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 ONDERWERP STUKKEN ACTIE              
1. Opening 

              

2. Ingekomen stukken        

 a) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 10 maart 2022 ja  ter info 

 b) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 31 maart 2022 ja  ter info 

 c) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 21 april 2022  ja  ter info 

 d) Verslag Participatieraad d.d. 10 maart 2022    ja  ter info 

 e) Brief d.d. 29 april 2022 m.b.t. de implementatie Woo   ja  ter info 

 f) Brief Provincie N-B d.d. 25 april 2022: interbestuurlijk toezicht  ja  ter info 

     beleidsproducten 2022 

   

3.  Besluitenlijst AB-vergadering   

               a) Concept verslag AB-vergadering van 4 april 2022    ja  vaststellen 

               b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 4 april 2022  ja  vaststellen 

               c) Concept termijnkalender AB van 30 mei 2022    ja  vaststellen 

     

TER BESLUITVORMING 
4. Wijziging inkoopbeleid (drempelbedragen) Baanbrekers 

 a) AB voorstel wijziging inkoopbeleid (drempelbedragen) Baanbrekers ja  vaststellen 

 b) Bijlage wijziging inkoopbeleid (drempelbedragen) Baanbrekers  ja  vaststellen 

 

5. Aanbesteding accountantsdienstverlening  

a) AB voorstel inzake de aanbesteding accountantsdienstverlening  ja  vaststellen 

 b) Bijlage inschrijving accountantsdienstverleningsplan BDO   ja  vaststellen 

      

6. Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet  

 a) AB voorstel controleverordening      ja  vaststellen 

 b) Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet  ja  vaststellen  

 

7. Jaarstukken en accountantsverslag 2021 Baanbrekers  

 a) AB voorstel jaarstukken en accountantsverslag 2021 Baanbrekers  ja  vaststellen 

 b) Jaarrekening 2021 Baanbrekers      ja  vaststellen 

 c) (concept) Accountantsverslag 2021 Baanbrekers (definitieve versie via ja  ter kennisname 

     nazending) 

 

TER BESPREKING 
Niets aan de orde 

       

TER INFORMATIE/KENNISNAME 
 

8. Diverse zaken 

a) Risicomatrix en overige documenten Herhuisvesting Baanbrekers  ja  ter kennisname 

b) Memo stand van zaken inhuur derden bij Baanbrekers d.d. 12 mei 2022 ja  ter kennisname 

c) Memo bijstelling BUIG (nader voorlopig budget) d.d. 9 mei 2022  ja  ter kennisname 

 

  

AGENDA MAANDAG 30 mei 2022                          ALGEMEEN BESTUUR 
Tijd:              19.00 -20.30 uur 
Locatie:        Vergaderruimte 2.09 bij Baanbrekers 
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VERTROUWELIJK: 

d) AB voorstel jaarrekening Ruelong B.V.     ja  ter kennisname 

e) Jaarrekening Ruelong B.V.      ja  ter kennisname 

f) (concept) Accountsverslag Ruelong B.V. (definitieve versie via nazending) ja  ter kennisname 

 

9. Mededelingen & Rondvraag 

 a) Stand van zaken m.b.t. benoeming bestuursleden Baanbrekers en  

      informatiebijeenkomst Baanbrekers voor de 3 raden d.d. 18 juli 2022 nee  ter kennisname 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 10 maart 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    

    Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  

Gast:    Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

Afwezig:  Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden     

     

Locatie:    Baanbrekers         

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering om circa 14.00 uur.  

b) De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 17 februari 2022 
De actie-en besluitenlijst van 17 februari 2022 wordt vastgesteld. 
 
b) acties herhuisvesting van 17 februari 2022 
De actielijst wordt besproken en op onderdelen geactualiseerd. 
 

• nr. 3: VRI (verkeersregelinstallatie)  
AvO vraagt naar de haalbaarheid van de VRI op het kruispunt Zanddonkweg-Bachlaan. 
Volgens RB moeten we eerst het schetsontwerp van de nieuwbouw afwachten, 
voordat een VRI kan worden opgenomen in het plan. Het schetsontwerp zal in de 
zomer van 2022 klaar zijn. Daarna kan gekeken worden of de VRI als PM-post voor het 
jaar 2024 op de lijst van investeringen van de gemeente Waalwijk kan worden 
opgenomen. In de begroting van de nieuwbouw zijn deze kosten uiteraard niet 
meegenomen.  
 

• Nr. 4: Start met verkenning gegadigden vrijkomende opstallen / gronden 
RB deelt mede dat de gemeente Waalwijk geen voornemen heeft om de milieustraat 
hier te vestigen. Ook heeft de gemeente geen interesse in de vrijkomende grond. De 
gemeente heeft nog geen standpunt over de overname van gebouw 4. RB zal deze 
week daar informatie over inwinnen bij de werfbeheerders, en AvO op de hoogte 
brengen. Na die update kan AvO dan met System Air het gesprek aangaan.  
RB wil graag een plattegrond van de situatie. JOE zorgt hiervoor.  
 

• nr. 5: Vleermuiskasten 

• nr. 6: nagaan of het zinvol is alvast vleermuiskasten te plaatsen 
Het plaatsen van tijdelijke kasten is niet mogelijk. De kasten in de wijk kunnen niet 
weg, want die zijn ter compensatie. Er wordt besloten de resultaten van het 
vervolgonderzoek naar vleermuizen door Blom ecologie af te wachten, en dan indien 
dit geadviseerd wordt zelf kasten te kopen of te maken, of dit bij de bouw mee te 
nemen. 
Beide actiepunten komen te vervallen. 
 

• nr. 7: kappen van bomen 
De grote eik op de parkeerplaats is gekapt evenals de boom vlakbij de 
toegangsslagboom tot parkeerterrein en een boom bij gebouw 1. Van het hout zullen 
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in de werkplaats bankjes worden gemaakt. Er dient nog een aantal bomen te worden 
gekapt. Het actiepunt blijft dus staan. 
  

3. Risicomatrix en planning 
De risicomatrix is ongewijzigd.  
De hoofdplanning is aangepast naar aanleiding van de besluiten van 17 februari. Er is 
wellicht enige versnelling mogelijk in de planning. AvO geeft aan dat bij regel 97: 
ingebruikname april ’25 het wenselijk is als dit kerst ’24 kan worden waardoor voor 
het inhuizen een langere periode beschikbaar komt zonder groot omzetverlies. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Aanbesteding architect, toelichtingsstukken door Hevo 

JvdB geeft een toelichting op het aanbestedingstraject voor de architect. Deze 

aanbesteding is Europees. 

De overige aanbestedingen (installatieadviseur, constructeur en bouwfysicus)  zullen 

meervoudig onderhands geschieden.  

RB verzoekt om niet-openbare stukken het stempel vertrouwelijk mee te geven. 

Als de volgende vergadering de stuurgroep volledig is, zal worden besloten wie 

vanuit de stuurgroep namens het AB aan de selectiecommissie worden toegevoegd.  

De procedure start aanstaande maandag. Dan komt e.e.a. op Tenderned. De 

afronding zal dan over ongeveer een maand zijn. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a) JvdB meldt dat de lonen en prijzen momenteel veel sneller stijgen dan was 

voorzien. Zijn advies is om de situatie nu nog even af te wachten, maar als 

deze stijgingen tijdelijk zijn kan overwogen om met het ontwerpproces door 

te gaan t/m DO-fase i.p.v. VO fase om zo te hopen dat op een lager 

prijsniveau kan worden aanbesteed.  

b) Er wordt geopperd dat het misschien handig is om, gelet op de stijgende 

rente, toch alvast 5 miljoen extra te gaan bijlenen. Vóór het AB van 4 april 

wil AvO hierover informatie ontvangen. NB zal rentepercentages opvragen 

en aan AvO doorgeven vóór het AB van 4 april. 

c) AvO meldt dat de volgende vergadering ook Christel Heus en Mark van 

Schijndel aanwezig zullen zijn. Christel zal gemiddeld 1 dag per week 

beschikbaar zijn, en Mark (vanaf 28-3) 2 dagen per week.  

 

RB bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze vergadering. 
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Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 31 maart 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    

     Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gasten:     Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

     Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

  Christel Heus         CH 

  Mark van Schijndel        MvS 

 

Afwezig:    Erika van Gessel, lid AB, raadslid gemeente Heusden    EvG                                                    

            

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld.  

Christel Heus en Mark van Schijndel sluiten aan. Zij worden de nieuwe projectleiders 

en gaan deelnemen aan de Stuurgroep herhuisvesting i.v.m. het vertrek van JOE. Er 

volgt een voorstelronde.   

c) mededelingen 

• AvO meldt, dat vanuit de gemeente Heusden geen afvaardiging aanwezig is 

voor deze vergadering. 

• JvdB meldt dat de potentiele problematiek rondom stikstof intern is 

onderzocht en ook uit het ecologisch rapport blijkt, dat dit geen problemen 

geeft voor dit specifieke project. Deze bevindingen worden op de 

risicomatrix aangepast. Het blijft wel op de risicomatrix staan, omdat er nog 

wijzigingen kunnen komen op de huidige wet- en regelgeving.  

 

 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 10 maart 2022 
De actie-en besluitenlijst van 10 maart 2022 wordt vastgesteld. 
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
 
b) actielijst van 31 maart 2022 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 

• nr. 4: start met verkenning naar gegadigden voor de vrijkomende 
opstallen/gronden=> zoals eerder gemeld geeft RB aan dat de gemeente 
geen interesse heeft in de vrijkomende grond. Over de overname van  
gebouw 4 wordt half april een standpunt van de gemeente Waalwijk 
verwacht.  

• nr.: 6: onderhoud opnemen in de herhuisvestingsbegroting vanaf 2026 => 
dit punt kan van de actielijst af, dit wordt in de begrotingscyclus 
meegenomen.  

 
 
 
JR 
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• nr. 8: informeren bij banken extra lening ad 5 miljoen => dit punt kan van de 
actielijst af. Dit staat op de agenda voor de AB-vergadering van 4 april a.s. en 
zal hierover een besluit worden genomen. Bij een positief besluit zal dinsdag 
de extra lening van € 5 miljoen worden afgesloten.  
 

3. Risicomatrix d.d. 25 maart (met wijzigingen in oranje) en planning 
JvdB geeft een toelichting over de risicomatrix. De wijzigingen die in de stuurgroep 
zijn behandeld zijn oranje gemaakt. In groen zijn de wijzigingen te zien als gevolg van 
de gekozen bouworganisatievorm. Door de prijsstijgingen van de bouwmaterialen 
die hard omhoog gaan wordt de kans op overschrijdingen van het budget steeds 
groter. Ook zijn er veranderingen op de risicomatrix door het aanbesteden op basis 
van het VO plus.  
De planning wordt kort besproken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Svz aanbesteding architect toelichting door HEVO 
Over het aanbesteden van de architect wordt afgesproken dat de voorselectie door 
HEVO wordt gedaan en dat uiteindelijk 5 architecten worden voorgelegd aan de 
selectiecommissie.  
Op dinsdag 19 april a.s. sluit de aanbesteding van de architect. Vervolgens gaat HEVO 
intern e.e.a. voorbereiden. De aanmeldingen worden gecontroleerd op procedure, of 
ze voldoen aan de geschiktheidseisen, een financiële doorlichting en op 
competenties. 
 

 

5. Samenstellen van de selectiecommissie 
Een afvaardiging uit de Stuurgroep en HEVO gaan samen een selectie maken voor de 
keuze van een architect. Ondanks de afwezigheid van een AB lid van de gemeente 
Heusden in de vorige en deze vergadering kan niet gewacht worden tot de volgende 
Stuurgroepvergadering om te besluiten wie gaan deelnemen aan de 
selectiecommissie.   
Het volgende wordt afgesproken: 

• De deelnemers in de selectiecommissie zijn: MU, JvdB, AvO, CH, MvS en  
AvH. 

• De Stuurgroepvergadering op 21 april a.s. wordt ingekort en voorafgaand 
wordt een overleg ingepland met de selectiecommissie om een keuze te 
maken voor de architect. 

• In de gunningsfase van de aanbesteding wordt wellicht ook een 
stedenbouwkundige ingeschakeld binnen de selectiecommissie. 
 

 

6. Rondvraag 

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

bedankt. 

 

 



   

                              Stuurgroep herhuisvesting d.d. 21 april 2022                   Pagina 1 van 3  

Actie- en besluitenlijst Stuurgroep herhuisvesting d.d. 21 april 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 

  Christel Heus, projectleider Baanbrekers      CH 

  Mark van Schijndel, projectleider Baanbrekers     MvS 

  Ad van Hamond, lid AB, raadslid gemeente Waalwijk    AvH 

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

     Niek Burg, adviseur planning & control      NB 

  Jacqueline Ravensbergen, managementassistent (verslaglegger)                               JR 

 

Gasten:     Mireille Uhlenbusch (HEVO)       MU 

     Joris van den Berg (HEVO)       JvdB 

   

Afwezig:    vertegenwoordiging vanuit de gemeente Heusden                                                  

            

Locatie:    Baanbrekers        

   

 

Nr. Onderwerp Wie 

1. Opening & agenda vaststelling 

a) RB opent de vergadering.  

b) vaststelling agenda  

De agenda wordt vastgesteld.  

c) mededelingen 

• AvO meldt dat dit de laatste vergadering van JOE is. JOE wordt hartelijk 

bedankt voor alle inspanningen die hebben bijgedragen waar we nu staan 

met de stuurgroep.  

• AvO meldt dat er geen afvaardiging van de gemeente Heusden aanwezig is. 

Er is een verzoek ingediend bij de griffier van de gemeente Heusden, maar 

daar is nog geen reactie op gekomen. AvO onderneemt verdere actie. 

• AvH is bij de volgende stuurgroepvergadering op 12 mei niet aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AvO 

2. 

 

 

 

Vaststellen actie- en besluitenlijst stuurgroepoverleg 
a) concept actie-en besluitenlijst van 31 maart 2022 
De actie-en besluitenlijst van 31 maart 2022 wordt vastgesteld. 
Deze wordt geagendeerd op de DB-en AB agenda als ingekomen stuk. 
  
b) actielijst van 21 april 2022 
De actielijst wordt besproken en geactualiseerd. 

• nr. 4: start met verkenning naar gegadigden voor de vrijkomende 
opstallen/gronden => CH heeft mailcontact gehad met Marcia Kiep, 
beleidsmedewerker Vastgoed van de gemeente Waalwijk. Afgesproken 
wordt dat de mail wordt doorgestuurd naar RB en CH z.s.m. een afspraak 
maakt met Marcia Kiep.  

• Kappen van de resterende bomen => wordt najaar 2022. 

• JOE wordt vervangen op de actielijst door CH en MvS. 

• Nr. 6: mogelijkheden bekijken bij vergelijkbare projecten/gebouwen => 
toevoeging op de actielijst dat dit wordt meegenomen in het 
ontwerptraject. 
 

 
 
 
JR 
 
 
 
CH 
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3. Stand van zaken project 
a) Risicomatrix van 19 april 2022 
    De risicomatrix wordt kort besproken (zie ook memo behorende bij agendapunt 6  
    van vandaag). Met name het risico voor prijs-en loonstijgingen is aangepast.  
b) planning (engineer, build en maintain methode) 
     In de planning zijn geen wijzigingen. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Budgetbeheer en- bewaking (ter kennisname) 
De memo budgetbeheer en- bewaking is ter kennisname meegezonden.  
Baanbrekers wordt door HEVO begeleid in dit proces, maar de verantwoordelijkheid 
voor de bewaking van de uitgaven ligt primair bij Baanbrekers.  
 

 

5. Selectie architect 
De sluiting van de aanbesteding was 19 april jl.. Voorafgaand aan deze 
stuurgroepvergadering is er een overleg geweest met de selectiecommissie (MU, 
JvdB, AvO, JOE, CH, MvS, AvH) over de keuze van een architect. 
Er zijn 5 bureaus  geselecteerd en 2 bureaus als reserve. De volgende stap is de 
voorlopige shortlist vaststellen, de 5 partijen uitnodigen om vervolgens met hen de 
gunningsfase in te gaan. Over een week of 5 worden zij uitgenodigd om een 
presentatie te geven aan de selectiecommissie. Aan de hand van offertes kan dan 
een keuze gemaakt worden. 
 

 

6. Memo bouwkosten HEVO  
HEVO heeft een memo opgesteld over de prijsstijgingen en de levertijden van 
bouwmaterialen. 
 
Zoals eerder gezegd is sprake van loon- en prijsstijgingen, en de energieprijzen stijgen 
hard. Door de ontwikkelingen in Oost-Europa is ook een stijging van de staalprijzen 
gaande. De prijzen stijgen zeer snel en per dag. Er is veel onzekerheid maar tot het 
moment van aanbesteden kan nog veel gebeuren. 
MU geeft aan de markt goed te blijven volgen en dat er op gezette tijden gekeken 
wordt in welke mate de dan geldende omstandigheden invloed hebben op ons 
project. Bij nadelige gevolgen wordt naar creatieve oplossingsmogelijkheden gezocht 
waarbij het streven is om zoveel mogelijk binnen het budget te blijven. 
 
Bij punt 4 wordt een aanbeveling door HEVO gedaan om aanvullende budgetten te 
verkrijgen voor de hoge prijsstijgingen. AvO vindt dit nu niet het juiste moment. Het 
voorstel is eerst te kijken naar de kostenkant zoals het materiaalgebruik, 
werkprocessen, of de ruimtes nog goed blijven passen en dan pas extra budget 
aanvragen. 
 
Het is goed dat dit stuk er ligt en dat een indicatie wordt gegeven wat dit financieel 
betekent.  
 

 

7. Selectie overige adviseurs 
De selectie van de overige adviseurs sluit aan bij agendapunt 5, dit zal op dezelfde 
wijze gaan als bij de selectie van de architect. Het gaat nu om de adviseurs, nog niet 
om de installateurs.  
 
JOE stuurt naar AvH en WV een longlist met partijen om het ontwerpteam aan te 
vullen. De bedoeling is komende week de shortlist vast te stellen zodat de partijen 
benaderd kunnen worden.  
De definitieve lijst zal worden doorgestuurd. 

  

 
 
 
 
 
CH 
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8.  Afronding definitiefase (ter kennisname) 
Voor de afronding van de definitiefase zijn een aantal documenten ter kennisname 
meegestuurd. Dit is tevens het vertrekpunt voor de ontwerpende adviseurs, en de 
architect gaat hiermee aan de slag. 
 

 

9. Rondvraag 

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

bedankt. 

 

 

 



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

 

 

 
Agenda:  Donderdag 10 maart 2022 

Plaats / kamer:  2.09 
Tijd: 

Genodigden:  
 
 
 
 

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

1   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Mededelingen:  
 
- De heer Dierckx geeft aan dat er bij een collega een vooraankondiging is binnen gekomen via 

de gemeente Waalwijk voor een bijeenkomst van de coalitie één tegen eenzaamheid op 29 
maart a.s. De Participatieraad is niet bekend met deze coalitie. De heer Dierckx geeft aan 
informatie door te sturen naar de leden van de Participatieraad.  

-  
b. Ingekomen stukken: Geen 

 

  

3  Verslag laatste vergadering participatieraad 27 januari 2022 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag informeert de heer Neisingh naar de stand van zaken met betrekking tot de 
éénmalige energietoeslag zoals die door de regering in december 2021 reeds is aangekondigd. De heer 
Dierckx geeft aan dat deze toeslag naar alle waarschijnlijkheid via de categoriale bijzondere bijstand zal 
gaan, dit betekent er een wetswijziging moet komen en dit vergt tijd. De gemeenten en Baanbrekers 
volgen de ontwikkelingen m.b.t. de energietoeslag en zijn de voorbereidingen op het uitkeren van deze 
toeslag inmiddels gestart.  
 

 

4 Onderzoek Radar Advies regionale samenwerking 



In opdracht van de bestuurders Arbeidsparticipatie is Radar Advies een onderzoek gestart naar 
mogelijkheden en wenselijkheden om de regionale samenwerking te vergroten. Dit onderzoek richt zich 
zowel op de breedte van de samenwerking (bv samenwerking uitbreiden op gebied van 
uitkeringsdienstverlening of werkzoekendendienstverlening) als op de vorm van samenwerking (fuseren, 
netwerkorganisatie, GR, subregio’s). Daarvoor haalt Radar Advies via interviews en online-sessies beelden 
op bij belanghebbenden waaronder ook de cliëntenraden.  
 
De voorzitter van de Participatieraad heeft als input meegegeven in het onderzoek dat de klant centraal 
moet staan en dat dienstverlening dichtbij de klant moet plaatsvinden. Er zijn ook dan twijfels of 
schaalvergroting een goede keuze is. 

 

5 Mijn Inkomen 

De leden van de Participatieraad hebben kennis genomen van de informatie over Mijn Inkomen. Voor 
klanten die digitaal vaardig zijn is Mijn Inkomen zeker een meerwaarde in het kader van de dienstverlening. 
Echter zijn er grote zorgen over de klanten die niet digitaal vaardig zijn. Voor die groep klanten dient er op 
een juiste manier ondersteuning worden geboden. De ondersteuning die genoemd staat in de memo zijn 
verre van toereikend volgens de leden van de Participatieraad. Deze twee aandachtspunten worden door 
de heer Dierckx intern terug gekoppeld.    

 

6 Gewijzigde Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 

De heer Dierckx geeft een toelichting op het gelopen proces tot op heden. De voorbereiding heeft plaats 
gevonden in 2021 in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Vervolgens is dit concept vertaald naar de 
subregio waarin Baanbrekers opereert.  
De Participatieraad is tevreden om de koers van Baanbrekers terug te zien in de nu voorliggende 
verordening. De menselijke maat is duidelijk terug te lezen in de verordening en hij is prettiger leesbaar. 
De Participatieraad adviseert dan ook positief over deze verzamelverordening.  

 

7 Werving leden Participatieraad 

Het leaflet is gereed voor verspreiding. Tevens wordt het wervingsfilmpje akkoord bevonden. 
De leden van de Participatieraad vinden dat ook Baanbrekers inspanningen dient te verrichten om de 
vacatures binnen de Participatieraad onder de aandacht te brengen van potentiele leden. Er wordt het 
volgende afgesproken:  

- de leaflet wordt toegevoegd aan het eerstvolgende Rofje.  
- de leaflet wordt neergelegd op verschillende vindplaatsen in de gebouwen van Baanbrekers 
- de trajectbegeleiders wordt, via de teamleider, gevraagd om potentiele kandidaten te wijzen 

op de vacatures binnen de Participatieraad; 
- het videofilmpje wordt geplaatst op de website en het intranet van Baanbrekers. Tevens wordt 

er gekeken of dit ook op de schermen in de verschillende gebouwen met enige regelmaat kan 
worden getoond.  

