager bedrag aan ontvangen 
loonkostensubsidies. Dit wordt veroorzaakt door het relatief hoog percentage arbeidsongeschiktheid 
binnen deze doelgroep. Bij ziekte vindt inhouding op de loonkostensubsidie plaats, waardoor de netto 
ontvangsten lager liggen. 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Baanbrekers staat financieel garant voor dochteronderneming Ruelong B.V. Hiervoor is een 
voorziening gevormd. In de begroting 2021 van Baanbrekers is uitgegaan van een dotatie in de 
voorziening ter grootte van het negatief geraamd resultaat 2021 ad € 349.000. Uit de jaarcijfers van 
Ruelong B.V. blijkt dat het negatief gerealiseerd resultaat over boekjaar 2021 € 243.000 bedraagt. Dit 
levert Baanbrekers een budgettair voordeel op van € 106.000. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten

Directe productiekosten 180 150 165 203

Lonen Fidant intern 1.848 1.257 1.275 1.182

Gesubsidieerd personeel 8.708 8.619 8.624 8.650

Niet gesubsidieerd personeel 1.834 1.594 1.674 2.192

Inhuur derden 25 0 12 235

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 0 349 243 0

Overige lasten 0 0 0 2

Totaal lasten 12.595 11.970 11.992 12.465

Baten

Omzet 4.650 3.536 3.563 4.554

Wsw rijksvergoeding 7.201 7.727 7.936 8.290

Loonkostensubsidies Fidant intern 1.061 477 440 424

Overige baten 0 0 0 0

Totaal baten 12.911 11.740 11.939 13.268

Saldo van lasten en baten 317 -230 -53 803

Deelprogramma 2: Leerwerkstructuur
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In deelprogramma 3: Inkomensondersteuning is sprake van een positief verschil tussen het resultaat 
en de bijgestelde begroting van zo’n € 357.000 (+19%). Dit wordt veroorzaakt door een onderschrijding 
van de lasten van € 24.000 (-0,1%) en een overschrijding van de baten van € 333.000 (+1%). De 
significant afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Inhuur derden 
Als gevolg van de uitvoering Tozo / TONK in combinatie met een hoog personeelsverloop is de inhuur 
bij Inkomensondersteuning dit jaar van een andere orde geweest. Zoals we in een eerder stadium 
meldden, bleek het afbouwen van het aantal medewerkers dat belast is met de uitvoering van de 
tijdelijke regelingen in de praktijk minder snel te gaan dan vooraf werd verwacht. Daarnaast is het, 
onder andere door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met ons loongebouw, in deze tijd moeilijk 
om goed gekwalificeerd personeel te werven op vacante formatieplaatsen. Hierdoor bleef de inhuur 
van derden noodgedwongen hoog. De combinatie van factoren heeft ertoe geleid dat in de laatste vier 
maanden van 2021 nog een nadelig resultaat is geboekt ten opzichte van wat bij de 2e Berap 2021 
werd verwacht. 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten

BUIG - Uitkeringen 20.330 20.490 20.224 20.094

Bbz 484 180 31 291

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 3.524 3.686 9.517

Bijzondere bijstand 2.350 2.650 2.644 2.494

Gesubsidieerd personeel 119 105 107 119

Niet gesubsidieerd personeel 2.941 2.744 2.794 2.862

Inhuur derden 100 1.200 1.348 1.016

Specifieke ICT 315 395 393 324

Projectkosten (Plus-taken) 10 2 0 0

Overige lasten 0 70 110 34

Totaal lasten 26.649 31.360 31.336 36.749

Baten

BUIG - Inkomsten 26.450 25.702 25.702 26.716

BUIG - Invordering 550 650 726 646

Bbz 50 50 28 72

Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (Tozo) 0 3.935 4.088 10.862

Bijzondere bijstand 2.350 2.650 2.644 2.494

Wsw rijksvergoeding 80 69 71 89

Projectinkomsten (Plus-taken) 10 2 0 0

Overige baten 0 200 332 369

Totaal baten 29.490 33.259 33.592 41.249

Saldo van lasten en baten 2.841 1.898 2.256 4.500

Deelprogramma 3: Inkomensondersteuning
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Overige lasten en baten 
De overige lasten worden gevormd door apparaatskosten, bijvoorbeeld screeningskosten van Bbz-
cliënten en proceskosten voor Bezwaar & Beroep, die extern worden gemaakt. Omdat op voorhand 
moeilijk te ramen is in welke mate hiervan gebruik wordt gemaakt, is de begroting bepaald op de 
realisatie tot en met Berap II 2021. Het surplus in de jaarrekening betreft dus de realisatie over de 
laatste vier maanden van het jaar. 
 
Het positieve verschil op de overige baten ten opzichte van de begroting bestaat uit twee 
componenten. Dit betreft enerzijds de bruto toename van de post uitstaande uitkeringsdebiteuren en 
anderzijds de mutatie voorziening dubieuze uitkeringsdebiteuren. Bepaling van de benodigde 
voorziening vindt plaats door individuele beoordeling van de uitstaande debiteurposten.  



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  70 

 

In deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten is sprake van een negatief 
verschil tussen het resultaat en de bijgestelde begroting van zo’n € 44.000 (-1%). Dit wordt veroorzaakt 
door een overschrijding van de lasten van € 41.000 (+136%) en een onderschrijding van de baten van 
€ 4.000 (-0,04%). De significant afwijkende programmaonderdelen zijn hierna toegelicht. 

Incidentele lasten en baten 
In 2021 is sprake van € 58.000 aan incidentele lasten en € 1.612.000 aan incidentele baten. De 
incidentele lasten worden met name veroorzaakt door afwikkeling van oude balansposten inzake te 
vorderen Lage Inkomensvoordeel 2020 ad € 27.000 en reservering vakantietoeslag ad € 22.000. De 
overige posten hebben geen onderlinge relatie en zijn beperkt qua omvang. 
 
De post incidentele baten wordt met name gevormd door vrijval van de voorziening meerjarig 
onderhoud ad € 1.475.000 per ultimo 2021. De overige noemenswaardige incidentele baten hebben 
betrekking op voorgaande jaren en worden gevormd door: teruggave loonheffing 2015 / 2016 SBW en 
Fidant ad € 73.000, afwikkeling nog te betalen LIV 2020 ad € 13.000, een met terugwerkende kracht 
doorgevoerde huurindexering ad € 11.000 en afrekening Bbz 2018 ad € 9.000. De overige posten zijn 
beperkt qua omvang. 
 

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Lasten

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 260 0 0 374

Lasten overige omzet 10 10 13 0

Incidentele lasten 0 20 58 356

Totaal lasten 270 30 71 730

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.910 6.910 6.910 7.036

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 491 540 541 519

- doorbetaald aan bedrijven -200 -200 -220 -222

- doorbetaald aan buitengemeenten 0 6 6 0

Overige omzet 50 35 34 34

Incidentele baten 0 1.595 1.612 124

Totaal baten 7.251 8.886 8.882 7.492

Saldo van lasten en baten 6.981 8.856 8.811 6.762

Deelprogramma 4: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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Op de overhead is sprake van een negatief verschil tussen de gerealiseerde lasten en de bijgestelde 
begroting van € 208.000 (+2%). De significant afwijkende onderdelen binnen de overhead zijn hierna 
toegelicht. 

Rente 
Conform het AB-besluit herhuisvesting is per 26 oktober 2021 een krediet van € 20 miljoen 
aangetrokken. Omdat dit een nieuwe lening betreft, was de rentelast bij het opstellen van de 2e Berap 
2021 nog niet bekend. De bijbehorende rentelast ad € 26.000 is nu in de jaarrekening verwerkt. 
Daarnaast is conform de verslaggevingsvoorschriften ook rekening gehouden met transitorische rente 
op de overige leningen. 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 
van de overhead aan Ruelong B.V. doorbelast. Doordat een aantal ondersteunende taken voortaan 
centraal vanuit Baanbrekers is georganiseerd, is het bedrag in 2021 op basis van nacalculatie 
toegenomen. 
 
  

Bedragen x € 1.000 Begroting voor 

wijziging

Begroting na 

wijziging

Realisatie 2021 Realisatie 2020

Gesubsideerd personeel 4.321 3.599 3.693 4.139

- doorbelast Ruelong B.V. -3.492 -2.873 -2.852 -3.325

Netto gesubsidieerd personeel 829 726 841 814

Niet gesubsidieerd personeel 4.241 4.076 4.155 3.826

- doorbelast Ruelong B.V. -457 -303 -318 -454

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.784 3.773 3.837 3.372

Wsw rijksvergoeding -3.335 -3.062 -3.137 -3.756

- doorbelast Ruelong B.V. 2.801 2.508 2.566 3.110

Netto Wsw rijksvergoeding -534 -554 -571 -646

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -293 -200 -196 -228

- doorbelast Ruelong B.V. 77 34 39 55

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -216 -166 -157 -173

Overige personeelslasten 500 500 510 490

Inhuur derden 100 355 351 503

Afschrijving 600 1.671 1.671 503

Rente 9 9 44 12

Onderhoud 555 555 560 592

Algemene lasten 2.065 2.459 2.519 2.047

DVO Ruelong B.V. -600 -700 -769 -661

Lasten overhead 7.092 8.628 8.837 6.853

Overhead
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3.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de rechtmatigheid van het beheer en de bevindingen inzake de 
(interne) controle. Daarbij zijn de volgende zaken van belang. 
 
Gemeentewet 
In de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet (GW) wordt het financieel beleid geregeld en ook het 
beheer en de financiële organisatie, en wel zodanig dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening ex. artikel 213 GW worden de regels 
voor de accountantscontrole dusdanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd. Verder regelt de verordening ex. 
artikel 213 een aantal zaken met betrekking tot de opdrachtverlening aan de externe accountant. 
Beide verordeningen zijn in 2019 herzien (vaststelling door het algemeen bestuur op 27 mei 2019). 
 
Normenkader 
Om het normenkader voor de interne beheersing en de accountantscontrole te kunnen gebruiken 
moet het worden geoperationaliseerd. Met andere woorden de regelgeving wordt nader uitgewerkt 
in kaders, richtlijnen en beheersmaatregelen. Het normenkader rechtmatigheid is door het algemeen 
bestuur vastgesteld op 12 april 2021.  
 
Controleprotocol 
Het controleprotocol geeft nadere aanwijzing aan de accountant over de reikwijdte van de 
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Het controleprotocol 
is op 12 april 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. 
 
Interne controle 
De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat de naleving van wet- en regelgeving (= het 
normenkader) met voor de organisatie financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt 
vastgelegd. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de organisatie zichtbaar ‘in control’ is. Afwijkingen 
worden gerapporteerd door de afdeling interne controle en wegen mee in het rechtmatigheidsoordeel 
over de organisatie. 
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Begrotingsrechtmatigheid 
In verband met de op handen zijnde wijzigingen in de rechtmatigheidsverantwoording is er voor 2021, 
evenals voor 2020, geen nieuwe kadernota rechtmatigheid vastgesteld. Om een brug te slaan tussen 
de kadernota rechtmatigheid 2018 en de nog vast te stellen kadernota rechtmatigheid 2022 heeft de 
commissie BBV een “Addendum Kadernota rechtmatigheid 2021” gepubliceerd. Dit addendum bevat 
onderdelen die vooruitlopend op de kadernota rechtmatigheid 2022 reeds voor het verslagjaar 2021 
van toepassing zijn.    
 
Conform de Kadernota Rechtmatigheid 2018 wordt in de toelichting op de staat van baten en lasten 
een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten 
gemaakt. Baanbrekers voert in het kader van de BBV één programma uit en de toets op 
begrotingsrechtmatigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd.  
 

 
 
De gerealiseerde lasten zijn hoger dan geraamd. De hogere lasten worden ruimschoots 
gecompenseerd door de hogere baten. De conclusie is dat er geen sprake is van begrotingsonrecht-
matigheid.  

47.752.956               

47.914.739               

-161.782                   

54.874.352               

55.403.648               

529.295                    

Positieve afwijking 367.513                    

Totaal  van de gereal iseerde baten

Overschrijding op de baten

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Totaal  van de geraamde lasten programma uitvoering

Totaal  van de gereal iseerde lasten programma uitvoering

Overschrijding op de lasten

Totaal  van de geraamde baten
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3.3.5 Wet normering topinkomens 

 
WNT-verantwoording 2021 Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Baanbrekers. Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen 
worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden. Dit geldt ook voor externe 
topfunctionarissen, ongeacht de duur van het dienstverband of de periode van inhuur. Van overige 
medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.  
 
Onderstaande verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Baanbrekers van toepassing 
zijnde regelgeving. Het voor Baanbrekers toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 
(2020: € 201.000) voor topfunctionarissen met een dienstverband. Dit is het algemene WNT-
maximum. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt een afwijkende normering, zowel 
voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.  
In het boekjaar 2021 heeft geen overschrijding in het kader van de WNT plaatsgevonden.  
 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling  
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
  

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 A.J.L.G. van Oudheusden    

Functiegegevens Algemeen directeur   

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0   

Dienstbetrekking?  ja   

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 121.608   

Beloningen betaalbaar op termijn 19.001   

Subtotaal   140.609   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
209.000   

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.   

Bezoldiging   140.609   

    

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t.     

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.   
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Gegevens 2020    

bedragen x € 1 A.J.L.G. van Oudheusden A.H. Kansouh E. van Agt 

Functiegegevens algemeen directeur algemeen directeur Manager/vervangend 

algemeen directeur periode 

01/03 – 31/05 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/06 – 31/12 01/01 – 29/02 [d.d./mm] – [d.d./mm] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking? ja ja Ja 

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 68.621 18.862 23.764 

Beloningen betaalbaar op termijn 11.844 3.367 3.941 

Subtotaal 80.465  22.229 27.705 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
117.525 32.951 50.525 

Bezoldiging 80.465 22.229 27.705 

 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode januari t/m december  
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder 
Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

Gegevens 2021  

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Bakker, R. Lid dagelijks en algemeen bestuur 

T.A.H.M. Blankers  Lid dagelijks en algemeen bestuur 

Wel, A.W.J. van Lid dagelijks en algemeen bestuur, tot 
18 oktober 2021 

Mandemakers, S. Lid dagelijks en algemeen bestuur, 
vanaf 18 oktober 2021 

Damen, H. Lid dagelijks bestuur 

Sloot, C.J.G.H. van der  Lid dagelijks bestuur 

Brekelmans, J.C.G.M. Lid algemeen bestuur 

Kleij, L.G. van Lid algemeen bestuur 

Gessel-Rechters, C.L.M. van  Lid algemeen bestuur 

Hoven, M.J.C. van den  Lid algemeen bestuur 

Veldkamp, W.G.M. Lid algemeen bestuur 

Hamond, A.A. van Lid algemeen bestuur 

Verhoofstad-Stupers, A.C.A.E. Lid algemeen bestuur 

Tuyl, J.M.M. van Lid algemeen bestuur 

Steen, P.L.S. van Lid algemeen bestuur 
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Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
 
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie 
bepaling van toepassing is 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de 
anticumulatiebepaling van toepassing is 
Dit onderdeel is niet van toepassing voor Baanbrekers. 
 
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 
inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 
aangemerkt 
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor Baanbrekers.  
 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen.  
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4. BIJLAGEN BIJ DE JAARREKENING 

4.1 SiSa-bijlage bij de jaarrekening  
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4.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld  
 

 

In bovenstaand overzicht zijn de baten en lasten over 2021 zoals die in de jaarrekening zijn 
opgenomen, gerubriceerd naar de wettelijk verplichte taakvelden. Daarbij is ook aansluiting gezocht 
bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS wordt verstrekt. De administratie is zodanig ingericht 
dat de verantwoording van de deelprogramma’s synchroon loopt met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder “Sociaal domein”. 

  

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 8.793

0.5 Treasury 44

0.8 Overige baten en lasten 8.882 71

0.10 Mutaties  reserves 793

0.11 Resultaat van de s taat van baten en lasten 555

6.0 Sociaal domein

6.3 Inkomensregel ingen 33.592 31.336

6.4 Begeleide participatie 11.939 11.992

6.5 Arbeidsparticipatie 990 4.515

56.751 56.751

Af: mutaties  reserves -793

Af: resultaat van de s taat van baten en lasten -555 0

55.404 56.751

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden

Aansluiting op de staat van baten en lasten (3.2)
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4.3 Specificatie bijzondere bijstand 
 

   

Omschrijving Cluster

aantal 

dossiers €

Gem. 

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

aantal 

dossiers €

kosten financiële transacties f 1.130 1.039.347    411 382.928     195 173.988     524 482.431         

individuele inkomenstoeslag k 705 324.641        253 115.227     93 44.530       359 164.884         

directe levensbehoeften a 121 235.073        33 64.617       20 19.776       68 150.680         

voorziening voor wonen c 89 109.732        32 35.188       14 17.224       43 57.320           

kosten maatschappelijke zorg e 118 66.194          52 39.154       17 6.582          49 20.458           

kosten medische dienstverlening h 37 21.656          11 3.247          10 9.310          16 9.099             

kosten uitstroombevordering g 64 20.666          25 5.932          6 2.250          33 12.484           

individuele studietoeslag l 15 16.035          11 12.561       2 1.374          2 2.100             

overige kosten soorten i 14 6.361            7 3.658          1 2.128          6 575                 

kosten huishouden b 14 3.381            3 1.823          2 242             9 1.316             

voorziening voor opvang d 8 3.057            1 676             4 414             3 1.967             

* TONK 36 98.025          9 13.865       8 27.786       19 56.374           

Sub-totaal 2.351 1.944.168    848 678.876     372 305.604     1.131 959.688         

collectieve ziektekostenpremie m 2.234 717.557        726 226.888     403 142.144     1.105 348.525         

diverse adm. posten / ontvangsten -18.122        -9.955        -10.333      2.166             

Totaal 2021 4.585 2.643.603    1.574 895.809     775 437.415     2.236 1.310.379     

Totaal 2020 2.493.885    882.762     408.208     1.202.915     

Verschil 2021 t.o.v. 2020 149.718        13.047       29.207       107.464         

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

Bijzondere bijstand 2021 naar hoofdkostensoorten

Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk
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4.4 Personele bezetting 
 

 
 

 

Bezetting* niet-gesubsidieerd (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2020

Berap I             
30-04-2021

Berap II          
31-08-2021

Jaarrekening 
31-12-2021

Gemiddeld 
2021

Gemiddeld    
2020

Re-integratie & Participatie 23,6 33,8 33,2 34,0 33,5 24,2

Leerwerkstructuur 39,2 26,6 34,2 33,6 29,5 40,1

Inkomensondersteuning 46,7 42,6 44,5 41,8 43,1 45,6

Overhead 54,8 64,2 53,9 51,9 59,0 53,3

Sub-totaal 164,3 167,2 165,8 161,4 165,1 163,2

Doorbelast Ruelong B.V. -7,2 -6,5 -5,1 -4,1 -5,5 -7,5

Totaal 157,1 160,7 160,7 157,4 159,6 155,7

Bezetting* gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Deelprogramma                                
(organisatieonderdeel )

Jaarrekening 
31-12-2020

Berap I             
30-04-2021

Berap II          
31-08-2021

Jaarrekening 
31-12-2021

Gemiddeld 
2021

Gemiddeld    
2020

Re-integratie & Participatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leerwerkstructuur 263,3 260,2 263,9 259,1 262,0 270,6

Inkomensondersteuning 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 3,0

Overhead 118,0 110,6 99,4 95,6 104,6 124,3

Sub-totaal 383,8 373,2 365,7 357,2 369,1 397,8

Doorbelast Ruelong B.V. -95,3 -89,0 -82,9 -81,2 -85,7 -102,8

Totaal 288,5 284,3 282,8 276,0 283,4 295,0
* Bezetting op genoemde peildata

* Bezetting op genoemde peildata

Gemeente                                               

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

31-12-2020 110,9 (133) 99,3 (118) 163,6 (193) 10,1 (13) 383,8 (457)

30-04-2021 106,7 (129) 96,6 (115) 159,9 (188) 10,1 (13) 373,2 (445)

31-08-2021 105,0 (127) 92,9 (110) 156,9 (185) 11,0 (15) 365,7 (437)

31-12-2021 101,9 (121) 91,2 (108) 153,4 (181) 10,7 (14) 357,2 (424)

Mutatie 2021 -9,0 -(12) -8,1 -(10) -10,2 -(12) 0,6 (1) -26,6 -(33)

Wsw-bezetting 2021 per gemeente in fte's (aantallen)

TotaalEldersWaalwijkLoon op ZandHeusden
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Voorstel inzake 
 

Ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-2026 

Steller N. Burg, adviseur planning & control 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum algemeen 
bestuur  

4 april 2022 

Beslispunten 
 

Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-2026 

Financiële 
gevolgen 

Zie ontwerpbegroting 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

15 maart 2022 E. van Agt, M. 
v.d. Ven, N. 
Burg 

SET financieel, digitaal en schriftelijk  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

- OR: de begroting na 4 april aanbieden ter 
kennisname 

Besluit van AB 
 

4 april 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling R. de Jong 

Website/intranet Na vaststelling R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief Na vaststelling E. Assmann 

Anders N.V.T.  
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Nadere informatie: 
Aanleiding 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoerings-
organisatie Baanbrekers’ stelt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april een ontwerpbegroting op voor het 
volgende kalenderjaar en zendt deze aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de 
deelnemende gemeenten hebben acht weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting 
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. De vaststelling van de definitieve begroting vindt plaats 
in de AB-vergadering van 4 juli 2022, met op 24 juni daarvoor de behandeling van de definitieve 
begroting in het DB, rekening houdend met de ingediende zienswijzen.  
 
De door het dagelijks bestuur vastgestelde ontwerpbegroting 2023 wordt nu aan u ter kennisname 
voorgelegd. De ontwerpbegroting is structureel sluitend. Voor de begroting heeft de kaderbrief als 
uitgangspunt gediend. De begroting gaat uit van bestaande bedrijfsvoering, met daarop enkele 
aanvullingen met financiële consequenties, die in paragraaf 1.2 nader zijn toegelicht.  
 
Aandachtspunten 
a. Algemene reserve wordt aangevuld tot norm volgens gemeenschappelijke regeling 
Het nadelig resultaat ad € 555.000 van de jaarrekening 2021 wordt ten laste van de algemene reserve 
gebracht. Dit betekent dat het boekjaar 2022 wordt gestart met een algemene reserve van € 645.000. 
In de begroting 2022 is geen storting in de algemene reserve opgenomen, waardoor het 
begrotingsjaar 2023 begint met een nagenoeg gehalveerde algemene reserve. Hierbij gaan we er van 
uit dat er in 2022 geen financiële tegenvallers ontstaan die uit de algemene reserve worden betaald.   
Met een geringe algemene reserve is de kans groter dat een bijstelling in 2023 direct leidt tot 
verhoging van de gemeentelijke bijdragen (door een te lage AR), waardoor een zienswijzeprocedure 
gevolgd moet worden voordat een begrotingswijziging formeel vastgesteld kan worden.   
Om het weerstandvermogen op het in de GR opgenomen peil te brengen is in voorliggende begroting 
2023 een incidentele storting in de algemene reserve opgenomen van € 555.000. Met deze storting 
komt de ratio voor het weerstandvermogen op 0,52.  
 
b. Mutaties in reserve vernieuwbouw 
De mutaties in de reserve vernieuwbouw zijn verwerkt conform de besluitvorming van het algemeen 
bestuur in oktober 2021. Concreet betekent dit dat gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 een 
reserve wordt opgebouwd die na het gereedkomen van de nieuwbouw wordt ingezet ter gedeeltelijke 
financiering daarvan.   
 
c. Bijdragen gemeenten, nadere toelichting 
In de ontwerpbegroting zijn de gemeentelijke bijdragen berekend op circa 9,6 miljoen euro.  
Dat is hoger dan vorig begrotingsjaar, toen waren de bijdragen volgens de bijgestelde begroting 
afgerond € 8,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de toename betreft de incidentele storting in de 
algemene reserve ad € 555.000. In onderstaand overzicht zijn alle autonome en incidentele mutaties 
ten opzichte van 2022 opgenomen.  
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Vervolgtraject betreft zienswijzeprocedure en definitieve vaststelling 
De ontwerpbegroting is op 25 maart 2022 door het dagelijks bestuur vastgesteld en wordt nu ter 
kennisname aangeboden aan het algemeen bestuur. 
De begroting is inmiddels ook aangeboden aan de gemeenteraden van de drie gemeenten, met het 
verzoek hun eventuele zienswijzen op de ontwerpbegroting in te dienen. De zienswijzetermijn 
bedraagt acht weken. Uiterlijk op vrijdag 20 mei dienen de zienswijzen bij het DB te zijn ingediend. 
 
