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1 | VOORWOORD 
 
Met genoegen leggen wij u de jaarstukken 2015 voor. 
Voor u liggen de jaarstukken 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-
Brabant. Met dit jaarverslag en jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het algemeen bestuur van 
het Werkplein over de verschillen tussen begroting en werkelijkheid in prestaties en financiën.  
Het algemeen bestuur van het Werkplein is bevoegd om de jaarstukken 2015 vast te stellen.  
 
Resultaat 2015 
De exploitatie van het Werkplein bestaat uit twee onderdelen: de kosten van bedrijfsvoering en de 
programmakosten (productkosten).  
 
De exploitatie van de kosten van bedrijfsvoering sluit af met een positief resultaat van € 262.792 op de 
kosten van bedrijfsvoering.  
 
De programmakosten Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning worden volledig gedekt 
door gemeentelijke bijdragen. Wel is sprake van hogere lasten voor de Buig uitkeringen (WWB, IOAW, 
IOAZ) en bijzondere bijstand en minimabeleid. Bij de programma’s wordt dit nader toegelicht. 
 

  
 
Controle jaarrekening 
De onafhankelijk accountant heeft een ………….verklaring afgegeven bij de jaarrekening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting Rekening Resultaat

Lasten: Saldo Saldo Saldo

Programma Werk en Participatie 1.641.400 1.491.537 149.863

Programma Inkomen 25.767.530 27.722.933 -1.955.403

Programma Inkomensondersteuning 1.468.445 2.349.246 -880.801

Kosten bedrijfsvoering 7.144.567 7.539.605 -395.038

Totaal lasten 2015 36.021.942 39.103.322 -3.081.380
Baten: Saldo Saldo Saldo
Gemeentelijke bijdrage programma Werk 
en Participatie 1.641.400 1.491.537 149.863
Gemeentelijke bijdrage programma 
Inkomen 25.767.530 27.722.933 -1.955.403
Gemeentelijke bijdrage programma 
Inkomensondersteuning 1.468.445 2.349.246 -880.801

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering 6.864.817 7.223.699 -358.882

Overige bijdragen bedrijfsvoering 279.750 578.698 -298.948

Totaal baten 2015 36.021.942 39.366.114 -3.344.172

Positief resultaat 2015 262.792

Overzicht van baten en lasten 
jaarrekening 2015
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Opzet en reikwijdte jaarrekening 2015 
Dit jaarverslag en jaarrekening zijn de eerste jaarstukken die het Werkplein sinds zijn oprichting per 1-1-
2015 heeft gemaakt. De opzet van de jaarstukken is gebaseerd op die van de begroting 2016 omdat de 
begroting voor 2015 beperkt qua opzet was. Daarnaast zijn uiteraard de vereisten vanuit het besluit 
Besluit begroting en Verantwoording (BBV) toegepast. 
De jaarrekening 2015 is gebaseerd op financiële gegevens van de Werkplein locatie Etten-Leur. Dit 
betreft de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Voor de locatie 
Roosendaal werd in 2015 de uitkeringsadministratie en financiële administratie nog door Roosendaal 
zelf gevoerd. 
In het jaarverslag en de programma’s zijn de toelichtingen zoveel mogelijk integraal voor alle zes de 
gemeenten opgenomen.  
 
Etten-Leur, 11 april 2016, 
 
Hoogachtend,      Hoogachtend, 
   
 
S.A. Kurvers      T.H.R. Zwiers 
Secretaris/Directeur     Voorzitter  
 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van 
West-Brabant in zijn vergadering van 21 april 2016,  
 
Secretaris/Directeur     Voorzitter 
 
 
S.A. Kurvers      T.H.R. Zwiers 
  



  

6 
 

 
2 | INLEIDING 
 
2.1 | Inleiding 
In deze jaarstukken 2015 geven wij aan wat het Werkplein HvWB in 2015 heeft gerealiseerd. Het 
jaarverslag is opgesteld langs de drie programma’s van dienstverlening aan onze klanten: 
• Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, 

bij voorkeur op de arbeidsmarkt. 
• Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering 

en verhaal, handhaving, e.d.  
• Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van deelnemers als focus 

(bijzondere bijstand/minimabeleid). 
 