 
 

8 Rondvraag en sluiting 

Er zijn zaken voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering.   
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Bijlage(n) 

- 

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een 

wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie Noord-Brabant.  

Met deze brief informeren wij u weer over onze beleidsproducten van dit jaar.  

 

Uitvoeringsagenda IBT 2022 

De Uitvoeringsagenda IBT 2022 is op 15 februari jl. bestuurlijk vastgesteld en 

beschrijft welke activiteiten wij dit jaar uitvoeren. Eveneens is in de uitvoerings-

agenda beschreven welke informatie wij van u dienen te ontvangen voor het 

systematisch toezicht en welke criteria wij hanteren bij onze beoordelingen. De 

uitvoeringsagenda is voor het derde jaar gebaseerd op het Beleidskader IBT 
2020-2023. Beide stukken zijn te vinden op www.brabant.nl/ibt of door te 

klikken op de naam van de stukken in deze alinea.  

 

Jaarverslag IBT 2021, inclusief visual 

Het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2021 beschrijft de activiteiten die vorig 

jaar zijn uitgevoerd evenals de resultaten die ermee zijn behaald en de mate 

waarin deze hebben bijgedragen aan de beleidsdoelen. Het Uitvoerings-

programma IBT 2021 ligt ten grondslag aan het jaarverslag. Bij het jaarverslag 

hoort een zogenoemde visual. Dit is een beeldende samenvatting van de 

hoogtepunten en opvallende zaken uit 2021. Het jaarverslag en de visual zijn 

op 19 april jl. door Gedeputeerde Staten vastgesteld en zijn inmiddels op de 

website gepubliceerd.  
 

Tot slot 

Indien deze brief of onze producten aanleiding geven tot vragen, kunt u contact 

opnemen met mevrouw R.T.R. de Bruijckere, coördinator Interbestuurlijk Toezicht. 

Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-83 24 35 24 of via e-mail: 

rdbruijckere@brabant.nl. 

https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht/uitvoeringsagenda-ibt-2022
https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht/beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-2020-2023
https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht/beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-2020-2023
http://www.brabant.nl/ibt
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In verband met de belangrijke rol van het algemeen bestuur in de horizontale 

controle, informeren wij uw bestuur rechtstreeks met een soortgelijke brief. 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Conceptverslag AB-vergadering d.d. 4 april 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 A. Bok-Geelen, plv. lid AB, raadslid gemeente Heusden 

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

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

            De heer A. van Hamond, 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, concernjurist, verslaglegging 

 

Afwezig m.b.v.v.: Mevrouw J. Verhoofstad en mevrouw E. van Kessel (ex) raadsleden 

gemeente Heusden, de heer H. van Tuyl (ex) raadslid gemeente Waalwijk, de heer G. 

van Kleij (ex) raadslid gemeente Loon op Zand. 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het een wat bijzondere vergaderingen is na de 

verkiezingen van de gemeenteraden, waardoor een aantal AB leden, zijnde raadsleden, niet meer 

terugkeert in de raden en dus ook niet meer deelneemt aan het AB. In dat kader schuiven een aantal 

plaatsvervangende AB-leden aan bij de vergadering. De afspraak wordt gemaakt dat er nog officieel 

afscheid genomen zal worden van de niet terugkerende AB leden wanneer dit definitief duidelijk is 

geworden.  

De heer Van Groos geeft aan dat hij in vervolg graag eerder geïnformeerd wil worden als hij als 

plaatsvervanger aan het AB moet deelnemen daar hij er nu een andere vergadering voor heeft 

moeten afzeggen.    

 

2. Ingekomen stukken 

a) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 09-12-2021  

Hiervan wordt kennis genomen.  

b) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 27-01-2022 

Hiervan wordt kennis genomen.  

c) Actie- en besluitenlijst stuurgroep herhuisvesting d.d. 17.02.2022 

Hiervan wordt kennis genomen. 

d) Verslag Participatieraad d.d. 25.11.2021 

Hiervan wordt kennis genomen. 

e) Verslag Participatieraad d.d. 27.01.2022 

Hiervan wordt kennis genomen. 

 

3a) Concept AB-verslag van 31 januari 2022 

N.a.v.: 

De heer Van Groos verwijst naar de gemaakte afspraak om Baanbrekers te laten onderzoeken om te 

gaan experimenteren met de mogelijkheden om armoedeval te voorkomen als 
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bijstandsgerechtigden aan het werk gaan. Dit als gevolg van het verlies van toeslagen. Hij vraagt naar 

de stand van zaken van dit onderzoek en wil deze afspraak graag meegenomen hebben op de 

openbare besluitenlijst van deze AB vergadering. 

De heer Van Oudheusden zegt dat Baanbrekers hier inderdaad onderzoek naar gaat doen, maar dit 

nog niet is opgepakt vanwege uitval van één van de beleidsadviseurs. Hier zal dus nog t.z.t. op 

worden teruggekomen. Aan de openbare besluitenlijst wordt deze afspraak toegevoegd.  

 

Het AB verslag d.d. 31 januari 2022 wordt vervolgens vastgesteld.  

 

3b) Concept openbare besluitenlijst AB-vergadering van 31 januari 2022 

Het AB besluit deze vast te stellen met daarbij opgenomen onder punt 7 de afspraak dat Baanbrekers 

onderzoek gaat doen naar de armoedeval bij het aan het werk gaan van bijstandsgerechtigden.  

3c) Concept termijnkalender AB van 4 april 2022 

N.a.v.: 

De heer Veldkamp vraagt om uitstel van de behandeling van de ontwerpbegroting 2023 en 

meerjarenraming 2024-2026 tot 30 juni a.s. in verband met het kunnen behandelen hiervan in de 

raad van Loon op Zand. 

De heer Van Oudheusden geeft aan dat Baanbrekers conform GR en Wgr de ontwerpbegroting vóór 

15 juli moet laten vaststellen door het AB en vóór 1 augustus aan GS moet sturen. Dit betekent dat 

de ontwerpbegroting in de geplande AB vergadering van 4 juli a.s. moet zijn vastgesteld. Daarvoor 

dient deze ontwerpbegroting in de DB vergadering van 24 juni a.s. te worden behandeld. Dit 

betekent dat de gemeente tot 17 juni a.s. (op dat moment worden de DB stukken verstuurd) de tijd 

heeft om de ontwerpbegroting te behandelen. Het voorgaande betekent dat de gemeente Loon op 

Zand op 2 juni a.s. de ontwerpbegroting in de raad moet behandelen. 

De Voorzitter merkt op dat het gebruikelijk is dat de raadscycli van de 3 gemeenten en de 

bestuurscyclus van Baanbrekers jaarlijks op elkaar afgestemd worden.  

Mevrouw Kleijssen antwoordt dat inderdaad de kalenders na opvraag bij de griffies worden 

ontvangen en op elkaar worden afgestemd en dat de bestuurskalenders van Baanbrekers in de 

decembervergaderingen van de besturen worden vastgesteld. Het is ingewikkeld planwerk om alle 

raads- commissievergaderingen etc. van 3 gemeenten en de bestuursvergaderingen van Baanbrekers 

goed op elkaar af te stemmen. Dit met inachtneming van wettelijke- en aanlevertermijnen van 

stukken, vakantieperioden, vaste vergaderdagen van organisaties e.d. 

De heer Van Steen en de heer Van Hamond pleiten voor flexibiliteit bij gemeenten door bijvoorbeeld 

in een aparte sessie of kleinere groep over bepaalde documenten van Baanbrekers te vergaderen. 

Dit ter voorkoming dat de andere gemeenten worden geconfronteerd met een verlate behandeling 

van stukken. 

Mevrouw Mandemakers doet een oproep om voor volgend jaar de bestuurskalenders, in afstemming 

met de kalenders van de gemeenten, nogmaals goed te bekijken.  Hiermee wordt akkoord gegaan.  

  

Het AB besluit de termijnkalender van 4 april 2022 vast te stellen en voor het jaar 2023 wordt 

nogmaals goed gekeken naar de onderlinge afstemming van de kalenders. 

 

3d) Concept verslag (opiniërende) AB vergadering van 7 maart 2022, inclusief handsout presentatie 

BDO accountants 

Het AB besluit deze vast te stellen.  

 

4. Verlening mandaat 

N.a.v.: 
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De heer Van Groos vraagt waarom de directeur, gehoord hebbende de bestuurlijke geleding van de 

stuurgroep herhuisvesting,  niet zelf de besluiten kan nemen, zoals hiervoor ook eerder is gekozen 

en besloten. En hij vraagt of dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid nu ook bij deze 

stuurgroep komt te liggen. 

De heer Van Oudheusden antwoordt dat de stuurgroep herhuisvesting juist is opgericht om de 

bevoegdheden bij de stuurgroep neer te leggen. Het ligt daarom in de lijn om deze bevoegdheden 

dus niet enkel bij een directeur neer te leggen, maar juist bij het bestuurlijk deel van deze stuurgroep 

inclusief de directeur, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij het algemeen bestuur.  

De heer Brekelmans vraagt aandacht voor het correct blijven informeren van het algemeen bestuur 

m.b.t. de herhuisvesting. 

De heer Van Oudheusden zegt dat dit zeker het geval zal zijn en dat hierover ook reeds afspraken zijn 

gemaakt met het bestuur.  

 

Het AB besluit:  

Tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de bestuurlijke geleding van de 

stuurgroep herhuisvesting, inclusief de directeur van Baanbrekers. 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.   

 
5. Geactualiseerde begroting 2022 

N.a.v.: 

De heer Van Groos merkt op dat de raad van de gemeente Waalwijk er voor heeft gekozen om geen 

zienswijze in te dienen, maar hij wel discussie heeft gehad over zaken die hierin zijn opgenomen die 

we al wel eerder wisten.  

De Voorzitter zegt dat er inderdaad maar één zienswijze is ontvangen en wel van de gemeente 

Heusden.  

 

Het AB besluit: 

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijze van de gemeente Heusden; 
2. De (overigens ongewijzigde) definitieve actualisatie begroting 2022 vast te stellen; 
3. De 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

 

6. Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022 

N.a.v.: 

De heer Van Groos geeft aan dat er discussie is geweest m.b.t. de Wet inburgering (Wi) of het handig 

is dat functionarissen die met inburgeraars in gesprek gaan ook 9 verschillende boetes kunnen 

opleggen aan deze mensen. Hij vervolgt dat uit de verordening wel de behoefte spreekt hieraan iets 

te willen veranderen maar hij vraagt of dit ook gebeurt. Immers, inburgeraars willen met mensen in 

gesprek die iets voor ze kunnen betekenen en niet diegenen die boetes kunnen opleggen.  

De heer Van Oudheusden benadrukt dat de diegenen die deze gesprekken voeren professionals zijn 

waarvan je iets kan en mag verwachten. 

De heer Brekelmans zegt dat bij de Wi voorop staat dat mensen juist in een zo vroeg mogelijk 

stadium op een juiste manier worden meegenomen, waarbij het opleggen van boetes niet het doel is 

van Wi.  

De heer Blankers vult aan dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de professionals dit goed uitvoeren 

en oppakken en daardoor niet of nauwelijks boetes hoeven op te leggen. Wel zou hij graag n.a.v. de 

opmerking van de heer Van Groos gedurende een bepaalde periode willen monitoren hoeveel 

boetes er daadwerkelijk opgelegd worden en waarvoor.  
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De heer Van Oudheusden wil graag hierbij de AB leden uitnodigen om eens mee te draaien in een 

team van consulenten om zelf te zien hoe zij te werk gaan met inburgeraars.  

De heer Veldkamp vraagt aandacht om bij een vermoeden dat iemand onterecht een uitkering heeft 
ontvangen een dergelijk onderzoek c.q. de te volgen procedure in deze sneller te laten verlopen om 
financiële risico’s en daardoor achteraf schrijnende situaties te kunnen voorkomen.  
 
Het AB besluit: 

1. De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022 vast te stellen. 
2. De Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 in te trekken. 
3.  Boetes die worden opgelegd gedurende een bepaalde periode m.b.t. de Wi te gaan 

monitoren om zo inzicht te krijgen als bestuur in de hoeveelheid boetes en waarom deze 
worden opgelegd. 

4. Indien AB leden een keer mee willen draaien in een team van consulenten die werken met 
inburgeraars zij dit kenbaar willen maken, zodat dit opgepakt kan gaan worden.  

 

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

N.a.v.: 

De Voorzitter licht het voorstel kort toe en zegt dat de rente vandaag 1,35% is en de verwachting er 

is dat deze nog verder zal gaan stijgen en dat hierdoor dit voorstel nu aan het AB wordt voorgelegd.  

De heer Van Oudheusden vult aan dat als het AB hierover vandaag een besluit neemt er morgen een 

tweetal offertes wordt gevraagd, waarna direct, o.b.v. deze offertes, een aanvullende lening conform 

voorstel kan worden afgesloten.  

De heer Brekelmans zegt dat er gerealiseerd moet worden dat je hierover dan ook nog 2 jaren rente 

betaalt en dat je niet met zekerheid weet dat de rente gaat stijgen.  

De heer Van Groos geeft aan dat als de rente inderdaad stijgt je kunt uitrekenen wat het extra gaat 

kosten als je de lening nu niet afsluit.  

De heer Van den Hoven zegt dat hij eerder al heeft gevraagd waarom er geen 25 miljoen Euro wordt 

geleend. Dat is niet gebeurd dus nu alsnog deze 5 miljoen Euro lenen tegen de huidige rente is een 

goed voorstel vindt hij.   

De heer Van Steen vraagt waarom het ambtelijk overleg niet in dit voorstel is gekend.  

De Voorzitter antwoordt dat er snel gehandeld moet worden vanwege de stijgende rente. Daarnaast 

is dit voorstel pas gedaan tijdens de rondvraag in de DB vergadering van 25 maart jl. Het DB heeft 

toen het besluit genomen een voorstel op te stellen voor het AB om dit in deze vergadering voor te 

leggen. 

De heer Van Oudheusden vult aan dat hierover reeds is gesproken in het AB van 31 januari jl. en het 

is vervolgens behandeld in de stuurgroep herhuisvesting. Pas op 25 maart jl. is besloten door het DB 

om hier een bestuursvoorstel voor te maken en dit prioriteit moest gekregen i.v.m. de stijgende 

rente. Dit is daarom een redelijk unieke situatie.   

De heer Van Steen zegt dat ambtenaren, maar ook raadsleden, zich gepasseerd voelen en wil hier in 

het vervolg aandacht voor vragen.  

De heer Van Groos wijst op het gebruik maken van professionals van de gemeenten die hierover een 

goed advies kunnen geven. 

De Voorzitter zegt dat ook Baanbrekers deze professionals heeft.  

 

Het AB besluit:  

In te stemmen met het aantrekken van een lening ad € 5.000.000 ten behoeve van de financiering 

van de nieuwbouw. De heer Van Oudheusden zal de definitieve rentestand van deze lening z.s.m. via 

de mail kenbaar maken aan de AB leden.  
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8. Voorlopige jaarstukken 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Groos heeft n.a.v. de voorlopige jaarstukken een aantal vragen c.q. opmerkingen. Hij 

geeft o.a. aan dat het resultaat sterk wordt beïnvloed door de vrijval van het meerjarenonderhoud. 

Verder heeft hij ten tijde van de koersdiscussie al aangegeven minder afhankelijk te willen zijn van de 

onvoorspelbaarheid van de BUIG middelen, waarbij hij destijds al heeft aangegeven dat zijn voorkeur 

uitgaat aan een vast uit te keren bedrag door gemeenten aan Baanbrekers. Hij vervolgt dat het nu 

lijkt of Baanbrekers financieel minder goed presteert, terwijl het resultaat voornamelijk het gevolg is 

van de minder dan begroot ontvangen BUIG middelen. Wel stijgen de kosten van het 

ongesubsidieerd personeel waarover hij graag uitleg wil ontvangen; ook staan er baten opgenomen 

in verband met coronamaatregelen waarbij hij de vraag heeft of dit definitieve bedragen zijn en hij 

heeft moeite met het garant staan voor Ruelong B.V., terwijl het AB volgens hem hierin geen inzage 

heeft.   

Mevrouw Kleijssen vertelt dat deze discussie over de governance van Ruelong B.V. enkele jaren 

geleden speelde en inmiddels al het nodige is gebeurd om meer inzicht te verschaffen aan het 

bestuur over de B.V. Zo worden alle stukken waarover de AVA moet besluiten eerst voorgelegd aan 

het AB. De Voorzitter haalt zo op hoe het AB inzake deze documenten wil besluiten en deze besluiten 

worden één op één overgenomen in de AVA. Verder is er meer inzicht verkregen in alles wat de B.V. 

betreft, omdat over de B.V. nu ook wordt gerapporteerd in de Beraps van Baanbrekers, in de 

voorlopige jaarstukken, in de opgestelde jaarrekening van Ruelong B.V. etc. Deze stukken worden 

allemaal in het AB behandeld. 

De heer Van Groos merkt op dat het inderdaad correct is dat er inmiddels meer informatie wordt 

verstrekt over Ruelong B.V. in vergelijking met voorgaande jaren.  

De Voorzitter zegt dat Ruelong een private structuur heeft waarover nu eenmaal anders wordt 

gerapporteerd. Hij vraagt hoe we nog meer inzicht kunnen verschaffen in Ruelong B.V. 

De heer Van Oudheusden stelt voor om een keer in een opiniërend AB middels een presentatie meer 

te vertellen over de cijfers achter Ruelong B.V. Hiermee wordt akkoord gegaan.  

De heer Van Oudheusden antwoordt n.a.v. de overige vragen van de heer Van Groos dat de 

opgenomen coronabaten definitieve bedragen zijn en dat de toename van de kosten van het 

ongesubsidieerd personeel vooral voortkomt uit de stijgende kosten die voortvloeien uit de nieuwe 

Cao voor het ongesubsidieerde personeel.  

De heer Van Groos verwijst naar pagina 66 van de jaarstukken m.b.t. de stijging van de kosten van 

het ongesubsidieerde personeel en geeft aan dat hij hierin niet de stijgende kosten van de Cao 

terugziet.  

De heer Van Agt merkt op dat er wat is geschoven in deelprogramma’s, omdat er nogal wat 

organisatorische veranderingen hebben plaatsgevonden, waardoor er i.v.m. deze kosten gekeken 

moet worden naar pagina 81. Deze tabel geeft de correcte personele bezetting weer en ook de 

toename van de kosten als gevolg van de Cao. 

De heer Van Hamond vraagt of we het jaar 2021 definitief in de plus of in de min afsluiten. 

De heer Van Agt antwoordt dat het genoemde resultaat in de jaarstukken nog niet geheel definitief 

is, maar dat als er een afwijking is dit minimaal zal zijn.  

  

Het AB besluit: 

Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van Baanbrekers en op een later moment in 

een opiniërend AB middels een presentatie een uitgebreidere toelichting te ontvangen over de 

cijfers van Ruelong B.V. 
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9. Ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 

N.a.v.: 

De heer Van Groos vraagt of we blijven doorgaan met de onvoorspelbaarheid van de BUIG middelen, 

waardoor we telkens worden geconfronteerd met afwijkingen in de financiële rapportages. Verder is 

hij van mening dat er niet is afgesproken om de algemene reserve aan te vullen tot 1,2 miljoen Euro 

en vraagt hier een toelichting op. Daarnaast heeft hij de vraag wat met de afschrijving van 

duurzaamheidsinvesteringen wordt bedoeld. Hij vraagt over het werkgeversservicepunt op pagina 46 

in relatie tot de bundeling van middelen of en wie over de voortzetting hiervan moet besluiten.   

De heer Van den Hoven geeft aan dat Baanbrekers de algemene reserve zelf meer moet gebruiken 

en als er weer een positief resultaat is dan zou Baanbrekers dus met deze gelden de algemene 

reserve moeten aanvullen en deze dan niet terugstorten aan de gemeenten.  

De heer Van Steen vraagt naar het alternatief voor de onvoorspelbaarheid van de BUIG gelden.  

De heer Blankers geeft aan dat het alternatief is dat Baanbrekers niet de BUIG gelden ontvangt van 

de gemeenten maar een vast financieel bedrag. Hij refereert daarbij aan de keuze die gemeenten 

hebben gemaakt m.b.t. de financiële verdeelsystematiek. Er is nu gekozen voor het ontvangen van 

de BUIG gelden door Baanbrekers, waarbij als dit onvoldoende is de gemeenten extra moeten bij 

financieren. Hij vervolgt dat het aanvullen van de algemene reserve inderdaad geen directe 

verplichting is die voortvloeit uit de gemeenschappelijke regeling daar een afweging moet worden 

gemaakt of dit wel of niet vanuit bedrijfseconomische oogpunt moet plaatsvinden. In het dagelijks 

bestuur is hier uitgebreid over gesproken en is aangegeven dat we in 2023 gaan aanvullen, omdat in 

2021 het verlies van € 555.000,- al uit de algemene reserve wordt betaald. Daarnaast weten we niet 

hoe 2022 gaat verlopen en willen we niet dat de algemene reserve op ‘0’ of beneden ‘0’ gaat 

uitkomen, waardoor Baanbrekers als organisatie niet meer kan functioneren.  

De heer Van Groos zegt dat dit betekent dat de gemeenten altijd moeten blijven aanvullen.  

De heer Blankers geeft aan dat dit niet het geval is, maar dat de gemeenten het 

weerstandsvermogen van Baanbrekers niet te hoog willen hebben, en dat de Provincie van mening is 

dat deze te laag is.  

De Voorzitter vult aan dat het daarnaast werkbaar moet blijven voor Baanbrekers. Immers, het is 

verre van pragmatisch als Baanbrekers telkens terug moet naar een 3-tal raden voor een zienswijze 

om bepaalde besluiten te kunnen nemen om het bedrijf te kunnen runnen. Dit hoeft niet te 

betekenen dat er veel reserves in de GR aanwezig moeten zijn. Dit ter voorkoming dat negatieve 

resultaten telkens worden gedicht met dergelijke reserves. Hierop moet het AB kritisch blijven, maar 

het moet daarnaast ook werkbaar blijven voor de organisatie zelf.  

De heer Blankers vraagt wie of hoe het bedrag van 1,2 miljoen Euro aan algemene reserve is 

bepaald. 