Na verwerking van eventuele aanpassingen n.a.v. de ingediende zienswijzen wordt de definitieve 
begroting behandeld in het DB van 24 juni 2022 en vastgesteld in het AB van 4 juli 2022. Direct daarna 
wordt de begroting aan de toezichthouder (provincie) opgestuurd. Dit moet vóór 1 augustus 2022 
gebeuren. 

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Ontwerpbegroting 2023 (DB versie 25 maart 2022) 
Beantwoording technische vragen begroting 2023 

 
 
 
 
 

A 8.789.283 Gemeentelijk bijdragen 2022 (cf. bi jgestelde begroting 2022)

-155.000   ziektevervanging + ui tbesteed onderhoud

-280.000   frictie inhuur op formatieplaatsen

-145.000   frictie Tozo

-40.000     Twiddus  - januari

146.000    Ui tvoering Participatiewet

-148.000   Afschri jvingen (doorgeschoven + duurzaamheids investeringen)

C (A+B) 8.167.283 Bijdragen 2022 (genormal iseerd - na  correctie incidentele invloeden)

245.000    Loonindex niet gesubs idieerd personeel

222.000    Loonindex gesubs idieerd personeel

68.000      Pri js index bedri jfskosten

569.000    Subs idieresultaat Wsw + Fidant

E (C+D) 9.271.283 Bijdragen 2023 (genormal iseerd - na  autonome ontwikkel ingen)

-99.000     Afschri jvingen (duurzaamheids investeringen)

555.000    Storting a lgemene reserve

G (E+F) 9.727.283 Berekende bijdragen 2023 (na autonome en incidentele ontwikkelingen)

~ 9.612.546 Gemeentelijk bijdragen 2023 (cf. begroting 2023)

Analyse ontwikkeling gemeentelijke bijdragen

Autonome 

ontwikkel ingen 

2023

Incidentele 

invloeden 2022
B

D

F
Incidentele 

invloeden 2023



 
 

 

 
 

 
 
 

Ontwerpbegroting 2023 
 dagelijks bestuur 25 maart 2022 

algemeen bestuur 4 april 2022  
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Voorwoord 
Sterk in mensenwerk 
 
Het eerste kwartaal van 2022 was nog maar een paar weken oud. Op dat moment kreeg ik de vraag 
om het voorwoord te schrijven voor onze begroting van 2023. Een leuke klus, waarbij het handig zou 
zijn als ik de toekomst kan voorspellen. Helaas beschik ik niet over een glazen bol. Toch heb ik het 
toetsenbord ter hand genomen om mijn inleidende tekst te schrijven. 
 
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit zorgt ervoor 
dat de samenstelling van ons Dagelijks Bestuur en ons Algemeen Bestuur kan veranderen. Verder is 
het zo dat de keuzes die de nog te vormen coalities gaan maken natuurlijk ook hun invloed hebben op 
Baanbrekers. Ik hoop dat het niet leidt tot al te grote koerswijzigingen. 
 
Terwijl ik dit schrijf, hoor en zie ik berichten over het verder versoepelen van de coronamaatregelen. 
Ik ben erg benieuwd naar alle gevolgen van corona voor onze samenleving. Zoals het er nu naar uitziet, 
is de pandemie in 2023 veranderd in een epidemie. Hierbij moeten we een slag om de arm houden, 
want het virus is onvoorspelbaar gebleken.  
 
Corona heeft een flinke impact op iedereen. Hoeveel mensen blijven er kampen met lichamelijke 
problemen? Wat is de emotionele schade? Hoeveel ondernemers lukt het om zonder steun van de 
overheid uiteindelijk overeind te blijven? Hoe ontwikkelt de vraag naar medewerkers zich? Kunnen we 
het gat op de arbeidsmarkt dichten door een inclusieve benadering, waarbij we mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een mooie nieuwe toekomst kunnen bieden? Hoe kunnen we deze 
mensen nog beter helpen om volwaardig mee te doen in onze samenleving en aan werk? 
 
Ik maak me wel zorgen over enkele zaken die uiteindelijk op de langere termijn invloed gaan hebben 
op onze begroting. Zo moeten we een meerjaren investeringsplan gaan opstellen om, daar waar aan 
de orde, tenminste ons wagenpark en ons rijdend materieel te vervangen zodat onze mensen kunnen 
blijven werken met bij de taak behorende gereedschappen en hulpmiddelen. Ook maak ik me zorgen 
over het effect van de veranderende samenstelling van de diverse doelgroepen waarvoor wij werken. 
 
Helaas is werk niet voor iedereen weggelegd. Daarom maken wij er werk van om daar waar sociaal 
maatschappelijke activering voorlopig het hoogst haalbare is, deze personen door te leiden naar onze 
gemeenten. Verder is het niet voor iedereen haalbaar om te kunnen werken buiten de gebouwen van 
Baanbrekers. Deze groep mensen heeft intensieve begeleiding nodig. Zij zijn dus nog meer 
aangewezen op onze organisatie. Ook voor die mensen zijn we er in 2023. En ook niet onbelangrijk: 
lukt het ons een aantrekkelijk werkgever te blijven? Om zo de juiste professionals te behouden én aan 
te trekken om de mensen die op onze dienstverlening zijn aangewezen op de juiste manier te 
begeleiden?      
   
Ook in 2023 werken we eraan om als organisatie zodanig toekomstbestendig te zijn om de door ons 
bestuur eind 2018 vastgestelde in-bewegingkoers succesvol te kunnen vormgeven. Concreter gezegd 
betekent dit dat we – zowel wat betreft structuur als werkprocessen én cultuur – de verandering zullen 
realiseren van een organisatie waar het ontwikkelen van mensen centraal staat.     
 
Na alle voorbereidingen in 2021 en 2022 komen de plannen voor onze nieuwe huisvesting in 2023 
fysiek in uitvoering. Dan krijgen we ook te maken met tijdelijke huisvesting voor alle 
organisatieonderdelen die tot op heden in gebouw 1 hun plekje hadden. Dit betekent onder meer dat 
de fysieke contacten met onze Participatiewetkandidaten op een andere plek zullen plaatsvinden. 
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Tijdens de bouwperiode blijft het voor ons een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat we onze 
dienstverlening op een integrale manier kunnen blijven uitvoeren.  
 
Baanbrekers zal ook in 2023 onze in-bewegingkoers volgen. Deze koppelen we aan het beleid van het 
Rijk en aan de wensen en eisen uit de drie coalitieprogramma’s. Wij blijven inzetten op een inclusieve 
samenleving. En we blijven ons primaire proces van instroom-doorstroom-uitstroom inzetten voor 
onze kandidaten, met als doel dat ook deze mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Hierbij 
zullen we flexibiliteit tonen en zorgen dat we tijdig inspelen op ontwikkelingen die onze kandidaten of 
onze organisatie raken. Zo zullen we de steeds verdergaande digitalisering op een veilige manier 
aanbieden. Hierbij nemen we onze medewerkers en kandidaten mee. We begeleiden hen goed om de 
digitale en technologische ontwikkelingen te kunnen gebruiken. Verder zullen wij de regionale 
ontwikkelingen volgen. We doen hier uiteraard aan mee als het waarde heeft voor onze kandidaten, 
de werkgevers in ons werkgebied, onze drie gemeenten en onze organisatie. 
 
Over wat wij willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten, leest u meer in deze 
begroting voor het jaar 2023. Ook in 2023 zullen wij laten zien dat Baanbrekers sterk is in mensenwerk. 
Wij doen dat graag samen in een fijne samenwerking met onze opdrachtgevers, onze drie gemeenten 
en zeker ook met onze bestuurders. 
 
Ad van Oudheusden 
directeur 
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1 Algemeen 

1.1 Leeswijzer  

Voor u ligt de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 van Baanbrekers. Baanbrekers voert 
voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en de Wet sociale 
werkvoorziening uit. De taken van Baanbrekers zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: het bemiddelen 
naar of verstrekken van werk en het verstrekken van inkomensondersteuning (uitkeringen). Het eerste 
vanuit zowel de Participatiewet als de Wet sociale werkvoorziening. 
 
De uitgangspunten van de kaderbrief 2023 zijn in deze begroting verwerkt. De indeling en vorm van 
de begroting 2023 zijn in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
Voor de opstelling van de begroting is uitgegaan van één programma in de zin van het BBV. Hierin zijn 
drie deelprogramma’s opgenomen: 
 

• Re-integratie, Participatie & Inkomen 

• Leren & Werken 

• Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 
 
De indeling van de deelprogramma’s sluit grotendeels aan op de taakvelden volgens het BBV. De 
kosten van overhead zijn niet in de deelprogramma’s verantwoord, maar worden afzonderlijk 
gepresenteerd. 
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1.2 Financiële verantwoording 

Algemeen 
De begroting 2023 is opgesteld in de lijn van de bijgestelde begroting 2022, waarbij uiteraard rekening 
is gehouden met de uitgangspunten zoals die in de kaderbrief 2023 zijn opgenomen en gecorrigeerd 
voor incidentele invloeden die specifiek op 2022 betrekking hebben. Enkele aanvullingen ten opzichte 
van de kaderbrief worden onderstaand nader toegelicht. 
 
Stortingen in reserves 
Voor het jaar 2023 zijn de volgende stortingen in reserves begroot: 
Aanvulling algemene reserve tot gewenst niveau    €    555.000 
Storting reserve herhuisvesting conform AB-besluit    €    491.000 + 
Totaal          € 1.046.000 
 
De storting in de algemene reserve is eenmalig, en veroorzaakt incidenteel een verhoging van de 
exploitatielasten. De storting in de reserve herhuisvesting is conform het besluit van het algemeen 
bestuur van 13 december 2021, en bestaat uit de volgende componenten: 
 
Besparing vervallen storting in onderhoudsvoorziening gebouwen:  € 342.500 
Besparing vervallen afschrijvingskosten gebouw 1:    € 148.562 + 
Totaal          € 491.062  
 
Vernieuwbouw 
Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten vernieuwbouw te realiseren op de huidige 
locatie. Hiermee is een bruto krediet gemoeid van € 27,8 miljoen. Door verkoop van panden en inbreng 
van eigen vermogen van totaal circa € 3,9 miljoen resteert een netto-investering van € 23,9 miljoen. 
Voor de financiering is een lening van € 20 miljoen afgesloten. Op termijn moet een aanvullende lening 
worden opgenomen. Het voornemen tot vernieuwbouw heeft voor de jaren 2021 tot en met 2025 een 
aantal financiële mutaties tot gevolg, die gedurende die jaren via een bestemmingsreserve worden 
verwerkt. In 2026 wordt deze bestemmingreserve ingezet om een deel van de investering van de 
vernieuwbouw te financieren.  
 
Structureel sluitende begroting  
Na aftrek van de geraamde stortingen in de reserves is de begroting 2023 sluitend.  
 
Post-corona periode 
De coronacrisis heeft grote impact gehad op de jaren 2020 en 2021, en ook in 2022 zullen de 
economische en financiële gevolgen nog gevoeld worden. We hebben de hoop en verwachting dat 
2023 een post-corona jaar wordt. 
 
Vooralsnog hebben we ons voor de bepaling van het BUIG-budget en de ontwikkeling van het 
uitkeringsbestand gebaseerd op de ontwikkeling van het macrobudget PW 2023 zoals in de begroting 
2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gepubliceerd. Zowel de 
verwachte uitkeringslast als de inkomsten blijven daarbij gelijk aan 2022. Bij aanbieding van Berap II 
2022 zullen we tevens melding maken van het voorlopig budget BUIG 2023, zodat de gemeenten in de 
gelegenheid worden gesteld om dit nog voor aanvang van het boekjaar in hun begrotingen te 
verwerken. 
 
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is, zal de actualisatie van de begroting bij aanvang van het 
boekjaar in de maand januari aan het algemeen bestuur voorgelegd worden. Ook eventuele 
beleidswijzigingen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen zullen daarin worden meegenomen.   
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1.3 Begroting in een oogopslag 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 

Onder de baten van deelprogramma 3 zijn de navolgende gemeentelijke bijdragen verantwoord: 
 

 
 
De gemeentelijke bijdragen 2023 zijn gestegen ten opzichte van 2022. In hoofdstuk 4: toelichting op 
de begroting 2023 zijn nadere specificaties en toelichtingen per deelprogramma opgenomen.  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

DP1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 35.851 32.718 32.344 33.351 34.051 34.501

DP2: Leren & Werken 11.992 13.062 12.989 13.167 13.080 13.036

DP3: Gemeentelijke bijdragen & 

.........overige lasten en baten 71 35 35 35 35 35

Totaal lasten deelprogramma's 47.915 45.815 45.368 46.553 47.166 47.572

Overhead 8.837 6.959 7.032 7.006 8.075 7.261

Totaal lasten 56.751 52.774 52.400 53.559 55.241 54.833

Baten

DP1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 34.582 30.428 30.309 31.197 31.895 32.341

DP2: Leren & Werken 11.939 13.468 13.162 13.119 12.909 12.830

DP3: Gemeentelijke bijdragen & 

.........overige lasten en baten 8.882 9.161 9.975 9.716 12.681 9.661

Totaal baten 55.404 53.057 53.446 54.032 57.485 54.833

Geraamd saldo van lasten en baten -1.348 283 1.046 473 2.244 0

Af: stortingen reserves -1.475 -492 -1.046 -473 -2.244 0

Bij: onttrekkingen reserves 2.268 209 0 0 0 0

Geraamd resultaat -555 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gemeentelijke bijdragen 6.910 8.789 9.613 9.354 9.517 9.300

Toelichting: Gemeentelijke bijdragen

Meerjarenraming
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1.4 Gemeentelijke bijdragen 

Conform de Gemeenschappelijke regeling ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ dragen de gemeenten 
bij aan de exploitatie van Baanbrekers op basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het 
begrotingsjaar. Voor de begroting 2023 is gerekend met de inwoneraantallen per 1 januari 2022, zoals 
gepubliceerd door het CBS naar de situatie per medio februari 2022. Dit zijn voorlopige gegevens. De 
definitieve bijdragen voor 2023 worden bij het opmaken van de jaarrekening 2023 bepaald op basis 
van de inwoneraantallen per 1 januari 2023.  
 

 
 
Op basis van de hierboven genoemde inwoneraantallen worden de bijdragen 2023 per gemeente als 
volgt. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 worden dezelfde inwoneraantallen aangehouden als voor 
2023. 
 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 
De gemeentelijke bijdragen worden per kwartaal vooraf in rekening gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Inwoneraantal %

Heusden 45.566                      38,39%

Loon op Zand 23.771                      20,03%

Waalwijk 49.351                      41,58%

Totaal 118.688                    100%

Bedragen x € 1 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Heusden 2.650.652        3.371.533        3.690.392        3.591.145        3.653.828        3.570.484        

Loon op Zand 1.384.311        1.760.793        1.925.214        1.873.439        1.906.139        1.862.660        

Waalwijk 2.875.050        3.656.957        3.996.940        3.889.448        3.957.338        3.867.071        

Totaal 6.910.013        8.789.283        9.612.546        9.354.032        9.517.305        9.300.215        

Verdeling naar gemeenten

Meerjarenraming
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2 Beleidsbegroting 

2.1 Programmaplan 

Baanbrekers voert namens de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de Participatiewet en 
de Wet sociale werkvoorziening uit. In deze paragraaf wordt het programmaplan weergegeven en 
toegelicht. De opzet is gebaseerd op het BBV.  
 
De indeling van de deelprogramma’s is met ingang van het jaar 2023 gewijzigd. De oude 
deelprogramma’s Re-integratie & Participatie en Inkomensondersteuning zijn samengevoegd tot het 
nieuwe deelprogramma: Re-integratie, Participatie & Inkomen. Deelprogramma 2 is inhoudelijk 
ongewijzigd. Alleen de naam is gewijzigd van Leerwerkstructuur in Leren & Werken. 
   
Het programmaplan bestaat nu uit de volgende drie deelprogramma’s:  

• 2.1.1 Re-integratie, Participatie & Inkomen 

• 2.1.2 Leren & Werken 

• 2.1.3 Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten  
 

Uitdagingen  
Het landschap waarin Baanbrekers acteert verandert continu. Ontwikkelingen op het gebied van 
economie, arbeidsmarkt en wetgeving zijn allemaal factoren van invloed. In de deelprogramma’s 
schetsen we de ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de wijze waarop wij invulling geven aan 
onze opdracht. 

 
Ontwikkelingen Baanbrekers  
Uitgangspunten   
Eind 2018 hebben de gemeenten en Baanbrekers de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de 
dienstverlening van Baanbrekers: 
 

• Zo regulier als mogelijk werken 

• Welzijn van mensen staat voorop 

• Focus op werk 

• Aandacht voor integrale aanpak 

• Instroom, doorstroom, uitstroom als primair proces 

• Bedrijfsmatige activiteiten als leerwerkstructuur en vangnet 

• Opereren binnen de aangegeven kwalitatieve en financiële kaders 

• Gemeenschappelijke opdrachtverstrekking(en) door de gemeenten, tenzij…  
 
We blijven onze dienstverlening hieraan toetsen en verbeteren.  
 
Ontwikkeling doelgroepen binnen Baanbrekers 
De doelgroep Wsw bouwt tot 2061 af. Dan zal naar verwachting de laatste Wsw-medewerker de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom in de Wsw mogelijk. In 
onze PMC’s werken nog relatief veel Wsw-medewerkers in een aansturende rol. Deze faseren 
langzaam uit door natuurlijk verloop. Wij zullen hierop bij de inrichting van onze fijnstructuur van Leren 
& Werken moeten inspelen. Enerzijds zijn we succesvol in het zo regulier als mogelijk plaatsen van 
medewerkers middels detacheringen, anderzijds blijven de Wsw-medewerkers die relatief de meest 
intensieve begeleiding en soms ook zorg nodig hebben, werkzaam op onze eigen locatie. Hier komt 
nog bij dat de productiviteit en mobiliteit van de Wsw-medewerkers afneemt vanwege vergrijzing. 
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Uiteraard stromen er nieuwe medewerkers in met een indicatie Beschut Werk. De indiceringscriteria 
voor deze nieuwe doelgroep zijn echter veel strenger dan bij de voormalige Wsw. Mede daardoor komt 
het dat deze vaak nog jonge mensen intensief begeleid moeten worden. Bij de vormgeving van 
werkleerlijnen binnen de fijnstructuur zullen we hierop inspelen. 
 
Wij gaan de werkleerlijnen ook inzetten binnen ons primaire proces van in-, door- en uitstroom. Dit 
betekent dat ook P-wetkandidaten tijdelijk onderdeel uitmaken van onze productiecapaciteit. Echter, 
de financieringsmethodes van P-wetkandidaten en Wsw’ers zijn wezenlijk anders. Ook zit er een groot 
verschil tussen de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten tussen beide doelgroepen, voor 
een P-wetkandidaat wordt gemiddeld 50% subsidie ontvangen terwijl dit voor een Wsw’er gemiddeld 
90% betreft. Wij vinden het cruciaal dat onze bestaande infrastructuur in stand gehouden wordt om 
de inwoners die het niet lukt om zelfstandig te participeren in onze werkende samenleving 
professioneel te kunnen blijven ondersteunen en begeleiden. Daarnaast blijft ons vangnet, zowel in 
geld als in werk, noodzakelijk voor diezelfde doelgroep.  Zowel landelijk als vanuit de Noord-Brabantse 
mens-ontwikkel-bedrijven wordt hier, mede door ons, in Den Haag inmiddels intensief aandacht voor 
gevraagd. Meer hierover in paragraaf 2.1.2 Leren & Werken. 
 
Zoals bij de invoering van de Participatiewet was 
voorspeld, zal het werkzoekendenbestand structu-
reel veranderen. De doelgroep Participatiewet 
wordt gevormd door de groep klassieke bijstand 
(groen vlak). Maar ook door personen die voorheen 
tot de doelgroep van de Wsw behoorden (oranje 
vlak). Zij vertegenwoordigen de nieuwe doelgroep 
Banenafspraak (geel vlak) en nieuwe doelgroep 
Beschut Werk (blauw vlak). Ook een groep die 
voorheen tot de doelgroep Wajong (Uwv) 
behoorde, valt nu onder de Participatiewet (rood 
vlak). Met de invoering van de Participatiewet in 
2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor 
jonggehandicapten die duurzaam geen 
arbeidsvermogen hebben. De resterende groep die voorheen onder de Wajong zou vallen, zal daarom 
in de komende jaren gestaag ingroeien binnen de doelgroep van de Participatiewet.  
 
De nieuwe doelgroepen hebben vaker een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.  De verwachting van 
Baanbrekers is dat voor de gehele doelgroep de duur en de intensiteit van begeleidingstrajecten naar 
zo regulier mogelijk werk zal toenemen. Hierdoor zal de inzet van functies als trajectbegeleider, 
jobcoach en werkleiding nog intensiever worden. 
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2.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 
Sinds 1 juli 2021 bestaat de afdeling Re-integratie, Participatie & Inkomen (RPI). Deze afdeling verzorgt 
de re-integratiebegeleiding naar werk, verstrekt een (tijdelijk) inkomen in de vorm van een uitkering 
en toetst of de hoogte van die uitkering passend is. Inwoners die (nog) niet in aanmerking komen voor 
een traject gericht op betaald werk, brengen we onder de aandacht van de gemeente die 
verantwoordelijk is voor het participatieaanbod. We houden contact om de kansen op werk te 
monitoren. Op basis van de gemeentelijke beleidsregels verstrekken we bijzondere bijstand. Op basis 
van een dienstverleningsovereenkomst voeren we de nieuwe Wet inburgering uit namens de 
gemeenten Heusden en Waalwijk.  
 