2.2 | Leeswijzer 
In het jaarverslag leest u een samenvatting van de ontwikkelingen en resultaten binnen de drie 
inhoudelijke programma’s Inkomen, Werk en Participatie en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 7 gaat 
in op de algemene dekkingsmiddelen. De paragrafen (hoofdstuk 8), de financiële jaarrekening 
(hoofdstuk 9) en de bijlagen (hoofdstuk 10) vormen het sluitstuk van deze jaarstukken van het Werkplein 
HvWB 2015. 
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3 | JAARVERSLAG 
 
Missie en visie 
2015 is het allereerste jaar geweest in het bestaan van het Werkplein Hart van West-Brabant. Sinds 
januari 2015 zijn de uitvoeringsorganisaties voor werk en inkomen van de gemeenten Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert samengevoegd tot één organisatie. Financieel 
is er in 2015 echter nog sprake van twee gescheiden financiële verantwoordingen. In deze jaarstukken 
treft u de financiële verantwoording van de locatie Etten-Leur (5 gemeenten) aan. Roosendaal legt zelf 
nog over 2015 verantwoording af binnen de gemeentelijke jaarstukken. 
Het Werkplein heeft twee uitvoeringsorganisaties, één in Etten-Leur en één in Roosendaal, waar 
burgers van de aangesloten gemeenten terecht kunnen. Beide locaties hanteren hetzelfde 
dienstverleningsconcept. Het hogere doel van het Werkplein is: 
 

‘Iedere werkzoekende een blijvende bijdrage te laten leveren.’ 
 
Wanneer we dit doorvertalen naar de drie klantgroepen dan betekent dit:  
 
Werkgevers:  
Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. Onze 
ambitie is dat het Werkgeverservicepunt het eerste is waar een werkgever aan denkt als het gaat om 
instroom van personeel. 
 
Burgers: 
Wie niet direct aan het werk kan, gaat actief aan de slag om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten. Wij kunnen ondersteunen, maar de burger blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een 
baan. Wanneer dat (nog) niet mogelijk is stimuleren we dat burgers naar vermogen meedoen in de 
maatschappij. Burgers die daar recht op hebben, bieden we een (inkomens)vangnet. Misbruik sporen 
we op en wordt gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te behouden. 
 
Gemeenten: 
We voeren de Participatiewet en het minimabeleid uit voor de zes deelnemende gemeenten. We staan 
voor een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering en een passende dienstverlening aan 
werkgevers en burgers. 
 
Bouwjaar 
Het eerste jaar van het Werkplein Hart van West-Brabant zit erop. We kijken terug op een bijzonder jaar 
waarin veel tijd en energie is gaan zitten in het bouwen van de nieuwe organisatie. En dat terwijl de 
dienstverlening aan de burger en werkgever door moest gaan. De winkel moest openblijven tijdens de 
verbouwing. Daar kwam nog bovenop dat 2015 ook het jaar was van de implementatie van de nieuwe 
Participatiewet.  
 
Bestuurlijke prioriteiten 
De bestuurlijke prioriteiten voor 2015 waren: 

1. Bouwen van het Werkplein 
2. Continuïteit van de dienstverlening 
3. Harmonisatie van de werkprocessen 
4. Bijstandsvolume omlaag brengen 
5. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening 

 
Bouwen van het Werkplein 
Heel 2015 heeft in het teken gestaan van het bouwen van het Werkplein. Hieronder volgen een greep 
uit de activiteiten die in 2015 in dit kader zijn opgepakt. 



  

8 
 

Een belangrijke stap is dat heel het personele plaatsingsproces in december is afgerond. Dat betekent 
dat alle medewerkers nu weten waar ze aan toe zijn en er vanaf 2016 gewerkt kan worden vanuit de 
nieuwe organisatiestructuur en bijbehorende functieprofielen. 2015 is gestart met de verhuizing van de 
medewerkers van vijf gemeenten naar de locatie Etten-Leur. De telefonie moest nog worden ingericht, 
dat is in eerste instantie tijdelijk opgevangen door de gemeente Moerdijk en nu structureel 
ondergebracht bij het KCC van de gemeente Roosendaal. Op deze locatie zijn we daarnaast 
overgegaan op een nieuw betalingssysteem. Werkprocessen zijn geharmoniseerd en vervolgens 
ingericht in de ICT. De eerste financiële en verantwoordingsproducten zijn opgeleverd (denk aan het 
meerjarenbeleidsplan, de kaderbrief 2016 en de drie bestuursrapportages) en er is werk gemaakt van 
de financiële inrichting van de organisatie. Het Werkplein (en daarmee de gemeenten) is geslaagd voor 
de SUWI-controle van het rijk. Tot slot is werk gemaakt van de harmonisatie van verschillende 
contracten en zijn er een aantal (Europese) aanbestedingen gestart. 
Naast het bouwen van deze ‘harde’ kant van de organisatie is er aandacht voor de 
organisatieontwikkeling. Er is een plan van aanpak opgesteld (i.s.m. TNO) voor de doorontwikkeling van 
het Werkplein Hart van West-Brabant, door middel waarvan we een lerende organisatie willen worden. 
De sleutel voor betere resultaten ligt namelijk in een methodische werkwijze en het implementeren van 
bewezen effectieve en efficiënte methoden. We doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. 
 