De heer Van Groos antwoordt dat dit destijds door de accountant is bepaald. 

De heer Brekelmans merkt op dat dit een laag bedrag is, kijkend naar de begroting van Baanbrekers.  

De heer Van Groos zegt dat Baanbrekers i.v.m. de vast te stellen financiële documenten al een aantal 

keren per jaar terug moet naar de raden. Hij vraagt waarom dit dus niet zou kunnen voor andere 

zaken.   

De heer Van Oudheusden geeft aan dat conform de wet en afspraken in de GR Baanbrekers op 

bepaalde vaste momenten bij bepaalde financiële producten om een zienswijze van de raden vraagt. 

Echter, dit zijn vaste momenten, waarmee rekening kan worden gehouden. Indien er binnen 

Baanbrekers geen of bijna geen algemene reserve aanwezig is, is er geen enkele handelingsruimte 

voor Baanbrekers en moet de organisatie telkens 2 tot 3 maanden wachten op zienswijzen van raden 

voordat de organisatie weer kan handelen. Dit is in de praktijk een onwenselijke situatie, waardoor 

een organisatie als Baanbrekers niet kan functioneren.  
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De heer Van den Hoven merkt op dat het er om gaat dat je als organisatie niet telkens om gelden 

vraagt, maar creatief bent en de organisatie op een andere wijze aanstuurt. Oftewel, dat dergelijke 

prikkels blijven bestaan.  

De heer Van Oudheusden antwoordt dat de gemeenten zich moeten realiseren dat de knoppen 

waaraan bij Baanbrekers gedraaid kan worden om op een andere wijze te sturen en kosten te 

besparen minimaal zijn. Hij maakt het vergelijk dat een organisatie als Baanbrekers geen supermarkt, 

zoals gemeenten dit zijn, waardoor er veel meer knoppen zijn en je gemakkelijker op bepaalde 

kosten kunt sturen. Baanbrekers kan kosten besparen maar dat zal dan een direct effect hebben op 

de kwantiteit en kwaliteit van onze dienstverlening.  

De heer Van Steen geeft aan dat hij dit begrijpt.  

De heer Van Groos vraagt wat met de afschrijving van duurzaamheidsinvesteringen wordt bedoeld 

en vraagt dat we dit niet meer gaan doen vanwege de te starten nieuwbouw.  

De Voorzitter antwoordt dat dit correct is daar we enkel nog de noodzakelijke vervanging uitvoeren.  

De heer Blankers antwoordt dat m.b.t. de bundeling van middelen en de pilot die hieromtrent in de 

regio is gedraaid afgelopen vrijdag is gesproken in het portefeuillehoudersoverleg van de 

gemeenten. Deze portefeuillehouders besluiten hierover namens de deelnemende gemeenten. 

Afgelopen vrijdag hebben de portefeuillehouders van de Langstraatgemeenten besloten de pilot 

inzake het bundelen van middelen te beëindigen. Doelstelling van het werkgeversservicepunt blijft 

bestaan maar de financiering, waar bundeling van middelen een onderdeel van is, zal daardoor 

althans voor de Langstraatgemeenten genuanceerder worden.  

  

Het AB besluit: 

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-2026. 

 

10. Beleidsregels éénmalige energietoeslag 

N.a.v.: 

De heer Van Hamond vraagt hoe er wordt omgegaan met grensgevallen, oftewel mensen die net 

buiten de 120% van het wettelijk minimumloon vallen, dus de kleine modale inkomens. Verder 

vraagt hij hoe ouderen die niet digitaal zijn hierover informatie ontvangen.  

De Voorzitter licht toe dat gemeenten niet vooruitlopend op een mogelijke Rijksregeling noch breder 

gaan toekennen. Hij vervolgt dat de gemeenten er onderling over hebben gesproken of zij de € 800,- 

wel volledig moeten toekennen. Daarvoor is gekozen, maar er is ook gekozen voor de zogenaamde 

‘unieke adres’ bepaling. Dit ter voorkoming dat meer mensen op één adres een beroep kunnen doen 

op deze uitkering. De rekening voor deze te verstrekken uitkeringen komt rechtstreeks naar de 

gemeenten.  

De heer Van Hamond vraagt wat met grensgevallen wordt gedaan. 

De Voorzitter antwoordt dat een grens een grens is.  

De heer Van Hamond zegt dat deze mensen zich wel zorgen maken of zij de rekeningen kunnen 

betalen.  

De Voorzitter zegt dit te begrijpen, maar vraagt zich af wat hieraan nu gedaan kan worden. Op dit 

moment is er sprake van een voorschotregeling die ambtshalve wordt uitgekeerd.  

De heer Van Steen antwoordt m.b.t. de communicatie dat de gemeente Heusden hieromtrent de 

geijkte kanalen heeft ingericht waar burgers hiervoor terecht kunnen.  

De heer Van Oudheusden geeft aan dat Baanbrekers hierover dagelijks vele telefoontjes krijgt. De 

communicatie hieromtrent verloopt via de reguliere kanalen en Baanbrekers voert deze regeling 

enkel uit waarbij het een gemeentelijke regeling is.  

De heer Van Groos vraagt of de colleges van de gemeenten hierover nog moeten besluiten.  

De heer Blankers antwoordt dat alle 3 de colleges dit besluit reeds hebben genomen.  
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De heer Van Groos vraagt dat het toekennen van dit bedrag is gebaseerd op het inkomen van 

mensen en niet op wat voor soort energiecontract ze hebben afgesloten.  

De heer Blankers antwoordt dat dit correct is.  

 

Het AB besluit: 

Kennis te nemen van de beleidsregels éénmalige energietoeslag. 

 

11. Diverse zaken 

a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers d.d. 24.01.2022 

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

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

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

c) Samenstelling bijstandsbestand Baanbrekers 2021 

N.a.v.: 

De heer Van Hamond geeft aan erg content te zijn over dit overzicht en vraagt hoeveel effort 

Baanbrekers nog steekt in de groep ‘granieten bestand’ oftewel het C-bestand?  

De Voorzitter antwoordt dat Baanbrekers in principe nauwelijks iets voor deze groep doet daar deze 

groep valt binnen de sociale activeringstrajecten zoals bijvoorbeeld de gemeente Waalwijk deze 

heeft ingericht. In dergelijke trajecten wordt het accent verlegd van enkel verstrekken van een 

uitkering naar actief bezig zijn om zo weer te activeren ter voorkoming van sociale isolatie. Mogelijk 

is dan op termijn weer werk aan de orde en pas dan komt Baanbrekers in beeld.   

Het AB besluit hiervan kennis te nemen. 

 

12. Mededelingen en Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 30 mei 2022 
 
Secretaris,  Voorzitter, 
 
 
A. van Oudheusden R. Bakker 
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1.   Opening  
 

 

2. Ingekomen stukken 
a) Actie besluitenlijst herhuisvesting d.d. 09.12.2021 

b) Actie besluitenlijst herhuisvesting d.d. 27.01.2022 

c) Actie besluitenlijst herhuisvesting d.d. 17.02.2022 

d) Verslag Participatieraad d.d. 25.11.2021 

e) Verslag Participatieraad d.d. 27.01.2022 

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

 

3. 
 

Besluitenlijst(en) AB-vergadering 
a) Verslag van het AB d.d. 31 januari 2022 
b) Openbare besluitenlijst d.d. 31 januari 2022 
 
c) Termijnkalender AB d.d. 4 april 2022 
d) Verslag (opiniërende) AB vergadering van 7 maart 
2022, inclusief de handsout presentatie BDO 
accountants 

Besloten wordt: 
▪ Het verslag van 31 januari 2022 vast te stellen. 
▪ De openbare besluitenlijst d.d. 31 januari 2022 vast te stellen met een toevoeging 

onder punt 7. 
▪ De termijnkalender AB d.d. 4 april 2022 vast te stellen.  
▪ Het verslag (opiniërende) AB vergadering van 7 maart 2022, inclusief de handsout 

van de presentatie van BDO accountants vast te stellen. 
 

4. Verlening mandaat 

 

Besloten wordt: 
▪ Tot het verlenen van mandaat, volmacht, machtiging aan de bestuurlijke geleding, 

van de stuurgroep herhuisvesting, inclusief de directeur van Baanbrekers. 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. 
 

5.  Geactualiseerde begroting Besloten wordt:  

▪ Kennis te nemen van de ontvangen zienswijze van de gemeente Heusden; 
▪ De (overigens ongewijzigde) definitieve actualisatie begroting 2022 vast te stellen; 
▪ De 2de begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 



Openbare besluitenlijst Algemeen Bestuur d.d. 4 april 2022 

2 

 

6. Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en 

Bbz 2022 

 

 

Besloten wordt: 

▪ De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022 vast te stellen. 

▪ De Verzamelverordening PW, IOAW, IOAZ en Bbz 2017 in te trekken. 

▪ Boetes die worden opgelegd gedurende een bepaalde periode m.b.t. de Wi te gaan 

monitoren om zo inzicht te krijgen als bestuur in de hoeveelheid boetes en waarom 

deze worden opgelegd. 

▪ Indien AB leden een keer mee willen draaien in een team van consulenten die 

werken met inburgeraars zij dit kenbaar willen maken, zodat dit opgepakt kan gaan 

worden.  

7.  Het lenen van extra gelden voor de herhuisvesting van 

Baanbrekers 

Besloten wordt: 

▪ In te stemmen met het aantrekken van een lening ad € 5.000.000 ten behoeve van 

de financiering van de nieuwbouw. De heer Van Oudheusden zal de definitieve 

rentestand van deze lening z.s.m. via de mail kenbaar maken aan de AB leden. 

8. Voorlopige jaarstukken 2021 Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 van Baanbrekers en op een 

later moment in een opiniërend AB middels een presentatie een uitgebreidere 

toelichting te ontvangen over de cijfers van Ruelong B.V. 

9. Ontwerp begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-
2026 

Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 incl. meerjarenraming 2024-

2026. 

10. Beleidsregels éénmalige energietoeslag Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de beleidsregels éénmalige energietoeslag. 

11. a) Dynamische risicomatrix herhuisvesting Baanbrekers 
d.d. 24.01.2022 
b) Memo bestuur m.b.t. stand van zaken inhuur derden 
d.d. 17.03.2022 
c) Samenstelling bijstandsbestand Baanbrekers 2021 

Besloten wordt: 

▪ Kennis te nemen van de dynamische risicomatrix herhuisvesting d.d. 

24.01.2022 

▪ Kennis te nemen van memo inhuur derden d.d. 17.03.2022 

▪ Kennis te nemen van de samenstelling bijstandsbestand Baanbrekers 2021 
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Voor akkoord d.d. 30 mei 2022:  
 
-------------------------------------------     --------------------------------------------- 
A. van Oudheusden       R. Bakker 
Secretaris         Voorzitter 



Termijnkalender AB 2022-2023  

Termijnkalender  AB d.d. 30.05.2022 

 

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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Voorstel inzake 
 

Wijziging van drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Steller C. Heus / J. op ‘t Hoog 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  AB 30 mei 2022  

Beslispunten 
 

1. Akkoord te gaan met vereenvoudiging van de aanbestedingsprocedure van 
4 naar 3 procedures m.b.t. zowel diensten als werken.  De procedure van 
Nationale aanbesteding komt te vervallen.  

2. Met betrekking tot levering van diensten: 
a) Akkoord te gaan met verhogen van de waarde van een enkelvoudige 

onderhandse aanbesteding (één-op-één gunning)  van 25.000 naar 70.000 
euro. 

b) Akkoord te gaan met verhogen van de waarde van een Meervoudige 
onderhandse aanbesteding voor Leveringen en Diensten van 100.000 euro 
naar 215.000 euro. 

3. Met betrekking tot Werken: 
a) Akkoord te gaan met verhogen van de waarde van een enkelvoudige 

onderhandse aanbesteding (één-op-één gunning)  tot 150.000 euro. 
b) Akkoord te gaan met verhogen van de waarde van een Meervoudige 

onderhandse aanbesteding tot de Europese Drempel 
4.    Na vaststelling van het bovenstaande deze wijzigingen door te voeren in     
het vastgestelde inkoopbeleid d.d. 27.12.2019. 
 

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Betreft AO/IC. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T. Door   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

30 mei 2022 
 

ingestemd/vastgesteld/afgewezen/aange
houden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
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Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Ja Jos op ’t Hoog/Dirk Beerman 

Website/intranet N.V.T.  

Handboek Baanbrekers n.t.b. Na vaststelling AB 

Opname in het archief n.t.b. Na vaststelling AB, A. Assmann 

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

Op dit moment hanteren wij 4 (standaard) aanbestedingsprocedures voor zowel Diensten als 
Werken: 

1. Enkelvoudige onderhandse aanbesteding 
2. Meervoudige onderhandse aanbesteding 
3. Nationaal openbare aanbesteding 
4. Europese aanbesteding 

 
Een Nationale openbare aanbesteding wordt in de praktijk niet gehanteerd. Een verschil met een 
Europese aanbesteding  is dat bij een Nationale openbare aanbesteding alleen Nederlandse partijen 
mogen inschrijven. Verder is het een vergelijkbaar kostenintensief proces. Daarom stellen wij voor 
om de Nationaal openbare aanbesteding te laten vervallen voor zowel Diensten als Werken.   
 
Aanpassing drempelbedragen inkoop- en aanbestedingsbeleid onder de grens voor Europese 
aanbesteding van leveringen en Diensten en Werken. 
 
In het huidige inkoop- en aanbestedingsbesluit zijn de onderstaande drempelbedragen opgenomen. 
Het schema is afkomstig uit de Gids Proportionaliteit en is overgenomen in het huidige inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van Baanbrekers. 
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Volgens de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit bestaan onder de grens voor 
Europees aanbesteden in principe geen wettelijk voorgeschreven procedures. Van belang is dat we 
een procedure kiezen, die aansluit bij het onderwerp van de betreffende aanbesteding. Dit afgezet 
tegen het karakter van de markt waarin potentiële inschrijvers opereren en de gemiddelde jaarsom 
van de opdracht. Het is goed om bij het bepalen van drempelbedragen onder de Europese grens de 
(administratieve) lasten die dit met zich meebrengt voor zowel Baanbrekers als de inschrijvers in 
ogenschouw te nemen. Daarom wordt onderstaand  voor zowel aanbesteding van Diensten als 
Werken een verhoging van bedragen voorgesteld, zodanig dat dit in verhouding staat tot de 
inspanningen en kosten om een aanbesteding uit te voeren.  
 
Met betrekking tot Diensten: 
 
Gelet op deze (administratieve) lasten lijkt de één-op-één gunning voor enkelvoudige onderhandse 
aanbestedingen/kleine opdracht het meest geschikt. Bij repeterende kleine opdrachten kan een 
raamovereenkomst een effectief en efficiënt middel zijn. In algemene zin kan voor de waarde van 
een kleine opdracht (één-op-één gunning) voor leveringen en diensten gedacht worden aan 
opdrachten tot 70.000 euro.  
Dit bedrag is de totaalsom van het jaarbedrag x het aantal jaren inclusief eventuele optiejaren. 
Veelal wordt er een contract gesloten voor 4 jaar inclusief optiejaren. Concreet betekent dit een 
jaarbedrag van 17.500 euro. 
 
We hebben een kleine marktscan gedaan. Zowel de gemeente Waalwijk als gemeente Tilburg heeft 
het bedrag op 70.000 euro vastgesteld. De gemeente Heusden heeft de drempel op dit moment op 
50.000 euro, maar overweegt dit te verhogen naar 215.000 euro (Europese drempel). De gemeente 
Loon op Zand hanteert een drempelbedrag van 30.000 euro .  
 
De reden om het drempelbedrag te verhogen is omdat het werk van een meervoudig onderhandse 
aanbesteding niet in verhouding staat tot het bedrag van meer dan 25.000 euro. 
 
Op dit moment is in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Baanbrekers opgenomen dat een 
enkelvoudige onderhandse aanbesteding (gunning 1 : 1) kan worden toegepast tot een waarde van 
de opdracht van 25.000 euro. Dit brengt zowel voor Baanbrekers als inschrijvers onnodig veel 
administratieve lasten met zich mee. 
 
Tegelijk met aanpassing van een Enkelvoudige aanbesteding stellen wij voor om ook het maximale 
bedrag van een Meervoudige aanbesteding te verhogen van maximaal 100.000 euro naar de 
Europese drempel ( 215.000 euro). 
 
Het voorstel is om de waarde van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding (één-op-één 
gunning) voor leveringen en diensten te verhogen tot 70.000 euro vast te stellen en van een 
Meervoudige onderhandse aanbesteding te verhogen van 100.000 euro naar de Europese drempel 
(215.000 euro) en deze aanpassing door te voeren in het vastgestelde inkoopbeleid d.d. 27.12.2019  
 
Met betrekking tot Werken: 

- Voor enkelvoudige aanbesteding het bedrag te verhogen van 50.000 euro naar 150.000 
euro. 

- Voor Meervoudige onderhandse aanbesteding het bedrag te verhogen van 1.500.000 euro 
naar de Europese drempel (5.382.000) 
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Het voorstel is om de waarde van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding (één-op-één 
gunning) voor Werken tot 150.000 euro vast te stellen en van een Meervoudige onderhandse 
aanbesteding te verhogen van 1.500.000 euro naar de Europese drempel (5.382.000 euro) en deze 
aanpassing door te voeren in het vastgestelde inkoopbeleid d.d.  27.12.2019.  
 

Implementatie en 
communicatie 

Zie onderdeel communicatie/archivering 

Bijlage(n) Tekstvoorstel aanpassen artikel 2 Inkoop-en aanbestedingsbeleid 
Baanbrekers dd 27.12.2019 
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Voorstel tekst wijziging artikel 2 inkoopprocedure inkoop- en aanbestedingsbeleid Baanbrekers. 
 
2 Inkoopprocedure 
 
2.1 Raming en financiële budget 
Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van 
de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. 
Baanbrekers wil immers niet het risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen. 
 
2.2. Bepalen van de inkoopprocedure 
Om te kunnen bepalen welke inkoopprocedure dient te worden gevolgd, wordt de totale 
opdrachtwaarde (excl. BTW) vastgesteld conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en de Gids 
Proportionaliteit (herziene versie 2016). 
 
Het splitsen van een opdracht is in principe toegestaan, mits de splitsing niet als doel heeft om de 
opdracht te onttrekken aan de toepassing van de aanbestedingsregels. Diensten of leveringen die 
identiek zijn mogen niet gesplitst worden, onderdelen van een opdracht die bij elkaar horen mogen 
ook niet gesplitst worden. Dit houdt eveneens in dat een opdracht niet in tijd beperkt mag worden om 
de hoogte van de kostenraming te kunnen beïnvloeden. 
 
Daarnaast geldt het clusterverbod. Het is hierbij niet toegestaan opdrachten onnodig samen te 
voegen. Eventuele clustering dient in de aanbestedingsstukken deugdelijk gemotiveerd te worden. 
 
We hanteren drie (standaard) aanbestedingsprocedures: 

• De enkelvoudig onderhandse procedure; 

• De meervoudig onderhandse procedure; 

• De Europese (niet-) openbare aanbestedingsprocedure. 
 

Volgens het proportionaliteitsbeginsel moet een  passende  keuze worden gemaakt uit deze 
procedures. Daarbij dient rekening te worden gehouden met: 

• De complexiteit van de opdracht; 

• Het gewenste eindresultaat; 

• Het aantal potentiële inschrijvers; 

• De transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers; 

• De omvang van de opdracht; 

• Het type inkoop en het karakter van de markt waarin de ondernemers opereren. 
 
2.2.1 Drempelbedragen Levering en Diensten 

Aanbestedingsprocedure Levering en Diensten* 

Enkelvoudig onderhandse 
aanbesteding (1 offerte) 

Tot € 70.000 

Meervoudig onderhandse 
aanbesteding (3 tot 5 offertes) 

Vanaf € 70.000 tot Europese 
drempel 

Europese aanbesteding Vanaf Europese drempel 

*omvang raamovereenkomst op basis 48 maanden 
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Pagina 2 van 2 

 
Binnen bovenstaande procedures kunnen er nog keuzes gemaakt worden naar het type uitvoering 
van de procedure zoals een openbare procedure, een niet openbare procedure, etc. 
 
2.2.2 Drempelbedragen Werken 

Aanbestedingsprocedure Werken 

Enkelvoudig onderhandse 
aanbesteding (1 offerte) 

Tot € 150.000 

Meervoudig onderhandse 
aanbesteding (3 tot 5 offertes) 

Vanaf € 150.000 tot Europese 
drempel 

Europese aanbesteding Vanaf Europese drempel 

 
Binnen bovenstaande procedures kunnen er nog keuzes gemaakt worden naar het type uitvoering 
van de procedure zoals een openbare procedure, een niet openbare procedure, etc. 
 
2.2.3 Drempelbedragen Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS-diensten) 
Het Europese drempelbedrag ligt op € 750.000 en er geldt een vereenvoudigde  procedure.  
Sociale en andere specifieke diensten betreffen uitsluitend de in Bijlage 14 bij Richtlijn 2014/24/EG 
genoemde concrete diensten en kennen een verlicht regime. De procedure kan pas worden toegepast 
als de opdracht een waarde heeft boven het aangegeven drempelbedrag voor sociale en andere 
specifieke diensten. Indien de opdracht een waarde heeft onder het drempelbedrag voor sociale en 
andere specifieke diensten, kan Baanbrekers ervoor kiezen een (meervoudig) onderhandse 
aanbestedingsprocedure te doorlopen. 
Als deze vereenvoudigde procedure niet wordt toegepast, dan is Baanbrekers verplicht een van de 
gangbare procedures toe te passen. 
 
2.3 Niet standaard aanbestedingsprocedures 
Naast bovengenoemde standaard aanbestedingsprocedures, die geschikt zijn voor aanbestedingen 
onder normale omstandigheden, zijn er nog procedures die we kunnen toepassen in specifieke 
omstandigheden. Voorbeelden van deze procedures zijn: 

• De concurrentiegerichte dialoog; 

• Het innovatiepartnerschap; 

• Het dynamisch aankoopsysteem etc. 
Als Baanbrekers gebruik maakt van een niet-standaard procedure (vanwege een specifieke 
omstandigheid) toont Baanbrekers het bestaan van die specifieke omstandigheid aan. Dit dient te 
worden beschreven in het aanbestedingsdocument en in het inkoopdossier. 
 