Ambitie 2023 
We begeleiden zo veel mogelijk werkzoekenden (Participatiewet en Wsw) naar zo regulier en 
duurzaam mogelijk werk. Het accent komt nog meer te liggen op het welzijn van de mens en de 
kwaliteit van de dienstverlening. De beoogde kwaliteit en de daarvoor benodigde capaciteit moeten 
in balans zijn. Bij de ondersteuning maken we zoveel als mogelijk gebruik van digitale middelen. Zo kan 
de trajectbegeleider meer tijd besteden aan begeleiding en het beoogde resultaat. We bevorderen 
parttime werk omdat dit vaak de eerste stap is naar volledige uitstroom. We intensiveren nazorg bij 
een plaatsing om herinstroom te voorkomen. We zetten in op gerichte werkgeversbenadering, omdat 
werkgevers ondanks hoogconjunctuur onze werkzoekenden niet automatisch weten te vinden. Dat 
doen we door ons te richten op de (te realiseren) relevante kansen in de arbeidsmarkt en de (te 
ontwikkelen) mogelijkheden van onze werkzoekenden. Daarvoor blijven we continu in verbinding met 
onze doelgroep en (potentiële) partners. 
 
We beoordelen een aanvraag van een uitkering vanuit de wettelijke kaders én met een bredere blik,  
om onbedoelde en ongewenste effecten op andere terreinen te voorkomen. Dat doen we ook bij een 
verlaging of een terugvordering van de uitkering. We vervullen voor de gemeenten een signaalfunctie. 
We behandelen onze uitkeringsgerechtigden zoals we zelf behandeld willen worden: menselijk, met 
gezond vertrouwen, met simpele en duidelijke communicatie, passend bij de mogelijkheden, maar ook 
passend binnen de wettelijke kaders.  
 
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen* voor 2023? 

• We realiseren 250 plaatsingen voor de doelgroep Participatiewet   

• We realiseren 20 plaatsingen naar meer regulier werk voor de doelgroepen Wsw en Beschut 
Werk 

• Alle uitkeringsgerechtigden hebben een plan van aanpak (of een ontheffing) 

• Minimaal 80% van de uitkeringsaanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld 
*Gezien het vroegtijdig stadium waarin deze begroting is opgesteld, zullen doelstellingen indien noodzakelijk bij     
…aanvang jaar worden bijgesteld. 

 
Wat gaat Baanbrekers hiervoor doen?  

• We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (kansrijke beroepen) volgen en zorgen 
voor adequate aansluiting hierop voor de gehele doelgroep. 

• We implementeren het plan van aanpak op basis van de opgedane ervaring met de pilot 
‘trajectplan’ die in 2022 zal starten. 

• We implementeren de interventies en maatregelen uit de Toolkit Parttime werk (Simpel 
switchen). 

• We richten de uitkeringsaanvraag in op basis van ‘snelle aanvraag/snel besluit’ (Simpel 
switchen) en de opgedane ervaring met de pilot ‘snelle aanvraag’ die in 2022 start. 

• We implementeren digitale hulpmiddelen die kwaliteit toevoegen aan de dienstverlening op 
basis van opgedane ervaring in 2022 en effectieve en reeds bewezen technologie. 
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• We herschrijven de verzamelverordening Participatiewet tot ‘omgekeerde verordening’ en 
passen de beleidsregels aan waar ze niet aansluiten bij de uitgangspunten van de koers. 

• We vereenvoudigen onze schriftelijke communicatie (o.a. website, brieven) op een manier 
die duidelijk is (o.a. B1-taalniveau) en past bij de wettelijke kaders. 

• We borgen de afspraken met gemeenten op het gebied van signalering en integrale 
dienstverlening en zetten in op verdere kwaliteitsverbetering en procesverbetering. 

• We vormen het huidige transferium om tot een volwaardig praktijkdiagnosecentrum. 
 
Ontwikkelingen 
➢ Economie en werkgelegenheid  
De economie heeft de coronacrisis tot nu toe 
verrassend goed doorstaan. De economie kromp in 
eerste instantie aanzienlijk maar herstelde zich in de 
loop van 2020. In het tweede kwartaal van 2021 was 
de economie op het niveau van voor de coronacrisis. 
Het economische herstel is ook zichtbaar op de 
arbeidsmarkt. Het CPB signaleert1 dat de vraag naar 
personeel groter is dan het aanbod. Ook wordt een 
kleine toename van de werkloze beroepsbevolking 
voorzien, die niet als zorgwekkend wordt 
bestempeld. Voor 2023 voorziet men dat 3,8% van 
de beroepsbevolking werkloos is. In 2021 daalde het 
aandeel werklozen nog tot om en nabij 3,4%. 
Hetzelfde percentage als in 2019, voor de coronapandemie. 
Met betrekking tot het uitkeringsbestand in 2023 gaan we voorlopig uit van een gelijkblijvend aantal 
als in 2022 van 1.435 bijstandsgerechtigden. Een nagenoeg gelijkblijvend bijstandsbestand zegt echter 
niets over de werklast. Met name de mutaties door in- en uitstroom van bijstandsgerechtigden brengt 
werk met zich mee. Daarnaast begeleiden onze medewerkers ook nog een groep van circa 80 personen 
die niet in de bijstand zitten. 
 
➢ Arbeidsmarkt 
Er zijn momenteel meer vacatures dan werkzoekenden. Het CPB voorziet dat voor iedere 5 
werkzoekenden 6 vacatures beschikbaar zijn. De komende jaren wordt voor vrijwel alle sectoren 
krapte op de arbeidsmarkt voorzien. Hoogconjunctuur blijkt echter geen zekerheid voor snellere 
uitstroom. In heel Nederland blijken werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt elkaar niet zomaar te vinden. Dit 
vraagt om gerichte begeleiding en ontwikkeling van 
de werkzoekende, maar ook om een meer gerichte 
en intensievere werkgeversbenadering.    
 
In de top 10 openstaande vacatures in Midden-
Brabant2 staan de ‘Laders/lossers en vakkenvullers’ 
en ‘Logistiek medewerkers’ bovenaan. Ook vinden 
we schoonmakers, receptionisten en telefonisten 
terug in de top 10. Daarmee zijn voor de doelgroep van Baanbrekers kansrijke vacatures beschikbaar.  
Door digitalisering, robotisering en economische invloeden is dit echter geen statisch lijstje. 

                                                           
1 MEV 2022, september 2021 
2 UWV, maandcijfers arbeidsmarkt Midden-Brabant, december 2021 
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Baanbrekers zal samen met werkgevers en het onderwijs nog meer focussen op het laten aansluiten 
van de vraag van werkgevers op onze doelgroep en op de duurzaamheid van werk. Er is momenteel 
nog sprake van een te grote mismatch, waardoor vraag en aanbod elkaar onvoldoende vinden. Zo is 
momenteel in de regio voornamelijk vraag naar personeel dat fysiek bekwaam en ook buiten 
kantooruren inzetbaar is. De mensen die wij bemiddelden kunnen vaak niet geheel voldoen aan het 
gevraagde profiel. 
 
➢ Wet- en regelgeving 
Coalitieakkoord  
Na een lange formatie is in december 2021 het coalitieakkoord Rutte IV gepresenteerd. Hierin 
worden onder andere de volgende maatregelen genoemd met raakvlak met het werk van 
Baanbrekers.   

• We maken werken lonender en verkleinen de armoedeval.  

• We willen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden. 

• We breiden het aantal beschutte werkplekken uit.  

• We breiden de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk en van 
uitkering-naar-werk te stimuleren. Mede op basis van de opgedane ervaringen met de 
regionale mobiliteitsteams.  

• We verruimen de bijverdiengrenzen in de Participatiewet. 

• We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de 
uitkering om het bestaansminimum te verstevigen.  

• We hebben de ambitie om toeslagen af te schaffen, ter voorkomen van hoge 
terugvorderingen door ingewikkelde regelingen. 

• Samen met gemeenten zorgen we dat mensen die langdurig in de bijstand zitten actief 
worden benaderd en ondersteund en gestimuleerd naar werk.  

• We hebben oog voor ieders talenten en beperkingen, werken vanuit vertrouwen en er is 
ruimte voor maatwerk. 

• We wijzigen de kostendelersnorm zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer 
meetellen voor de uitkering van huisgenoten.  

• We beoordelen en verbeteren wetten op eenvoud, menselijke maat. Waar mogelijk krijgen 
professionals in de uitvoering meer beslisruimte.   

• We stellen strengere eisen aan beschermingsbewindvoerders en gaan opstapeling van 
schulden tegen door een maximum te stellen aan verhogingen, rente- en incassokosten. 

 
De voornemens van het kabinet sluiten aan bij de uitgangspunten die de gemeenten voor Baanbrekers 
hebben opgesteld. De nadere uitwerking en effecten van deze voornemens worden pas later bekend. 
We volgen de beleidsmatige ontwikkelingen op de voet en wij zijn vooral ook benieuwd naar de wijze 
waarop het kabinet deze maatregelen gaat financieren. 
 
Wetsvoorstel Breed offensief 
Dit wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het 
werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen met een beperking die niet zelfstandig het 
wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het betreft mensen die onder de Participatiewet of de 
Wajong vallen. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen om: 

• het proces van werk vinden en behouden eenvoudiger en makkelijker te maken voor 
werkgevers en werkzoekenden 

• het werken aantrekkelijker te maken voor mensen met beperkingen 

• bij te dragen aan duurzaam werk voor arbeidsbeperkten 
 



 
 
 
 

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026  16 

 

Door lagere regelgeving zijn enkele onderdelen uit het Breed offensief inmiddels ingevoerd, zoals de 
geüniformeerde loonwaardebepaling, werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio, 
stroomlijning werkprocessen loonkostensubsidie en een andere financiering van loonkostensubsidies. 
Baanbrekers volgt de behandeling van het wetsvoorstel op de voet en anticipeert er uiteraard op.  
 
Nieuwe Wet inburgering  
De nieuwe 'Wet inburgering 2021' is op 1 januari 2022 in werking getreden. In deze nieuwe wet hebben 
gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk te laten meedoen in de maatschappij, het liefst 
via betaald werk. De gemeenten Waalwijk en Heusden hebben de uitvoering van deze wet 
overgedragen aan Baanbrekers. Baanbrekers voert de Wet Inburgering in samenhang met de 
Participatiewet uit om zo de inburgeraar optimaal te laten integreren. We werken hierbij samen met 
de gecontracteerde taalaanbieder Echt Nederlands, Vluchtelingenwerk, het COA, Contour de Twern, 
Bijeen en andere lokale partners. De gemeente Loon op Zand heeft ervoor gekozen de Wet inburgering 
in eigen regie uit te voeren. Uiteraard voert Baanbrekers voor hen wel de Participatiewet uit.  
 
2022 is een overgangsjaar en een leerjaar. Een deel van de nieuwkomers dat in 2022 gehuisvest wordt, 
valt nog onder het oude stelsel omdat zij vóór de invoering van de nieuwe wet een vergunning tot 
verblijf hebben gekregen. Hoewel zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering wordt deze groep 
in de geest van de nieuwe wet door Baanbrekers begeleid. Nieuwkomers die onder de nieuwe wet 
vallen, volgen een oriëntatieprogramma als input voor hun Plan Inburgering en Participatie (PIP). 
Vervolgens wordt een intensief programma bij Baanbrekers aangeboden met een uitstroomprofiel 
werk of een uitstroomprofiel gericht op maatschappelijke participatie, gecombineerd met 
taalonderwijs, maatschappelijke begeleiding en andere activiteiten die bijdragen aan de integratie. 
Ook het opdoen van werkervaring, aanvullende opleidingen en financiële begeleiding maken 
onderdeel uit van deze integrale aanpak.     
 
Deze vernieuwde aanpak waarin Baanbrekers nauw samenwerkt met de hierboven genoemde 
partners wordt al werkenderwijs, in afstemming met de gemeenten, geëvalueerd en verbeterd en 
moet leiden tot een beproefd programma-aanbod vanaf 2023. Uiteraard zullen we in 2023 de 
uitvoering van de Wet inburgering blijven monitoren en verbeteren.  
 
Besluit SUWI, Regionale werkgeversdienstverlening  
Vanaf 1 januari 2021 is het gewijzigde besluit SUWI van kracht: werkgeversdienstverlening vindt plaats 
in de arbeidsmarktregio via één werkgeverservicepunt (WSP) gevormd door gemeenten en het UWV.  
Baanbrekers werkt samen met UWV, gemeenten, SW-bedrijven en het Leerwerkloket in 
WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant. Het WSP heeft als doel één herkenbaar, gezamenlijk, 
publiek aanspreekpunt voor werkgevers in de arbeidsmarktregio te zijn en instrumenten en processen 
binnen de regio zoveel mogelijk te harmoniseren. Als partner is Baanbrekers nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen van het WSP en adviseren we de Langstraatgemeenten vanuit deze rol.  
 
Cao Aan de slag 
Vanaf 1 juli 2021 geldt de cao Aan de slag. Een cao speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking 
die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en met behulp van loonkostensubsidie in 
dienst zijn bij bijvoorbeeld een sociaal ontwikkelbedrijf zoals Baanbrekers. De cao heeft een looptijd 
tot en met 31 december 2023. De cao biedt meer werk- en financiële zekerheid aan de meest 
kwetsbare werknemers. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat de cao Aan de Slag 
kostenverhogend werkt ten opzichte van de eerdere arbeidsvoorwaardenregeling. Een volwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket met daarin generieke functieprofielen, pensioenopbouw en standaard 
verlofrechten zijn hier met name de oorzaak van. De kostenverhoging is meegenomen in de begroting, 
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maar is voor Baanbrekers beperkt van omvang. De effecten op de begeleiding naar zo regulier en 
duurzaam mogelijk werk worden nog door Baanbrekers in beeld gebracht. 
 
Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) 
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 
aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen 
van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Baanbrekers 
wil deze middelen optimaal benutten voor de begeleiding van de doelgroep Wsw en Participatiewet 
naar zo regulier en duurzaam mogelijk werk.  
 
 
Lasten en baten 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten 35.851 32.718 32.344 33.351 34.051 34.501

Baten 34.582 30.428 30.309 31.197 31.895 32.341

Geraamd saldo van lasten en baten -1.269 -2.291 -2.036 -2.154 -2.156 -2.160

Deelprogramma 1: Re-integratie, Participatie & Inkomen

Meerjarenraming
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2.1.2 Deelprogramma 2: Leren & Werken 

De leerwerkstructuur van Baanbrekers biedt aan kandidaten uit de Participatiewet en Wsw-
medewerkers de mogelijkheid werkzaamheden te verrichten en werknemersvaardigheden op te doen. 
Binnen Leren & Werken bieden we diverse activiteiten, met als doel de uitstroom zo optimaal mogelijk 
te laten zijn. Zo kennen we werkzaamheden binnen Twiddus (kringloopwinkel), horeca (Broikes en 
kantine), de Werkpool (detacheringsprojecten), Verpakken & Assemblage, Groen en Schoonmaak. 
 
Ambitie 2023 
We zijn een opstap naar de reguliere arbeidsmarkt voor werkzoekenden die een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt ervaren. We bieden tijdelijke werkplekken als springplank naar zo regulier en duurzaam 
mogelijk werk. Dit doen we met een divers werkaanbod dat aansluit bij de mogelijkheden van de 
werkzoekenden, maar ook de stap naar kansrijke beroepen en sectoren in de regio overbrugt. Op deze 
werkplekken worden competenties en (vak)vaardigheden ontwikkeld die een basis leggen om naar 
vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Zo wordt betaald en duurzaam werk voor meer 
uitkeringsgerechtigden beschikbaar en dragen we bij aan een zo inclusief mogelijke arbeidsmarkt.  
 
We bieden structureel werk aan onze medewerkers met een indicatie Wsw of Beschut Werk, het 
zogenaamde vangnet. We hebben iedere medewerker goed in beeld en weten of er nog 
ontwikkelmogelijkheden zijn. Zo gebruiken we ieders talenten ten volle op de meest reguliere 
werkplek.  
 
Het aanbod van de leerwerkstructuur stemmen we af op de mogelijkheden van de kandidaten en op 
de kansen voor duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt. Om de aansluiting tussen onze doelgroep en 
kansrijke beroepen te behouden, is diversiteit in werkaanbod een vereiste. Zo ontstaat een sterke 
leerwerkstructuur die kan meebewegen met de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt.  
 
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen* voor 2023? 

• We bieden (tijdelijke) leerwerkplekken als opstap naar kansrijke beroepen.  

• We bieden structurele werkplekken aan medewerkers met een indicatie Wsw of beschut werk.  

• Van alle medewerkers is inzichtelijk of de huidige werkplek (momenteel) de meest reguliere 
werkplek is en de ontwikkelmogelijkheden zijn in beeld.  

• 60% van de medewerkers zet binnen een werkleerlijn een vervolgstap.  

• 50% Van de medewerkers heeft een binnen de werkleerlijn passend vakdiploma, bijvoorbeeld 
VCA in het Groen en vakdiploma SVS voor schoonmaak. 

• 50% van de kandidaten in een leerwerktraject stroomt binnen 23 maanden uit naar een 
reguliere werkplek (met loonkostensubsidie).     

*Gezien het vroegtijdig stadium waarin deze begroting is opgesteld, zullen doelstellingen indien noodzakelijk bij     
…aanvang jaar worden bijgesteld. 

 
Wat gaat Baanbrekers hiervoor doen?  
We realiseren werkleerlijnen in de richtingen gastvrijheid, logistiek en groen & recycling waarmee we 
aansluiten bij de kansrijke beroepen en sectoren in de regio (respectievelijk Leisure & Zorg, Logistiek 
en Techniek). Alle PMC-activiteiten komen in de nieuwe werkleerlijnen terug.  
  
We realiseren binnen de werkleerlijnen verschillende instapniveaus zodat een werkzoekende op het 
best passend niveau kan instappen. We brengen de op die werkplek te ontwikkelen competenties in 
kaart. 
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We delen alle werkplekken (doorstroom en vangnet) in op basis van de trede van regulier-werk 
(afgeleide van de Wsw-werkladder). Daarmee wordt van iedere medewerker inzichtelijk hoe regulier 
de werkplek is.   
 
We organiseren, in nauwe afstemming met de afdeling RPI, een tijdelijke werkplek als onderdeel van 
het ontwikkeltraject naar zo regulier mogelijk werk. Daarbij organiseren we begeleiding bij die 
werkplek om de beoogde ontwikkeling te faciliteren.  
 
Ontwikkelingen 
➢ Wet- en regelgeving 
Initiatiefnota ‘Aan de slag in het Sociaal ontwikkelbedrijf’  
In het voorjaar 2021 maakten we melding van de aangenomen initiatiefnota ‘Aan de slag in het Sociaal 
Ontwikkelbedrijf’ van de SP en het CDA, waarin zij pleitten om de rol van mens-ontwikkel-bedrijven te 
versterken. Het nieuwe kabinet zou daarmee verder aan de slag gaan. Op 23 februari jl. was er voor 
het eerst sinds twee jaar weer een Kamerdebat over de Participatiewet. De minister benoemde in het 
debat de meerwaarde van de sociaal ontwikkelbedrijven. Ze onderstreepte hun rol om mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Op vragen van CDA en SP deed ze de toezegging om de 
door de Tweede Kamer omarmde initiatiefnota mee te nemen in het beleidsplan dat voor de zomer 
2022 naar de Kamer wordt gestuurd. 
 
Veel fracties uitten nadrukkelijk zorgen over de financiële positie en daarmee de 
toekomstbestendigheid van de sociaal ontwikkelbedrijven. Daarbij werd onder andere gerefereerd 
aan een brief van Cedris en de oproep van de Brabantse gemeenten. Deze Brabantse boodschap is ook 
namens Baanbrekers aangeboden en door onze bestuursvoorzitter ondertekend. De minister zal, 
voordat ze eventuele maatregelen neemt, eerst de Kamer een analyse sturen van de situatie van 
sociaal ontwikkelbedrijven op basis van onder andere gesprekken met gemeenten en de bedrijven. 
Baanbrekers volgt de ontwikkelingen op de voet en is zeer benieuwd naar het vervolg. 
 
Lasten en baten 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten 11.992 13.062 12.989 13.167 13.080 13.036

Baten 11.939 13.468 13.162 13.119 12.909 12.830

Geraamd saldo van lasten en baten -53 406 174 -48 -170 -206

Deelprogramma 2: Leren & Werken

Meerjarenraming
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2.1.3 Deelprogramma 3: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten  

 
Onder dit deelprogramma vallen de volgende posten. 
 
Gemeentelijke bijdragen 
Onder deelprogramma 3 worden de gemeentelijke bijdragen verantwoord, ter dekking van de 
exploitatie. Deze bijdragen worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling berekend op 
basis van de inwoneraantallen per 1 januari van het verslagjaar.  
 
Overige lasten en baten 
Naast de gemeentelijke bijdragen worden in dit deelprogramma tevens alle overige (incidentele) baten 
en lasten verantwoord die niet specifiek zijn toe te rekenen aan de deelprogramma’s 1 en 2, en die 
ook niet onder de overhead vallen. 
 
Onvoorzien 
Vanaf 2022 is onder dit deelprogramma ook de post onvoorzien opgenomen. Deze bedraagt € 25.000. 
In paragraaf 2.1.5 is dit nader toegelicht. 
 
 
Lasten en baten 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten 71 35 35 35 35 35

Baten 8.882 9.161 9.975 9.716 12.681 9.661

Geraamd saldo van lasten en baten 8.811 9.126 9.940 9.681 12.646 9.626

Meerjarenraming

Deelprogramma 3: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten
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2.1.4  Bedrag voor heffing van vennootschapsbelasting 

Vanaf 2016 zijn alle overheden in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In 2016 
heeft voor het laatst een beoordeling van de fiscale positie van Baanbrekers plaatsgevonden. Hierbij 
is vastgesteld dat vennootschapsbelasting niet van toepassing is. In een brief van 24 januari 2017 heeft 
de inspecteur het volgende bepaald: 
 
“Er is geen sprake van winststreven wanneer Baanbrekers per (geclusterde) activiteit verlieslatend blijkt 
te zijn, dan wel wanneer Baanbrekers in staat blijkt te zijn binnen de begroting te opereren en het 
alsnog daarvan ontstane positieve resultaat (overschot) per ondernemingsactiviteit direct (voor 
bestemming van reserves) terugstort naar de deelnemende gemeenten op basis van een 
terugbetalingsverplichting in de statuten.” 
 

2.1.5  Bedrag voor onvoorzien 

Bij de aanbieding van de begroting 2021 heeft de provincie Noord-Brabant de opmerking gemaakt dat 
conform de regelgeving van het BBV (artikel 8 lid 1) een post onvoorzien verplicht is. De provincie heeft 
gevraagd om hier bij volgende begrotingen rekening mee te houden. Vanaf het begrotingsjaar 2022 is 
een post onvoorzien opgenomen.  
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2.2 Paragrafen 

Op grond van het BBV bevat de begroting een aantal paragrafen. Doel van de paragrafen is dat 
onderwerpen, die versnipperd in de begroting staan, worden gebundeld. De paragrafen laten een 
dwarsdoorsnede zien van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat vooral om de beleidslijnen 
voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben of die van belang zijn voor 
de uitvoering van de deelprogramma’s. Het BBV benoemt een zevental paragrafen. Voor onze 
organisatie zijn die niet allemaal relevant.  
 
De voor Baanbrekers van toepassing zijnde paragrafen zijn:  
 

• 2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

• 2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen 

• 2.2.3 Financiering 

• 2.2.4 Verbonden partijen 

• 2.2.5 Bedrijfsvoering 
 
Voor Baanbrekers zijn de paragraaf grondbeleid en de paragraaf lokale heffingen niet van toepassing. 
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2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

Inleiding 
In deze paragraaf worden de risico’s van Baanbrekers toegelicht en afgezet tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit om risico’s af te dekken. Bij de risico-inventarisatie is ook gekeken naar 
vergelijkbare organisaties om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijke risico’s. 
 