Continuïteit van de dienstverlening 
Het is in 2015 gelukt om de dienstverlening aan de burger doorgang te laten vinden ondanks het feit dat 
de organisatie tegelijkertijd moest worden opgebouwd. Begin 2015 is de start moeizaam geweest. Dit 
kwam onder andere doordat nog niet alle werkprocessen waren vastgesteld, doordat een aantal 
randvoorwaarden niet waren georganiseerd (bijvoorbeeld inrichting ICT en telefonie) en er een grote 
werkvoorraad overkwam van de verschillende gemeenten. Dit heeft veel gevraagd van de 
medewerkers, maar de burger heeft hier niet veel van gemerkt. 
Ondanks die moeizame start is in de loop van 2015 de werkvoorraad ingelopen en vinden de betaling 
en afhandeling van de aanvragen nu plaats binnen de wettelijke termijn. Het aantal klachten is in 2015 
stabiel gebleven ten opzichte van 2014. Wel is de telefonische bereikbaarheid een punt van aandacht, 
met name wanneer er een piek zit in de werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan het eind van het jaar 
wanneer de collectieve ziektekostenverzekering moet worden afgesloten). 
 
Harmonisatie van de werkprocessen 
In 2015 zijn de belangrijkste werkprocessen geharmoniseerd. Prioriteit is gegeven aan Bezwaar en 
beroep en alle inkomensprocessen. Deze zijn als eerst geharmoniseerd en ingericht in het 
betalingssysteem GWS. Daarna zijn ook de werkprocessen van Terugvordering en Verhaal en de 
bijzondere bijstand zijn opgeleverd. Tevens is er een agressieprotocol vastgesteld. Eind van het jaar is 
een begin gemaakt met de harmonisatie van de werkgeversdienstverlening. De werkprocessen op het 
gebied van werk en participatie hebben voor een deel nog moeten wachten op besluitvorming en 
uitwerking in nadere beleidsregels. Deze zullen dus doorlopen in 2016. 
 
Bijstandsvolume omlaag brengen 
Waar mogelijk zijn binnen de begroting van het Werkplein maatregelen genomen om het 
bijstandsvolume zoveel mogelijk omlaag te brengen. Te denken valt aan de implementatie van de 
jongerenaanpak (die stond al in Etten-Leur) in Roosendaal, de organisatie van het Werkplein wordt 
uitzendplein (3x) en de implementatie van het methodisch handelen (plan van aanpak). Helaas is het 
bijstandsvolume het afgelopen jaar toch gestegen. Voor een deel is dit een landelijke trend, waarbij 
onze regio in 2015 net als in de voorgaande jaren harder stijgt dan het landelijk gemiddelde. Andere 
oorzaken zijn te vinden in het feit dat het Werkplein dit jaar onder suboptimale omstandigheden heeft 
moeten werken en er veel energie is gaan zitten in het bouwen van de organisatie. Daarnaast beschikte 
het Werkplein het afgelopen jaar niet over Participatiebudget dat ingezet kon worden voor extra 
maatregelen (het beschikbaar gestelde Participatiebudget zat vast in contracten). Daarom zijn in het 
laatste kwartaal van 2015 afspraken gemaakt met gemeenten over het beschikbaar stellen van 
Participatiebudget en bijbehorende uitstroommaatregelen voor 2016.  
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In de 3e Bestuursrapportage 2015 is gemeld dat er voor een viertal gemeenten sprake zal zijn van het 
aanvragen van een aanvullende uitkering over 2015. Middels een raadsinformatiebrief zijn de 
gemeenteraden daar in het laatste kwartaal 2015 over geïnformeerd. Het tekort op het totale Buigbudget 
is 9,4 procent. In 2016 zullen we als Werkplein het traject van een aanvullende uitkering coördineren 
voor de desbetreffende gemeenten. 
 