Juridische gevolgen 
Door wijziging van het bedrag moet er vanaf een aanbesteed bedrag dat groter is dan 70.000 euro de 
procedure voor een Meervoudige Onderhandse Aanbesteding (MOA) te worden gevolgd. 
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Voorstel inzake 
 

Gevolgde Procedure en resultaat Europese aanbesteding Accountantsdiensten 
Baanbrekers   

Steller E. de Kroon (EMC) / J. op ‘t Hoog 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum bestuur  AB 30 mei 2022  

Beslispunten 
 

Het AB wordt gevraagd de gevolgde procedure en het resultaat 
inzake de Europese aanbesteding Accountantsdiensten voor Baanbrekers vast 
te stellen.  
 

Financiële 
gevolgen 

De Inschrijving bedraagt €118.750,- per jaar voor de dienstverlening zoals 
vermeld in het Bestek 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

Betreft AO/IC. 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

N.V.T. Door   

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

30 mei 2022 
 

ingestemd/vastgesteld/afgewezen/aange
houden: 
 
 
 
 
ondertekening: 
 
 
Ad van Oudheusden               R. Bakker 
Secretaris                                  Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht N.V.T.  

Website/intranet N.V.T.  

Handboek Baanbrekers n.t.b. Na vaststelling AB 

Opname in het archief n.t.b. Na vaststelling AB, A. Assmann 

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

 
De opdrachtomschrijving zoals beschreven in het Bestek: 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers, zoals opgenomen in het normenkader.  
 
In dit kader is het Dagelijks Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht voor het opmaken van de jaarrekening en de naleving 
van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude. 
 
In dit verband dienen de jaarrekeningen van Opdrachtgever over elk boekjaar te worden 
gecontroleerd. Hiervoor ontvangt Opdrachtgever de volgende dienstverlening: 

 controle jaarrekening gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 
 controle jaarrekening Ruelong B.V.; 
 controle verantwoording SiSa (Single information, Single audit); 
 uitvoeren van de interim-controle + opstellen management letter n.a.v. de interim-controle; 
 natuurlijke adviesfunctie; 
 toelichting- en informatiefunctie aan bestuur van Opdrachtgever. 

 
Middels een Europese aanbestedingsprocedure is één Inschrijver geselecteerd waarmee een 
Overeenkomst wordt gesloten. De Overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2022 en wordt 
aangegaan voor een periode van vier jaar. De Overeenkomst kan eenzijdig door Opdrachtgever 
tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar. 
 
Opdrachtgever heeft een projectgroep geformeerd. Leden van de groep zijn functionarissen van 
Opdrachtgever, deskundig op het gebied van Accountantsdiensten en een aantal leden van het 
Algemeen Bestuur (drie personen/zijnde wethouders, van iedere gemeente één). De projectgroep is 
tevens onderdeel van de Beoordelingscommissie. 
Onderstaande planning is, gebruikmakend van het Aanbestedingsplatform Tenderned, gevolgd: 

 

 

Fase Periode / Datum Actiehouder 

Plaatsing aankondiging/ Publiceren TenderNed  25 februari 2022 EMC 

Uiterste tijdstip ontvangst vragen   10 maart 2022 Inschrijver 

Verzending 1e nota van inlichtingen  17 maart 2022 EMC 

Uiterste tijdstip ontvangst vragen   24 maart 2022 Inschrijver 

Verzending 2e nota van inlichtingen  31 maart 2022 EMC 

Sluitingsdatum indienen Inschrijvingen  11 april 2022 Inschrijver 

Voornemen tot gunning  2 juni 2022 Opdrachtgever 

Laatste datum bezwaar tegen  
voornemen tot gunning 

 22 juni 2022 Inschrijver 

Gunning  23 juni 2022 Opdrachtgever 

Opstellen Overeenkomst  juni 2022 EMC 

Ondertekening Overeenkomst  Voor 30 juni 2022 Inschrijver 

Proces-verbaal procedure  Juni 2022 EMC 

Ingangsdatum Overeenkomst   1 juli 2022 Inschrijver 
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Op 11 april jl. hebben inkoper Jos op ’t Hoog (Baanbrekers) en Erik de Kroon (Euro Management 
Consultants) de digitale kluis in TenderNed geopend.  
Er is één inschrijving binnengekomen van BDO Audit & Assurance B.V. 
Deze inschrijving is op 20 april jl. beoordeeld door de Projectgroep, waar ook drie leden van AB deel 
van uitmaken. De Projectgroep/Beoordelingscommissie heeft geoordeeld dat deze inschrijving 
voldoet aan de geschiktheidseisen en dat er geen uitsluitingsgrond op van toepassing is.  
 
De in de offerte uitgebrachte prijs voor uitvoering van de dienstverlening betrekking hebbend op 
het 1e controlejaar is € 118.750. De afgelopen 4 jaar heeft Baanbrekers telkens € 100.000 betaald, 
geen indexering (dat is ook conform huidig contract). Bij toepassing van achtereenvolgende 
indexeringen zou het laatste controlejaar 2021 circa € 110.000 hebben bedragen. De prijs van 118k 
is door indexering tot stand gekomen, waarbij ook de kosten voor de bemiddelende partij (EMC) zijn 
meegenomen (circa € 4.000).  
 
De werkgroep stelde dat de ideeën rond uitvoering van de SROI weinig concreet waren uitgewerkt 
in de offerte.  
Onderkend wordt ook door BDO dat het lastig is om als accountantskantoor meer concrete en 
praktisch haalbare SROI-activiteiten te benoemen. Een organisatie als Baanbrekers kan dat veel 
beter, staat dichter bij de doelgroep. De heer Meeuwissen geeft dan ook aan open te staan om 
samen met Baanbrekers te overleggen over het overdragen van ideeën, verantwoordelijkheid en 
uitvoering van SROI-activiteiten aan Baanbrekers, waarbij BDO dan zorgt voor financiering ervan. In 
feite kan dat gezien worden als een gedeeltelijke bestemming van de 118k-fee die BDO van ons 
ontvangt. 
 
Het voornemen tot gunning en de definitieve gunning is verricht op donderdag 28 april 2022. 
 

Implementatie en 
communicatie 

Zie onderdeel communicatie/archivering 

Bijlage(n) Inschrijving Dienstverleningsplan door BDO 

 
 
 
 
 



 
 

 
Accountantsdiensten Baanbrekers 2022-001  
 

Bijlage 7 | Dienstverleningsplan  
 

              

 

Inschrijver beschrijft op maximaal 10 A4-tjes enkelzijdig, lettertype Calibri Light 10, de door haar aangeboden 
meerwaarde in het kader van de dienstverlening in een dienstverleningsplan, zoals zal worden uitgevoerd bij de 
Opdrachtgever.  
 
Hierbij komen ten minste onderstaande onderwerpen ter optimalisatie aan de orde: 

 capaciteit en kwaliteit van het personeel, waarbij aangegeven wordt hoe een vast controleteam 
geborgd kan worden, een overzicht van personeelsleden die de opdracht uitvoeren en op 
medewerkersniveau een opgave van ervaring en specialisme waarbij de werkzaamheden qua 
productiviteit wordt geoptimaliseerd voor Opdrachtgever; 

 aanvullende deskundigheid op het gebied fiscaliteit, diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, 
bedrijfswaarderingen, EDP-audit, informatisering & automatisering, treasury, risico analyse, juridische 
vraagstukken en organisatorische aspecten; 

 proactief ondersteunen en adviseren op basis van relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van 
wet- en regelgeving; 

 communicatie- en communicatielijnen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever; 
 naleven van gemaakte afspraken in het kader van deadlines en data van de vastgestelde 

bestuurskalender en Planning & Control cycluskalender van Opdrachtgever; 
 overige meerwaarde op het gebied van accountantsdiensten. 

  
Het dienstverleningsplan wordt integraal beoordeeld aan de hand van de volgende elementen (het 
toetsingskader): 

 het dienstverleningsplan is volledig, begrijpelijk en consistent; 
 het dienstverleningsplan is concreet en realistisch; 
 het dienstverleningsplan geeft blijk van pro-activiteit en flexibiliteit. 

 

 

Naam: BDO Audit & Assurance B.V.  

Naam tekeningbevoegde:  dhr. D.O. Meeuwissen RA 

Functie tekeningbevoegde:   partner  

Datum: 7-4-2022 

Handtekening tekeningbevoegde: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
Ruelong B.V.

Dienstverleningsplan



Aan de beoordelingscommissie
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers en Ruelong B.V.
postbus 15
5140 AA Waalwijk

Eindhoven, 7 april 2022

Geachte leden van de beoordelingscommissie,

Voor u ligt het dienstverleningsplan. Wij gaan hierin in op onderwerpen zoals door u uitgevraagd in § 6.2 op pagina 21 in het bestek 
Accountantsdiensten Baanbrekers. Dit plan beschrijft onze dienstverlening en de naar onze mening voornaamste factoren die van belang 
zijn voor de controle van jaarrekeningen 2022-2025. Achtereenvolgens gaan wij in op de karakteristieken van het controleteam en de 
specialisten, de communicatie en communicatielijnen en de natuurlijk adviesfunctie. We starten met onze meerwaarde. 

Onze meerwaarde
 Kenmerkend is de permanente intensieve betrokkenheid van de partner en zijn team. Wij onderscheiden ons door de manier waarop 

wij de werkzaamheden in samenwerking met u uitvoeren; controleren vanuit de ambitie om u meerwaarde te leveren, gericht op 
support richting uw algemeen en dagelijks bestuur, directie en organisatie. Onze persoonlijke en pragmatische aanpak maakt het 
verschil. Wij gaan niet uit van wat er niet is, maar kijken vooral naar wat er wél is. Wij gaan voor een duurzame relatie met als doel 
een stijgende leercurve, een doelmatiger controle en een efficiënte inzet van de interne organisatie. 

 Het dienstverleningsplan 2022 stoelt op onze kennis van en ervaring binnen de SW/PW-sector, voortvloeiend uit beoordeling van 
documentatie en onze ervaring bij u van de laatste jaren. Vanuit onze passie voor de publieke sector kiezen wij er bewust voor om 
een (pro)actieve rol in de volledige controle te vervullen. Wij kennen hierdoor uw uitdagingen en komen met scherpe adviezen, zoals 
u van ons gewend bent. 

 In de accountancy is het meer regel dan uitzondering dat het klantcontact van de tekenend partner en senior controleleider 
gedurende het controlejaar zich beperkt tot een paar formele momenten. Wij kiezen ervoor om hen intensief betrokken te laten zijn 
bij de controle van Baanbrekers en Ruelong om de kwaliteit van dienstverlening en daadkrachtige besluitvorming te borgen. 

 Duidelijke en tijdige communicatie is de kern van een goede samenwerking. Verrassingen voorkomen is ieders ambitie: zowel het 
bestuur als wijzelf zijn gebaat bij een voorspelbaar proces. Onze schriftelijke communicatie is daarom vooraf helder voor alle partijen 
zowel qua schrijfstijl als qua tijdstip van verschijnen. De planning leggen wij vast in ons dienstverleningsplan. Onze communicatie is 
relevant en bondig. Geen wollige betogen. Wij vinden dat wat wij doen aan iedereen uit te leggen moet zijn. 

 Onze Branchegroep Overheid, die bestaat uit meer dan 150 juristen, fiscalisten, consultants en accountants, tenslotte, borgt een 
brede blik en continuïteit binnen het team. Indien nodig putten wij uit een pool specialisten en zijn wij bij wisseling, bijvoorbeeld 
vanwege professionele doorgroei, in staat snel meerdere geschikte kandidaten voor de opvolging aan u voor te leggen. Hierdoor
profiteert u naast continuïteit ook van almaar groeiende senioriteit van het hele controleteam dat tegelijkertijd jaarlijks wordt 
aangevuld met ‘nieuw bloed van onderaf’.

Wij zien uit naar een voortzetting van onze constructieve en plezierige samenwerking. 

Met vriendelijke groet,
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

drs. D.O. Meeuwissen RA
Audit partner

Inleiding en onze meerwaarde

INLEIDING EN MEERWAARDE CAPACITEIT EN KWALITEIT VAN HET PERSONEEL PROACTIEVE ADVISERING EN ONDERSTEUNING COMMUNICATIE EN COMMUNICATIELIJNEN



Capaciteit en kwaliteit van het personeel

Borging vast controleteam

Kennisoverdracht

Focus op uw organisatie

3

Continuïteit binnen het team zien wij tweeledig

1. Continuïteit van het controleteam
Continuïteit in bemensing speelt een belangrijke rol in onze visie op kwaliteit. Het voorkomt het stellen van dubbele vragen en resulteert in een efficiëntere en 
effectievere controle. Zelfs in geval van professionele doorgroei is het onze ambitie dat wij de samenstelling van het team niet wijzigen. Indien nodig putten we 
uit een pool van ongeveer 150 professionals en specialisten van de Branchegroep Overheid. Hierdoor ben ik bij een wisseling in staat snel meerdere geschikte 
kandidaten voor de opvolging aan u voor te leggen. Naast continuïteit biedt dit ook almaar groeiende senioriteit van het hele controleteam, uiteraard jaarlijks 
aangevuld met ‘nieuw bloed van onderaf’. Net als bij uw organisatie staat de ontwikkeling van medewerkers ook bij ons centraal.

2.  Borging kennis en kwaliteit
Ons bedrijfsbeleid kenmerkt zich door een relatief laag verloop en stabiele teams. Door de wijze waarop wij met onze medewerkers omgaan (coaching, training, 
werkomgeving, uitdagende opdrachten, eigen keuze voor focus, meebouwen aan een groeiende organisatie e.d.) is de medewerkerstevredenheid hoog. Als 
verantwoordelijke heb ik volop aandacht voor een gezond en aantrekkelijk arbeidsklimaat. Naast aandacht voor professionele ontwikkeling en coaching en 
begeleiding vind ik een goede balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door faciliteren én stimuleren van thuiswerken en parttime werken) erg belangrijk. Het 
feit dat wij de afgelopen jaren diverse malen zijn uitgeroepen tot een van de meest aantrekkelijke werkgevers voor ‘fiscaal en accountancy’ geeft aan dat de 
genoemde inspanningen bijdragen aan het binden en boeien van onze beste medewerkers.
• Teambijeenkomsten (elk kwartaal)

U mag van mij en mijn team verwachten dat we niet alleen over algemene sectorkennis beschikken maar ook over de specifieke situatie of organisatie 
van Baanbrekers en Ruelong. Door de vele gesprekken die Neil, Salah en ik op verschillende niveaus binnen Baanbrekers voeren verkrijgen wij veel 
informatie over de organisatie en de thema’s die spelen, zoals de nieuwe wet inburgering en de transformatie van productiebedrijf naar 
mensontwikkelbedrijf. Deze informatie delen wij eens per kwartaal met alle leden van het controleteam. Onze assistenten en specialisten zijn daardoor 
altijd en doorlopend goed geïnformeerd over wat er bij u speelt.

• Elektronisch dossier - APT
Mocht zich onverhoopt een wijziging in de teambezetting voordoen, bijvoorbeeld door professionele doorgroei, dan is ons kennismanagement erop 
gericht dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Zo leggen we al onze organisatie- en controlekennis uitgebreid maar efficiënt vast in ons 
elektronisch dossier genaamd APT. Dit borgt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst een optimale kennisoverdracht bij een eventueel 
vertrek en voorkomt het ‘weglekken’ van kennis.

Branchegroep Overheid en kennis van de SW/PW branche
Het controleteam is erg ervaren met de controle en advisering in de publieke sector, specifiek SW/PW bedrijven. Daarnaast zijn er indien nodig ook specialisten 
op het gebied van IT, belastingadvies en aanbestedingsrecht direct beschikbaar. Casusafhankelijk zetten wij in overleg met uw Manager Bedrijfsvoering en 
Control onze specialisten in.

Neil, Salah en ik zijn actief lid van de Branchegroep Overheid binnen BDO. De Branchegroep Overheid draagt bij aan het delen van kennis. Deze multidisciplinaire 
branchegroep, die bestaat uit ruim 150 accountants, juristen, fiscalisten en consultants, signaleert niet alleen ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, 
bijvoorbeeld op het gebied van wijzigende fiscale regelgeving met betrekking tot de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, wijzigingen in het BBV of 
nieuwe notities BBV, de invoering en invulling van nieuwe wetten, de ontvlechting van organisatieonderdelen en de inrichting van samenwerkingsverbanden, 
maar borgt ook continuïteit. Dit stelt ons in staat nieuwe ontwikkelingen snel bij u te komen toelichten, zoals onlangs onze presentatie in het AB over de 
rechtmatigheidsverantwoording en frauderisicobeheersing.

INLEIDING EN MEERWAARDE CAPACITEIT EN KWALITEIT VAN HET PERSONEEL PROACTIEVE ADVISERING EN ONDERSTEUNING COMMUNICATIE EN COMMUNICATIELIJNEN



Capaciteit en kwaliteit van het personeel

Overzicht van 
personeelsleden

Opgave van ervaring en 
specialisaties

BDO controleteam 

Onze mensen maken het verschil
Onze ervaring is dat een multidisciplinair team leidt tot een kwalitatief hoogwaardige controle. Daarnaast speelt stabiliteit van het team een belangrijke rol 
in de dienstverlening. Hierin hebben we een gezamenlijk belang. Mijn beoogd controleteam is stabiel; we hebben allemaal bewust gekozen voor de 
publieke sector en overheden in het bijzonder. Neil en Salah werken al geruime tijd samen bij de controle van diverse grote, middelgrote en kleine lokale 
overheden waaronder Ergon, WSD en diverse gemeenten. We kennen elkaar dus goed waardoor de onderlinge communicatielijnen kort zijn. U profiteert 
van een daadkrachtig, op elkaar ingespeeld team.

Samenstelling van het controleteam
Wij hebben een compact en benaderbaar kernteam voor u samengesteld dat aansluit bij de wensen van Baanbrekers. Alle leden van het opdrachtteam 
beschikken over ervaring met SW/PW bedrijven, (lokale) overheden en bedrijven met diverse bedrijfsactiviteiten binnen één entiteit én, niet in de laatste 
plaats, zij hebben allemaal persoonlijke affiniteit met de publieke sector en SW-bedrijven in het bijzonder. Dus een intrinsieke motivatie om betrokken te 
zijn bij dergelijke controleopdrachten.

4
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Capaciteit en kwaliteit van het personeel

Aanvullende 
deskundigheid

5

Onze themaspecialisten
In beginsel vind ik dat ons controleteam de ervaring en expertise moet bevatten die nodig is om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en controle te 
leveren. Ons team wordt hier ook voor opgeleid. Toch zijn er situaties waarin een van de teamleden of ik een specialist bij een controle betrekt, bijvoorbeeld 
ten aanzien van complexe aanbestedingsvraagstukken.

Voor de IT-audit en WNT-controle maken wij ‘standaard’ gebruik van een specialist. Ik vind dat het voor de kwaliteit van de accountantscontrole van groot 
belang is om een multidisciplinaire aanpak te hanteren op die vlakken waar dit de kwaliteit borgt. In die gevallen zijn de relevante specialisten een 
geïntegreerd onderdeel van het controleteam. Dit resulteert in verschillende perspectieven binnen het controleteam en daarmee nieuwe inzichten die we met 
het bestuur en de organisatie kunnen delen. Bij het inzetten van specialisten onderken ik wel een risico namelijk dat de specialist het doel van de 
jaarrekeningcontrole uit het oog verliest en te ver gaat in de analyse c.q. controle.

BDO themaspecialisten - multidisciplinaire aanpak
Waar nodig zetten wij specialisten op een bepaald thema in. Hiermee borgen wij dat u profiteert van de juiste inzichten op het juiste moment. Mochten we 
specialisten inzetten op bijvoorbeeld WNT of complexe aanbestedingsvraagstukken dan houden Neil en Salah de regie en coördinatie voor wat betreft de uit 
te voeren werkzaamheden. De samenstelling, taak- en rolverdeling binnen het team is als volgt:

Jarno uit het kernteam is uw specialist op het gebied van EDP-audits, informatisering en automatisering.

Thema specialisten

Drs. Anton Revenboer
Partner Advisory

Anton is uw specialist 
Sociaal domein, 
leerwerkbedrijven, risico 
analyses en 
organisatorische 
vraagstukken

Mr. Jeroen Cremers
Partner belastingadvies

Jeroen is uw specialist in 
fiscaliteiten als VPB, BTW 
en LB. Hij
is vast onderdeel van het 
kernteam en is 
gespecialiseerd in
vennootschapsbelasting 
overheidslichamen, wet 
DBA.

Drs. Elke van Tiggelen
Senior Consultant

Elke is uw specialist op 
het gebied van soft 
controls,
risicomanagement en 
governance.

Drs. Marco Pot
Senior Consultant

Marco is uw specialist op 
het gebied van 
bedrijfsvoering

Drs. Wim Pfijffers
Senior consultant

Wim is uw specialist op 
het gebied van 
bedrijfsvergelijkingen en 
–waarderingen, treasury,  
financiering en asset
management.

Mr. Eveline Bakker
Senior Juriste

Eveline is gespecialiseerd 
in aanbestedingsrecht en
rechtmatigheid en helpt 
onze klanten en 
auditteams met
allerlei (juridische) 
vraagstukken. Tevens 
verzorgt ze workshops om 
haar
kennis te delen.
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Proactieve ondersteuning en advisering

Proactieve ondersteuning 
en advisering op basis van 
relevante actuele 
ontwikkelingen op het 
gebied van wet- en 
regelgeving

Sparringpartner met een sterke invulling van de natuurlijke adviesfunctie
Het algemeen bestuur is met een afvaardiging van de gemeente Waalwijk, Heusden en Loon op Zand onze primaire opdrachtgever. Mijn team en ik 
ondersteunen het algemeen bestuur in haar kaderstellende en controlerende rol. Met de toegenomen taken en verantwoordelijkheden in een zeer 
dynamische maatschappij en kritische burgers is ook de verantwoordelijkheid van een bestuurslid fors toegenomen. Stimuleren, aanzetten tot vernieuwing 
en direct, zowel gevraagd als ongevraagd, geven Neil, Salah en ik onze mening. Wij hebben als doel om het algemeen bestuur te voorzien van scherpe 
adviezen en te ontzorgen waar mogelijk!

Dit doen we concreet door:
 Actief te participeren in bestuursvergaderingen. Ik vind het extra belangrijk om het algemeen bestuur als onafhankelijke betrouwbare adviseur te 

ondersteunen in haar kaderstellende en toezichthoudende rol. Dit start wat mij betreft met het actief participeren in bestuursvergaderingen door het 
aandragen van agendapunten (bijvoorbeeld frauderisico’s) en ook te participeren op andere onderwerpen dan de uitkomsten van de 
jaarrekeningcontrole. Zo vervullen we ook een kritische rol als het gaat om financiële kaderstelling, frauderisico’s en risicomanagement.