De financiële risico’s die Baanbrekers loopt, worden volledig afgedekt door de deelnemende 
gemeenten. Het weerstandsvermogen van Baanbrekers fungeert als eerste buffer indien zich tekorten 
voordoen, maar hoeft dus niet van dusdanige omvang te zijn dat er meerjarig tekorten mee kunnen 
worden afgedekt, of dat er structurele tegenvallers in de jaarlijkse exploitatielasten mee moeten 
worden opgevangen.  
 
In de gemeenschappelijke regeling Baanbrekers is bepaald dat de deelnemers bijdragen aan de kosten 
van de dienst indien het eigen vermogen van de dienst daalt tot onder de € 1,2 miljoen, indien daartoe 
vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe is.  
 
Van Baanbrekers wordt verwacht dat zij tegenvallers die zich gedurende het begrotingsjaar voordoen, 
zelf kan opvangen. Om die reden is het belangrijk dat het eigen vermogen wordt aangevuld tot de in 
de GR opgenomen norm van 1,2 miljoen euro. In de begroting is daarom een storting in de algemene 
reserve opgenomen van € 555.000 om de algemene reserve, en daarmee de weerstandscapaciteit 
weer op € 1,2 miljoen te brengen.  
 
Definitie risico’s 
Een risico is een kans op het optreden van een negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is 
voorzien in de meerjarenbegroting. De risico’s worden opgenomen in de risicotabel, als onderbouwing 
van het benodigde weerstandsvermogen.  
 
Definitie weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen van een organisatie is de mate waarin zij in staat is niet begrote, en 
substantiële financiële tegenvallers op te vangen met het doel haar taken te kunnen voortzetten. Het 
weerstandsvermogen geeft de robuustheid van de financiële huishouding weer. Het beoordelen 
daarvan vraagt inzicht in de omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het 
weerstandsvermogen bestaat uit de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de berekende 
benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel. 
 

weerstandsvermogen  =        beschikbare weerstandscapaciteit 
             benodigde weerstandscapaciteit 

 
Beschikbare weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover een organisatie beschikt om de financiële 
gevolgen van de onderkende risico’s te kunnen afdekken. Er moet dan gedacht worden aan onbenutte 
ruimte in de reguliere begroting, vrij aanwendbare reserves en eventuele stille reserves die te gelde 
kunnen worden gemaakt. Voorzieningen blijven buiten beschouwing omdat dit geen eigen vermogen 
is.  Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting maar ook van 
de bereidheid van het bestuur om deze risico’s te aanvaarden.  
 
De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. 
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Incidentele weerstandscapaciteit kan bestaan uit: 
1. Algemene reserve 
2. Post onvoorzien incidenteel 
3. Stille reserves 
4. Incidentele begrotingsruimte  

 
Structurele weerstandscapaciteit kan bestaan uit: 

1. Post onvoorzien structureel 
2. Structurele begrotingsruimte 

 
Voor Baanbrekers geldt dat alleen de algemene reserve (incidenteel) en de post onvoorzien 
(structureel) als reële componenten voor het weerstandsvermogen kunnen worden aangemerkt. Gelet 
op de geringe omvang van de post onvoorzien betekent dit dat er nauwelijks structureel 
weerstandsvermogen is.  
 
Baanbrekers beschikt over de volgende reserves: 

• Algemene reserve 
Conform besluitvorming in 2018 is de hoogte van de reserve maximaal € 1,2 miljoen. Bij het 
vaststellen van de jaarrekening 2021 is aan het algemeen bestuur voorgesteld het 
jaarrekeningtekort ad € 555.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. De reserve 
wordt in 2023 weer met dit bedrag aangevuld. 

• Reserve herpositionering 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de te maken kosten van uitvoering van het sociaal 
plan, en heeft dus een specifieke bestemming, en is dus niet inzetbaar voor de weerstands-
capaciteit. Het resterend saldo van deze reserve zal op korte termijn worden aangewend ter 
dekking van frictiekosten vanuit de fijnstructuur. 

• Reserve vakantiegeld 
Deze bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit. 

• Reserve herhuisvesting  
Deze tijdelijke bestemmingsreserve is eveneens niet inzetbaar voor de weerstandscapaciteit.  
 

(Benodigde) weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel 
De geïnventariseerde risico’s met daarbij het geschatte maximum schadebedrag en de inschatting van 
de kans op optreden, leveren gezamenlijk de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit op. 

Geïnventariseerde risico’s 

Risico’s Maximale 
bedrag 
schade 

Kans op 
optreden 

risico 

Gewogen 
risico 

1 Macrobudget Rijksmiddelen PM PM PM 

2 Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden PM PM PM 

3 Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong PM PM PM 

4 Vergrijzing 1.000.000 50% 500.000 

5 Wegvallen opdrachtgevers 2.400.000 30% 720.000 

6 Ontwikkeling loonkosten 690.000 25% 172.500 

7 Risico’s herhuisvesting 5.735.000 16% 
gemiddeld 

910.500 

8 Afwijkende loon- en prijsontwikkelingen t.o.v. CPB-index PM PM PM 

Totaal  € 9.825.000   € 2.303.000 
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Het risicoprofiel is dan als volgt: 

Gevolgklasse 

Kans 1:     

<10% 

Kans 2: 

10%<>30% 

Kans 3: 

30%<>50% 

Kans 4: 

50%<>70% 

Kans 5: 

70%<>90% 

Score 6: > 1.000.000      

Score 5: >0,5 mln - € 1,00 mln.  5 + 7    

Score 4: > 0,25 mio. - € 0,50 mln.    4   

Score 3: > 0,15 mio. - € 0,25 mln.   6    

Score 2: > € 0,10 mln. - € 0,15 mln.      

Score 1: tot en met € 0,1 mln.      

De nummering in dit risicoprofiel correspondeert met de opsomming in de tabel “geïnventariseerde risico’s” 

 
Beoordeling beschikbaar weerstandsvermogen 
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit, die op basis van de begroting per 31-12-2023 
€ 1.200.000 bedraagt, en de berekende benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel, 
kan het weerstandsvermogen als volgt worden berekend: 

 
€ 1.200.000 / € 2.303.000 = 0,52  

 
In het gemeenschappelijk (landelijk) toezichtkader (versie 2020) houdt de provincie de volgende 
waardering aan: 
 

Waardering Ratio Betekenis 

 A >=2.0 Uitstekend 

 B 1.4 < 2.0 Ruim voldoende 

 C 1.0 < 1.4 Voldoende 

 D 0.8 < 1.0 Matig 

 E 0.6 < 0.8 Onvoldoende 

 F < 0.6 Ruim onvoldoende 

 
Historisch perspectief  
De omvang van het weerstandsvermogen is bestuurlijk regelmatig onderwerp van discussie geweest. 
Naar aanleiding hiervan heeft in 2021 hierover met de provincie Noord-Brabant afstemming 
plaatsgevonden. De conclusie is dat het aan het algemeen bestuur is om duidelijke normen te stellen 
voor het gewenste weerstandsvermogen, en te bepalen of de te lopen risico’s acceptabel zijn. 
 
Het algemeen bestuur bepaalt de norm weerstandsvermogen 
Overheden zijn vrij om de norm voor het weerstandsvermogen zelf te bepalen. Over het noodzakelijke 
niveau van de algemene reserve zijn in de GR afspraken gemaakt. Het berekende kengetal is een 
indicatie van het begrote weerstandsvermogen, en wordt door het algemeen bestuur van Baanbrekers 
in alle gevallen als acceptabel beschouwd.   
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Toelichting op de risico’s 

1. Macrobudget Rijksmiddelen 
De verlaging van het macrobudget van de Wsw rijksvergoeding is gebaseerd op een verwachte 
uitstroom van Sw-medewerkers. Landelijk wordt geconstateerd dat de daadwerkelijke uitstroom lager 
ligt dan rekenkundig is meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er een discrepantie ontstaat tussen de 
subsidiestroom en de daadwerkelijke lasten welke ten laste komen van de Sw-organisatie. Het 
financiële effect van dit risico drukt op de staat van baten en lasten. 
 
2. Ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden 
De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is gebaseerd op landelijke verwachtingen. 
Lokaal wijken deze af. De afgelopen jaren ontwikkelde het aantal uitkeringsgerechtigden bij 
Baanbrekers zich gunstiger dan de landelijke trend, maar inmiddels is deze positieve tendens afgevlakt 
en zijn de financiële gevolgen zichtbaar in het resultaat op de BUIG. Omdat de werkelijke ontwikkeling 
van de BUIG een onvoorspelbaar karakter heeft, blijft dit een risicopost.  
 
3. Risico’s deelnemingen (Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V.) 
In 2018 is door het algemeen bestuur besloten dat Baanbrekers een voorziening opneemt voor het 
negatief eigen vermogen van Ruelong B.V. Op grond van dit besluit heeft Baanbrekers een voorziening 
getroffen voor de gecumuleerde verliezen van Ruelong B.V. tot en met het boekjaar 2021. Voor de 
komende jaren wordt een dotatie in de voorziening geraamd ter hoogte van het verwachte 
bedrijfsresultaat. Het risico bestaat echter dat het daadwerkelijk resultaat afwijkt van de verwachting. 
 
4. Vergrijzing 
Doordat er geen nieuwe instroom in de Wsw plaatsvindt, neemt het aandeel ‘oudere’ Sw-werknemers 
bij Baanbrekers toe. Door een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage onder oudere medewerkers 
leidt dit tot hogere kosten.  Dit risico wordt ingeschat op € 1,0 miljoen over een periode van 5 jaar. 
 
5. Omzet 
Het wegvallen van opdrachtgevers heeft bij de invoering van de Participatiewet meer dan gemiddeld 
impact op het resultaat. Baanbrekers is meer dan bij de Sw afhankelijk van de opdrachtgevers omdat 
het Rijk alleen het ontbrekende deel aan loonwaarde compenseert. Dit risico wordt ingeschat op 30% 
van de omzet van de tien grootste opdrachtgevers (omzet: € 2,4 miljoen).  
 
6. Ontwikkeling loonkosten 
De stijging van de loonkosten Wsw kan hoger zijn dan de compensatie daarvoor vanuit de Wsw 
rijksvergoeding. Dit risico wordt ingeschat op 1% van de salarislasten Wsw, zijnde € 138.000. Voor 5 
jaar is dit bedrag € 690.000. 
 
7. Risico’s herhuisvesting 
In 2021 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen tot herhuisvesting. Een dergelijk groot 
project brengt ook extra financiële risico’s met zich mee. Door het bureau dat de herhuisvesting 
begeleidt, wordt in een uitgebreide risicomatrix een aantal risico’s benoemd dat betrekking heeft op 
de nieuwbouw. Naar de situatie per begin februari 2022 bedraagt de totale omvang van de risico’s 
€ 5.735.000 met een daarbij behorende gewogen risicopost van € 910.500. 
 
8.  Afwijkende loon- en prijsontwikkelingen t.o.v. CPB-index 
Voor het berekeningen van de loon- en prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de “index loonvoet 
sector overheid” en de “netto materiële overheidsconsumptie” volgens de meest recente 
septembercirculaire. Jaarlijks blijkt dat bij de realisatie hier (vaak negatieve) afwijkingen op ontstaan. 
Het risico wordt PM opgenomen.  
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Financiële kengetallen 
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal 
verplichte kengetallen wordt opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie van 
de organisatie. 
 

Kengetal Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 

Netto schuldquote -/- 3,6 -/- 10,5 -/- 6,2 

Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 4,4 -/- 10,8 -/- 6,5 

Solvabiliteitsratio 9,3 % 21 % 11,7 % 

Structurele exploitatieruimte -/- 2,4 % 0 % 0%  

 

Netto schuldquote  
Het BBV schrijft hier twee vergelijkbare kengetallen voor: 

• de netto schuldquote; 

• de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.  
 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto 
wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden zijn afgetrokken. De schuldenlast wordt 
uitgedrukt in een percentage van de begrotingsomvang exclusief mutaties op reserves. Een negatief 
percentage geeft aan dat per saldo sprake is van een positieve ontwikkeling. De relatief grote wijziging 
van beide quotes zijn het gevolg van opname van de lening voor de herhuisvesting.  
 
Solvabiliteitsratio 
Solvabiliteit geeft aan hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. 
Het kengetal geeft inzicht in de mate waarin Baanbrekers in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. De ratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger deze ratio, 
hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de organisatie. De relatief grote wijziging van 
deze ratio is eveneens het gevolg van de nieuwe lening voor de herhuisvesting. 
 
Structurele exploitatieruimte 
In dit kengetal komt tot uiting of Baanbrekers over voldoende structurele baten beschikt om de 
structurele lasten te dekken. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als een 
percentage van de totale baten (voor mutaties op reserves) van het betreffende jaar. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Een 
cijfer van rond de nul (tussen -0,4 en 0,4) betekent dat de structurele baten en lasten min of meer in 
evenwicht zijn. 
 
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen en relatie tot de financiële positie 
De kengetallen zijn in overeenstemming met de positie van Baanbrekers als gemeenschappelijke 
regeling. De organisatie heeft een beperkt eigen vermogen en is gedeeltelijk gefinancierd met vreemd 
vermogen. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. De uitkomst hiervan wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door het beleid ten aanzien van de opbouw van de algemene reserve. Door de algemene 
reserve te maximeren en de bestemmingsreserves te reguleren is indirect besloten om niet te sturen 
op de solvabiliteit. 
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2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen  

 
Huisvesting regulier onderhoud 
Baanbrekers beschikte over een in 2019 geactualiseerd (duurzaam) meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen 2020–2039 en een daarbij behorende voorziening voor het onderhouden van de gebouwen. 
In 2019 zijn met behulp van een EED-audit (Energy Efficiency Directive) alle gebouwen bekeken en is 
het uitvoeringsplan voor het onderhoud geheel geactualiseerd. De onderhoudsreserve is in 2019 
omgezet in een voorziening. Vanaf 2020 tot en met 2021 is jaarlijks € 342.500 in de voorziening gestort. 
De werkelijke onderhoudskosten zijn gedurende die jaren direct ten laste van de voorziening gebracht. 
Het onderhoudsplan was opgesteld met een looptijd van 20 jaar.  
 
Met het besluit van het algemeen bestuur tot vernieuwbouw is de onderhoudsvoorziening per ultimo 
2021 komen te vervallen. Besloten is geen planmatig onderhoud meer uit te voeren en de besparing 
van de jaarlijkse storting in de voorziening wordt gedurende enkele jaren ingezet ter gedeeltelijke 
financiering van de vernieuwbouw. Na het gereedkomen van de nieuwbouw zal uiteraard een nieuw 
DMJOP worden opgesteld, en worden de onderhoudskosten via een nieuw te vormen voorziening 
geëgaliseerd.  
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2.2.3 Financiering  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen en uitgangspunten voor de kasgeldlimiet, de 
rente, de geldleningen en het treasurybeleid. De paragraaf beoogt, in samenhang met de financiële 
verordening, inzicht te geven in de sturing en beheersing van de financieringsfunctie. De doelstellingen 
van de treasuryfunctie zijn in het treasurystatuut geconcretiseerd voor risicobeheer, financiën en 
kasbeheer. De voornaamste doelstellingen zijn het beperken van financiële risico’s, het verbeteren van 
het renteresultaat en het regelen van het liquiditeitenbeheer. 
 
Treasury 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2019 is het herziene treasurystatuut 
Baanbrekers vastgesteld. Het treasurystatuut geeft de spelregels voor de treasuryfunctie en diverse 
uitgangspunten voor het risicobeheer. 
 
Schatkistbankieren 
Overheden mogen sinds 2014 tegoeden uitsluitend bij het Rijk of andere decentrale overheden 
wegzetten. Dit is primair bedoeld om de staatsschuld terug te dringen. De banktegoeden die boven 
het drempelbedrag uitkomen, moeten worden overgemaakt naar een aparte rekening bij de 
Rijksschatkist. Het drempelbedrag wordt jaarlijks op basis van het begrotingstotaal berekend. 
 
Leningen en kredietfaciliteiten 
Baanbrekers heeft twee opgenomen langlopende leningen:  
 

Verstrekker Schuld per 1-1-2023 Jaarlijkse aflossing Jaar laatste aflossing Rente 

*BNG 20 jaar € 165.000 € 15.000 2033 3,40 % 

BNG 50 jaar 19.600.000 400.000 2071 0,71% 

Totaal € 19.765.000 € 415.000   
* Deze lening is afgesloten t.b.v. de gemeente Waalwijk. De rente en aflossing worden jaarlijks doorbelast. 
 

Indien het voor de financiering van nieuwe investeringen in 2023 noodzakelijk is aanvullende leningen 
aan te trekken, zal dit conform de kaders van het treasurystatuut plaatsvinden. Voor 2022 zal dit zeker 
niet aan de orde zijn. In de begroting is derhalve geen rekening gehouden met rentelasten van nieuwe 
leningen.   
 
Baanbrekers heeft bij de BNG een kredietfaciliteit van € 3,1 miljoen (situatie per begin 2022). Hier zal 
in 2022 geen gebruik van worden gemaakt. Bij de Rabobank en de ING is roodstand niet toegestaan.  
 
Rentevisie 
Verantwoorde financieringsbeslissingen vereisen een goede inschatting van de renteontwikkelingen. 
De lening bij de BNG ad € 20 miljoen is eind 2021 aangegaan en dient ter financiering van (een deel 
van) de herhuisvesting. Met het opnemen van de lening zijn renterisico’s voor de komende jaren 
nagenoeg uitgesloten.  
 
Onderscheiden worden rente voor kortlopende leningen (< 1 jaar) en rente voor langlopende leningen 
(> 1 jaar). Voor de begroting 2023 gaan we uit van maximaal 2 % voor zowel kortlopende als 
langlopende leningen. 
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Renterisicobeheer 
Algemene uitgangspunten voor het renterisicobeheer: 

• Geen overschrijdingen van de renterisiconorm conform de wet Financiering decentrale 
overheden (Fido); 

• Afstemming van nieuwe leningen/uitzettingen op de liquiditeitsplanning en de financiële 
positie; 

• Maximale afstemming van de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende 
lening/uitzetting op de actuele rentestand en de rentevisie.  

 
Kasgeldlimiet 
Met de kasgeldlimiet stelt de wet Fido een norm voor het maximumbedrag voor de financiering van 
de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar). De kasgeldlimiet voor de 
gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal. 
 
Rentetoerekening 
Op grond van het BBV dient de paragraaf financiering inzicht te geven in: 

• De rentelasten; 

• Het renteresultaat; 

• De wijze waarop rente wordt toegerekend aan investeringen en projecten.  
 
In de begroting 2023 is een bedrag voor rente op langlopende leningen opgenomen van € 139.000, bij 
de bepaling is rekening gehouden met transitorische rente. Rentebaten worden niet verwacht. Aan 
investeringen en projecten wordt geen rente toegerekend. Het renteresultaat bestaat dus alleen uit 
de werkelijk verschuldigde rente. 
 
Renterisiconorm 
Ter beperking van het renterisico op de vaste schulden heeft de wetgever de renterisiconorm 
vastgesteld. Deze norm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen (> 1 jaar) maximaal 
vernieuwd mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit vastgesteld 
op 20% van het begrotingstotaal.  



 
 
 
 

BEGROTING 2023 EN MEERJARENRAMING 2024-2026  31 

 

2.2.4 Verbonden partijen 

De volgende verbonden partijen zijn allen gevestigd in Waalwijk en vallen volledig onder de invloed 
van (het bestuur van) Baanbrekers: 
 

Soort Verbonden partijen 

1. Gemeenschappelijke regelingen n.v.t. 

2. Vennootschappen en coöperaties a) Ruelong B.V. 

3. Stichtingen en verenigingen b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

c) Stichting Fidant 

4. Overige verbonden partijen n.v.t. 
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a) Ruelong B.V. 
De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. Het bestuur van de 
B.V. is in handen van de directie zijnde de directeur van Baanbrekers. Er is een manager benoemd die 
taken en werkzaamheden van de B.V. in de uitvoering verricht onder verantwoordelijkheid van deze 
directeur/bestuurder. Bij het besturen van Ruelong B.V. wordt rekening gehouden met de belangen 
van de aandeelhouders. Dit gebeurt door afstemming over de wijze van besturen met de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AvA), zijnde de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur 
van Baanbrekers. Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Gedurende 
het jaar 2021 zijn gemiddeld 85,7 fte Wsw en 12,8 fte P-wet via Baanbrekers bij Ruelong B.V. aan de 
slag geweest. Daarmee zijn niet alleen de financiële maar ook de sociale belangen in deze deelneming 
voor Baanbrekers groot. Daarnaast heeft Ruelong B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst zelf 
medewerkers in dienst. Voor de besloten vennootschap Ruelong worden afzonderlijke jaarrekeningen 
opgemaakt. 
 

Naam regeling Ruelong B.V. 

Rechtsvorm Besloten vennootschap 

Openbaar belang Ruelong B.V. exploiteert de bedrijfsactiviteiten groen en schoonmaak. Ruelong 
B.V. hanteert de handelsnaam “WML-Facilitair”. 

Bestuurlijk belang De besloten vennootschap Ruelong B.V. is voor 100% eigendom van Baanbrekers. 

Financieel belang • Tussen Baanbrekers en Ruelong B.V. bestaat een rekening-
courantverhouding. 

• Baanbrekers heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ruelong 
B.V. afgesloten. Aan Ruelong B.V. wordt een deel van de overhead van 
Baanbrekers doorberekend. 

• Baanbrekers heeft gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel in dienst, 
dat gedetacheerd is bij Ruelong B.V. De salarislasten worden doorberekend 
aan Ruelong B.V. en de ontvangen Wsw rijksvergoeding wordt door 
Baanbrekers aan Ruelong B.V. doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2022: -/- € 1.098.000 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2022: € 2.053.000 

Financieel resultaat 2021: -/- € 243.000  

Risico’s Het risico is aanwezig dat de financiële performance van de bedrijfsactiviteit 
onder druk komt te staan waardoor doorgeleend geld niet meer terugbetaald 
wordt en ook de bijdrage aan de overheadkosten niet kan worden voldaan. 
Baanbrekers voorziet verliezen in de jaarrekening door het vormen voor een 
voorziening gelijk aan de hoogte van het negatieve eigen vermogen. 

 
Beleidsvoornemens 

Nader uitwerken van het IDU-proces en de bijdrage die Ruelong B.V. daaraan 
levert door het beschikbaar stellen van doorstroomplekken. Hiervoor worden 
diverse leerlijnen uitgewerkt. 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Niet van toepassing. 
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b) Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 
Baanbrekers leent personeel in van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW). De enige 
activiteit van deze stichting is het in dienst hebben en detacheren van personeel bij of via Baanbrekers. 
Het hieruit voortvloeiend werkgeversrisico is voor rekening van Baanbrekers. De stichting maakt geen 
winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt tevens 
het bestuur van SBW. Van de stichting SBW worden afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 
 

Naam regeling Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW) 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft regulier personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 
Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). 

Financieel belang • Tussen Baanbrekers en SBW bestaat een rekening-courantverhouding. 

• SBW heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baanbrekers. De 
salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en subsidies en andere 
bijdragen worden door SBW aan Baanbrekers doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2022: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2022 kortlopende schulden: € 635.802 

Financieel resultaat 2021: € 0 
Begrotingsjaar 2022: € 0 
Begrotingsjaar 2023: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel dat 
ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen vergoeding van de door de 
stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig dat detacherings-
vergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden waardoor de financiële 
prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te staan. 
 