 Het jaarlijks organiseren van een informatieavond om alle informatie die op u afkomt  beter te begrijpen zoals informatiebeveiliging, de 
rechtmatigheidsverantwoording of doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus. De onderwerpen bepaal ik graag in overleg met uw algemeen 
directeur en voorzitter van het algemeen bestuur, zodat deze zo goed mogelijk aansluiten bij uw behoeften.

 Specifieke aandachtspunten van het algemeen bestuur mee te nemen in onze controle. Om een nadere invulling te geven aan de opdrachtgeversrol zal 
het algemeen bestuur ons jaarlijks een aantal speerpunten meegeven voor de controle. Ter ondersteuning dragen wij in ons auditplan eveneens een 
aantal speerpunten en aandachtspunten aan. In het rapport van bevindingen (managementletter) schenken wij specifiek aandacht aan deze 
speerpunten naast onze bevindingen uit de controle van de jaarcijfers. Wij schenken volop aandacht aan de mate van realisatie van de begroting, 
relevante cijferanalyses ten opzichte van voorgaande perioden, het weerstandsvermogen, financiering en de inrichting c.q. de voorspelbaarheid van de 
begroting.

 Desgewenst ben ik, of Neil, bij de behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur aanwezig om eventuele nagekomen vragen te 
beantwoorden.

Meerwaarde accountantsdiensten
Daarnaast bieden wij u op onderstaande thema’s diensten aan. Hierdoor komt de meerwaarde van onze accountantsdiensten nog meer tot uitdrukking.

6

ONTWIKKELING / THEMA WIE BIEDEN U: RESULTAAT

Slimmer, beter en toekomstgericht werken Quick scan data-management. Grip op data en een betere data-beheersing met 
een belangrijke stap richting data-gericht sturen.

Optimalisatie orderportefeuille in relatie 
tot de in-, door- en uitstroom

Wij bieden u de mogelijkheid om via het BDO netwerk 
(MKB, familiebedrijven in de regio) in contact te 
komen met mogelijk nieuwe opdrachtgevers.

Verbreden orderportefeuille en netwerk 
potentiële opdrachtgevers.

Uitvoering geven aan de nieuwe wet 
inburgering - statushouders

Quick scan procesoptimalisatie en adviseren over 
mentorprojecten.

Effectieve processen, betere keten-
samenwerking.  Betere in-, door- en uitstroom 
van statushouders.
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Proactieve ondersteuning en advisering

Proactieve ondersteuning 
en advisering op basis van 
relevante actuele 
ontwikkelingen op het 
gebied van wet- en 
regelgeving

Invulling natuurlijke adviesfunctie
De contacten met de leden van het bestuur en de directie zijn voor mij heel waardevol. In het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur licht ik graag ons 
auditplan en het verslag van bevindingen persoonlijk toe. Neil en Salah zijn daar ook bij aanwezig om eventuele detailvragen van de bestuursleden te 
beantwoorden. Ook spar ik graag over actualiteiten en haal ik bij het bestuur de post op: ‘waar ligt u als bestuurslid wakker van?’ en ‘welke accenten in de 
controle wilt u aanbrengen?’. Buiten deze vergaderingen om onderhoud ik regelmatig contact met de algemeen directeur om de voor Baanbrekers 
relevante onderwerpen te bespreken.

Het besturen van een bedrijf als Baanbrekers is door de vele maatschappelijke, wettelijke en politieke ontwikkelingen een complexe maar boeiende 
aangelegenheid. Op elk moment denken we mee over relevante zaken die vanuit de jaarrekening(controle) invloed hebben op uw organisatie en externe 
ontwikkelingen. Gedurende het controlejaar zijn er de gebruikelijke communicatiemomenten waarbij we onze rapportages bespreken. Mijn ervaring is 
echter dat de echte toegevoegde waarde zit in de persoonlijke contacten tussendoor op meerdere niveaus binnen Baanbrekers. Wij zoeken dit contact 
bewust op. Zo plannen Neil en Salah zes-wekelijkse overleggen met de organisatie om de actualiteiten en eventuele bijzonderheden door te nemen. 
Corona heeft ons geleerd dat dit met de moderne communicatiemiddelen ook heel efficiënt kan.

Streven naar continue verbetering via kennisdeling
Wij informeren o.a. het bestuur, de directie en de organisatie op de volgende wijzen:
 Informatie via mail: u ontvangt regelmatig een mail met daarin een overzicht van alle relevante nieuwsberichten;
 Informatie via workshops: regelmatig organiseren we een bijeenkomst voor bestuursleden. In een avondvullend programma behandelen wij, zoals 

recentelijk, onderwerpen zoals de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording en frauderisicobeheersing “the tone at the top”. Uiteraard kunt u 
zelf ook onderwerpen aandragen;

 Informatie via actualiteitenbijeenkomsten of actualiteitendagen, bijvoorbeeld rondom de rechtmatigheidsverantwoording, fiscale procesbeheersing en 
het BBV. Onze actualiteitenbijeenkomsten vinden altijd plaats in het voorjaar (februari en maart) en in het najaar (oktober en november). Met deze 
bijeenkomsten bieden wij (concern)controllers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne controle, planning & control of die (een deel 
van) deze interne controle uitvoeren, verdieping binnen het vakgebied;

 Ad hoc informatie in geval van actualiteiten; in het geval er zich ontwikkelingen voordoen die direct aandacht nodig hebben, dan neemt Salah of Neil 
direct telefonisch contact op de organisatie. Is het relevant voor het bestuur dan neemt Dennis contact op met de algemeen directeur en de 
portefeuillehouder in het dagelijks bestuur. Door onze uitgebreide ervaring en brede klantenpakket binnen de lokale overheid weten wij welke 
onderwerpen bij SW/PW-bedrijven spelen en vertalen wij onze ervaringen naar adviezen voor Baanbrekers;

 Informatie via rapportages. In onze managementletter en ons rapport van bevindingen informeren wij de directie en het bestuur over onder andere 
actualiteiten op het gebied wet- en regelgeving en ontwikkelingen en aandachtspunten in de IT-omgeving, zoals cybersecurity;

 Informatie via checklisten. Jaarlijks stelt Salah onze BBV-checklist ter beschikking. Hiermee is de organisatie direct bij met de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van het BBV.
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8Communicatie- en communicatielijnen

Een open relatie tussen BDO en de medewerkers van Baanbrekers
Ten aanzien van de inhoudelijke samenwerking hanteren wij de volgende uitgangspunten:
 De taken en doelen zijn voor iedereen helder. En daar is draagvlak voor bij het bestuur en de organisatie.
 Iedereen pakt zijn opgaven doortastend op. Gewenste resultaten worden in voldoende mate gerealiseerd en bewaakt. Om vinger aan de pols te houden 

bespreken we de voortgang periodiek met de Manager Bedrijfsvoering en Control en de Adviseur Planning & Control.
 We (er)kennen elkaars behoeften, motieven en kwaliteiten, – en de verschillen daartussen -, en benutten deze gezamenlijk actief en constructief. Salah 

en Neil zoeken nadrukkelijk de afstemming met de diverse medewerkers.
 Neil, Salah en ik kijken ook voorbij de gevraagde taken. We doen en denken actief mee met het bredere organisatiebelang. Wij denken dan aan de 

ontwikkelingen omtrent de rechtmatigheidsverantwoording, wijzigingen in het BBV, de ontwikkeling van jullie Interne Controle functie, belangrijke 
thema’s als verhuizing/nieuwbouw en de financiering hieromtrent, landelijke ontwikkelingen rondom de P-wet, de nieuwe koers (omzet omlaag, welzijn 
omhoog en door- en uitstroom omhoog), vernieuwen en actualiseren werkprocessen, verduurzamen en vernieuwen wagen en machinepark etc.

 Ik houd aandacht voor duidelijkheid van onze communicatie. We moeten elkaar kunnen blijven verstaan.

De samenwerking beter, hechter en efficiënter te maken welke resulteert in voordelen voor beide partijen
Gedurende het jaar neemt de controle circa 900 uur in beslag. De planning, doorlooptijd en werkzaamheden over de seizoenen (waarbij de data genoemd in 
de leidraad altijd prevaleren) zijn op de volgende pagina schematisch weergegeven. Uiteraard proberen we het tijdsbeslag op de organisatie zoveel mogelijk 
te beperken. Samen investeren aan de voorkant helpt hierbij.

Het grootste deel van de werkzaamheden voeren Neil, Salah en de rest van het team bij u op locatie uit. Het voordeel hiervan is dat onze communicatielijnen 
kort zijn; hierdoor anticiperen wij beter en sneller op uw behoeften en op eventuele complexe vraagstukken. De formele contactmomenten hebben wij in 
onderstaand schema opgenomen. Uiteraard spreken we elkaar veelvuldig ad hoc over actualiteiten of bijzondere issues en zijn wij altijd bereid vragen vanuit 
de organisatie te beantwoorden.

Management letter en accountantsverslag
Voor het dagelijks bestuur en de directie stellen wij een management letter op met gedetailleerde bevindingen en concrete aanbevelingen. Het algemeen 
bestuur ontvangt van ons een auditplan en een verslag van bevindingen. In onze verslagen rapporteren we u ook altijd over de speerpunten die het bestuur 
ons voor de controle heeft meegegeven. Wij zijn ons bewust van de hoeveelheid aan documenten die een bestuurslid krijgt en waarvan geacht wordt kennis 
te nemen. 

Onze rapportages kenmerken zich door onderstaande vijf uitgangspunten:
1. Focus op inhoud en niet op vormgeving.
2. Kort en bondig zonder wollig taalgebruik.
3. Overzichtelijk dashboard met een concrete samenvatting zodat u snel tot de kern kunt komen.
4. Positief kritische bevindingen met heldere en praktisch uitvoerbare adviezen gericht  op uw ambitie en groeipotentieel.
5. Juiste balans tussen organisatorisch wenselijk en vanuit financieel beheer wenselijk.

Communicatie- en 
communicatielijnen 
tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever

Rapportages
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Communicatie- en communicatielijnen

Uw uitdagingen
Onze bijdrage

Communicatie – kritische succesfactor
Duidelijke en tijdige communicatie is de kern van een goede samenwerking. Ons voorstel is onderstaand weergegeven. Uiteraard komen wij onze afspraken na en halen we onze 
gezamenlijke deadlines, zoals u van ons gewend bent.

INDICATIEVE TIJDSPLANNING VAN DE CONTROLE JULI AUG - SEPT SEPT OKT-NOV DEC-JAN FEB MRT APR MEI-JUN

Kick-off sessie planning & opdrachtbevestiging met manager bedrijfsvoering en 
control en de adviseur planning & control

Bespreking concept risico inventarisatie & dienstverleningsplan met manager 
bedrijfsvoering en control en de adviseur planning & control

Toelichting risico inventarisatie & dienstverleningsplan in directie, bestuur

Interim-controle

Bespreken uitkomsten interim-controle en concept management letter met 
directeur, manager bedrijfsvoering en control en de adviseur planning & control

Bespreken management letter met DB

Pre-balanscontrole en controle complexe posten

Jaarrekeningcontrole 

Bespreken (concept) rapport van bevindingen met directie, manager 
bedrijfsvoering en control en de adviseur planning & control

Bespreken rapport van bevindingen in AB

Evaluatie controle en vooruitblik nieuwe controlejaar met directie, manager 
bedrijfsvoering en control en de adviseur planning & control
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bdo.nl



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  Openbaar 

 

 

 

 1 van 2 

Voorstel inzake 
 

Controleverordening Baanbrekers 

Steller N. Burg 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt 

Datum algemeen 
bestuur  

30 mei 2022 

Beslispunten 
 

Vaststellen van de gewijzigde controleverordening, en deze laten ingaan per 30 
mei 2022 onder intrekking van de verordening van 27 mei 2019, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag van 
het jaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt. 

Financiële 
gevolgen 

Geen 

Formatie 
gevolgen 

Geen 

Gevolgen MT-
systemen 

geen 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 
 

div. data E. van Agt, N. 
Burg 

Werkgroep aanbesteding 
accountantsdiensten  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

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

N.V.T.  

Besluit van AB 
(vul in wat van toepassing is) 

30 mei 2022 
 

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

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling 
door AB 

N. Burg en D. Beerman  

Website/intranet Na vaststelling 
door AB 

R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief Na vaststelling 
door AB 

E. Assmann 

Anders publiceren N. Burg en D. Beerman 



> VOORSTEL BESTUUR 
  
  Openbaar 

 

 

 

 2 van 2 

 

Nadere informatie: 
Aanleiding 
Voor de boekjaren 2022 en verder is de accountantscontrole opnieuw (Europees) aanbesteed. 
Hiervoor is een werkgroep “Aanbesteding accountantsdiensten” samengesteld. De werkgroep 
bestaat uit leden van het algemeen bestuur, aangevuld met medewerkers van Baanbrekers. De 
werkgroep heeft o.a. voorgesteld de accountantsdienst aan te besteden voor een periode van 4 jaar, 
met de mogelijkheid tot 2x 2 jaar verlenging. In het verleden was dit 1 x 2 jaar. Uit praktisch oogpunt 
heeft de werkgroep besloten dit op te rekken met 2 jaar.  
 
Aanpassing controleverordening 
De controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet is door het algemeen bestuur 
vastgesteld op 27 mei 2019. In artikel 2 lid 4 van de verordening is bepaald dat het algemeen bestuur 
de opdracht aan de accountant kan verlengen met maximaal twee jaar.  
 
Als het algemeen bestuur instemt met de opdrachtverlening dan zal de controleverordening moeten 
worden aangepast.  
 
Dit betekent dat artikel 2 lid 4 wordt gewijzigd in:  
 
Het algemeen bestuur kan de opdracht aan de accountant verlengen met maximaal 2 x twee jaar. 
 
Verder zijn er wat kleine foutjes uit de verordening gehaald.  
 
Advies 
Het advies is om bijgaande controleverordening Baanbrekers vast te stellen.  

 
 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n) Concept controleverordening Baanbrekers 

 
 
 
 
 



 

 
 

Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet  

 

 
 
 

Controleverordening Baanbrekers  
ex artikel 213 Gemeentewet 

 
 
 
  



 

 
 

Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet  

 

 
Het algemeen bestuur van Baanbrekers, gevestigd te Waalwijk; 
 

gelet op 

• artikel 213 van de Gemeentewet;  

• de Gemeenschappelijke regeling Baanbrekers; 

• het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 20 mei 2022; 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de Controle Verordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet.  
 
ALGEMEEN 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Accountant: een door het algemeen bestuur benoemde registeraccountant of accountant-ad-

ministratieconsulent die staat ingeschreven in het accountantsregister als bedoeld in het eer-

ste lid van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep organisatie waarin voor de ac-

countantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in ar-

tikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening. 

b. Accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening 

uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van: 

• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

grootte en samenstelling van het vermogen; 

• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 

• het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarreke-

ning met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels zoals is 

bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 

• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de 

vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld 

op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

c. Controleverklaring: de verklaring omvat een oordeel over: 

• de getrouwheid van de baten en lasten over het boekjaar en de activa en passiva per 

balansdatum; 

• de rechtmatige totstandkoming van enerzijds de baten en lasten en anderzijds de ba-

lansmutaties; 

d. Deelverantwoording: een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslag-

legging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid waarvan de 

verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening; 



 

 
 

Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet  

 

e. Goedkeuringstolerantie: een goedkeuringstolerantie is een tolerantie voor fouten in de jaar-

rekening of onzekerheden in de controle in de vorm van een percentage van de totale lasten 

van Baanbrekers (de omvangsbasis). De goedkeuringstoleranties wordt door de accountant 

gehanteerd bij de af te geven controleverklaring; 

f. Baanbrekers: de dienst uitvoeringsorganisatie opgericht per 1 januari 2013 en vanaf die da-

tum voor de aangesloten gemeenten actief op het terrein van werk en inkomen. 
 

TITEL 1 DE OPDRACHT AAN DE ACCOUNTANT 
 

ARTIKEL 2. OPDRACHTVERLENING ACCOUNTANTSCONTROLE 

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen 
accountant.  

2. De directie bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountants-
controle voor. 

3. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. De be-
noemde accountant is belast met de accountantscontrole van de jaarrekening van Baanbre-
kers. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het pro-
gramma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountants-
controle opgenomen de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarre-
kening. 

4. Het algemeen bestuur kan de opdracht aan de accountant verlengen met maximaal 2 x twee 
jaar. 

5. De opdracht wordt jaarlijks bevestigd en het algemeen bestuur stelt hiervoor een controle-
protocol met het geldende normenkader op. 

6. Het algemeen bestuur kan in het programma van eisen opnemen, dat het algemeen bestuur 
jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant vaststelt de 
posten van de jaarrekening, de posten van de deelverantwoordingen, de producten en de or-
ganisatieonderdelen van de dienst, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht 
dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren. 

ARTIKEL 3. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR DAGELIJKS BESTUUR  

1. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform 
de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor 
controle. 

2. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende 
verordeningen, nota’s, dagelijks bestuur besluiten, deelverantwoordingen, administraties, 
plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed 
toegankelijk zijn. 

3. Bij de jaarrekening bevestigt de directie schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende 
informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt. 

4. Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsver-
klaring en het verslag van bevindingen uiterlijk twee weken voordat het algemeen bestuur 
deze vaststelt. In overleg met de voorzitter van het algemeen bestuur kan van deze termijn 
worden afgeweken. 
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5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarre-
kening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de 
jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en 
de accountant gemeld. 

ARTIKEL 4. INRICHTING ACCOUNTANTSCONTROLE 

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de ac-

countantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende 

werkzaamheden. 

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te 

voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande ken-

nisgeving uitvoeren. 

3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (af-

stemmings-)overleg plaats tussen de accountant en de manager Bedrijfsvoering & Control van 

Baanbrekers. Indien gewenst vindt er ook afstemming plaats met de directeur en overige van 

belang zijnde functionarissen van Baanbrekers.  

ARTIKEL 5. TOEGANG TOT INFORMATIE 

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en 

het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, 

waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt 

er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbe-

lemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informa-

tiedragers van de dienst. 

2. De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke inlichtingen en 

verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. 

Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de betreffende werknemers hieraan hun mede-

werking verlenen. 

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van Baanbrekers zijn 

gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en 

volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balans-

mutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte infor-

matie. 

ARTIKEL 6. OVERIGE CONTROLES EN OPDRACHTEN 

1. Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht ge-

ven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, 

de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant 

daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur 

vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten. 

De accountant stelt een afzonderlijke rapportage op van deze specifieke werkzaamheden.  

2. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de speci-

fieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks be-

stuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de 
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opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accoun-

tant, indien dit in het belang van de dienst is. 

3. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, 

ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. 

Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het da-

gelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het al-

gemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de dienst is. 

ARTIKEL 7. RAPPORTAGE 

 

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven 

van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen be-

stuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur en de directie. 

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant 

over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van 

bestuurlijk belang aan de directeur en de controller. 

3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het al-

gemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijk-

heid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren. 

4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door het alge-

meen bestuur het verslag van bevindingen in de vergadering van het dagelijks bestuur.  
 

ARTIKEL 8. INTREKKEN VAN DE OUDE VERORDENING EN OVERGANGSRECHT 

De Controleverordening Baanbrekers ex artikel 213 Gemeentewet, zoals deze is vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2019, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toe-

passing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotings-

jaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.  

ARTIKEL 9. CITEERTITEL EN INWERKINGTREDING 
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Controle verordening Baanbrekers ex artikel 213 
Gemeentewet’ en treedt na bekendmaking direct in werking, met dien verstande dat zij van toe-
passing is op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2022 en komende 
jaren. 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 30 mei 2022. 
 
 
Het algemeen bestuur voornoemd, 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
A. van Oudheudsen     R. Bakker 
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Voorstel inzake Definitieve jaarstukken Baanbrekers 2021 

Steller N. Burg, adviseur planning & control 

Verantwoordelijk 
manager 

E. van Agt, manager bedrijfsvoering & control 

Datum bestuur  Algemeen bestuur 30 mei 2022 

Beslispunten 
 

1.  Kennisnemen van het rapport van bevindingen van de accountant; 
2. Instemmen met de resultaatbestemming, zijnde het tekort ad € 555.022 

ten laste van de algemene reserve brengen;  
3. De jaarrekening 2021 van Baanbrekers vaststellen. 

Financiële 
gevolgen 

De deelnemersbijdragen blijven ongewijzigd. De algemene reserve neemt af 
met het jaarrekeningresultaat 2021. De aanvulling van de algemene reserve is 
opgenomen in de begroting 2023. 

Formatie 
gevolgen 

- 

Gevolgen MT-
systemen 

- 

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

functionaris(sen)/overlegorgaan/advies 

Externe 
functionarissen/ 
overlegorgaan 

20 mei 2022 E. van Agt, M. 
v.d. Ven, N. 
Burg 

Aangeboden aan SET financieel. Geen 
onderwerp van bespreking geweest.  

Besluitvorming: 
 Datum Advies/besluit 

Advies/Instemming OR/GO/ 
Participatieraad  

30 mei 2022 Ter informatie naar de OR 

Besluit van AB 
 

30 mei 2022 
 

Vaststellen van de jaarstukken 
Baanbrekers 2021. 
 
 
ondertekening: 
 
 
A. van Oudheusden                R. Bakker 
Secretaris                                 Voorzitter 

Communicatie/archivering: 
 Datum Actor/bijzonderheden 

Publicatie verplicht Na vaststelling 
door AB 

C. Kleijssen 

Website/intranet Na vaststelling 
door AB  

R. de Jong 

Handboek Baanbrekers N.V.T.  

Opname in het archief Na vaststelling 
door AB 

E. Assmann 
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Nadere informatie: 
 
Aanleiding 
In de vergadering van 25 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening 2021 
vastgesteld. Daarna is de voorlopige jaarrekening aan het algemeen bestuur aangeboden en ter 
informatie verzonden naar de deelnemende gemeenten. Inmiddels is de accountantscontrole 
afgerond, en heeft onze accountant het rapport van bevindingen en de goedkeurende verklaring 
afgegeven bij de jaarrekening.  
Conform de WGR en GR uitvoeringsorganisatie Baanbrekers worden de jaarstukken 2021 nu voor 
definitieve vaststelling aan het algemeen bestuur aangeboden.  
 
Jaarrekeningresultaat 2021 
De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 555.022. Dit resultaat is ongewijzigd ten 
opzichte van de voorlopige jaarrekening.  
 
Resultaatbestemming en afrekening met de gemeenten 
Het nadelig resultaat ad € 555.022 wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Het resultaat 
is iets gunstiger dan bij de tweede bestuursrapportage werd geraamd. Toen werd een tekort 
geprognotiseerd van € 709.000. Omdat het tekort wordt verrekend met de algemene reserve 
betekent dit dat de deelnemers over 2021 geen aanvullende bijdragen hoeven te betalen.  
 
Aanvullen algemene reserve 
Met de voorgestelde resultaatbestemming zal de algemene reserve in 2022 afgerond € 645.000 
bedragen. In de begroting 2023 is een storting in de algemene reserve van € 555.000 opgenomen, 
zodat deze weer op het niveau van € 1.200.000 komt. 
 
Accountantscontrole 
De accountantscontrole heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én 
rechtmatigheid. Voor de opmerkingen van de accountant wordt verwezen naar het bijgevoegde 
accountantsverslag 2021. In het rapport staan ook aandachtspunten voor 2022.  
Deze aandachtspunten worden door de manager bedrijfsvoering besproken met de betreffende 
teamleiders. Aan het MT zullen de te treffen verbetermaatregelen worden voorgelegd.  
 
Controleverschillen en rechtmatigheid 
De accountant heeft geen controleverschillen geconstateerd. Op het vlak van rechtmatigheid (inkoop 
en aanbesteding) zijn drie fouten geconstateerd, allen uit voorgaande jaren, die nog doorwerken in 
2021.  
 
Vervolgtraject 
Na vaststelling van de jaarrekening 2021 door het algemeen bestuur dient deze ter kennisneming aan 
de deelnemende gemeenten te worden voor gestuurd, en vóór 15 juli 2022 aan de Provincie te 
worden aangeboden. 
 

Implementatie en 
communicatie 

- 

Bijlage(n) Jaarstukken Baanbrekers 2021  
Concept accountantsverslag 2021 (definitieve versie wordt nagezonden) 
 
Wordt nagezonden: accountantsverklaring 2021 Baanbrekers 
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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 
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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
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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



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  16 

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 
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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



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  47 

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
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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
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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.  
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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 119.338   

Beloningen betaalbaar op termijn 18.149   

Subtotaal   137.487   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
209.000   

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.   

Bezoldiging   137.487   

    

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   

Functiegegevens algemeen directeur   

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/06 – 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0   

Dienstbetrekking? ja   

    

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 68.621   

Beloningen betaalbaar op termijn 11.844   

Subtotaal 80.465   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
117.525   

Bezoldiging 80.465   

 
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 

Groos, J. van Plv lid algemeen bestuur 

Odabasi, D. Plv 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)



 
 
 
 

JAARSTUKKEN BAANBREKERS 2021  81 

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



ACCOUNTANTSVERSLAG 2021

- CONCEPT - 20 mei 2022

Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers



Geachte leden van het algemeen bestuur,

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
(hierna te noemen ‘Baanbrekers’) gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 29 
september 2021, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2021. 

Wij hebben bij de jaarrekening 2021 van Baanbrekers een goedkeurende controleverklaring afgegeven met 
betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid. De jaarrekening van Baanbrekers geeft een getrouw 
beeld van de financiële positie en geeft de baten, de lasten en de balansmutaties rechtmatig weer. In dit 
verslag hebben we de belangrijkste bevindingen en conclusies naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 
opgenomen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij o.a. afgestemd met de algemeen directeur en de manager 
Bedrijfsvoering & Control. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het dagelijks bestuur.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze 
willen wij alle betrokken medewerkers van Baanbrekers bedanken voor de constructieve en plezierige 
samenwerking tijdens de controle, zeker aangezien de controle deels op afstand heeft moeten 
plaatsvinden, wat het niet eenvoudiger maakt.

Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om een nadere 
toelichting op de inhoud te geven.

Met vriendelijke groet,

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze,

drs. D.O. Meeuwissen RA
Partner en extern accountant Baanbrekers

Aan:

Gemeenschappelijke Regeling 
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers
T.a.v. het algemeen bestuur
Postbus 15
5140 AA  WAALWIJK

Tilburg, 20 mei 2022

Kenmerk: Sai/NvE/Dme/
Behandeld door: drs. N. van Engelen RA

Aanbiedingsbrief

Ter informatie
De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudsopgave 
interactief. Aan de hand van de navigatiebalk onderaan de 
pagina en/of de menustructuur bovenaan de pagina kan door 
het document genavigeerd worden.

VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA

INHOUDSOPGAVE DASHBOARD
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1.1 Dashboard accountantscontrole

1. Dashboard



 Wij verstrekken bij de jaarrekening een goedkeurende  
controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid. 

 De gehanteerde materialiteit voor fouten en 
onzekerheden bedraagt € 568.000 respectievelijk € 
1.704.000.

 Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en 
bevat geen materiële onjuistheden.

 De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en
het BBV wordt nageleefd.

 De Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 
(WNT) is nageleefd.

 Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de SiSa-
bijlage.

Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie willen we de volgende 
aandachtspunten voor het komende jaar benoemen:

 Rechtmatigheidsverantwoording / interne beheersing / 
verbijzonderde interne controle: Mede in relatie tot de 
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het 
dagelijks bestuur adviseren wij om vervolgstappen te 
blijven ondernemen ter voorbereiding op de invoering en 
implementatie in de interne beheersing en organisatie.  

 IT-beheersing: Voldoende aandacht besteden aan de 
bevindingen omtrent logische toegangsbeveiliging 
(autorisatiebeheer/identificatiebeheer en superusers).

 Frauderisicobeheersing: Als bestuur dient u te zorgen voor 
een adequaat systeem van inschatting van fraude- en 
corruptierisico’s, en ook interne beheersingsmaatregelen 
die deze risico’s mitigeren. Wij adviseren om periodiek de 
effectieve werking van deze beheersingsmaatregelen vast 
te stellen en te evalueren. 

 Er is geen sprake van onrechtmatige begrotings-
overschrijdingen die meetellen in het accountantsoordeel.

 Omtrent de naleving van de Europese aanbestedings-
richtlijnen hebben wij in totaliteit rechtmatigheidsfouten 
geconstateerd van circa € 203.000 (2020: € 284.000). Dit 
betreft fouten uit eerdere jaren en werken door in 2021.

 Inmiddels is door de oorlog in Oekraïne sprake van een 
nieuwe crisis. Hoe ingrijpend de economische effecten 
van deze crisis zullen zijn, is op dit moment nog moeilijk 
te overzien. Rekening moet worden gehouden met 
(verder) stijgende prijzen, die zich mogelijk zullen 
vertalen in hogere energiekosten en hogere kosten met 
betrekking tot het project herhuisvesting. Daarnaast heeft 
de crisis mogelijk ook effect op de uitkeringen inzake de 
toelage energiearmoede. 

 Daarnaast is er sprake van een negatieve ontwikkeling 
zichtbaar ten aanzien van de bijgestelde BUIG budgetten.

 Samenvattend hebben wij geconstateerd dat de AO/IB bij 
uw organisatie op orde is met enkele aandachtspunten 
zoals benoemd in onze managementletter 2021 als 
onderdeel van de interim-controle.

 Verbeteringen zijn met name te behalen op het gebied 
van het zichtbaar maken van de uitgevoerde 
beheersmaatregelen. Dit wil zeggen zichtbare 
(controle)handelingen die ten grondslag liggen aan de 
autorisaties in processen. Zodat achteraf toetsbaar is of 
controlemaatregelen zijn uitgevoerd en hoe deze zijn 
uitgevoerd.

 Net als afgelopen jaar hebben wij de jaarrekening 
voornamelijk gegevensgericht gecontroleerd (middels 
deelwaarnemingen, cijferbeoordelingen, steekproeven 
etc.).

(x €1.000) 2021 Begroting 
(na wijziging)  

Totaal lasten 56.751 56.381

Totaal baten 55.404 54.874

GEREALISEERD SALDO BATEN 
EN LASTEN - 1.348 - 1.507

Mutatie reserves 793 798

GEREALISEERD RESULTAAT - 555 -709
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DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

STREKKING CONTROLEVERKLARING BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN TOEKOMST

INTERNE BEHEERSING EN ONZE AANPAK AANDACHTSPUNTEN VOOR 2022 

RESULTAAT 2021

UW FINANCIËLE POSITIE

De realisatie ligt in lijn met de begroting na wijziging.

 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de 
middelen en mogelijkheden waarover de organisatie 
beschikt of kan beschikken (weerstandscapaciteit) om 
niet begrote kosten te dekken en alle risico’s af te dekken 
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. 

 De weerstandscapaciteit voor resultaatbestemming 
bedraagt volgens het jaarverslag € 1,2 miljoen (= 
algemene reserve, gemaximeerd op dit bedrag).

 In de paragraaf weerstandsvermogen zijn daarnaast de 
relevante risico’s benoemd die voortvloeien uit een risico-
inventarisatie die in totaal circa € 2,3 miljoen bedragen. 

 Volledigheidshalve melden we dat de gemeenteraden van 
de deelnemende gemeenten in het verleden hebben 
besloten dat een beroep wordt gedaan op de 
weerstandscapaciteit van de deelnemende gemeenten 
indien in enig jaar een tekort blijkt. Hiermee ligt er 
feitelijk geen risico bij de gemeenschappelijke regeling.
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2. Uitkomsten jaarrekeningcontrole



2.1 Corona /Oekraïne en impact op de jaarrekeningcontrole (1/3)

COVID-19-impact op 
boekjaar 2021

Het proces van de 
totstandkoming en 
controle van de 
jaarrekening is goed 
verlopen

De gevolgen van 
COVID-19 zijn nader 
toegelicht in de 
jaarstukken

Inleiding: COVID-19 en de jaarrekening 2021
Tijdens de controle hebben wij aandacht besteed aan de impact van de coronapandemie op Baanbrekers. Hieromtrent hebben wij overleg 
gevoerd met de organisatie. De coronacrisis heeft gevolgen (Tozo en TONK) voor de operationele activiteiten van Baanbrekers. Daarbij zijn 
de financiële gevolgen van de crisis beperkt. In de jaarrekening en de tussentijdse rapportages is door de organisatie gerapporteerd over 
deze impact voor Baanbrekers. Ook voor 2022 zal dit naar verwachting nog het geval zijn. 

In deze paragraaf informeren wij u over het proces van onze controle in relatie tot COVID-19 en onze specifieke bevindingen die impact 
hebben op onze controle, de verslaggeving en/of onze controleverklaring. Voor een analyse van het resultaat verwijzen wij naar de 
toelichtingen zoals opgenomen in het jaarverslag (hoofdstuk 2.1) / de jaarrekening (hoofdstuk 3.3.2 en 3.3.3) en naar paragraaf 3.1 van dit 
accountantsverslag.

De totstandkoming van de jaarrekening en het proces van de controle i.r.t. COVID-19
Zoals aangegeven in onze aanbiedingsbrief heeft zowel het samenstellen van de jaarrekening als onze controle wederom grotendeels
digitaal en op afstand plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit proces hebben wij de volgende opmerking:
 Ook al zijn we het digitale werken al meer dan twee jaar gewend, het blijft bijzonder mooi om te constateren dat het mogelijk is

geweest de jaarrekening tijdig op te stellen en grotendeels op afstand te controleren. De samenwerking was, ondanks alle COVID-19-
maatregelen, plezierig en constructief.

 Het proces heeft aan de zijde van Baanbrekers geen significante vertraging opgelopen. Wel hebben wij te maken gehad met ziekte 
gevallen als gevolg van COVID-19. Ondanks deze tegenvaller is het ons gelukt de vertraging te beperken.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid dit proces met u te evalueren.

Impact op verslaggeving
Het dagelijks bestuur maakt de inschatting dat er geen sprake is van een risico op de continuïteit van Baanbrekers. Het coronavirus heeft 
een beperkte financiële impact gehad op de jaarrekening 2021. Hiervoor verwijzen we naar de toelichting in de jaarstukken 2021:

Hoofdstuk 1.1 Voorwoord;
Hoofdstuk 2.1 Programmaverantwoording;
Hoofdstuk 2.2.5 Bedrijfsvoering;
Hoofdstuk 3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
Hoofdstuk 3.3.2 Toelichting op de balans;
Hoofdstuk 3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 

Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden hebben wij de aanvaardbaarheid en toereikendheid van deze toelichtingen beoordeeld.
Wij komen tot de conclusie dat de gevolgen van het coronavirus toereikend zijn toegelicht. 
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2.1 Corona /Oekraïne en impact op de jaarrekeningcontrole (2/3)

Oorlog in Oekraïne 

Voor een overzicht van 
de fouten en 
onzekerheden omtrent 
de Sisa-bijlage 
verwijzen wij naar 
bijlage B in dit rapport.

Oekraïne
Inmiddels is door de oorlog in Oekraïne sprake van een nieuwe crisis. Hoe ingrijpend de economische effecten van deze crisis zullen zijn, is
op dit moment nog moeilijk te overzien. Rekening moet worden gehouden met (verder) stijgende prijzen, die zich mogelijk zullen vertalen
in hogere energiekosten en hogere kosten met betrekking tot het project herhuisvesting. Daarnaast heeft de crisis mogelijk ook effect op
de uitkeringen inzake de toelage energiearmoede. De oorlog heeft ook weerslag op de digitale veiligheid in Nederland. Momenteel lijkt het
beeld stabiel maar het dreigingsbeeld kan abrupt veranderen. Verder is in dit verband van belang dat Baanbrekers geen directe zakelijke
relaties onderhoudt met bedrijven in Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland.

Tozo-regeling
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de steunmaatregelen van het kabinet om zelfstandige 
ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor 
bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. De regeling kent verschillende tranches met verschillende 
rechtmatigheidsvereisten:
Tozo 1: aanvragen tussen 1 maart 2020 tot 1 juni 2020
Tozo 2: aanvragen vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020
Tozo 3: aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021
Tozo 4: aanvragen vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021
Tozo 5: aanvragen vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021

Uw gemeenschappelijke regeling heeft in het kader van de Tozo-regeling een voorschot van het Rijk ontvangen van € 5,9 miljoen over 2021 
met betrekking tot de deelnemende gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Via de SiSa-bijlage bij de jaarrekening legt u 
verantwoording af aan het Rijk. De bestedingen in het kader van de Tozo-regeling over 2021 bedragen € 3,6 miljoen voor levensonderhoud 
en € 0,1 miljoen verstrekking in het kader van bedrijfskapitaal. Daarnaast bedragen de vergoedingen voor uitvoeringskosten circa € 0,4 
miljoen voor levensonderhoud en verstrekkingen bedrijfskapitaal. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd aan de hand van de 
aanwijzingen van het ministerie in de Nota Verwachtingen Accountantscontrole d.d. 31 januari 2022 en de nadere richtlijnen van de 
Sectorcommissie Decentrale Overheden van de NBA. Uit onze controle zijn geen fouten en onzekerheden gebleken. 

Wij hebben geen bevindingen omtrent de Tozo-regeling in de SiSa-bijlage. 

M&O-beleid Tozo (Misbruik & Oneigenlijk gebruik)
Baanbrekers heeft in opzet voldoende maatregelen genomen om het M&O-risico te mitigeren. Er is een geformaliseerd M&O-beleid 
aanwezig conform de rechtmatigheidsvoorschriften van VNG, Divosa en het Ministerie van SZW. Het M&O-beleid van Baanbrekers met 
betrekking tot Tozo is daarmee adequaat en toereikend. Baanbrekers heeft voor de Tozo-regeling de IB-signalen steekproefsgewijs 
gecontroleerd. Uit de steekproefsgewijze controle op de IB-signalen zijn geen fouten geconstateerd ten aanzien van de rechtmatigheid en 
de getrouwheid. Wij concluderen dat het M&O-beleid met betrekking tot Tozo in 2021 adequaat en toereikend is.
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2.1 Corona /Oekraïne en impact op de jaarrekeningcontrole (3/3)

Overige corona gerelateerde bevindingen
In onze controle hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de impact van het coronavirus op de jaarrekening 2021. Over de 
belangrijkste gevolgen voor uw interne beheersing hebben wij reeds in onze managementletter d.d. 3 december 2021 aan u gerapporteerd. 
Het is zaak alert te blijven op de ontwikkelingen en de afwikkeling van ontvangen rijksgelden. Ook de waardering van mogelijke 
verhoudingen met verbonden partijen verdienen hierbij extra aandacht. Wij adviseren u dit strak te monitoren en het bestuur te blijven 
informeren over eventuele bijstellingen van de (meerjaren)begroting.
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2.2 De jaarrekening is getrouw & rechtmatig

De jaarrekening
2021 is getrouw en 
rechtmatig

Wij hebben bij de jaarrekening 2021 van Baanbrekers een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid 
en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva per 31 december 2021 in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn tijdens onze controle geen resterende controleverschillen geconstateerd 
ten aanzien van getrouwheid. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 
goedkeuringstolerantie (568.000) rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de 
jaarrekening als geheel en hebben derhalve een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
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POST/OMSCHRIJVING VAN DE TOELICHTING FOUTEN ONZEKERHEDEN VERWIJZING

Rechtmatigheid

Aanbestedingsrechtmatigheid € 203.000 € 0 § 4.4

Totaal € 203.000 0

Materialiteit (1% voor fouten, 3% voor onzekerheden) € 568.000 € 1.704.000

Performance materialiteit (80% van de materialiteit) € 454.400



2.3 Aandachtspunten voor 2022

Dagelijks bestuur in 
overleg met algemeen 
bestuur

Een data gedreven 
organisatie en IT-
beheersing 

Frauderisicobeheersing 
– de effectieve werking 
periodiek evalueren

Inleiding
Naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2021 hebben wij een aantal bevindingen en aanbevelingen over het afgelopen
boekjaar weergegeven in hoofdstuk 4 van dit verslag. Daarnaast willen wij, vanuit onze natuurlijke adviesfunctie, de volgende
aandachtspunten voor het komende jaar benoemen. Deze zijn gebaseerd op enerzijds landelijke ontwikkelingen en wijzigingen in de 
wetgeving en anderzijds als follow-up op onze managementletter.

1. Rechtmatigheidsverantwoording / interne beheersing / verbijzonderde interne controle
De invoeringsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording is op dit moment nog niet zeker en wetsbehandeling is al een aantal keer
uitgesteld. Desalniettemin adviseren wij om vervolgstappen te blijven ondernemen ter voorbereiding op de invoering en implementatie in 
de interne beheersing en organisatie. Wij adviseren het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur tijdig met elkaar in gesprek te gaan c.q. 
in gesprek te blijven over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee over de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

2. IT-beheersing
Voldoende aandacht besteden aan de bevindingen omtrent logische toegangsbeveiliging (autorisatiebeheer/identificatiebeheer, 
wachtwoordbeleid en superusers). Baanbrekers heeft aangegeven in 2023 Navision te vervangen voor Dynamics 365. De organisatie heeft 
hiermee een verdere verbetering van de IT-beheersing voor ogen. Een hoge mate van volwassenheid van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking is een belangrijke randvoorwaarde om hier beter grip op te krijgen. Dit stelt u in staat om verder in control te komen, 
te innoveren en een data gedreven organisatie te worden. 

3. Frauderisicobeheersing
Als bestuur bent u primair verantwoordelijk voor het voorkomen en tijdig detecteren van fraude. De controlerend accountant heeft de 
verantwoordelijkheid om fraude te detecteren die van materieel belang is voor de financiële overzichten die de accountant controleert, 
zoals de jaarrekening. Daarom is een open relatie tussen het bestuur, het toezichthoudend orgaan en de accountant belangrijk. Als bestuur 
dient u te zorgen voor een adequaat systeem van inschatting van fraude- en corruptierisico’s, en ook interne beheersingsmaatregelen die 
deze risico’s mitigeren. Wij adviseren om periodiek de effectieve werking van deze beheersingsmaatregelen vast te stellen en te 
evalueren. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar hoofdstuk 4.1 van dit verslag.
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3.1 Resultaat 2021

Resultaat 2021
ten opzichte van de 
gewijzigde begroting 
bedraagt € 0,2 miljoen 
voordelig

Het resultaat van Baanbrekers over het jaar 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting bedraagt € 0,2 miljoen voordelig.
In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

De belangrijkste afwijkingen van de begroting na wijzigingen worden veroorzaakt door: 
 Lasten:

 Nadeel op deelprogramma 1 Re-integratie & Participatie van € 0,1 miljoen;
 Nadeel op overhead van € 0,2 miljoen.

 Baten:
 Voordeel van € 0,2 miljoen op deelprogramma 2 Leerwerkstructuur;
 Voordeel op deelprogramma 3 Inkomensondersteuning van € 0,3 miljoen.

De realisatie ligt in lijn met de begroting na wijziging. Een uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de toelichtingen zoals 
opgenomen in het jaarverslag (hoofdstuk 2.1) en de jaarrekening (hoofdstuk 3.3.2 en 3.3.3).
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) 2021 BEGROTING NA WIJZIGINGEN VERSCHIL

Totaal lasten 56.751 56.381 - 370

Totaal baten 55.404 54.874 530

GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN - 1.348 - 1.507 159

Mutaties in reserves 793 798 - 5

GEREALISEERD RESULTAAT - 555 - 709 154



NETTO SCHULDQUOTE 
((schulden -/- activa incl. fin. vaste activa) / baten)

3.2 Dashboard financiële positie per 31 december 2021

SOLVABILITEIT 
(eigen vermogen / totaal vermogen)

(GECORRIGEERDE) SCHULDQUOTE 
((schulden -/- activa excl. fin. vaste activa) / baten)

STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE 
(saldo structurele baten en lasten incl. mutatie reserves / totaal baten excl. mutatie reserves)
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RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

3.3 Ontwikkeling van de financiële positie van Baanbrekers

STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE
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3.4 Ons beeld van uw financiële positie

Kengetallen moeten
in relatie tot elkaar 
worden bezien

Signaleringswaarden 
GTK 2020 als 
referentiewaarden

Uw weerstands-
vermogen is volgens 
het GTK 2020 ‘ruim 
onvoldoende’ te 
noemen

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze
paragraaf) niet strijdig is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar 
worden bezien. Uit de combinatie van de kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de organisatie. Daarbij 
kan ook inzichtelijk worden gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met 
de inherente beperkingen hierbij, inzicht in (de ontwikkeling van) uw financiële positie.