De organisatiekosten van de stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-
Brabant (SBW) en de loonkosten van het personeel in dienst bij SBW worden 
doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële resultaat per definitie nihil is. Het 
risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 
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c) Stichting Fidant 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting Fidant. Stichting 
Fidant is in een aantal gevallen voor Baanbrekers, de drie aan Baanbrekers deelnemende gemeenten, 
UWV en derden de contractant voor trajecten voor personen voor het opdoen van vaardigheden om 
de vereiste competenties te bereiken naar zo regulier als mogelijk werk. 
 
De feitelijke uitvoering van deze trajecten wordt door stichting Fidant uitbesteed aan Baanbrekers. De 
stichting maakt geen winst of verlies en heeft geen eigen vermogen. Voor de stichting Fidant worden 
afzonderlijke jaarrekeningen opgemaakt. 
 

Naam regeling Stichting Fidant 

Rechtsvorm Stichting 

Openbaar belang De stichting heeft personeel in dienst dat ter beschikking wordt gesteld aan 
Baanbrekers tegen vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. 

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Baanbrekers vormt het stichtingsbestuur van Stichting 
Fidant. 

Financieel belang - Tussen Baanbrekers en stichting Fidant bestaat een rekening-
courantverhouding. 

- Stichting Fidant heeft personeel in dienst, dat gedetacheerd is bij Baan-
brekers. De salarislasten worden doorberekend aan Baanbrekers en 
subsidies en bijdragen worden door stichting Fidant aan Baanbrekers 
doorbetaald. 

Eigen vermogen Begin begrotingsjaar 2022: € 0 

Vreemd vermogen Begin begrotingsjaar 2022 kortlopende schulden: € 73.843  

Financieel resultaat 2021: € 0 
Begrotingsjaar 2022: € 0 
Begrotingsjaar 2023: € 0 

Risico’s De activiteiten van de stichting bestaan uit het in dienst hebben van personeel 
uit de doelgroep P-wet dat ter beschikking wordt gesteld aan Baanbrekers tegen 
vergoeding van de door de stichting betaalde loonkosten. Het risico is aanwezig 
dat detacheringsvergoedingen, subsidies en bijdragen verlaagd worden 
waardoor de financiële prestatie van de bedrijfsactiviteit onder druk komt te 
staan. 
 
De organisatiekosten van de stichting Fidant en de loonkosten van het personeel 
in dienst bij Fidant worden doorbelast aan Baanbrekers, zodat het financiële 
resultaat per definitie nihil is. Het risico ligt derhalve bij Baanbrekers. 

Beleidsvoornemens Geen wijzigingen 

Ontwikkelingen/ veranderingen in 
het belang 

Geen wijzigingen 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 

Algemeen 
Het primaire doel van de afdeling Bedrijfsvoering & Control is de interne klant te adviseren en te 
ondersteunen in het behalen van de doelstellingen van Baanbrekers. Daarbij staan effectiviteit en 
efficiency voorop en worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. 
 
Planning & Control/ Financiën 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur van Baanbrekers de “Financiële verordening Baanbrekers 
ex artikel 212 Gemeentewet” vastgesteld. Op dezelfde datum is de ‘‘Controleverordening Baanbrekers 
ex artikel 213 Gemeentewet’’ vastgesteld. Het herziene “Treasurystatuut Baanbrekers” dateert van 16 
december 2019 en is in werking getreden per 1 januari 2020. Hiermee zijn voor de komende jaren 
duidelijke kaders gegeven voor de inrichting en het beheer van de financiële functie en de daarmee 
gepaard gaande planning- en control cyclus.  
 
Wijziging rechtmatigheidsverantwoording in 2022 
De aangekondigde rechtmatigheidsverantwoording, waarmee decentrale overheden zelfstandig 
verantwoording afleggen over de naleving van de geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming 
van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening, is door de overheid opgeschoven naar 
het boekjaar 2022 (bij schrijven nog niet definitief). Dit betekent dat de interne controles zodanig 
systeem- of gegevensgericht uitgevoerd moeten worden dat een gedegen onderbouwd oordeel over 
de rechtmatigheid kan worden gegeven door het dagelijks bestuur. Naar aanleiding van de 
wetswijziging zullen de interne controleprocessen in de loop van 2022 in overleg met de accountant 
beoordeeld en aangepast worden.   
 
In 2023 ligt de focus op het uitvoeren en documenteren van deze aangepaste controles, op basis 
waarvan de rechtmatigheidsverantwoording kan worden onderbouwd. 
 
Interne beheersing  
In voorgaande jaren is het team Interne Beheersing beschreven als een team dat zich enerzijds richt 
op risicomanagement en anderzijds op de daarbij behorende inrichting van de processen. Externe 
partijen zoals de accountant, BSI (certificerende instantie) en de archiefinspecteur voeren audits uit 
op de processen van Baanbrekers. Interne Beheersing speelt daarbij een belangrijke rol.  
 
Aan de achterkant worden tweede- en derdelijns controles uitgevoerd op de inrichting van de 
administratieve organisatie, informatieveiligheid, informatiebeheer en kwaliteit, arbo en milieu. Aan 
de voorzijde wordt hierin geadviseerd juist omdat het belangrijk is dat de borging daar plaatsvindt. 
 
Inspecties, controles en toezicht zijn tijdens de coronaperiode gewoon doorgaan, waarbij het werk 
grotendeels digitaal werd uitgevoerd. In 2023 zal naar een goede balans worden gezocht tussen wat 
digitaal moet en/of kan, en wat fysiek. 
 
Gevoed vanuit de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming en het gedachtegoed vanuit diverse 
managementsystemen, blijft interne beheersing de ‘controlerende strik’ rondom de processen. 
Baanbrekers blijft daarmee aantonen ‘in control’ te zijn.  
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Personeel en organisatie  
Het jaar 2023 zal in het teken staan van afronding implementatie uitkomsten onderzoek fijnstructuur 
dat in 2022 wordt opgeleverd en waarbij het zwaartepunt zal liggen op de veranderingen van het 
organisatieonderdeel Leren & Werken. P&O ondersteunt de `lijn` daar waar dit consequenties voor 
medewerkers zal hebben; denk aan initiatieven op het gebied van mobiliteit, in- en externe 
herplaatsing etc.  
 
De uitwerking van de strategische HR-doelstellingen 2019-2023 met de 2 HR-doelstellingen Duurzame 
inzetbaarheid (vitaliteit, groei, plezier) en Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit/ 
verbinding) zal in een afrondende fase belanden en geëvalueerd moeten worden. 
 
Wat betreft de doelstelling Professionele Cultuur zal het voeren van “het goede gesprek”, dat in 2022 
de plaats heeft ingenomen van de verouderde HR-gesprekkencyclus, verder gemonitord en 
geëvalueerd worden. P&O zorgt daar waar nodig voor trainingen, workshops en individuele coaching 
van de leidinggevenden zodat de omslag gemaakt wordt om niet alleen de focus te richten op 
inhoudelijke taken maar ook op groei en ontwikkeling. De ondersteuning vanuit P&O geldt ook voor 
de medewerkers die de omslag moeten maken om ook zelf verantwoordelijk te zijn voor groei en 
ontwikkeling.  
 
De HR-doelstelling Duurzame inzetbaarheid zal ook in 2023 nog steeds volop onder de aandacht zijn 
en blijft noodzakelijk voor een organisatie als Baanbrekers. Acties die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld 
het verbeteren van preventie en terugdringen van verzuim waarbij P&O zorgt voor adviezen, 
workshops en coaching. De nieuwe arbodienst die Baanbrekers per 1 januari 2022 heeft, zal in 2022 
een diagnosescan uitvoeren onder de medewerkers van Baanbrekers. Met de acties en adviezen die 
daaruit volgen zal ook vanuit P&O ondersteuning gevraagd gaan worden. Een en ander zal zo mogelijk 
worden gecombineerd met een in 2023 uit te voeren opvolging van het medewerkers-
tevredenheidsonderzoek (of werkvermogensmonitor).  
 
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het een uitdaging blijft om de goede medewerkers te 
binden en te werven. P&O zal daarom blijven zoeken naar de beste manieren van werving en selectie. 
 
Tenslotte zal vanuit P&O ondersteuning nodig zijn richting de medewerkers bij de verdere digitalisering 
van alle werkprocessen op HR-gebied  middels E-HRM. 
 
Communicatie 
Binden, boeien en betrekken. Dat is ons doel met onze communicatie. We delen steeds vaker mooie 
verhalen, die blijven hangen en ook door anderen worden doorverteld. Verhalen over kandidaten en 
medewerkers die in beweging zijn op de arbeidsmarkt. Maar ook verhalen over ondernemers die graag 
met ons en onze mensen werken. We gaan in onze communicatie ook in op de kansen en 
mogelijkheden van werken met Baanbrekers. Natuurlijk komt onze dienstverlening op het gebied van 
inkomensondersteuning, de samenwerking in de lokale en regionale keten van werk en inkomen en 
op het gebied van inburgering van nieuwkomers ook communicatief aan bod. 
 
Baanbrekers is op weg om ook steeds meer digitaal te communiceren. Dit doen we intern op ons 
sociale intranet Bink. Dit doen we extern op onze websites, onze sociale mediakanalen en in onze 
digitale klantenomgeving. We maken hierbij gebruik van tekst, maar in het bijzonder ook van duidelijke 
infographics, verhelderende filmpjes en krachtige foto’s.  
 
In 2022 zijn er stappen gezet op het gebied van de branding van Baanbrekers. Besloten is om alleen 
nog maar vanuit Baanbrekers te communiceren als het gaat om het merendeel van ons bedrijfsmatige 
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activiteiten (kringloop blijft het merk Twiddus voeren) en om alle niet-bedrijfsmatige activiteiten. We 
kiezen er dus voor dat Baanbrekers het hoofdmerk van onze organisatie is. In 2022 zijn we begonnen 
met het verder integreren en met elkaar in één lijn brengen van onze communicatiemiddelen. Ook de 
huisstijl is op details gewijzigd en doorgevoerd bij de verschillende organisatieonderdelen. In 2023 
gaan we hiermee verder. 
 
Met ons project om onze verschillende communicatie-uitingen nog begrijpelijker en 
gebruiksvriendelijker te maken, gaan we in 2023 verder. In 2023 gaan we ook regelmatig 
communiceren over de bouwplannen van Baanbrekers. We werken langzaam toe naar één modern en 
functioneel gebouw, van waaruit we onze diensten aanbieden. De bouwplannen zorgen ervoor dat 
onze dienstverlening tijdelijk mogelijk vanuit andere plekken zal plaatsvinden. Graag willen we alle 
doelgroepen goed meenemen in het bouwproces en hen tijdig en volledig informeren over de stand 
van zaken met betrekking tot onze huisvesting en dienstverlening. Feit is dat de ‘winkel openblijft 
tijdens de verbouwing’. 
 
Informatie en automatisering 
Verdere digitalisering blijft een punt van aandacht. Steeds meer papieren documenten van 
Baanbrekers worden verder gedigitaliseerd, van aanvraagformulier tot orderbon. Dit in samenspraak 
met de medewerkers waarbij ook de klanten van Baanbrekers worden meegenomen. Verder is de 
verwachting dat we de software rondom het IDU-proces verder gaan optimaliseren. Ook blijven we 
werken aan het digitale klantportaal om de diverse soorten aanvragen digitaal en zoveel mogelijk 
geautomatiseerd te kunnen afhandelen.  
 
De aankomende nieuwbouw (en de inrichting van de nieuwe werkplekken) en de ingezette digitale 
transformatie geven in 2023 ook aanleiding om te gaan kijken naar het printerpark van Baanbrekers. 
De verwachting is dat we dat kunnen verkleinen in aantallen machines en kopieën.  
 
Naast de nieuwe zaken blijven we bezig om de veiligheid van de omgeving te waarborgen door het up-
to-date houden van de diverse systemen, uitwijkscenario’s testen, en het uitvoeren van pentesten.  
 
Facilitaire Zaken 
In 2023 zal in samenwerking met de interne klanten verder gewerkt worden aan de verbetering van 
de processen en systemen in het digitaliseringsproces.   
De verwachting is dat er in 2023 nog een klein gedeelte aan fysieke documenten gedigitaliseerd moet 
worden. Daarnaast zullen er nog acties zijn om de transitie van archief naar Informatiebeheer te 
implementeren.   
In 2022 wordt het wagenparkbeheer en het beheer van machines gecentraliseerd en ondergebracht 
bij Facilitaire Zaken (Technische Zaken). Dit zal meer efficiency opleveren, en beter inzicht in wat (en 
wanneer) nodig is. 
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3 Financiële begroting 

3.1 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 

Algemeen 
Bij het opstellen van de staat van geraamde lasten en baten voor het begrotingsjaar 2023 is rekening 
gehouden met de actualisatie van de begroting 2022 en de bepalingen uit de kaderbrief 2023 inzake 
indexering van salariskosten en overige exploitatiekosten. Voor de doorwerking naar 2023 is de 
bijgestelde begroting 2022 gecorrigeerd voor incidentele voor- en nadelen. Om de algemene reserve 
weer op het oude niveau te brengen, is in 2023 een incidentele storting van € 555.000 opgenomen. 
 
De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Indien als gevolg van nieuwe ontwikkelingen 
programmaonderdelen aanvullend zijn bijgesteld, dan is dit in de betreffende programma’s duidelijk 
toegelicht.  
 
Omdat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling ruim driekwart jaar vóór aanvang 
van het begrotingsjaar wordt opgesteld, moet voor een groot aantal posten gewerkt worden met 
aannames. Om die reden worden alle nieuwe ontwikkelingen met financiële consequenties in een later 
stadium via begrotingswijzingen verwerkt. De eerste bijstelling vindt plaats bij aanvang van het 
boekjaar en wordt in januari 2023 aan het algemeen bestuur voorgelegd. Daarnaast zullen we dit jaar 
bij het aanbieden van Berap II 2022 tevens melding doen van het voorlopig budget BUIG 2023 zodat 
de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om dit nog voor aanvang boekjaar in hun begrotingen 
te verwerken. 
 
Salarislasten 
De salarissen zijn geraamd op basis van de vastgestelde formatie bij de actualisatie van de begroting 
2022. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zoals ook wordt toegelicht in paragraaf 4.1 Toelichting op 
de lasten en baten per deelprogramma, worden steeds na besluitvorming in de eerstvolgende 
bijstelling van de begroting verwerkt. Voor 2023 worden de salarislasten ten opzichte van 2022 
geïndexeerd met de ‘index loonvoet sector overheid’ zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 
2021. Voor 2023 bedraagt deze index 2,3 %. Cao-wijzigingen die in de loop van het jaar geëffectueerd 
worden,  zullen in de eerstvolgende begrotingswijziging worden verwerkt. 
 
Overige kosten 
Het prijsindexcijfer van de netto materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit de septembercirculaire 
2021 van 1,5% is de basis voor de indexering in de begroting 2023. Deze indexering wordt generiek 
toegepast op alle overige budgetten, niet zijnde salariskosten. 
 
Bijdragen deelnemers 
De deelnemers dragen bij aan de kosten van Baanbrekers op basis van de in de gemeenschappelijke 
regeling vastgelegde verdeelsleutel. 
 
Investeringen/financiering/stand en verloop van de reserves en voorzieningen 
De voorgenomen investeringen zijn nader toegelicht onder paragraaf 4.2. De financiering komt aan de 
orde in de paragraaf financiering (2.2.3). In bijlage I is het geraamde verloop van de reserves en 
voorzieningen weergegeven. 
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans voor het begrotingsjaar 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3 Toelichting op de meerjarenraming. Daar zijn, voor een 
betere vergelijking, de betreffende bedragen afgezet tegen de meerjarenraming tot en met 2026. 
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Ontwikkeling reserves 
Algemene reserve 
In de gemeenschappelijke regeling van Baanbrekers is opgenomen dat Baanbrekers over een 
algemene reserve mag beschikken van € 1,2 miljoen, mits daar vanuit bedrijfseconomisch standpunt 
aanleiding toe is. Het belangrijkste doel van deze reserve is om gedurende het begrotingsjaar 
fluctuaties op te vangen, zodat bij tegenvallende exploitatielasten de deelnemers niet direct met 
aanvullende bijdragen worden geconfronteerd. Daarmee verkleinen we het risico dat we bij 
bijstellingen van de begroting in 2023 met een vertragende zienswijzeprocedure te maken krijgen.  
 
Het jaarrekeningresultaat 2021 ad € 555.000 is ten laste van de algemene reserve gebracht zodat 
medio 2022 nog € 645.000 resteert. In deze begroting is een incidentele storting verwerkt van 
€ 555.000 om de algemene reserve weer op het gewenste niveau te brengen.  
 
Reserve herpositionering  
Voor wat betreft de bestemmingsreserve herpositionering geldt dat hierop in het kader van de 
fijnstructuur op korte termijn nog aanzienlijke uitgaven worden verwacht. Zo worden in dat kader nog 
incidentele kosten verwacht voor:  

• externe procesbegeleiding 

• functiewaarderingstrajecten 

• extra opleidingen 

• 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. Zoals we in een eerder stadium al meldden, verwachten we medio 2022 
alles uitgekristalliseerd te hebben, en we de balans kunnen opmaken en een duidelijk beeld hebben 
van alle kosten. Daarna zal de reserve worden afgewikkeld. 

 
Reserve vakantiegeld 
De reserve is bestemd voor het betalen van de opgebouwde vakantiegelden van Wsw-medewerkers 
over de periode juni 2023-december 2023.  
 
Reserve herhuisvesting 
Deze reserve is in 2021 gevormd. Vanaf 2021 tot en met het jaar van de oplevering van de nieuwbouw, 
zullen de lasten en baten voortvloeiend uit diverse transacties via deze reserve lopen.  
 
In bijlage 5.1 is van alle reserves het geraamde verloop weergegeven.   
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3.2 Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 

Het overzicht van de geraamde lasten en baten is als volgt:  
 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

DP1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 35.851 32.718 32.344 33.351 34.051 34.501

DP2: Leren & Werken 11.992 13.062 12.989 13.167 13.080 13.036

DP3: Gemeentelijke bijdragen & 

.........overige lasten en baten 71 35 35 35 35 35

Totaal lasten deelprogramma's 47.915 45.815 45.368 46.553 47.166 47.572

Overhead 8.837 6.959 7.032 7.006 8.075 7.261

Totaal lasten 56.751 52.774 52.400 53.559 55.241 54.833

Baten

DP1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 34.582 30.428 30.309 31.197 31.895 32.341

DP2: Leren & Werken 11.939 13.468 13.162 13.119 12.909 12.830

DP3: Gemeentelijke bijdragen & 

.........overige lasten en baten 8.882 9.161 9.975 9.716 12.681 9.661

Totaal baten 55.404 53.057 53.446 54.032 57.485 54.833

Geraamd saldo van lasten en baten -1.348 283 1.046 473 2.244 0

Af: stortingen reserves -1.475 -492 -1.046 -473 -2.244 0

Bij: onttrekkingen reserves 2.268 209 0 0 0 0

Geraamd resultaat -555 0 0 0 0 0

Baanbrekers

Meerjarenraming
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4 Toelichting op de begroting 2023 

4.1 Toelichting op de lasten en baten per deelprogramma 

In de navolgende paragrafen zijn per deelprogramma de lasten en baten nader gespecificeerd en 
toegelicht. Na de overzichten van lasten en baten, worden de kosten van overhead gepresenteerd. 
Hierna volgt een algemene toelichting op de programmaonderdelen die in meerdere deelprogramma’s 
tot uiting komen. 
 
Algemene toelichting op gemeenschappelijke programmaonderdelen 
Gesubsidieerd personeel en Wsw rijksvergoeding 
Gesubsidieerd personeel bestaat uit medewerkers met een Wsw-indicatie. Op basis van het huidige 
personeelsbestand met de bijbehorende pensioenleeftijden is het meerjarige verloop van de 
loonkosten begroot. De loonkosten zijn berekend conform loonkostenniveau 2022 met een indexering 
van 2,3%. 
 
Als tegemoetkoming in de loonkosten van de Wsw-doelgroep wordt de Wsw rijksvergoeding 
ontvangen. In de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is de Wsw rijksvergoeding 
conform de budgetten uit de septembercirculaire 2021 verwerkt. De verdeling van de Wsw 
rijksvergoeding over de deelprogramma’s is gemaakt op basis van de afdelingen waarvoor de 
medewerkers per februari 2022 werkzaam waren. 
 

 
 
Niet gesubsidieerd personeel en inhuur derden 
In de begroting is, behoudens de jaarlijkse groei in het kader van jobcoaching (1 fte), uitgegaan van 
een ongewijzigd takenpakket. Daarom wordt aangenomen dat de huidige formatie (vast) aangevuld 
met inhuur derden (flexibel) in staat is om in de komende jaren het volledige takenpakket uit te voeren. 
Externe ontwikkelingen, veranderende vraag naar specifieke dienstverlening, maar ook interne 
ontwikkelingen zoals de steeds verder gaande digitalisering met efficiëntere werkprocessen tot gevolg 
kunnen op termijn leiden tot een andere, mogelijk kleinere formatiebehoefte. Wijzigingen hierin zullen 
voorgesteld worden op het moment dat ze zich voordoen of een concreet karakter hebben. 
 
Momenteel loopt een onderzoek naar de fijnstructuur van Baanbrekers. Zoals in paragraaf 3.1 onder 
Reserve herpositionering geschreven, verwachten we medio 2022 alles uitgekristalliseerd te hebben. 
De formatieve gevolgen met doorwerking naar 2023 worden daarna integraal verwerkt.  
 
Overige lasten en baten deelprogramma’s 
Vanaf jaarrekening 2018 is de lijn ingezet om overige lasten en baten zoveel mogelijk te presenteren 
bij de deelprogramma’s waarop ze betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat in de overhead 
onterecht hoge lasten worden gepresenteerd. Omdat het vaak incidentele posten betreffen, worden 
de overige lasten en baten in principe niet begroot. Indien gedurende het jaar noemenswaardige 
mutaties ontstaan, worden deze via begrotingswijzigingen opgenomen.  

Verwachte omvang Sw-doelgroep 2023

Woongemeente in fte's in aantallen in fte's in aantallen

Heusden 100,0

Loon op Zand 87,4

Waalwi jk 146,8

Elders  (buitengemeente) 10,7

Totaal 344,8

Beginstand 2023 Eindstand 2023

119

104

172

116

101

167

14

398

14

409

97,3

85,3

143,0

10,7

336,2
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4.1.1 Deelprogramma 1: Re-integratie, Participatie & Inkomen 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 
Gebundelde uitkering (BUIG) 
BUIG – inkomsten en uitkeringen 
Omdat de eerste beschikking voor het BUIG-budget 2023 pas in september 2022 gepubliceerd wordt, 
is voor het opstellen van deze begroting op basis van het macrobudget Participatiewetuitkeringen  
(PW) 2023 van het Ministerie van SZW een prognose gemaakt van het BUIG-budget 2023.  
 
Het geraamde macrobudget PW 2023 toont momenteel een stabiel niveau (- 0,03%) ten opzichte van 
2022. Daarvan afgeleid kunnen we aannemen dat de gemeenten de komende jaren in omvang een 
soortgelijk BUIG-budget zullen ontvangen als in de afgelopen paar jaar. De absolute groei van het 
budget wordt veroorzaakt door een toenemende omvang van het deel dat ter dekking van de 
uitbetaalde loonkostensubsidies Banenafspraak en Beschut Werk dient. Deze middelen, die vanaf 2022 
op realisatiebasis worden verstrekt, lopen integraal mee in het allesomvattend BUIG-budget. 
 

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

BUIG - Uitkeringen 20.224 20.400 20.400 20.900 21.200 21.400

BUIG - LKS: Banenafspraak 1.298 1.520 1.740 1.960 2.180 2.300

BUIG - LKS: Beschut Werk 242 440 550 660 770 830

Bbz bedrijfskrediet 31 300 50 50 50 50

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) 3.686 0 0 0 0 0

Bijzondere bijstand 2.644 2.595 2.595 2.595 2.595 2.595

Re-integratie trajecten 603 770 840 910 980 1.050

Lonen Fidant extern 35 45 45 45 45 45

Gesubsidieerd personeel 107 108 110 110 110 110

Niet gesubsidieerd personeel 5.162 5.404 6.022 6.202 6.276 6.349

   - doorbelast aan trajecten -470 -688 -780 -854 -927 -1.001

Inhuur derden 1.540 970 220 220 220 220

Specifieke ICT 393 425 432 432 432 432

Projectkosten (Plus-taken) 188 429 0 0 0 0

Inleg Bundeling Middelen 60 0 0 0 0 0

Overige lasten 110 0 120 120 120 120

Totaal lasten 35.851 32.718 32.344 33.351 34.051 34.501

Baten

BUIG - Inkomsten 25.702 25.781 26.153 26.983 27.613 27.993

BUIG - Invordering 726 650 550 550 550 550

Bbz bedrijfskrediet 28 50 25 25 25 25

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) 4.088 0 0 0 0 0

Bijzondere bijstand 2.644 2.595 2.595 2.595 2.595 2.595

Participatiebudget (P-budget) 744 822 886 944 1.013 1.079

Vergoeding Fidant extern 34 30 30 30 30 30

Wsw rijksvergoeding 71 71 70 70 69 70

Projectinkomsten (Plus-taken) 172 429 0 0 0 0

Inkomsten uit de regio 40 0 0 0 0 0

Overige baten 332 0 0 0 0 0

Totaal baten 34.582 30.428 30.309 31.197 31.895 32.341

Geraamd saldo van lasten en baten -1.269 -2.291 -2.036 -2.154 -2.156 -2.160

Deelprogramma 1: Re-integratie, Participatie & Inkomen

Meerjarenraming
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Het verwacht aantal uitkeringsgerechtigden en de bijbehorende uitkeringslast is ook op basis van het 
macrobudget PW 2023 bepaald. Voor de begroting 2023 gaan we daarom ook uit van een gelijkblijvend 
aantal uitkeringsgerechtigden en eenzelfde uitkeringslast. 
 
Integrale bijstelling vindt plaats bij aanvang van het jaar. Op dat moment nemen we de werkelijke 
ontwikkeling van het uitkeringsbestand en het voorlopig budget BUIG als uitgangspunt. Bij aanbieding 
van Berap II 2022 zullen we tevens melding maken van het voorlopig budget BUIG 2023, zodat de 
gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om dit nog voor aanvang boekjaar in hun begrotingen 
te verwerken. 
 
BUIG – LKS: Banenafspraak en Beschut Werk 
Zoals hiervoor gesteld, worden gemeenten vanaf 2022 voor het lopende jaar gefinancierd op basis van 
de gerealiseerde uitgaven aan loonkostensubsidies van het vorige jaar. Doordat de financiering is 
aangepast, wordt vanaf 2022 extra inzet van LKS verwacht. Daarnaast nemen de uitgaven aan 
loonkostensubsidie jaarlijks toe omdat de doelgroep van LKS sinds de invoering van de Participatiewet 
ingroeit. Mocht het werkelijke volume in de toekomst significant afwijken, dan wordt dit met een 
begrotingswijziging verwerkt. 
 
Met betrekking tot Beschut Werk wordt in 2023 voorlopig, conform de laatst bekende taakstelling 
vanuit het Rijk uitgegaan van 53 plaatsingen. Baanbrekers is voor de instroom afhankelijk van het UWV. 
 
BUIG – Invordering 
In een eerder stadium is besloten dat voor inkomsten uit hoofde van BUIG - Invordering structureel 
€ 550.000 in de begroting wordt opgenomen. 
 
Overige inkomensregelingen 
Bbz - bedrijfskrediet 
Startende, gevestigde en beëindigende zelfstandigen kunnen voor financiële ondersteuning onder 
voorwaarden een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Met dit besluit 
wordt beoogd kansrijke vanuit een uitkering startende ondernemers een steuntje in de rug te geven 
en zelfstandigen met tijdelijke financiële moeilijkheden in staat te stellen hun werkzaamheden voort 
te zetten. De bijstand kan worden verstrekt in de vorm van een uitkering om te voorzien in de kosten 
van levensonderhoud (onder BUIG) en in de vorm van bedrijfskredieten. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 
De Tozo is een tijdelijke regeling uit 2020 en 2021. Vanaf 2022 verantwoordt Baanbrekers haar 
ontvangsten uit terugvordering op deze regeling. Voor de ontvangen middelen geldt een 100% 
terugbetalingsverplichting aan het Rijk, waardoor het neutraal voor de begroting is. 
 
Bijzondere bijstand 
In de begroting wordt uitgegaan dat Baanbrekers de bijzondere bijstand voor de deelnemende 
gemeenten volledig uitvoert. De uitkeringslasten worden volledig door de betreffende gemeenten 
vergoed. De raming voor 2023 en volgende jaren is gebaseerd op de meest recente realisatiecijfers. 
Nieuwe ontwikkelingen zullen te zijner tijd verwerkt worden in een bijstelling van de begroting. 
 
Participatiebudget 
Participatiebudget (P-budget) 
Conform de budgetten uit de septembercirculaire 2021 zijn de inkomsten vanuit het 
participatiebudget begroot. Omdat het voorlopige budgetten betreft, zal het budget voor aanvang en 
gedurende het begrotingsjaar steeds conform de laatste beschikking worden bijgesteld. 
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Re-integratie trajecten 
Vanuit de Participatiewet draagt Baanbrekers optimaal bij aan het (re-)integreren en participeren van 
kwetsbare doelgroepen in de reguliere arbeidsmarkt. Enerzijds doet zij dit via het inzetten van 
loonkostensubsidies, anderzijds wordt dit bewerkstelligd met re-integratie trajecten. De groeiende 
omvang van de doelgroep uit de P-wet leidt tot een toenemende vraag van dit soort trajecten. 
Voornamelijk de inzet van jobcoaches zal in de komende jaren een steeds grotere omvang krijgen. 
Actualisering van deze post vindt voor aanvang van ieder boekjaar plaats, omdat veranderende 
behoeftes en ontwikkelingen in het uitkeringsbestand tot aangepaste of aanvullende trajecten kunnen 
leiden. 
 
Fidant extern 
Hieronder vallen de loonkosten en ontvangen detacheringsvergoedingen van werknemers die direct 
bij externe bedrijven werkzaam zijn, maar over de payroll van Stichting Fidant lopen. Voor de komende 
jaren worden hierin geen grote financiële veranderingen verwacht. 
 
Uitvoeringskosten 
Specifieke ICT 
Conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald welke 
automatiseringskosten specifiek aan de uitvoering van dit deelprogramma toe te rekenen zijn. Dit deel 
is voor 2023 en verder begroot op € 432.000. Gedurende het boekjaar vindt de toerekening op basis 
van werkelijke kosten plaats. 
 
Overigen 
Projectkosten en -inkomsten (Plus-taken) 
In het kader van specifieke dienstverlening voor de gemeenten wordt in 2022 de nieuwe Wet 
Inburgering uitgevoerd. Omdat nog geen uitvoeringsplan 2023 is overeengekomen, zijn baten en 
lasten voorlopig op nul gehouden. Datzelfde geldt voor de inzet van Baanbrekers’ handhavers binnen 
de gemeentelijke interventieteams (HIT en BIT). Per saldo zitten de projectenlasten en –baten neutraal 
in de begroting omdat de lasten één op één vergoed worden door de opdrachtgevende gemeenten. 
Bij actualisatie van de begroting zullen nieuw overeengekomen projecten worden meegenomen en de 
huidige projecten worden bijgesteld. 
 
Inleg Bundeling Middelen 
De gemeenten hebben begin 2020 besloten tot bundeling middelen in het WerkgeversServicepunt 
Midden-Brabant. De financiële bijdrage in dit regionaal samenwerkingsverband werd in de jaren 2020 
– 2021 vanuit Baanbrekers namens de deelnemers verzorgd. Tijdens het opstellen van deze begroting 
is nog onduidelijk in welke vorm dit wordt voortgezet. Het is een optie dat de pilot wordt gestopt en 
de uitvoering van de regionale dienstverlening weer bij Baanbrekers wordt belegd. De inleg bundeling 
middelen zou daarmee komen te vervallen. Onder de post re-integratie trajecten is in dat verband 
vanaf 2022 weer een budget opgenomen voor de verstrekking van stimuleringspremies. 
 
Inkomsten uit de regio 
Voor de uitvoering van re-integratie activiteiten worden incidenteel vergoedingen uit de regio 
ontvangen. Omdat deze vergoedingen afhankelijk zijn van specifiek uitgevoerde taken, kan op 
voorhand geen schatting worden gemaakt over de hoogte van deze inkomsten. 
 
Overige lasten en baten 
Gemeenten kunnen de kosten van Bbz levensvatbaarheidsonderzoeken niet meer declareren. De 
middelen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. De verwachte kosten zijn nu onder de overige 
lasten opgenomen.  
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4.1.2 Deelprogramma 2: Leren & Werken 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 
Directe productiekosten en omzet 
Voor wat betreft de omzet van de diverse PMC’s binnen Leren & Werken wordt in de begroting 
uitgegaan van een gelijkblijvende omvang in de komende jaren, hierbij baseren we onze verwachting 
op de bijgestelde begroting 2022, na correctie van het incidenteel nadeel door winkelsluiting van 
Twiddus. Deze continuïteitsveronderstelling heeft ook betrekking op de directe productiekosten.  
 
Fidant intern 
De lasten van Fidant intern worden gevormd door de loonkosten van kandidaten vanuit de 
Participatiewet die bij Baanbrekers aan het werk zijn, dit zowel in het kader van de Banenafspraak als 
Beschut Werk. Het inzetten van kandidaten uit de Participatiewet binnen de leerwerkstructuur van 
Baanbrekers heeft immers een tweeledig doel. Enerzijds dient de leerwerkstructuur voor kandidaten 
met een doelgroepverklaring Banenafspraak als springplank naar een zo regulier mogelijke baan. 
Anderzijds dient het als vangnet voor kandidaten met een doelgroepverklaring Beschut Werk. Ondanks 
een steeds grotere doelgroep Banenafspraak verwachten we de komende jaren een stabiel aantal 
kandidaten dat intern op een leerwerkplek aan de slag gaat. Voor Beschut Werk geldt telkens de 
taakstelling vanuit de overheid, waarin meerjarig een continue groei verwacht wordt. 
 
Als tegemoetkoming in de loonkosten van Participatiewetkandidaten wordt uit het BUIG-budget een 
loonkostensubsidie ontvangen (maken onderdeel uit van deelprogramma 1: Re-integratie, Participatie 
& Inkomen). De ontwikkeling van de loonkostensubsidies volgt de lijn van de loonkosten en bedraagt 
effectief zo’n 50% van de loonkosten. 
 
Resultaat deelneming Ruelong B.V. 
Conform de financiële garantstelling van Baanbrekers aan Ruelong B.V. wordt vanaf 2018 voor de 
gecumuleerde negatieve resultaten van Ruelong B.V. een voorziening gevormd. De jaarlijkse mutatie 
hiervan wordt in dit deelprogramma verantwoord. De verwachting is dat het resultaat, als gevolg van 
de veranderende samenstelling van de diverse doelgroepen, steeds verder onder druk komt te staan. 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

Directe productiekosten 165 97 97 97 97 97

Lonen Fidant intern 1.275 1.494 1.542 2.002 2.312 2.520

Gesubsidieerd personeel 8.624 9.243 9.153 8.825 8.402 8.145

Niet gesubsidieerd personeel 1.674 1.799 1.724 1.724 1.724 1.724

Inhuur derden 12 0 25 25 25 25

Resultaat deelneming Ruelong B.V. 243 429 448 495 521 526

Overige lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 11.992 13.062 12.989 13.167 13.080 13.036

Baten

Omzet 3.563 4.471 4.511 4.511 4.511 4.511

Wsw rijksvergoeding 7.936 8.286 7.918 7.645 7.280 7.097

Loonkostensubsidies Fidant intern 440 711 733 963 1.118 1.222

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal baten 11.939 13.468 13.162 13.119 12.909 12.830

Geraamd saldo van lasten en baten -53 406 174 -48 -170 -206

Meerjarenraming

Deelprogramma 2: Leren & Werken
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4.1.3 Deelprogramma 3: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 
Gemeentelijke bijdragen 
Conform de eisen van de toezichthouder werkt Baanbrekers met een structureel sluitende begroting. 
De gemeentelijke bijdragen dekken het exploitatietekort af. Omdat alle ontwikkelingen, zowel intern 
als extern, doorwerken in de gemeentelijke bijdragen is vooraf lastig te voorspellen wat het 
daadwerkelijke tekort uit normale bedrijfsvoering zal zijn. De huidig begrote bijdragen zijn een 
resultante van alle tot op heden bekende ontwikkelingen. 
 
Lasten en baten overige omzet 
Naast de omzet en de productiekosten die daarmee gepaard gaan, heeft Baanbrekers nog overige 
lasten en baten uit bedrijfsvoering. Te denken valt hier aan huuropbrengsten, transportkosten etc. Het 
volume hiervan ligt jaarlijks ongeveer op hetzelfde niveau. 
 
Onvoorzien 
Bij de aanbieding van de begroting 2021 heeft de provincie Noord-Brabant de opmerking gemaakt dat 
conform de regelgeving van het BBV (artikel 8 lid 1) een post onvoorzien verplicht is. Om aan de 
opmerking van de provincie te voldoen, is met ingang van de begroting 2022 een post onvoorzien 
opgenomen van € 25.000. 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten

Lasten overige omzet 13 10 10 10 10 10

Onvoorzien 0 25 25 25 25 25

Incidentele lasten 58 0 0 0 0 0

Totaal lasten 71 35 35 35 35 35

Baten

Gemeentelijke bijdragen 6.910 8.789 9.613 9.354 9.517 9.300

Wsw rijksvergoeding Beg. Werken 541 551 543 542 539 541

- doorbetaald aan bedrijven -220 -220 -220 -220 -220 -220

- doorbetaald aan buitengemeenten 6 0 0 0 0 0

Overige omzet 34 40 40 40 40 40

Incidentele baten 1.612 0 0 0 2.805 0

Totaal baten 8.882 9.161 9.975 9.716 12.681 9.661

Geraamd saldo van lasten en baten 8.811 9.126 9.940 9.681 12.646 9.626

Deelprogramma 3: Gemeentelijke bijdragen & overige lasten en baten

Meerjarenraming
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4.1.4 Overhead 

Conform het BBV worden kosten van overhead afzonderlijk begroot en verantwoord. De totale kosten 
van overhead voor de gehele organisatie worden aan de lastenkant in één overzicht gepresenteerd. 
Tot de overhead worden “alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces” gerekend. 
 

 
 

 
Realisatie 2021 : conform voorlopige jaarrekening 2021, realisatiecijfers kunnen nog wijzingen na accountantscontrole. 

Begroting 2022 : conform begroting 2022 na 2e begrotingswijziging, formele besluitvorming door AB op 4 april 2022 

 
Lage Inkomensvoordeel (LIV) 
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een 
laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De hoogte van het lage inkomensvoordeel 
is afhankelijk van het aantal uur dat de werknemer op jaarbasis werkt, afgezet tegen zijn jaarinkomen 
dat met deze uren wordt verdiend. Gezien de krimp van de Wsw-doelgroep aan de ene kant, maar een 
groei van het aantal medewerkers met een indicatie Beschut Werk aan de andere kant, verwachten 
we de komende jaren per saldo een gelijkblijvend bedrag aan LIV-middelen. 
 
Overige personeelslasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de overige personeelslasten. 
De mutatie in 2025 wordt veroorzaakt door het personeelsfeest waarvan de kosten direct ten laste 
van de exploitatie worden gebracht. 
 
  

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gesubsideerd personeel 3.693 2.661 2.591 2.476 2.375 2.326

- doorbelast Ruelong B.V. -2.852 -2.043 -1.992 -1.908 -1.815 -1.766

Netto gesubsidieerd personeel 841 618 599 567 560 560

Niet gesubsidieerd personeel 4.155 3.930 4.003 4.003 4.003 4.003

- doorbelast Ruelong B.V. -318 -237 -242 -242 -242 -242

Netto niet gesubsidieerd personeel 3.837 3.693 3.761 3.761 3.761 3.761

Wsw rijksvergoeding -3.137 -2.214 -2.099 -2.008 -1.917 -1.883

- doorbelast Ruelong B.V. 2.566 1.789 1.697 1.619 1.529 1.494

Netto Wsw rijksvergoeding -571 -425 -403 -389 -387 -389

Lage Inkomensvoordeel (LIV) -196 -175 -175 -175 -175 -175

- doorbelast Ruelong B.V. 39 35 35 35 35 35

Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV) -157 -140 -140 -140 -140 -140

Overige personeelslasten 510 735 735 735 795 735

Inhuur derden 351 65 195 195 195 195

Afschrijving 1.671 265 265 260 1.280 530

Rente 44 146 139 136 133 130

Onderhoud 560 223 226 226 226 226

Algemene lasten 2.519 2.178 2.055 2.055 2.052 2.052

DVO Ruelong B.V. -769 -400 -400 -400 -400 -400

Geraamde lasten overhead 8.837 6.959 7.032 7.006 8.075 7.261

Overhead

Meerjarenraming
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Afschrijving, rente en onderhoud 
De activastaat ultimo 2021 opgehoogd met de goedgekeurde voorgenomen investeringen 2022 is als 
basis gebruikt voor de verwachte afschrijvingslasten. Aanvullend daarop is in de geraamde 
afschrijvingslasten 2023 - 2026 rekening gehouden met indicatieve investeringsbedragen ten behoeve 
van vervangingsinvesteringen. Meer hierover in paragraaf 4.2 (Vervangings)investeringen. 
 
De rentelasten zijn geprognotiseerd op basis van de renteverplichtingen die voorkomen uit 
langlopende leningen die per eind maart 2022 reeds zijn afgesloten.  
 
Algemene lasten 
De komende jaren worden geen opvallende ontwikkelingen verwacht in de algemene lasten. Per 
ultimo 2022 lopen de huidige energiecontracten af. Om enigszins voorbereid te zijn op de huidige 
energietarieven is nu € 25.000 extra budget opgenomen. Mochten tussentijds nieuwe ontwikkelingen 
optreden, dan wordt dit via begrotingswijzigingen verwerkt. 
 
DVO Ruelong B.V. 
Jaarlijks wordt door Baanbrekers, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst, een deel 
van de overhead doorbelast aan Ruelong B.V. Nu de inrichting van Leren & Werken steeds meer vorm 
krijgt, is het de verwachting dat het bedrag dat vanuit de DVO doorbelast wordt, in de komende jaren 
stabiel zal zijn. 
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4.2 (Vervangings)investeringen 

Algemeen 
Het is bij Baanbrekers geen automatisme dat activa direct worden vervangen nadat ze volledig zijn 
afgeschreven. De huidige, voornamelijk verouderde activa zorgen voor grote financiële en 
bedrijfsmatige risico’s simpelweg omdat we in de komende jaren genoodzaakt zijn om 
vervangingsinvesteringen te doen om onze taken op het minimaal vereiste niveau te kunnen blijven 
uitoefenen. 
 
Uiteraard worden eerst nut en noodzaak afgewogen en vervolgens worden de benodigde 
investeringskredieten via de reguliere bestuursrapportages of met een afzonderlijk bestuursvoorstel 
ter goedkeuring aan het algemeen bestuur voorgelegd.  
 
Op 27 mei 2019 heeft het algemeen bestuur de financiële verordening Baanbrekers vastgesteld. De 
daarbij behorende nota Investeren, waarderen en afschrijven is door het dagelijks bestuur 
geactualiseerd vastgesteld op 8 oktober 2021. In deze nota zijn voor de diverse activa de 
afschrijvingstermijnen vastgelegd. Ook is bepaald dat afschrijven op activa plaats vindt in het jaar 
volgend op de aanschaf. Alleen investeringen groter dan €10.000 worden geactiveerd. Vervangingen 
of nieuwe aanschaffingen onder dit drempelbedrag worden direct verantwoord op de exploitatie.  
 
Vervallen van duurzaamheidsinvesteringen 
In oktober 2019 heeft het algemeen bestuur het DMJOP vastgesteld. Uit dit DMJOP kwam ook naar 
voren dat gedurende de jaren 2020 tot en met 2025 voor € 989.000 geïnvesteerd moet worden als 
gevolg van de uitgevoerde EED-audit. Als gevolg van het besluit tot vernieuwbouw zijn de 
voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen komen te vervallen. Ook overige investeringen in 
huisvesting en materiaal zijn als gevolg van de koers en de op handen zijnde huisvestingsplannen tot 
het absolute minimum beperkt. Vervangingsinvesteringen en nieuwe projecten werden pas in de 
begrotingen opgenomen zodra er een concreet besluit aan ten grondslag lag. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat de afschrijvingslasten al enkele jaren een dalend verloop vertonen. 
 
Investeringsruimte 2022 en volgende jaren 
In de aanloop naar de nieuwbouw wordt een integraal plan opgesteld voor de aanschaf c.q. vervanging 
van alle machines, installaties, vervoermiddelen en overig rijdend materieel. Dit uiteraard alleen voor 
zover de posten niet al opgenomen zijn in het krediet voor de nieuwbouw. In dit nieuw op te stellen 
plan worden, anders dan in het verleden, ook de vervangingen opgenomen zodra de betreffende activa 
zijn afgeschreven. In de geraamde afschrijvingslasten 2023 - 2026 is rekening gehouden met de 
volgende (indicatieve) investeringsbedragen: 
 

Jaar van 
investering Investeringsbedrag Omschrijving Afschrijvingslast 1e Afschrijvingsjaar 

2022 € 100.000 Diversen € 20.000 2023 

2023 € 100.000 Diversen € 20.000 2024 

2024 € 150.000 Diversen € 30.000 2025 

2025 € 23.928.000 Netto krediet herhuisvesting € 371.000 2026 

 
Voor de benodigde kredieten in de jaren 2022 tot en met 2024 geldt dat deze in de 
bestuursrapportages worden voorgelegd aan het algemeen bestuur ter accordering. Op dat moment 
worden ook de kapitaallasten definitief berekend, en worden verschillen ten opzichte van 
bovenstaande indicatieve bedragen ten laste of ten gunste van het betreffende boekjaar worden 
gebracht. Het investeringsbedrag voor de herhuisvesting is conform het door het algemeen bestuur 
beschikbaar gestelde krediet in de begroting opgenomen.  
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4.3 Toelichting op de meerjarenraming 

Algemeen 
Ingevolge het BBV bevat de meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een 
geprognosticeerde begin- en eindbalans en een raming van de financiële gevolgen, waaronder de 
baten en de lasten van het bestaande en het nieuwe beleid. De meerjarenraming is opgenomen in het 
cijfermatige overzicht onder 3.2. De meerjarenraming is opgesteld op basis van het (geïndexeerde)  
prijspeil 2022. Voor de periode 2024 – 2026 heeft nog geen aanvullende indexering plaatsgevonden 
en nieuwe ontwikkelingen zijn eveneens niet verwerkt in de meerjarenraming. De financiële vertaling 
van nieuwe ontwikkelingen zal pas plaatsvinden nadat daarover besluitvorming in het algemeen 
bestuur heeft plaatsgevonden. Voor een juiste interpretatie van de meerjarenraming is het 
noodzakelijk om met deze kanttekening rekening te houden.  
 