Signaleringswaarden volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020)
Vanuit hun taak als financieel toezichthouder hebben de twaalf provincies een gemeenschappelijk financieel toezichtkader opgesteld dat 
vanaf begrotingsjaar 2021 geldt. In het GTK 2020 zijn signaleringswaarden opgenomen voor de financiële kengetallen zoals opgenomen in het 
jaarverslag van de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben deze signaleringswaarden als referentie gebruikt bij ons beeld van uw
financiële positie.

Weerstandsvermogen Baanbrekers is volgens GTK 2020 ‘ruim onvoldoende’
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken 
(weerstandscapaciteit) om niet begrote kosten te dekken en alle risico’s af te dekken waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. In de 
paragraaf weerstandsvermogen heeft het dagelijks bestuur een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De 
weerstandscapaciteit voor resultaatbestemming bedraagt volgens deze paragraaf, evenals ultimo 2020, € 1,2 miljoen (algemene reserve). 
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn daarnaast de relevante risico’s benoemd die voortvloeien uit een eerste risico-inventarisatie. 
Baanbrekers heeft op basis van interne berekeningen het totale bedrag aan risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld per ultimo 2021 
bepaald op circa € 2,3 miljoen (2020: € 1,4 miljoen). Het weerstandsvermogen van Baanbrekers is volgens het GTK 2020 ‘ruim 
onvoldoende’ te noemen. Dit betekent dat Baanbrekers onvoldoende financiële draagkracht heeft ter dekking van de geïnventariseerde 
risico’s. 

In 2021 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen tot herhuisvesting. Een dergelijk omvangrijk project brengt ook 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 circa € 5,7 miljoen met 
een daarbij behorende gewogen risicopost van circa € 0,9 miljoen. Zonder deze risicopost zou het weerstandsvermogen van Baanbrekers 
volgens het GTK 2020 ‘matig’ te noemen zijn.

Volledigheidshalve melden we dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in het verleden hebben besloten dat een beroep
wordt gedaan op de weerstandscapaciteit van de deelnemende gemeenten indien in enig jaar een tekort blijkt. Hiermee ligt er feitelijk 
geen risico bij de gemeenschappelijke regeling.
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4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording

4.2 BBV, WNT en SiSa

4.3 Begrotingsrechtmatigheid

4.4 Overige controlebevindingen

4. Belangrijkste bevindingen



4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (1/2)

Zie onze management-
letter 2021 voor 
aandachtspunten in de 
interne beheersing

Graag maken wij 
concrete afspraken 
over uw ambities

Fraudepreventie krijgt 
nog nadrukkelijker 
aandacht

Actieve rol  algemeen 
bestuur vergroten

Interne beheersing en onze aanpak voor 2022
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van deze controle 
hebben wij opgenomen in onze managementletter d.d. 3 december 2021. 

Samenvattend hebben wij geconstateerd dat de AO/IB bij uw organisatie op orde is met enkele aandachtspunten zoals benoemd in onze 
managementletter 2021 als onderdeel van de interim-controle. Net als afgelopen jaar konden wij voor onze controle (nog) niet volledig 
steunen op uw interne beheersing en hebben wij de jaarrekening voornamelijk gegevensgerichte (middels deelwaarnemingen, 
cijferbeoordelingen, steekproeven etc.) gecontroleerd.

Wij hebben in onze rapportages opgeroepen om uw ambities en mogelijkheden op het gebied van de interne beheersing te bepalen, zodat 
wij ook onze controleaanpak daarop kunnen aanpassen. Enerzijds omdat het niveau van interne beheersing de primaire 
verantwoordelijkheid is van het dagelijks bestuur/de organisatie en anderzijds om te voorkomen dat wij de lat in onze controleaanpak te 
hoog leggen en daar elk jaar met dezelfde bevindingen over blijven rapporteren. Graag gaan wij de komende periode met u in gesprek 
over de ambities, ook in relatie tot het opzetten van de interne beheersing met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Fraude
De komende jaren zal er vanuit de accountantscontrole nog nadrukkelijker aandacht worden gegeven aan fraudepreventie. Onze 
beroepsorganisatie, de NBA, heeft in 2022 een uitgebracht notitie ‘Frauderisicobeheersing aanbevelingen voor bestuurders en 
toezichthouders'. 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
die tot fraude leiden, afnemen. Dit vraagt om actief toezicht op risico’s en beheersmaatregelen ter voorkoming van fraude. Ook de 
accountant heeft hierin een belangrijke rol. De landelijke pilots waar in de controleverklaring 2020 van de accountant uitgebreider wordt 
gerapporteerd over het thema fraude (o.a. Gemeente Breda) hebben bijgedragen aan de best practices. De best practices van de NBA zijn 
erop gericht het fraudebewustzijn en de frauderisicobeheersing te vergroten. In onze managementletter hebben wij reeds aandacht 
gevraagd voor dit onderwerp.

Graag gaan wij met u in overleg over het vergroten van de actieve rol van het algemeen bestuur ten aanzien van frauderisicobeheersing. 
Bijvoorbeeld door jaarlijks één of meerdere onderkende frauderisico’s (en indien van toepassing de interne beheersingsmaatregelen die 
zijn genomen om deze frauderisico’s te mitigeren) nader te laten onderzoeken door de interne controleafdeling, een accountant of een 
gespecialiseerde (fraude)onderzoeker.
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https://www.nba.nl/themas/fraude/werkgroep-fraude-publiceert-aanbevelingen-voor-bestuurders-en-toezichthouders-van-organisaties-voor-de-preventie-en-detectie-van-fraude/


4.1 Interne beheersing en rechtmatigheidsverantwoording (2/2)

Invoering 
rechtmatigheids-
verantwoording 2022

Stand van zaken 
binnen uw organisatie

Update Invoering rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur met ingang van 2022
In onze eerdere rapportages zijn wij uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de rechtmatigheidscontrole door de externe accountant 
naar de rechtmatigheidsverantwoording door het dagelijks bestuur. De commissie BBV heeft in december 2020 de concept notitie 
rechtmatigheidsverantwoording met de nadere spelregels voor de rechtmatigheidsverantwoording ter consultatie openbaar gemaakt en
heeft in augustus 2021 de kadernota rechtmatigheid 2022 gepubliceerd. De invoeringsdatum van de rechtmatigheidsverantwoording is op 
dit moment nog niet zeker en wetsbehandeling is al een aantal keer uitgesteld.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de 
accountant verandert hierdoor. Wij verwachten dat dit voor de meeste decentrale overheden een uitdaging is, maar naar onze mening ook 
een kans voor uw organisatie en interne beheersing. Wanneer de rechtmatigheidsverantwoording met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, 
wordt Baanbrekers met ingang van verslagjaar 2022 immers zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording en moet het
dagelijks bestuur een (onderbouwde) mededeling doen omtrent de naleving van de rechtmatigheid. De wetswijziging is niet alleen een 
technische verandering, maar ook een cultuurverandering die effect heeft op de bedrijfsvoering van de organisatie.

Onlangs zijn we samen met het algemeen bestuur ingegaan op bovenstaande ontwikkelingen. 

Stand van zaken binnen uw organisatie
Doordat onder andere de behandeling van de wet in de Tweede Kamer en de kadernota Rechtmatigheid lang op zich lieten wachten, was 
er lange tijd 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. Door wijzigingen in uw
organisatie heeft u ervoor gekozen om de IC-functie vanaf heden anders in te gaan richten. Wij adviseren het dagelijks bestuur en het 
algemeen bestuur tijdig met elkaar in gesprek te gaan c.q. in gesprek te blijven over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. 
Vanzelfsprekend denken wij graag met u mee over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.
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4.2 BBV, WNT en SiSa

BBV wordt nageleefd

WNT-verantwoording 
voldoet aan de 
vereisten

Geen bevindingen
SiSa-bijlage

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels 
Wij hebben vastgesteld dat Baanbrekers de wettelijke verslagleggingsregels heeft nageleefd.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt 
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen 
dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor uw organisatie geldt dat de algemeen directeur en de leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur als topfunctionaris 
worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2021 niet meer bedragen dan € 209.000 per jaar. De 
externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.

Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet 
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze 
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.

Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2021 van Baanbrekers niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2021 van 
Baanbrekers voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

SiSa-bijlage
Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 
verwachting accountantscontrole SiSa 2021. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of
onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. Zie tevens bijlage B.
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4.3 Begrotingsrechtmatigheid

Overschrijding lasten 
(€ 0,4 miljoen ) en 
hogere realisatie baten 
(€ 0,5 miljoen)

Begrotings-
rechtmatigheid

Géén overschrijding 
lasten die meetellen in 
het accountantsoordeel

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling circa € 56,4 miljoen aan lasten begroot na wijziging, tegenover circa € 56,8 miljoen aan 
werkelijke lasten in 2021. Dit is in totaal een overschrijding van circa € 0,4 miljoen (0,7%). Aan baten had uw organisatie een bedrag van      
€ 54,9 miljoen begroot na wijziging, tegenover € 55,4 miljoen aan werkelijke baten in 2021. In totaal gaat het om een hogere realisatie van 
baten van € 0,5 miljoen (0,9%). 
Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten ad  -€ 1,4 mln. kent een organisatie ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het 
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de 
loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen 
aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2021 is er per saldo circa € 0,8 miljoen aan de reserves onttrokken 
zodat het gerealiseerde resultaat € 0,6 miljoen negatief bedraagt.
Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en stelt de kaders voor het dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het beleid binnen de gestelde begroting. Begrotingsafwijkingen dienen tijdig gesignaleerd en gerapporteerd te 
worden aan het algemeen bestuur. Bij begrotingsoverschrijdingen die niet gedurende het jaar zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur is 
formeel sprake van een onrechtmatigheid. Echter hoeven deze overschrijdingen niet altijd te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel bijvoorbeeld indien de overschrijdingen geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerd
opbrengsten of overschrijdingen bij open-einde regelingen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 3.3.3 en 
3.3.4) zijn de begrotingsoverschrijdingen nader weergegeven en geanalyseerd. 

Controle begrotingsrechtmatigheid
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2021, hebben wij de
begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikelen 189, 190 en 191 
van de Gemeentewet en moeten door het algemeen bestuur nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en 
uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Belangrijk hierbij is dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. In het kader van de 
begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. 

21

DASHBOARD JAARREKENING FINANCIËLE POSITIE BEVINDINGEN BIJLAGEN

LASTENOVERSCHRIJDING 
PROGRAMMA BEGROTINGSAFWIJKING

ONRECHTMATIG

TELT NIET MEE
IN OORDEEL

TELT WEL MEE
IN OORDEEL

Totaal € 0,4 miljoen

Baanbrekers voert in het kader van BBV één programma uit en de toets op 
begrotingsrechtmatigheid wordt op programmaniveau uitgevoerd waarbij 
een lastenoverschrijding is geconstateerd. Deze lastenoverschrijding ad 
circa € 0,4 miljoen telt niet mee in ons rechtmatigheidsoordeel aangezien 
sprake is van bestaand beleid en de hogere lasten ruimschoots worden 
gecompenseerd door de hogere baten.





4.4 Overige controlebevindingen

Onrechtmatige 
aanbestedingen
€ 203.000

Aanbestedingsrechtmatigheid
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd aan 
de hand van een zogenaamde inkoopanalyse. Deze controle bestaat uit een controle van grote opdrachtverstrekkingen en een steekproef 
op de resterende opdrachtverstrekkingen. 

Uit de controle 2021 blijkt dat de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen een complex onderwerp is en ieder jaar de nodige 
aandacht, capaciteit en kennis vergt van de organisatie. Uit de inkoopanalyse volgen 3 financiële rechtmatigheidsfouten van in totaal circa 
€ 203.000 (2020: € 284.000). Deze fouten zijn in eerdere jaren ontstaan en werken door in 2021. Wij hebben deze fouten als 
rechtmatigheidsfouten meegewogen in ons oordeel.
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A. Onze controle

Doel en object van de 
controle

Materialiteit

Onafhankelijkheid

Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Baanbrekers, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij 
naar onze opdrachtbevestiging d.d. 29 september 2021 met kenmerk ‘ISa/SAi/NvE/DMe/CWi/1070370/2105576’.

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het algemeen bestuur vastgestelde
toleranties gehanteerd. Het algemeen bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van 
de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) 
en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 568.000. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve
redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de 
goedkeuringstolerantie rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt 
zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording en de SiSa-bijlage van de jaarrekening. 
Voor de WNT en SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij 
passen deze voorgeschreven WNT- en SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe. 

Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze 
eisen. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en 
hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden. Wij zijn onafhankelijk van 
Baanbrekers zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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A. Onze controle

Opdracht en 
controleaanpak

Strekking van de 
controleverklaring

Continuïteit

Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdracht-
bevestiging van 29 september 2021. Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens 
en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de 
opdrachtbevestiging. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 29 september 
2021 met kenmerk ‘ISa/SAi/NvE/DMe/CWi/1070370/2105576’.

Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, 
zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties 
van Baanbrekers. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van invloed kunnen zijn op de jaarrekening. 

De risico’s met een hoge(re) waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële impact hebben in onze controle meer 
aandacht gehad. Deze risico’s betreffen:
 Management override of controls
 Naleving Europese aanbestedingsregels
 Ongeautoriseerde handelingen in Navision
 Transacties met verbonden partijen

Strekking van de controleverklaring
Aangezien de jaarrekening 2021 van Baanbrekers aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring 
afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2021 zijn afdoende behandeld en 
onze controle is afgerond. 

Continuïteit
De waarderingen in de jaarrekening van Baanbrekers zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Baanbrekers als geheel in continuïteit zal 
worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen
toelichting, is de wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de 
door het dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.
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A. Onze controle

Het jaarverslag is 
verenigbaar met de 
jaarrekening en bevat 
geen materiële 
afwijkingen

De grondslagen van de 
jaarrekening 2021 zijn 
aanvaardbaar

De jaarstukken 2021 van uw gemeenschappelijke regeling bestaan uit:
 het jaarverslag 2021 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen);
 de jaarrekening 2021 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief SiSa-bijlage

en taakvelden).

In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, 
wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen
(zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de 
jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (de 
balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag 
(programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het 
jaarverslag en de jaarrekening geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 
2021. In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten 
en lasten of de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling. Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn 
belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw gemeenschappelijke regeling en de baten en lasten in de jaarrekening. 
Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve 
en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. 
Wij hebben het door het dagelijks bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten 
geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. 
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A. Onze controle

Fraude en non-
compliance

Geautomatiseerde 
gegevensverwerking

Fraude en non-compliance
Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening 
met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. 
Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde
maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de organisatie 
Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties besproken met onder andere het management van uw 
gemeenschappelijke regeling. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude 
opgeleverd. Bij onze werkzaamheden hebben we de door uw organisatie geactualiseerde frauderisicoanalyse, zoals ontvangen tijdens de 
interim-controle 2021, betrokken. In deze analyse zijn de uitkomsten van een inventarisatie ten aanzien van de aanwezige frauderisico’s 
en beheersmaatregelen opgenomen. Conform eerder gerapporteerd adviseren wij u deze analyse periodiek te actualiseren en stappen te 
ondernemen ten aanzien van het vergroten van de actieve rol van het algemeen bestuur ten aanzien van frauderisicobeheersing.

Met ingang van boekjaar 2022 zijn wij op grond van richtlijnen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verplicht in 
de controleverklaring te rapporteren over fraude. 

Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klantspecifieke omstandigheden zoals de geografische plaats 
van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in
hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben
aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voor zover wij die van 
belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance
geconstateerd. 

Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid 
en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met 
betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2021. 
Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. Tijdens de 
interim-controle hebben we bevindingen geconstateerd omtrent logische toegangsbeveiliging (autorisatiebeheer/identificatiebeheer/ 
wachtwoordbeleid/superusers). Wij adviseren u voldoende aandacht te geven aan de verbeterpunten indien u ambitie is om in de toekomst 
systeemgericht te gaan controleren. 
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Inleiding
Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, 
rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2021 in het kader van SiSa worden verantwoord. Per regeling is 
aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Aangezien wij geen controlebevindingen hebben onderkend zijn de kolommen 
financiële omvang en toelichting leeg gelaten.

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G2B
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar 

lichaam 2021 

G3B Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2021

G4B Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_deel openbaar 
lichaam 2021

Oordeel

Strekking controleverklaring getrouwheid (jaarrekening) GOEDKEUREND

Strekking controleverklaring rechtmatigheid (jaarrekening) GOEDKEUREND
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Tozo
Onderstaand is de verplichte rapporteringstabel over de Tozo-regelingen. Aangezien wij geen controlebevindingen hebben onderkend aangaande de Tozo, zijn 
onderstaande tabellen leeg verantwoord.

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G4 Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Fout

G4 Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Onzekerheid

G4 Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet, maar wel 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Formele onrechtmatigheid

G4 Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief

identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

Fout

G4 Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen exclusief

identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet

Onzekerheid

G4 Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing

artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)

Fout

G4 Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing

artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)

Onzekerheid

G4 Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3

Participatiewet en geen identificatie DigiD in

combinatie met BRP of Suwinet

Fout

G4 Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3

Participatiewet en geen identificatie DigiD in

combinatie met BRP of Suwinet

Onzekerheid

G4 Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3

Participatiewet, maar wel identificatie DigiD in

combinatie met BRP of Suwinet

Formele onrechtmatigheid
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Tozo (vervolg)

NR. SPECIFIEKE UITKERING OF OVERIG FOUT OF ONZEKERHEID FINANCIËLE OMVANG IN € TOELICHTING FOUT/ONZEKERHEID

G4 Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet Fout

G4 Tozo 2, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet Onzekerheid

G4 Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Fout

G4 Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Onzekerheid

G4 Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet, maar wel 

identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet

Formele onrechtmatigheid

G4 Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet Fout

G4 Tozo 3, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet Onzekerheid

G4 Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte 

voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 

april 2020)

Fout

G4 Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte 

voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 

april 2020)

Onzekerheid
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Project: Door: ir. Joris van den Berg

Locatie: Onderwerp: Risicomatrix

Opdrachtgever: Bestand: zie voettekst

Projectfase: Versie d.d.: 9-05-22

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
50%

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 door 

logistieke problemen, stijging van energieprijzen en het conflict in Oost-

Europa.

5.000.000        2.500.000                   

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
Mark van Schijndel - 

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
Mark van Schijndel - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

10
Onvoorzienen uitgaven als gevolg van voortschrijdend inzicht of 

wijziging van overheidseisen
20% Tekort op budget en mogelijk stagnatie op planning 100.000           20.000                        

Risicoanalyse met kostenraming, zodat een post onvoorzien opgenomen 

kan worden. In het VO+ zorgen voor voldoende draagvlak bij de gebruikers. 

Wijzigingen daarna zijn kostbaar.

Baanbrekers
Joris van den Berg - 

Projectmanager HEVO
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

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

Mark van Schijndel / 

Christel Heus - Projectleider 

Baanbrekers

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
Mark van Schijndel - 

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
Mark van Schijndel - 

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
Christel Heus - Projectleider 

Baanbrekers
Actueel, in behandeling

38 De huidige elektriciteitsaansluiting heeft onvoldoende vermogen 15% Extra kosten en vertraging planning. 250.000           37.500                        

Vroegtijdig in het ontwerptraject een inschatting maken van het benodigde 

vermogen en vervolgens achterhalen of de huidige aansluiting voldoende 

capaciteit heeft. Zo niet, dan tijdig in overleg gaan met de netbeheerder om 

lange wachttijden te voorkomen. 

Baanbrekers
Installatie-

adviseur
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 aanbestedingsstukken 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 aanbestedingsdocumenten, compleet en gecontroleerd. 

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

Mark van Schijndel / 

Christel Heus - Projectleider 

Baanbrekers

Actueel, in behandeling

Bouwmanagement

Nieuwbouw Baanbrekers

Waalwijk

Baanbrekers

Definitiefase
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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
Mark van Schijndel - 

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

Mark van Schijndel / 

Christel Heus - Projectleider 

Baanbrekers

Actueel, in behandeling

37 Gevolgen door stikstof wet- en regelgeving 5% Extra kosten en vertraging planning. 100.000           5.000                          

Op basis van de ecologische rapportage van Blom Ecologie blijkt dat de 

wet- en regelgeving omtrent stikstof geen risico vormt. Voor sloop- en 

bouwactiviteiten geldt momenteel een partiële vrijstelling en doordat het 

bestemmingsplan niet wijzigt zijn er geen gevolgen voor de beheerfase. 

Wet- en regelgeving kan wijzigen, daarom moeten de ontwikkelingen 

gevolgd blijven worden.

Baanbrekers
Mark van Schijndel - 

Projectleider Baanbrekers
Actueel, in behandeling

15 Ontwerpfouten en afstemmingsfouten ontwerpende partijen 5% Hogere kosten ontwerp en bouw, extra urenbesteding, vertraging planning 100.000           5.000                          

Integraal ontwerpteam samenstellen, intensieve afstemming tussen 

ontwerpteamleden. Toepassen integraal BIM-model met clashcontrole in 

iedere ontwerpfase. Risico wordt aanzienlijk kleiner als de EBM-aannemer 

geselecteerd is, omdat hij ook de ontwerpverantwoordelijkheid krijgt. 