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 
Hierna is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als 
de meerjarenraming. 
 

Geprognosticeerde balans per 31 december (bedragen x € 1.000)    

Activa 

Realisatie 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

Immateriële vaste activa   0 0 0 0 0 

Materiële vaste activa 2.354 4.580 7.769 13.688 23.414 23.224 

Financiële vaste activa 198 165 168 153 138 123 

Totaal vaste activa 2.552 4.745 7.937 13.841 23.552 22.347 

              

Openbare lichamen 15 200 200 200 200 200 

Uitzettingen rijks schatkist 20.835 1.331 19.504 14.078 5.305 1.320 

Overige vorderingen 6.274 6.400 6.300 6.300 6.300 6.300 

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar 27.124 7.931 26.004 20.578 11.805 7.820 

              

Liquide middelen 143 390 400 400 400 400 

              

Overige overlopende activa 1.161 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

              

TOTAAL ACTIVA 30.980 15.066 35.841 36.319 37.257 33.067 
    

Passiva 
Realisatie 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Algemene reserve 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Bestemmingsreserves 2.247 1.970 2.976 3.424 4.306 355 

Resultaat vóór bestemming -554 0 0 0 0 0 

Eigen vermogen 2.893 3.170 4.176 4.624 5.506 1.555 

              

Voorzieningen 1.466 7.031 6.915 7.360 7.831 8.007 

              

Vaste schulden 20.360 165 19.350 18.935 18.520 18.105 

              

Vlottende schulden < 1 jaar 2.365 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

              

Overlopende passiva 3.897 2.300 3.000 3.000 3.000 3.000 

              

TOTAAL PASSIVA 30.980 15.066 35.841 36.319 37.257 33.067 
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5 Bijlagen 

5.1 Bijlage I: Geraamd verloop reserves en voorzieningen 

  
Algemene 

reserve 
Reserve 

herpositi-
onering 

Reserve 
vakantiegeld 

Reserve 
herhuis-
vesting 

Voorziening  
bovenmatig 

verlof 

Voorziening 
dubieuze 

debiteuren 

Voorziening 
exploitatie-

tekorten 
Ruelong B.V. 

stand per 1-1-2023 645.000 1.334.000 455.000 721.113 300.000 4.672.000 1.545.000 

stortingen  555.000 0 0 491.062 0 0 448.000 

onttrekkingen  0 0 -25.000 0 -50.000 0 0 

              

stand per 1-1-2024 1.200.000 1.334.000 430.000 1.212.175 250.000 4.672.000 1.993.000 

stortingen  0 0 0 472.704 0 0 495.000 

onttrekkingen  0 0 -25.000 0 -50.000 0 0 

              

stand per 1-1-2025 1.200.000 1.334.000 405.000 1.684.879 200.000 4.672.000 2.488.000 

stortingen  0 0 0 3.265.651 - 0 521.000 

onttrekkingen  0 1.334.000 -25.000 -1.021.384 -50.000 0   

              

stand per 1-1-2026 1.200.000 0 380.000 3.929.146 150.000 4.672.000 3.009.000 

stortingen  0 0 0 0 0 0 526.000 

onttrekkingen  0 0 -25.000 - 3.929.146 -50.000 0 0 

stand per 1-1-2027 1.200.000 0 355.000 0 100.000 4.672.000 3.535.000 

 
Toelichting 
Algemene reserve 
De algemene reserve heeft de functie van algemene buffer, in het kader van het minimaal in stand te 
houden weerstandsvermogen. De algemene reserve is gevormd in 2018. Bij de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat 2021 wordt voorgesteld het tekort ten laste van de algemene reserve te 
brengen. Daarna resteert een saldo van € 645.000. Voor 2023 is een storting in de algemene reserve 
opgenomen van € 555.000 zodat het weerstandsvermogen weer op het oude niveau wordt gebracht. 
 
Reserve herpositionering  
De reserve herpositionering is in het boekjaar 2017 gevormd voor een bedrag van € 2.600.000.  
Op basis van de geraamde onttrekking in 2022 bedraagt de reserve per 1 januari 2023 € 1.334.000. 
Echter, in boekjaar 2022 zal finale bestemming worden gegeven aan het resterend saldo. De reserve 
zal uiterlijk in 2025 afgewikkeld zijn.  
 
Reserve vakantiegeld 
In de reserve vakantiegeld worden de per 31 december bestaande verplichtingen inzake vakantiegeld 
over de periode juni tot en met december opgenomen. Deze reserve kent een dalend verloop. 
 
Reserve herhuisvesting 
Op 13 december 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot instellen van de reserve 
herhuisvesting. De reserve wordt gedurende de jaren 2021 tot en met 2025 gemuteerd met de 
incidentele baten en lasten die voortvloeien uit het besluit tot herhuisvesting.  In 2026 wordt de 
opgebouwde reserve ingezet ter gedeeltelijke financiering van de herhuisvesting. 
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Voorziening bovenmatig verlof 
Deze voorziening is gevormd ter afdekking van de hoge verlofsaldi die door werknemers zijn 
opgebouwd. Door actief te sturen op het terugdringen van de verlofstuwmeren zal de voorziening de 
komende jaren kunnen afnemen. 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 
Een groot deel van de ingeboekte vorderingen (verhaal- en terugvordering) zal naar verwachting niet 
te innen zijn. Bij de jaarrekening 2021 is circa 48% van het totaal openstaande debiteurensaldo 
opgenomen als oninbaar. Baanbrekers is over het algemeen terughoudend in het definitief afboeken 
van vorderingen, omdat daarmee de mogelijkheid wordt ontnomen om bij gewijzigde omstandigheden 
alsnog tot invordering over te gaan. 
 
Voorziening exploitatietekorten Ruelong B.V. 
De toevoegingen in de voorziening zijn conform de meerjarenraming resultaat deelneming Ruelong 
B.V. opgenomen. 
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5.2 Bijlage II: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 

 
 
In bovenstaand overzicht zijn de geraamde baten en lasten voor 2023 gerubriceerd naar de wettelijk 
verplichte taakvelden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de IV-3 informatie die periodiek aan het CBS 
wordt verstrekt. De verantwoording van de deelprogramma’s loopt synchroon met de bovenstaande 
deeltaakvelden onder ‘Sociaal Domein’. 
  

Baten Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead 6.894

0.5 Treasury 139

0.8 Overige baten en lasten 9.975 35

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties  reserves 0 1.046

0.11 Geraamd saldo van lasten en baten 0

6.0 Sociaal domein

6.3 Inkomensregel ingen 29.393 27.199

6.4 Begeleide participatie 13.162 12.989

6.5 Arbeidsparticipatie 916 5.145

53.446 53.446

Baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)

Saldo van baten en lasten op taakvelden
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5.3 Bijlage III: Formatie regulier / personele bezetting Wsw 2023 

 

Formatie Niet gesubsidieerd (fte's)

Re-integratie, Participatie & Inkomen 87,0 88,0

Leren & Werken 34,6 34,6

Directie | Bedrijfsvoering & Control 51,9 50,9

Totaal 173,5 173,5

Geraamde bezetting Gesubsidieerd - Wsw (fte's)

Re-integratie, Participatie & Inkomen 2,4 2,4

Leren & Werken 335,7 325,3

Directie | Bedrijfsvoering & Control 17,8 13,9

Totaal 356,0 341,6

Begroting 

2023

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Organisatieonderdeel

Organisatieonderdeel Begroting 

2022



 

1 
 

BIJLAGE: 

Beantwoording technische vragen ontwerpbegroting 2023 
17 maart 2022 

 

Door het SET zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ontwerpbegroting 2023. 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 ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 2024 

- 2026. 

 
Indeling van de begroting Pag. 6|11 Loon op Zand 

Vraag: Vanwaar is gekozen voor een nieuwe indeling van de begroting, door wie is dit 
besloten en is dit eerder gecommuniceerd? 

Antwoord: Naar aanleiding van de aangepaste hoofdstructuur per 1 juli 2021 heeft het MT van 
Baanbrekers tot deze nieuwe indeling besloten. Hiermee wordt een betere 
aansluiting gevonden tussen de organisatiestructuur en de externe verantwoording. 
Dit is nu in de begroting 2023 voor het eerst gecommuniceerd. De P&C-producten 
2022 volgen nog de oude opzet.  

 
Storting algemene reserve Pag. 7|23 Heusden 

Waalwijk 

Vraag: De algemene reserve wordt aangevuld tot het maximum door een storting van 
€ 555.000, het tekort van de jaarrekening 2021. Is het noodzakelijk om de algemene 
reserve aan te vullen tot het maximum en wat zijn de consequenties als dit niet 
gebeurt? 

Antwoord: Met deze aanvulling van de algemene reserve verkleinen we het risico dat een 
tussentijdse bijstelling van de begroting leidt tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage en we daardoor met een vertragende zienswijzeprocedure  te maken krijgen. 
In het antwoord op de gestelde vraag over pagina 23 Norm algemene reserve is 
hierover meer opgenomen. 

 

Stortingen reserves Pag. 8 Waalwijk 

Vraag: Waaruit bestaan de stortingen reserves 2023-2025? 

Antwoord: Dit zijn de financiële mutaties (o.a. besparing afschrijvingslasten en vervallen storting 
onderhoudsvoorziening) die het gevolg zijn van het besluit tot herhuisvesting en die 
in de periode tot aan het moment dat het nieuwe gebouw in gebruik genomen wordt 
via de reserve herhuisvesting lopen. 

 

Plaatsingsdoelstelling P-wet Pag. 13 Heusden 

Vraag: Voor de doelstelling 2023 wordt uitgegaan van 250 plaatsingen P-wet. Dat is laag 
vergeleken bij de gerealiseerde 333 in 2021. Waarom geen target van 300? Wat is het 
huidige aantal uitkeringsgerechtigden met een plan van aanpak en hoeveel procent 
van de aanvragen wordt momenteel binnen 8 weken afgehandeld? 

Antwoord: De afgelopen jaren heeft Baanbrekers beter gepresteerd dan het landelijk 
gemiddelde en ook beter dan we vooraf verwacht hadden. Daarnaast hadden we 
zeker in het eerste half jaar van 2021 een toename van arbeidsfitte kandidaten of 
kandidaten die met een kort traject arbeidsfit te maken waren waardoor het aantal 
plaatsingen vorig jaar  op een relatief hoog niveau heeft gelegen. De doelgroep waar 



 

2 
 

we voor werken heeft steeds meer tijd nodig om de arbeidsmarkt te kunnen 
betreden. Dit betekent dat de doorstroom vanuit de diverse trajecten naar betaald 
werk gemiddeld steeds langer zal gaan duren. We willen dan ook realistisch zijn in het 
aantal te plaatsen PW-ers in 2023 echter we zullen er alles aan doen om onze 
doelstelling te overtreffen. We zijn hierbij ook afhankelijk van de economische 
situatie die o.a. vanwege de situatie in Oekraïne onzeker is. Bij aanvang van het jaar 
zal de doelstelling definitief worden bepaald op de dan bekende parameters. 
 
Bijna alle kandidaten die nu in traject naar werk zitten (doelgroep A of B) bij een 
trajectbegeleider hebben een plan van aanpak. Voor een enkele A-kandidaat die al zo 
goed als arbeidsfit was, is dit niet meer opgesteld. Nu het nieuwe proces 
geïmplementeerd is, zullen alle kandidaten die in een traject naar werk gaan een plan 
van aanpak krijgen. De andere kandidaten hebben een ontheffing. 
 
In de jaren 2020 en 2021 is 80% van de aanvragen binnen 8 weken beoordeeld. Het 
gemiddelde van 2022 ligt iets lager dan het gemiddelde van voorgaande jaren (75%). 
Met name de personele mutaties zijn hier de oorzaak van. Voor 2023 is de doelstelling 
weer het niveau van voorgaande jaren (80%). 

 

Diverse ontwikkelingen RPI Pag. 14 Loon op Zand 

Vraag: Hebben het herschrijven van de verzamelverordening PW en het omvormen van het 
transferium nog personele en financiële consequenties? Zo ja, zijn deze in begroting 
2023 verwerkt? 

Antwoord: Nee, deze zaken hebben geen personele e/o financiële consequenties. 

 

Begeleiding niet bijstandsgerechtigden Pag. 14 Heusden 
Loon op Zand 

Vraag: Er wordt aangegeven dat er ook sprake is van een begeleiding van 80 personen die 
niet in de bijstand zitten. Waaruit bestaat deze groep en wat houdt de begeleiding 
precies in? 

Antwoord: Dit betreft voor een groot deel de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden (Nug-ger). 
Deze doelgroep heeft wel ondersteuning nodig om te participeren maar ontvangt 
geen uitkering. Er wordt onderscheid gemaakt bij de inzet van voorzieningen of dat 
de Nug-ger wel of niet tot de doelgroep Banenafspraak behoort. Mocht dit niet het 
geval zijn kan de Nug-ger maar beperkt gebruik maken van onze voorzieningen.  
 
Daarnaast werken we soms in opdracht van externe partijen zoals bijv. UWV met re-
integratietrajecten of die vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam aangedragen zijn. Ook 
betreft het trajectbegeleiding e/o jobcoaching van kandidaten die middels een 
Praktijkroute of een Banenafspraakbaan (Fidant) aan de slag zijn. 

 

Wijziging kostendelersnorm Pag. 15 Loon op Zand 

Vraag: Heeft de wijziging van de kostendelersnorm nog financiële impact? 

Antwoord: Het kabinet wil de kostendelersnorm aanpassen. De leeftijdgrens voor de 
kostendelersnorm in de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw en Toeslagenwet wordt 
dan verhoogd naar 27 jaar. Alle inwonende personen tot 27 jaar zullen dan niet meer 
meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Dit betreft een 
verruiming van de wet waardoor naar alle waarschijnlijkheid de uitkeringslasten 
zullen stijgen. Er is hier, net zoals de eventuele financiële compensatie via de BUIG-
middelen, verder nog niks over bekend dus is dit niet meegenomen in de 
ontwerpbegroting 2023. 
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Norm algemene reserve Pag. 23 Heusden 

Vraag: Op pagina 23 wordt gesproken over een norm voor de algemene reserve van € 1,2 
miljoen. In de gemeenschappelijke regeling is geen sprake van een genormeerd 
bedrag, maar van een maximum bedrag. 

Antwoord: Het maximumbedrag is voor ons de ‘norm’ waar wij op grond van de afspraken aan 
refereren.  In de GR is gesteld dat de gemeenten bijdragen indien het vermogen daalt 
onder de 1,2 miljoen, indien daartoe uit bedrijfseconomisch standpunt aanleiding toe 
is. Baanbrekers acht het niet wenselijk dat we bij bijstellingen van de begroting te 
maken krijgen met een zienswijzeprocedure, die alleen maar leidt tot vertragingen in 
het proces. Hoe kleiner de AR is, hoe groter de kans dat deze situatie zich gedurende 
het begrotingsjaar voordoet. 

 

Risico: Garantstelling Baanbrekers aan Ruelong Pag. 24 Heusden 

Vraag: Het risico van garantstelling Baanbrekers aan Ruelong B.V. is niet gekwantificeerd. Is 
dat niet in te schatten nu we een aantal jaar al met de voorziening voor het negatieve 
resultaat van Ruelong werken? 

Antwoord: In de begroting is de meerjarenraming van het bedrijfsresultaat Ruelong B.V. integraal 
opgenomen. Het is echter altijd mogelijk dat hierop in de realisatie afwijkingen 
ontstaan. Het restrisico is op voorhand niet te kwantificeren. 

 

Risico: Wegvallen opdrachtgevers Pag. 24 Loon op Zand 

Vraag: Het risico op wegvallen opdrachtgevers is gesteld op 30%. Eerder was dit risico 
ingeschat op 20%. Wat is de reden om dit risico nog op 30% te handhaven? 

Antwoord: De inschatting van 30% ligt in de lijn van de jaarrekeningen 2020 en 2021 en de 
begroting 2022. Het risico is dus niet aangepast. De stijging van de vacatures en de 
krapte op de arbeidsmarkt hebben geen directe relatie met het risico op wegvallen 
van opdrachtgevers. Daarom is er geen reden om het risico te verlagen naar 20%. 

 

Eigen vermogen Ruelong B.V. Pag. 32 Heusden 
Waalwijk 

Vraag: Jaarlijks verhoogt Baanbrekers de voorziening voor het negatieve resultaat van 
Ruelong BV. Is deze methode, gezien de meerjarig negatief geraamde resultaten, 
eeuwig houdbaar? Zijn er consequenties verbonden aan een steeds maar toenemend, 
negatief eigen vermogen? 

Antwoord: Vanuit wetgeving en verslaggevingsvoorschriften zijn er geen bezwaren tegen deze 
methodiek. Belangrijker is de vraag of dit wenselijk is. Dit is echter een politiek-
bestuurlijk vraagstuk. 

 

Financieel resultaat Ruelong B.V. Pag. 32 Loon op Zand 

Vraag: Het financieel resultaat 2021 van Ruelong B.V. bedraagt € 243.000 negatief. Wat 
is/zijn de belangrijkste oorzaak/oorzaken voor dit negatieve resultaat? 

Antwoord: Momenteel is de jaarrekening 2021 Ruelong BV nog onder controle bij de accountant. 
Het negatief gerealiseerd bedrijfsresultaat is een reële afspiegeling van de 
bedrijfsvoering. In de begroting 2021 is een negatief bedrijfsresultaat voorzien van 
€ 349.000. Conform de gangbare procedure wordt de jaarrekening 2021 in mei aan 
de besturen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangeboden. In de 
jaarrekening is een toelichting op de resultatenrekening opgenomen. In tegenstelling 
tot een GR wordt voor een besloten vennootschap geen voorlopige jaarrekening 
opgesteld en gepubliceerd. 
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Gehanteerde uitgangspunten loonkosten i.r.t. fijnstructuur Pag. 36|40 Loon op Zand 

Vraag: Heeft de fijnstructuur en de veranderingen van het organisatieonderdeel Leren & 
Werken nog financiële consequenties? Zo ja, zijn deze in de begroting 2023 en 
meerjarenraming 2024-2026 verwerkt? 

Antwoord: Ja, beide ontwikkelingen hebben financiële consequenties. De financiële vertaling is 
op dit moment nog niet in de begroting en meerjarenraming verwerkt. Nadat alles 
uitgekristalliseerd is, zullen we dit in Berap II 2022 integraal verwerken. Eventuele 
frictiekosten worden vanuit de bestemmingsreserve Herpositionering gedekt. 

 

Correctie incidentele invloeden 2022 Pag. 39 Waalwijk 

Vraag: Aangegeven wordt dat de salarissen 2023 zijn geraamd op basis van de vastgestelde 
formatie bij de actualisatie van de begroting 2022. Bij de raming salariskosten 2022 
was een incidentele post voor de continuering inhuur TOZO opgenomen van 
€ 145.000. Is deze incidentele post in mindering gebracht op de raming salariskosten 
2023? 

Antwoord: Ja, hiermee is rekening gehouden. 

 

Bestedingsplan bestemmingsreserve Herpositionering Pag. 40 Heusden 

Vraag: Er staat geschreven dat medio 2022 alles uitgekristalliseerd is. Kan een uitspraak 
worden gedaan wanneer bekend is wat er nog uit de reserve bekostigd wordt? 

Antwoord: Bij Berap II 2022 zal het bestuur hierover worden geïnformeerd. 

 

Toereikende bestemmingsreserve Herpositionering  Pag. 40 Loon op Zand 

Vraag: Er worden nog aanzienlijke uitgaven verwacht in 2022. Kunnen deze uitgaven volledig 
worden gedekt uit de reserve? 

Antwoord: Op dit moment is nog onduidelijk in welke omvang er nog kosten gemaakt zullen 
worden. Daarom kunnen we nu ook nog niet melden of het resterend saldo in de 
bestemmingsreserve toereikend is. 

 

Jaarlijkse formatie-uitbreiding (+1 fte jobcoach) Pag. 43 Heusden 

Vraag: Gesproken wordt over de jaarlijkse groei in het kader van jobcoaching (1 fte). 
Betekent dit dat er jaarlijks formatie uitbreiding met 1 fte plaatsvindt? En wat is de 
verhouding tussen vast en flexibel? 

Antwoord: Door de autonome groei van de nieuwe doelgroepen (zie afbeelding geel vlak, pagina 
12 begroting)  wordt ook een autonome groei van de begeleidingsbehoefte (door 
middel van jobcoaching) voorzien. Per saldo is deze groei voor de begroting 
kostenneutraal, omdat de middelen Participatiebudget ook meerjarig toenemen. 
 
Ieder jaar wordt bij aanvang boekjaar beoordeeld of de doelgroep ook daadwerkelijk 
is toegenomen en wordt bepaald of uitbreiding van het aantal jobcoaches legitiem is. 
Indien dat het geval is, zal de functie in de vorm van een vast dienstverband aan de 
formatie worden toegevoegd. Er zijn namelijk geen signalen dat de omvang van de 
doelgroep ooit nog zal krimpen. 

 

  



 

5 
 

BUIG - invordering Pag. 44|45 Waalwijk 

Vraag: Waarom wordt de post BUIG - Invordering in de meerjarenbegroting op € 550.000 
gesteld ondanks een realisatie in 2021 van € 726.000 en een begroot bedrag van 
€ 650.000 in 2022? 

Antwoord: De baten uit invorderingen hebben een moeilijk voorspelbaar karakter. Het 
totaalbedrag aan invorderingen bestaat namelijk niet uit een veelvoud van kleine 
posten, maar juist uit een summier aantal van grote omvang.  De resultaten uit het 
verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Om op voorhand geen onnodig 
risico te lopen wordt het bedrag in de begroting op € 550.000 gesteld. Gezien het 
grillige karakter kunnen hierop in het begrotingsjaar altijd afwijkingen ontstaan. 

 

Gehanteerde uitgangspunten huisvesting in begroting Pag. 49 Heusden 

Vraag: In hoeverre is de nieuwbouw al doorgewerkt in de meerjarenraming? Aanleiding voor 
de vraag zijn de extra middelen die worden geraamd voor de energielasten. Met de 
nieuwbouw wordt verwacht dat de energielasten vanaf 2026 zullen afnemen. Dat is 
echter niet terug te zien in de voorliggende begroting. Hoe is dat met andere 
onderdelen van de begroting die gekoppeld zijn aan de nieuwbouw? 

Antwoord: Het antwoord op de vraag is tweeledig. Eind 2022 lopen de huidige energiecontracten 
af, om enigszins voorbereid te zijn op de huidige energieprijzen is daarom besloten 
om € 25.000 aan het budget toe te voegen. 
 