Baanbrekers Ontwerpteam 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

Mark van Schijndel / 

Christel Heus - 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
Mark van Schijndel - 

Projectleider Baanbrekers
Afgehandeld

39 -                              

SUBTOTAAL 9.985.000€      3.083.000€                 
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Printdatum: 3-5-2022

Overzicht investeringskosten conform NEN2699

Projectnaam: Nieuwbouw Baanbrekers, Herzien ontwerp

Fase: HVO

Versie kostenplan: 1-3-2021

Prijspeil: 1-4-2022

Begrotingsdatum: 28-4-2022

INVESTERINGSKOSTEN

Totaal Per m² BVO % Bouwkosten % Investering

A GRONDKOSTEN -€                                    -€                           0,0% 0,0%

B BOUWKOSTEN 21.991.700€                   1.705€                    100,0% 70,4%

C INRICHTINGSKOSTEN 879.000€                        68€                         4,0% 2,8%

D BIJKOMENDE KOSTEN 6.576.600€                     510€                       29,9% 21,0%

E ONVOORZIEN 1.796.200€                     139€                       8,2% 5,7%

F BELASTINGEN -€                                    -€                           0,0% 0,0%

G FINANCIERING -€                                    -€                           0,0% 0,0%

31.243.500€                   2.422€                    142% 100%

37.721.300€                  2.924€                   

BVO gebouw [m²] 12.900

Start voorbereiding 1 januari 2022

Start bouw 1 oktober 2023

Oplevering 31 december 2024

Startdatum indexering 1 april 2022

Rentevoet 1,0%

Voorbereidingstijd 21

Bouwtijd 15

Btw 21,0% (let op uitzonderingen)

KOSTEN BTW % BOUWKOSTEN % INVESTERING

A GRONDKOSTEN -€                                    -€                           0,0% 0,0%

1 Inbreng grond (inclusief bestaande opstallen) -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2 Sloopwerken — milieukosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

3 Infrastructurele voorzieningen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

4 Bovenplanse verevening (kosten minus baten) -€                                    -€                           0,0% 0,0%

B BOUWKOSTEN 21.991.700€                   4.618.253€             100,0% 70,4%

1 Bouwkundige werken 10.016.220€                   2.103.406€             45,5% 32,1%

X Sloopkosten 227.500€                        47.775€                  1,0% 0,7%

A Fundering 1.599.020€                     335.794€                7,3% 5,1%

B Skelet 2.984.860€                     626.821€                13,6% 9,6%

C Dakafbouw/dakafwerking 835.510€                        175.457€                3,8% 2,7%

D Gevelafbouw/gevelafwerking 1.597.650€                     335.507€                7,3% 5,1%

E Binnenwandafbouw/binnenwandafwerking 1.821.710€                     382.559€                8,3% 5,8%

F Vloerafbouw/vloerafwerking 322.510€                        67.727€                  1,5% 1,0%

G Trappen en hellingbanen 134.960€                        28.342€                  0,6% 0,4%

H Plafonds binnen/buiten 231.900€                        48.699€                  1,1% 0,7%

E Transportinstallaties -€                                    -€                           0,0% 0,0%

Z Overig bouwkundig 260.600€                        54.726€                  1,2% 0,8%

2a W-Installaties 4.056.000€                     851.760€                18,4% 13,0%

A Wtb.: vloeistof- en gasinstallaties 4.056.000€                     851.760€                18,4% 13,0%

B Wtb.: klimaatinstallaties -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2b E-Installaties 2.953.500€                     620.235€                13,4% 9,5%

C Elektra: energievoorziening, verlichting 2.853.500€                     599.235€                13,0% 9,1%

D Elektra: communicatie, beveiliging -€                                    -€                           0,0% 0,0%

E Transportinstallaties 100.000€                        21.000€                  0,5% 0,3%

3 Vaste inrichtingen en voorzieningen 235.930€                        49.545€                  1,1% 0,8%

A Vaste inrichtingen en voorzieningen 235.930€                        49.545€                  1,1% 0,8%

A1 Sanitair -€                                    -€                           0,0% 0,0%

4 Terrein 891.380€                        187.190€                4,1% 2,9%

A-E Terrein 891.380€                        187.190€                4,1% 2,9%

5 Algemene uitvoeringskosten/diversen 3.838.650€                     806.117€                17,5% 12,3%

A Diversen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

B Bouwplaatskosten 1.225.790€                     257.416€                5,6% 3,9%

Z Staartkosten 2.612.860€                     548.701€                11,9% 8,4%

C INRICHTINGSKOSTEN 879.000€                        184.590€                4,0% 2,8%

1 Bedrijfsinstallaties -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2 Losse inrichtingen 879.000€                        184.590€                4,0% 2,8%

A Inventaris 879.000€                        184.590€                4,0% 2,8%

B Bouwkundige werken ten behoeve van losse inrichtingen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

C Installaties ten behoeve van losse inrichtingen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

   Recapitulatie investeringskosten

   Totaal investeringskosten exclusief btw:

   Totaal investeringskosten inclusief btw:

Uitgangspunten voor berekeningen

OMSCHRIJVING
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Printdatum: 3-5-2022

KOSTEN BTW % BOUWKOSTEN % INVESTERINGOMSCHRIJVING

D BIJKOMENDE KOSTEN 6.576.600€                     1.297.092€             29,9% 21,0%

1 Bijkomende kosten grond -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2 Bijkomende kosten bouw 5.537.850€                     1.078.949€             25,2% 17,7%

A Projectbegeleiding door de opdrachtgever 200.000€                        42.000€                  0,9% 0,6%

B Honoraria (planontwikkeling en -begeleiding) 1.449.500€                     304.395€                6,6% 4,6%

1 Proces-/projectmanagement 395.851€                       83.129€                 1,8% 1,3%

2 Programma van Eisen -€                                   -€                           0,0% 0,0%

3a Architect 410.585€                       86.223€                 1,9% 1,3%

3b Bouwkundig bestek 25.000€                         5.250€                   0,1% 0,1%

4a Toezicht opzichter 147.700€                       31.017€                 0,7% 0,5%

4b Toezicht directievoerder 83.160€                         17.464€                 0,4% 0,3%

5 Constructeur 129.768€                       27.251€                 0,6% 0,4%

6 Adviseur bouwfysica 50.000€                         10.500€                 0,2% 0,2%

7 Grondmechanisch & milieukundig onderzoek 11.500€                         2.415€                   0,1% 0,0%

8 Adviseur installaties 140.190€                       29.440€                 0,6% 0,4%

9 Binnenhuisarchitect (onderdeel opdracht architect) -€                                   -€                           0,0% 0,0%

10 Opmeting van het terrein 2.000€                           420€                      0,0% 0,0%

11 Bouwkostendeskundige 25.000€                         5.250€                   0,1% 0,1%

12 Overige honoraria ten behoeve van de bouw -€                                   -€                           0,0% 0,0%

13 Tuinarchitect (onderdeel opdracht architect) -€                                   -€                           0,0% 0,0%

14 Duurzaamheidsadvies -€                                   -€                           0,0% 0,0%

15 Energielabel 5.000€                           1.050€                   0,0% 0,0%

16 Veiligheidstoets(en) op de bouwplaats door externe Arbodienst 3.750€                           788€                      0,0% 0,0%

17 Meerjaren onderhoudsplanning (gehele ontwerpfase) 10.000€                         2.100€                   0,0% 0,0%

18 Second Opinion 10.000€                         2.100€                   0,0% 0,0%

C Aansluitkosten 80.000€                          16.800€                  0,4% 0,3%

D Heffingen 400.000€                        -€                           1,8% 1,3%

E Verzekeringen 131.860€                        27.691€                  0,6% 0,4%

F Risicoverrekening 3.276.490€                     688.063€                14,9% 10,5%

1 Afkoop van loon- en prijsstijgingen 962.122€                       202.046€               4,4% 3,1%

2 Verrekening van loon- en prijsstijgingen 2.314.366€                    486.017€               10,5% 7,4%

3 Afkoop van overige risico’s (bij RPM projecten) -€                                   -€                           0,0% 0,0%

4 Risicoposten gerelateerd aan risicoanalyse -€                                   -€                           0,0% 0,0%

G Kunst -€                                    -€                           0,0% 0,0%

H Ontwikkelaarskosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

I Verkoopkosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

3 Bijkomende kosten inrichting -€                                    -€                           0,0% 0,0%

A Projectbegeleiding door de opdrachtgever -€                                    -€                           0,0% 0,0%

B Honoraria (planontwikkeling en -begeleiding) -€                                    -€                           0,0% 0,0%

C Heffingen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

D Verzekeringen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

E Risicoverrekening -€                                    -€                           0,0% 0,0%

F Kunst -€                                    -€                           0,0% 0,0%

G Ontwikkelaarskosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

4 Aanloopkosten (bedrijfsherhuisvesting) 1.038.780€                     218.144€                4,7% 3,3%

A Bestuurskosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

B Werving personeel -€                                    -€                           0,0% 0,0%

C Vervroegde aanstellingen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

D Schoonmaken eerste oplevering 29.030€                          6.096€                    0,1% 0,1%

E Verhuiskosten 80.950€                          17.000€                  0,4% 0,3%

F Openingskosten -€                                    -€                           0,0% 0,0%

G Leegstand -€                                    -€                           0,0% 0,0%

H Tijdelijke huisvesting 928.800€                        195.048€                4,2% 3,0%

I Bedrijfskapitaal/kas -€                                    -€                           0,0% 0,0%

E ONVOORZIEN 1.796.200€                     377.200€                8,2% 5,7%

1 Onvoorzien 1.796.190€                     377.200€                8,2% 5,7%

A Onvoorzien 1.136.400€                     238.644€                5,2% 3,6%

B Nader te detailleren realisatie 659.790€                        138.556€                3,0% 2,1%

F BELASTINGEN -€                                    -€                           0,0% 0,0%

1 Omzetbelasting -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2 Bijzondere belastingen -€                                    -€                           0,0% 0,0%

G FINANCIERING -€                                    -€                           0,0% 0,0%

1 Financieringskosten/rente (grond) -€                                    -€                           0,0% 0,0%

2 Financieringskosten/rente (bouw) -€                                    -€                           0,0% 0,0%

Totalen 31.243.500€                   6.477.800€             142,1% 100,0%
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Aan Stuugroep 

Van Joris van den Berg 

Datum 13 mei 2022 

Referentie 1680103-0063.1.1 

Betreft Toelichting aangepast investeringskostenoverzicht 
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1. Inleiding 

In de stuurgroepvergadering van 21 april 2022 is een memo besproken over verwachte prijsstijgingen 

en levertijden van bouwmaterialen met referentie 1680103-0046. Gelijktijdig heeft HEVO de eerder 

opgestelde investeringskostenraming aangepast naar een actueel prijspeil. Het aangepaste overzicht 

is als bijlage toegevoegd. In deze memo wordt een toelichting gegeven op de resultaten hiervan. 

2. Resultaten 

In het kostenoverzicht hebben behoorlijk wat verschuivingen plaatsgevonden ten opzichte van de 

versie die gedeeld is in de verdiepingsrapportage van oktober 2021. Dit komt mede doordat de 

aanvullende kosten voor ENG (met name meer PV-panelen en betere isolatiewaarden) zijn 

opgenomen, de prijzen substantieel zijn gestegen en de kosten herijkt zijn aan de hand van de PvE’s 

(hogere kosten voor installaties).  

 

De bouwkosten (aannemerskosten) zijn beduidend hoger geworden dan in de raming van oktober 

2021. De oorzaak hiervan is de (enorme) stijging van bouwprijzen van afgelopen en aankomende 

periode, als gevolg van onder andere het conflict in Oost-Europa, hoge energieprijzen, logistieke 

problemen en een tekort aan chips in technische componenten.  

 

Ten opzichte van het investeringsbedrag inclusief budget voor ENG exclusief btw (van oktober 2021) 

van circa 27,8 miljoen is een stijging zichtbaar. De raming komt uit op circa 31,2 miljoen. Echter is dit 

bedrag nog redelijk onzeker, omdat de uiteindelijke kosten gaan afhangen van het ontwerp en de 

ontwikkeling van de bouwprijzen. De toename van circa 3,4 miljoen is (in hoofdlijnen) als volgt te 

verklaren: 

• € 730.000 voor prijsstijgingen van afgelopen periode tot prijspeil 1 april 2022.  

• € 2.300.000 voor reserveringen voor loon- en prijsstijgingen van huidig prijspeil tot de helft 

van de bouwfase. Hiervoor gaan we uit van 6,40% per jaar, bij de vorige begroting was dit 

2,00%.  

• € 200.000 interne projectbegeleidingskosten 

• € 80.000 opgenomen voor aanpassingen aansluitkosten. 

 

In de bovenstaande bedragen hebben we nog geen rekening gehouden met mogelijke optimalisaties 

of besparingen. Dit betreft dus sec een herijking van de eerder gemaakte kostenraming (op basis van 

de inpassingsstudie van Thomas Architecten), waar nog geen (nieuw) ontwerp aan ten grondslag ligt. 
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Dit maakt dat materiaalkeuze, constructieve opzet, totale m2’s, afwerkingsniveau e.d. nog veel invloed 

kunnen gaan hebben op de uiteindelijke kosten (zowel in positieve als negatieve zin).  

 

Richtingen die we willen onderzoeken om de kosten beter te laten aansluiten bij het budget zijn onder 

andere: 

1. Kritisch kijken naar het Programma van Eisen. Met name bij de Werkbedrijf is onze 

inschatting dat een efficiënter ontwerp niet ten koste hoeft te gaan van de gebruikskwaliteit.  

2. Kostenbewust ontwerpen zwaarder laten meewegen in de aanbestedingen van het 

ontwerpteam, waardoor er partijen geselecteerd worden die goed kunnen ontwerpen met het 

beschikbare budget. 

3. Tijdens het ontwerptraject regelmatig de ‘thermometer’ in het ontwerp steken om zo 

vroegtijdig te kunnen bijsturen. 

4. Sturen op effectieve en doelmatige afwerkingen en materiaalkeuze (hierbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan sandwichpanelen en kanaalplaten in plaats van een houten constructie). 

 

HEVO schat in dat bovenstaande maatregelen een groot deel van het gat tussen budget en kosten 

kunnen dichten. Met name maatregel 1 kan hier een substantiële bijdrage aan leveren. Dit heeft wel 

impact op de omvang/volume van het gebouw en de gekozen bouwmaterialen. Gelijktijdig blijft het 

uitgangspunt om een goed en flexibel gebouw te realiseren die toekomstbestendig is overeind. Voor 

het resterende bedrag is nog geen dekking. De hoogte hiervan is afhankelijk van we de ontwikkeling 

van de marktprijzen en kan fluctueren.  
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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. Deze memo gaat nader in op de realisatiecijfers januari – maart 
20221 inclusief prognose 2022. Om de ontwikkeling van de kosten op de juiste manier te kunnen 
interpreteren, bekijken we de prognose vanuit een breder perspectief. Daarom gaan we aanvullend ook 
in op de gedeeltelijke dekking van de verwachte overschrijding op de post inhuur derden. 
 
Inhuur derden + € 630.000 

 
 
In de periode januari – maart 2022 is sprake van € 78.000 overschrijding op het budget inhuur. Met de 
huidige inzichten verwachten over het gehele jaar € 1.665.000 nodig te hebben. Dat betekent een 
incidentele toename van € 630.000 op dit budget. 
 
Op diverse plekken in onze organisatie worden we geconfronteerd met een combinatie van langdurig 
arbeidsongeschikte medewerkers en een groot verloop van personeel. Om de (kwaliteit van) 
dienstverlening te borgen, en om nog meer uitval te voorkomen, voelen we ons genoodzaakt om op 
deze plekken in te huren. We realiseren ons dat dit een lastenverzwaring in 2022 oplevert, maar zijn 
ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is voor zowel de korte als lange termijn. Tegelijkertijd is het 
goed te kunnen melden dat we met succes nieuwe medewerkers aan het werven zijn. Iets wat ons 
gezien het groot aantal vacatures, met name bij Inkomen, vertrouwen geeft met het oog op de 
tijdelijkheid van de inhuur. 
 
Naast de impact van bovenstaande personele perikelen op de organisatie heeft Baanbrekers van de 
gemeenten de taak gekregen om uitvoering te geven aan de eenmalige energietoeslag. In het voorstel 
Eenmalige energietoeslag (DB 25-03 en AB 04-04) is aangegeven dat de extra inzet van personeel tot 
een incidentele verhoging van de uitvoeringslasten zal leiden. In de huidige begroting is deze extra inzet 
nog niet voorzien. In bovenstaande prognose is daarmee nu wel rekening gehouden. 
 
Dekking - € 455.000 

Naast een tegenvaller op de post inhuur derden verwachten we in de begroting ook voordelen op 
personeel gerelateerde posten. Dit betreft: 

• Besparing salarislasten niet gesubsideerd personeel in loondienst (€ 195.000) 

Medewerkers die op eigen verzoek uit dienst treden, vacatures die pas op een later moment 

worden ingevuld en een andere personele invulling op sommige plekken in de organisatie leiden 

tot een voordeel ten opzichte van de begrote loonsom. 

• Ontvangst UWV gelden (€ 40.000) 

Dit betreft de verwachte UWV uitkering voor medewerkers die binnenkort met 

zwangerschapsverlof gaan. 

• Uitvoeringsvergoeding Energietoeslag (€ 220.000) 

De drie gemeenteraden hebben besloten de uitvoering van de eenmalige energietoeslag bij 

Baanbrekers te beleggen. Op macroniveau is er 680 miljoen euro voor de eenmalige 

                                                        
1 Op het moment van schrijven van dit memo waren de realisatiecijfers april 2022 nog niet beschikbaar. 

Begroting Realisatie Afwijking Begroting 

t/m maart t/m maart cumulatief € 2022

Totaal 464.000 542.000 78.000 1.035.000

Inhuur derden
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energietoeslag beschikbaar. De vergoeding voor uitvoeringskosten dient uit hetzelfde budget te 

worden voldaan. Aangezien er naar verwachting landelijk 800.000 huishoudens gebruik maken 

van de eenmalige energietoeslag (ofwel € 640 miljoen), blijft er landelijk 40 miljoen (€50 per 

uitkering) over in het kader van uitvoeringskosten. In het bestuursvoorstel van 25 maart 2022 is 

uitgegaan van circa 4.400 huishoudens die binnen onze drie gemeenten in aanmerking komen 

voor deze toeslag. Op basis van die uitgangspunten komen wij tot een verwachte te ontvangen 

uitvoeringsvergoeding van in totaal € 220.000 (4.400 aanvragen x € 50). Conform het voorstel zal 

de daadwerkelijke uitvoeringsvergoeding op basis van realisatie in een later stadium in rekening 

bij de gemeenten worden gebracht. 

Conclusie en vervolgstappen 
Als gevolg van diverse factoren is het de verwachting dat het budget inhuur derden in 2022 met 
€ 630.000 overschreden zal worden. Daar staat tegenover dat op een aantal andere personeel 
gerelateerde posten een voordeel van € 455.000 wordt verwacht ten opzichte van de begroting. Samen 
leidt dit tot een netto bijstelling van € 175.000, die extra benodigd is. Onderstaande mutaties zullen bij 
Berap I 2022 integraal worden meegenomen en separaat in een voorstel tot begrotingswijziging worden 
verwerkt. 
 

 

Omschrijving Nadeel Voordeel

Inhuur derden 630.000

Salarislasten niet gesub. personeel 195.000

UWV gelden 40.000

Uitvoeringsvergoeding Energietoeslag 220.000

Totaal 630.000 455.000

Netto nadelig effect: 175.000

Samenvattend
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Inleiding 
Op 29 april 2022 is het nader voorlopige macrobudget BUIG gepubliceerd. Het macrobudget voor 2022 
was in september 2021 geraamd op € 6.446,7 miljoen en wordt nu (nader voorlopig) geraamd op 
€ 6.073,2 miljoen. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 
2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB (CEP). Eind september wordt het 
macrobudget definitief vastgesteld. 
 
Financiële impact op begroting Baanbrekers 
De bijstelling van het macrobudget BUIG heeft forse impact op de begroting van Baanbrekers. Ten 
opzichte van het voorlopig budget in september 2021 wordt nu voor de drie gemeenten € 1.969.730 
(zie tabel) minder geraamd. Daarmee ontstaat in de begroting van Baanbrekers een negatieve afwijking 
van hetzelfde bedrag op de post BUIG-Inkomsten dat niet met eigen middelen kan worden opgevangen. 
Dit heeft tot gevolg dat Berap I 2022 (DB 24-6) gepaard zal gaan met de aanbieding van een 
begrotingswijziging waarop zienswijzen van de gemeenten worden gevraagd. 
 

 
 

 
 
Verdeling budget loonkostensubsidie op basis van realisaties 
Met ingang van 2022 worden gemeenten niet meer via het objectief verdeelmodel voor 
loonkostensubsidie (LKS) gefinancierd, maar op basis van de laatst bekende realisaties. Bij de 
vaststelling van het voorlopige budget is de verdeling van het LKS-budget gebaseerd op de LKS-
realisaties in 2020. In de nader voorlopige budgetten is het LKS-aandeel gebaseerd op de voorlopige 
realisaties voor 2021 (Beeld van de Uitvoering1). Bij de definitieve vaststelling van de budgetten (in 
september 2022) zal de verdeling gebaseerd worden op de definitieve realisatiecijfers voor 2021 (SiSa). 
Het aandeel van elke gemeente in het macrobudget exclusief het LKS-budget is gelijk aan het aandeel 
dat bij de voorlopige verdeling is vastgesteld. Ook bij de definitieve vaststelling van de budgetten zal dat 
aandeel ongewijzigd blijven. 
 
In de Divosa Benchmark scoort Baanbrekers al een aantal jaar hoog wat betreft de inzet van het 
instrument loonkostensubsidie. Tot op heden waren de geluiden dat de aangepaste systematiek voor 
dat type organisaties zou moeten leiden tot een groter voordeel op BUIG. Als organisatie zijn we daarom 
verrast door de enorme bijstelling (- €571.599)  in het nader voorlopig budget op de component Budget 
LKS. In de komende weken proberen we hierover meer helderheid te krijgen bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid / branchevereniging Divosa, waarna we dit in Berap I zullen melden. 

                                                           
1 Voor 1 maart 2022 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2021 in het kader van de Participatiewet (inclusief 
loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004, de WWIK (alleen baten) en de Tozo bij de minister van SZW in. De gevraagde 
financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2021 en vergt geen controleverklaring van de accountant. 

TOTAAL BUIG (A+B)

Voorlopig 

budget

Nader voorlopig 

budget Bijstelling

Heusden 8.625.621 8.053.042              -572.579                -6,6%

Loon op Zand 3.707.984 3.420.479              -287.505                -7,8%

Waalwijk 13.447.523 12.337.877           -1.109.646            -8,3%

Totaal 25.781.128           23.811.398           -1.969.730            -7,6%

(A) Budget voor bijstandsuitkeringen (B) Budget LKS

Voorlopig 

budget

Nader voorlopig 

budget Bijstelling

Voorlopig 

budget

Nader voorlopig 

budget Bijstelling

Heusden 7.997.169 7.522.221              -474.948                -5,9% Heusden 628.451 530.821                 -97.630                  -15,5%

Loon op Zand 3.357.388 3.157.995              -199.393                -5,9% Loon op Zand 350.595 262.485                 -88.110                  -25,1%

Waalwijk 12.187.131 11.463.344           -723.787                -5,9% Waalwijk 1.260.391 874.533                 -385.858                -30,6%

Totaal 23.541.689           22.143.560           -1.398.129            -5,9% Totaal 2.239.438              1.667.839              -571.599                -25,5%
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