Op de vraag in hoeverre de nieuwbouw al doorgewerkt is in de meerjarenraming 
kunnen we kort zijn. In de huidige begroting en meerjarenraming zijn alleen de 
financiële mutaties (o.a. besparing afschrijvingslasten en vervallen storting 
onderhoudsvoorziening) die het gevolg zijn van het besluit tot herhuisvesting 
verwerkt. Op het moment dat we concreet zicht hebben op de nieuwe situatie zullen 
we de begroting integraal bijstellen. 

 

Besteding bestemmingsreserve Herpositionering Pag. 54 Waalwijk 

Vraag: Bij de reserve Herpositionering staat aangegeven dat in boekjaar 2022 een finale 
bestemming zal worden gegeven aan het resterend saldo (€ 1.334.000) en dat de 
reserve uiterlijk in 2025 zal zijn afgewikkeld. Zijn er momenteel geen verwachte 
uitgaven voor de periode 2023 – 2025 ten laste van deze reserve te verwachten? 

Antwoord: Zoals ook op pagina 40 geschreven, worden nog diverse frictiekosten als gevolg van 
de implementatie fijnstructuur verwacht. Deze zijn op dit moment echter nog niet 
concreet genoeg om ze ook al financieel te vertalen. 

 

Formatie Pag. 57 Heusden 

Vraag: Is in de formatie ook de formatie opgenomen die wordt doorbelast aan Ruelong BV? 

Antwoord: Ja, dit is inclusief de formatieplaatsen die aan Ruelong B.V. worden doorbelast. De 
betreffende fte’s zijn onder Leren & Werken opgenomen. 
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Voorstel inzake 
 

Eenmalige energietoeslag 

Steller Tim Dierckx 

Verantwoordelijk 
manager 

Claudia van der Wel 

Datum bestuur  4 april 2022 

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de beleidsregels éénmalige 
energietoeslag. Baanbrekers zal starten met de uitvoering hiervan nadat in de 
afzonderlijke colleges van de gemeenten over de compensatie aan Baanbrekers 
voor het uitkeren van de eenmalige energietoeslag is besloten. 

Financiële 
gevolgen 

P.M. De extra kosten van deze eenmalige toeslag  zijn niet in de huidige 
begroting van Baanbrekers opgenomen.  Betreft een vorm van bijzondere 
bijstand, dit is een ‘open einde’ regeling. Conform de algemene werkwijze 
bijzondere bijstand worden de werkelijke kosten op declaratiebasis met de 
gemeenten afgerekend.   Daarnaast kan extra inzet van personeel tot een 
incidentele verhoging van de uitvoeringslasten leiden. In de huidige begroting is 
deze extra inzet niet voorzien. 

Formatie 
gevolgen 

N.V.T. 

Gevolgen MT-
systemen 

N.V.T.  

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

Diverse data Tim Dierckx De beleidsmedewerkers uit de 
Langstraatgemeenten.   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Participatieraad  24 maart  Ter informatie aangeboden 

Besluit van het AB 
(vul in wat van toepassing is) 

4 april 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja, zsm T. Dierckx/D. Beerman 

Website/intranet zsm T. Dierckx 

Handboek Baanbrekers zsm T. Dierckx 

Opname in het archief ja E. Assmann 

Anders N.V.T.  

Nadere informatie: 
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Inleiding 
De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de 
gestegen energieprijzen. De energietoeslag is aanvullend op de verlaging van de energiebelasting dit 
jaar. Hierbij gaat het om een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijk lager btw-tarief 
op energie. Met die belastingverlaging wordt een deel van de verwachte stijging van de gemiddelde 
energierekening gecompenseerd. Het energieverbruik kan per huishouden sterk verschillen. De 
verlaging van de energiebelasting zal niet kunnen voorkomen dat er als gevolg van de sterk gestegen 
energierekening toch huishoudens in financiële problemen komen. Het gaat dan naar verwachting 
vooral om huishoudens met een laag inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Deze en 
andere huishoudens met een laag inkomen kunnen de energietoeslag ontvangen. Het landelijke 
richtbedrag van de energietoeslag is € 800. De verwachting is dat er landelijk circa 800.000 
huishoudens gebruik kunnen maken van deze toeslag 
 
Voor de eenmalige energietoeslag wordt de Participatiewet gewijzigd. Met de wetswijziging krijgen 
de gemeenten de volgende twee bevoegdheden op grond van de Participatiewet: 

1. de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen 
aan huishoudens met een laag inkomen, gebruikmakend van het instrument van de 
categoriale bijzondere bijstand, dus zonder dat de gemeente hoeft vast te stellen dat de 
ontvanger de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt; 

2. de bevoegdheid om de eenmalige energietoeslag ambtshalve (dus zonder aanvraag) toe te 
kennen aan de huishoudens waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente 
bekend zijn.   

   
    Argumenten 
 

1.1 Verlichting van financiële problemen bij huishoudens met een laag inkomen 
Er komen bij gemeenten en Baanbrekers veel signalen binnen dat huishoudens in de financiële 
problemen zijn of komen vanwege de fors gestegen energieprijzen. Door het verstrekken van de 
eenmalige energietoeslag van € 800 worden huishoudens met een laag inkomen, naast de 
belastingmaatregelen, gecompenseerd voor de hoge energieprijzen. 
 

1.2 Inkomensgrens sluit aan bij minimaregelingen en bijzondere bijstand 
We hanteren dezelfde inkomensgrens als die van het minimabeleid en bijzondere bijstand. Dit 
bevordert een efficiëntere uitvoering en is vanwege de uniformiteit helder voor zowel de 
huishoudens als de uitvoerende medewerkers.   
 

1.3 Snel verstrekken  
Voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag wordt gebruik gemaakt van het instrument 
categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor is vanuit het Ministerie bewust gekozen om de toeslag op 
deze manier snel te kunnen verstrekken en de uitvoeringskosten te beperken. Baanbrekers kan aan 
inwoners (alleenstaanden en gezinnen) die aan de voorwaarden voldoen een energietoeslag 
toekennen, zonder te hoeven controleren of de energiekosten van die inwoners daadwerkelijk sterk 
gestegen zijn en of die inwoners over voldoende middelen (vermogen) beschikken om de 
energierekening te kunnen betalen. 
 

1.4 We maken gebruik maken van de mogelijkheid tot ambtshalve toekennen  
In de voorliggende beleidsregels is opgenomen dat we gebruik maken van de mogelijkheid om de 
energietoeslag ambtshalve, dus zonder aanvraag toe te kennen. Een eerste verkenning bij 
Baanbrekers heeft opgeleverd dat dat we dit al bij circa 2500 huishoudens kunnen doen. Deze 
huishoudens hebben of een uitkering bij Baanbrekers of nemen deel aan de gemeentepolis.  
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1.1 Financiering kan alleen via lokale besluitvorming  

De middelen voor het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag worden verstrekt aan de 
gemeenten via het gemeentefonds. Deze storting zal pas met de meicirculaire zijn. Dit betekent dat 
gemeenten afzonderlijk een besluit in het college laten nemen om Baanbrekers hiervoor via de 
bijzondere bijstand te compenseren. Daarna kan Baanbrekers starten met het verstrekken van de 
eenmalige energietoeslag. Besluitvorming in de colleges hierover wordt voorzien op dinsdag 29 
maart.  
 
Kanttekeningen 
 

1.1 Geen beoordelingsruimte of energierekening daadwerkelijk is gestegen  
Binnen de categoriale bijzondere bijstand is in de vorm van de eenmalige energietoeslag niet de 
ruimte om te beoordelen of het huishouden daadwerkelijk is geconfronteerd met een sterk 
gestegen energierekening. Dit om in de snelheid van verstrekken niet te vertragen en het daarbij de 
verwachting is dat veel huishoudens geconfronteerd zijn c.q. worden met een forse verhoging van 
de energierekening.  
 

1.2 Regeling biedt ruimte voor differentiatie  
Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het bereiken van landelijk 
maximaal 800.000 huishoudens met een eenmalige energietoeslag van € 800 als richtbedrag. In de 
voorliggende beleidsregels wordt dit richtbedrag overgenomen. Vanwege de eenvoud van de 
regeling stellen we voor niet te differentiëren naar leefsituatie. Tevens is er veel aandacht in de 
media voor deze eenmalige energietoeslag en de hoogte hiervan waardoor het lastig is andere 
keuzes te maken. 
 
Financiën 
Het budget voor de eenmalige energietoeslag wordt in het gemeentefonds gestort. Op macroniveau 
is er 680 miljoen euro voor de eenmalige energietoeslag beschikbaar. De vergoeding voor 
uitvoeringskosten dienen uit hetzelfde budget te worden voldaan. Er is vooralsnog geen 
onderverdeling in dit budget gemaakt.  
Aangezien er naar verwachting landelijk 800.000 huishoudens gebruik maken van de eenmalige 
energietoeslag, blijft er landelijk 40 miljoen over in het kader van uitvoeringskosten.  
De daadwerkelijke uitvoeringsvergoeding wordt op basis van realisatie en extra inzet van personeel 
in een later stadium in rekening gebracht bij de gemeenten.  
 
Welk bedrag er precies beschikbaar komt per individuele gemeente wordt met de aanstaande 
meicirculaire bekend gemaakt. Een eerste schatting (op basis van het aandeel bijzondere bijstand 
2021 van een specifieke gemeente op het totaal budget NEDERLAND vermenigvuldigt met het 
macrobudget eenmalige energietoeslag van € 680 miljoen) levert de volgende onderverdeling op 
(hier kunnen geen rechten aan ontleend worden): 
 
Heusden  € 1.250.000  

Loon op Zand  €  570.000    

Waalwijk  € 1.750.000 

Totaal budget               € 3.570.000 

 
Omdat de middelen voor de eenmalige energietoeslag via het gemeentefonds worden uitgekeerd 
hoeven de individuele gemeenten zich naar het Rijk niet apart te verantwoorden over de eenmalige 
energietoeslag.  Er is geen sprake van een (nieuwe) regelgeving, maar van een tijdelijke uitbreiding 
van de bijzondere bijstand. De gemeenten gaan Baanbrekers voor deze extra uitkeringslast 
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compenseren.  Baanbrekers zal de kosten bij de afzonderlijke gemeenten in rekening brengen en de 
uitgaven voor de eenmalige energietoeslag op dezelfde wijze registreren als nu het geval is bij de 
bijzondere bijstand.  
 
Het is op voorhand moeilijk te zeggen hoe groot de doelgroep is. Op basis van de inschatting van het 
verwachte budget is de verwachting dat er circa 4400 huishoudens binnen onze drie gemeenten in 
aanmerking komen voor deze toeslag.  Een eerste verkenning bij Baanbrekers op basis van 
uitkeringen en deelnemers aan de gemeentepolis (waarbij dubbelingen al zijn gefilterd) leverde al 
ongeveer 2500 huishoudens op. Pas bij de uitvoering van de eenmalige energietoeslag zal blijken 
hoeveel huishoudens hier daadwerkelijk een beroep op doen.  
 
Uitvoering 
We houden de uitvoering zo simpel als mogelijk. We verwachten een groot deel van de eenmalige 
energietoeslag ambtshalve te kunnen toekennen omdat deze huishoudens, die voldoen aan de 
voorwaarden, in beeld zijn bij Baanbrekers, de SVB of de gemeenten. 
 
In december 2021 kondigde het Rijk de eenmalige energietoeslag aan. Medio maart was het 
moment  dat het ministerie gemeenten voldoende informatie gaf om de regeling uit te kunnen 
werken.  We zullen duidelijk communiceren welke doelgroepen ambtshalve de eenmalige 
energietoeslag krijgt toegekend en zullen deze zo snel mogelijk uitkeren. Zodra we de regeling open 
stellen, kort na de ambtshalve toekenning,  zullen veel huishoudens een aanvraag doen. Om de 
regeling uit te voeren kan het zijn dat er tijdelijke uitbreiding van 2 FTE nodig is. Vooral bij de start 
kunnen we veel aanvragen verwachten.  Afhankelijk van het aantal aanvragen zullen we op- of 
afschalen qua FTE.  
 
Risico’s  

1. De bijzondere bijstand, dus ook de eenmalige energietoeslag is een open eind regeling, dus 
iedereen die aan de criteria voldoet kan aanspraak maken. Aangezien we niet weten 
hoeveel mensen een beroep zullen doen op de eenmalige energietoeslag, is het risico 
aanwezig dat de uitkeringslast hoger ligt dan de compensatie vanuit het Rijk. 

 
Beheersmaatregel: We zullen de aanvragen monitoren en regelmatig hierover richting het dagelijks 
en algemeen bestuur rapporteren. Het financieel risico is voor de gemeenten, omdat de werkelijke 
uitkeringslast door Baanbrekers in rekening wordt gebracht. 
 

2. Hoewel we een vereenvoudigd proces hebben opgezet en we zoveel mogelijk eigen 
medewerkers met kennis van onze werkwijze vrij spelen om aanvragen af te handelen, is 
onzeker hoeveel aanvragen, naast de ambtshalve toekenning, binnen komen. Het aantal kan 
overweldigend hoog zijn. 
 

Beheersmaatregel: meer inzet van mensen leidt tot meer inhuur. Aangezien alle gemeenten in 
Nederland tegelijkertijd een personeelsuitvraag doen i.v.m. de eenmalige energietoeslag zal het 
moeilijk zijn personeel te vinden. Dit heeft een kostenverhogend effect op de uitvoeringslasten van 
Baanbrekers. De extra inzet van personeel is in de huidige begroting niet voorzien. 
 
Planning  
Het Rijk communiceert dat uitvoering al mogelijk is. Baanbrekers streeft hier ook naar. Daarom 
wordt er geen advies aan de Participatieraad vooraf gevraagd, maar worden zij achteraf in kennis 
gesteld van de tijdelijke beleidsregels.  
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Omdat de eenmalige energietoeslag een vorm van bijzondere bijstand is, maar dan met opgerekte 
voorwaarden, kan Baanbrekers de eenmalige energietoeslag vrij snel inregelen en uitvoeren.   
 
Communicatie 
De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 moeten gepubliceerd worden. Verder zal er een 
persbericht uitgaan, toegankelijke informatie via de website van Baanbrekers verzorgd worden en 
de afstemming met de Langstraatgemeenten gezocht worden.  
 
De beleidsmedewerkers van de Langstraatgemeenten leggen de verbinding met  
schuldhulpverleners en vroegsignaleerders, TeamWijz etc.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Z.s.m. na besluitvorming omtrent de financiële compensatie door de 
colleges van de gemeenten.  

Bijlage(n) Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 
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Het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’ gevestigd te Waalwijk,  

 

gelet op: 

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- artikel 35 van de Participatiewet; 

 

overwegende dat: 

- het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en 

onder welke voorwaarden inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand 

en Waalwijk in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 

2022;  

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen 

op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2019.  

 

besluit:  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. aanvrager: de alleenstaande die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve 

ontvangt, dan wel de samenwonenden die deze gezamenlijk aanvragen of 

ontvangen 

b. Baanbrekers: het dagelijks bestuur van ‘Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers’; 

c. energietoeslag: categorale toeslag als tegemoetkoming voor de gestegen kosten 

van energie;  
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d. inkomen: het inkomen zoals bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van de 

wet exclusief vakantietoeslag; 

e. Peildatum:  bij ambtshalve toekenning 1 april 2022, op aanvraag betreft dit de 

eerste dag van de maand waarin de aanvraag is gedaan; 

f. uniek adres: een maar één keer voorkomende combinatie van adresgegevens 

wat bestaat uit straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), postcode 

en plaatsnaam; 

g. Wet: de Participatiewet 

 

 

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022 

 

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,- is bedoeld voor een 

aanvrager met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als 

bijzondere bijstand verleend. 

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in 

aanmerking genomen. 

3. Een aanvrager heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen 

inkomen niet hoger is dan 120 % van het sociaal minimum. 

4. De hoogte van het inkomen wordt bij een ambtshalve toekenning gebaseerd 

op het inkomen voorafgaand aan de peildatum door: 

a. Bij een vast inkomen uit te gaan van het inkomen van maart 2022.  

b. Bij een onregelmatig inkomen uit te gaan van het gemiddelde inkomen 

over de maanden januari, februari en maart 2022. 
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c. Bij inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep uit te gaan van het inkomen 

exclusief vakantietoeslag over het kalenderjaar voorafgaand aan de 

ambtshalve toekenning. Basis hiervoor is primair de (voorlopige) aanslag 

over dat jaar en secundair de aangifte. 

5. De hoogte van het inkomen bij een aanvraag word gebaseerd op het 

inkomen voorafgaand aan de aanvraagdatum door: 

a. Bij een vast inkomen uit te gaan van het inkomen van de volledige maand 

voorafgaand aan de aanvraag.  

b. Bij een onregelmatig inkomen uit te gaan van het gemiddelde inkomen 

over de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag;  

c. Bij inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep uit te gaan van het inkomen 

exclusief vakantietoeslag over het kalenderjaar voorafgaand aan de 

aanvraag. Basis hiervoor is primair de (voorlopige) aanslag over dat jaar en 

secundair de aangifte. 

6. Aanvragers met een inkomen boven de inkomensgrens die vanwege 

problematische schulden een schuldhulptraject volgen (Wsnp of minnelijke 

schuldregeling) en daardoor weinig te besteden hebben. 

7. Tot de doelgroep voor de eenmalige energietoeslag wordt niet gerekend de 

persoon die op de peildatum: 

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en 

onderdeel f van de wet; 

b. jonger is dan 21 jaar;  

c. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering 

op grond van de Wet studiefinanciering; 

d. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene 

met enkel een briefadres. 

8. Er wordt per uniek adres maximaal één energietoeslag verstrekt. 

9. In aanvulling op lid 9 wordt bij meerdere aanvragers op één uniek adres, en 

als er op dit adres nog geen eenmalige energietoeslag is toegekend, de 
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eenmalige energietoeslag aan de langst wonende bewoner toegekend op dat 

adres. Dit op basis van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).  

  

Artikel 3 Ambtshalve toekenning  

1. Aanvragers die, op peildatum 1 april 2022, voldoen aan de 

doelgroepomschrijving van artikel 2 en: 

a. algemene bijstand ontvangen; of 

b. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of 

c. deelnemer zijn aan de gemeentepolis; of 

d. in bezit zijn van een Paswijzer (gemeente Waalwijk) of HeusdenPas 

(gemeente Heusden) of Samen-loont-pas (gemeente Loon op Zand); of 

e. ondernemer is met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud; of 

f. dit kalenderjaar een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen; of 

g. een gemeentelijk traject lopen in zoals beschreven in artikel 2, lid 4. 

Ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 30 

april 2022.  

2. De ambtshalve toekenning heeft wel betrekking op aanvragers die algemene 

bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 

47a van de wet.  

 

Artikel 4  Aanvraag  

1. Aanvragers die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van 

de eenmalige energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 april 2022 een aanvraag 

indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier zoals gepubliceerd op 

de website van Baanbrekers: www.baanbrekers.org.  

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via 

Info@baanbrekers.org. In afwijking van deze digitale aanvraag is een aanvraag 

mailto:Info@baanbrekers.org
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per post mogelijk indien naar het oordeel van Baanbrekers bijzondere 

omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven. 

3. Aanvrager overlegt bij de aanvraag: 

a) de bewijzen van het inkomen zoals gesteld in artikel 2 lid 3 van deze 

beleidsregels;  

4. Een aanvraag eenmalige energietoeslag 2022 kan worden ingediend tot en met 

30 juni 2022. 

 

Artikel 5  Hardheidsclausule 

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het 

dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of 

de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een 

eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. 

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels 

1. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2022. 

2. De beleidsregels vervallen op 1 juli 2022. 

 

Artikel 7 Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 

2022.  

 

Aldus vastgesteld op 28 maart 2022 
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Het dagelijks bestuur van uitvoeringsorganisatie Baanbrekers,  

 

de voorzitter,        de secretaris 

Dhr. R. Bakker        Dhr. A. van Oudheusden 
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Toelichting  

 

De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 staan niet op zich zelf, maar zijn 

gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de 

voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum 

geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan 

maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet 

artikel 5 in. In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt 

geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het 

beleid dat daarvoor al bij Baanbrekers geldt in de bestaande beleidsregels bijzondere 

bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat 

dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij 

aanvragers die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar zijn 

in overleg met de betrokken gemeenten andere groepen aan toegevoegd. Of dat 

mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om 

vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving 

van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet. Er zijn situaties denkbaar 

waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor 

de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Het 

dagelijks bestuur van Baanbrekers kan overwegen om in dergelijke situaties een toets 

op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5). De 

hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in. 



Project: Door: ir. Joris van den Berg

Locatie: Onderwerp: Risicomatrix

Opdrachtgever: Bestand: zie voettekst

Projectfase: Versie d.d.: 24-01-22

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.

1.000.000        350.000                      

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                        

Uit 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 

(plaatsgevonden op 25 november 2021) blijkt dat er vervolg onderzoek naar 

de aanwezigheid van vleermuizen nodig is. 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, 

bijvoorbeeld door asbest, (zware) verontreiniging, benodigde 

sloopwerkzaamheden. 

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



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 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 5.735.000€      910.500€                    
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Conform afspraak zullen we u ook in 2022 blijven informeren over de ontwikkeling van de kosten inhuur 
derden ten opzichte van wat begroot is. Hieronder is weergegeven wat de uitputting is van het budget 
inhuur derden in de periode januari – februari 2022. 
 

 

Begroting Realisatie Afwijking Begroting 

t/m februari t/m februari cumulatief € 2022

Totaal 331.000                 301.000                 -30.000                  1.035.000              

Inhuur derden





van 66 was de 
doelgroep (nog) onbekend.

Doelgroep
Participatie

Doelgroep
Naar werk

Gemiddelde uitkeringen per jaar                     Jaarrekeningen Baanbrekers 
Verdeeld naar woonplaats                               CBS-stateline, 15-02-2022; Jaarrekening Baanbrekers 2021 
Migratieachtergrond                                         Rekentool Participatiewet 2022 Rijksoverheid, versie 19-11-2021
(Multi) problematiek                                          Rekentool Participatiewet 2022 Rijksoverheid, versie 19-11-2021 
Doelgroepindeling Baanbrekers                      Suite; Samenstelling bijstandsbestand per 31-12-2021

Bronvermelding

79% alleenstaand
  9% alleenstaand ouder
12% gehuwd/samenw. 

46% 54%

727 uitkering-
gerechtigden

gemiddeld 8 jaar
in bijstand

ingeschreven als:
man 331

 vrouw 396
gemiddeld

50 jaar

48% 52%

638 werk-
zoekenden

gemiddeld 3,5
jaar in bijstand

57% alleenstaand
24% alleenstaand ouder
18% gehuwd/samenw. 

gemiddeld
43 jaar

ingeschreven  als:
man 305

 vrouw 333

1.431

na 1 jaar beoordelen
we of een traject

naar werk passend is.

Doelgroepindeling Baanbrekers (per 31-12-2021)

Uitkering &
werktraject van
Baanbrekers 

Uitkering van
Baanbrekers, 

traject van gemeente

A       Arbeidsfit
B       Niet arbeidsfit
C       Tot 1 jaar geen 
           arbeidsvermogen
C/G   Duurzaam geen 
           arbeidsvermogen
G       Geen arbeids-
           verplichting

De langstzittende
 1  j a a r  4