Gecoördineerde werkgeversdienstverlening 
In 2015 was er binnen het Werkplein sprake van twee verschillende instrumenten voor de 
werkgeversdienstverlening. Het WSP in de vestiging Etten-Leur en Baanbrekend in de vestiging 
Roosendaal. Vanuit beide instrumenten zijn het afgelopen jaar een aantal concrete projecten uitgerold 
wat heeft geresulteerd in uitstroom, proefplaatsingen en goede contacten met de betreffende 
werkgevers. In totaal zijn er vanuit beide instrumenten 349 plaatsingen gerealiseerd. In 2015 is er een 
voorstel voor de harmonisering in besluitvorming gebracht zodat er vanaf 2016 met een concept 
gewerkt kan worden vanuit het Werkplein.  
 
In het begin van het jaar is in iedere gemeente een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de 
participatiewet voor werkgevers. Ook is er een belactie georganiseerd naar bedrijven met meer dan 25 
medewerkers die een verplichting hebben om garantiebanen te realiseren. 
 
Tot slot is in 2015 is gestart met de samenwerking in de Multi Disciplinaire Teams waarin het Werkplein 
samenwerkt met het UWV en het leerwerkbedrijf WVS. Het MDT biedt een gecoördineerde 
werkgeversdienstverlening zodat werkgevers een aanspreekpunt hebben voor arbeidsmarktvragen en 
via dat aanspreekpunt toegang hebben tot de dienstverlening van de drie samenwerkende partijen.  
 
Financieel  
De jaarrekening sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 262.792 op de kosten van 
bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting 2015 na wijziging (t/m 3e Bestuursrapportage 2015). De 
opbouw van het resultaat is weergegeven in onderstaande tabel. Voor een uitgebreide analyse 
verwijzen wij u naar hoofdstuk 9. 
Bij de programmakosten worden de programma’s inkomen en inkomensondersteuning volledig 
afgerekend met de gemeenten. Dat wil zeggen dat in dit geval de hogere kosten gedekt worden door 
een hogere bijdrage van de gemeenten.  
 
Verklaring resultaat bedrijfsvoering 
 

Verklaring resultaat 2015 Bedrag 
Loonkosten/inhuur 254.240 

Gemeenschappelijke kosten 144.746 

Overige loonkosten 55.222 

Overige personeelskosten -10.972 

Huisvestingskosten 104.478 

Facilitaire kosten -19.428 

Financiële kosten 15.203 

ICT kosten 12.697 

Onvoorziene uitgaven 27.500 

Afrekening loonkosten gemeenten -323.142 

Overige 2.247 

Totaal 262.792 
 
Belangrijkste oorzaak van het positieve resultaat op de bedrijfsvoeringskosten zijn: 
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• Lagere loonkosten en inhuur van personeel ad € 254.240. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
incidentele bijdragen in de loonkosten als gevolg van detachering van personeel (€ 101.360), 
doorberekening van loonkosten aan projecten (€ 238.438) en ontvangen subsidies (€ 34.000). Aan 
gemeenten wordt echter een bedrag van € 323.142 aan loonkosten terugbetaald omdat de voorschotten 
over 2015 te hoog waren ingeschat (o.a. door opslag voor cao-stijgingen). Per saldo is er derhalve 
sprake van een nadeel van € 68. 901. Ten opzichte van hetgeen aan verwachte hogere 
loonkosten/kosten van inhuur in de Bestuursrapportages is gemeld (nadeel € 188.111) hebben we de 
kosten van inhuur in de laatste maanden van 2015 kunnen beperken.  

• Lagere gemeenschappelijke kosten (uitvoering plan van aanpak) ad € 144.746. Het plan van aanpak is 
in het najaar van 2015 in uitvoering gegaan en kent een doorlooptijd tot eind 2016. De daarvoor 
beschikbaar gestelde eenmalig middelen zijn derhalve ook nog in 2016 nodig. 

• Lagere kosten van huisvesting ad € 104.478. In de 2e Bestuursrapportage 2015 werd voor 
ondersteuning ICT nog ingeschat dat de kosten hoger zouden zijn (€ 55.500) door een groter aantal 
benodigde werkplekken. Over 2015 zijn echter in goed overleg de gemiddelde werkelijke werkplekken 
doorbelast.  

• Overige loonkosten ad € 55.222. Dit heeft voornamelijk te maken met de aan- en verkoop van 
verlofdagen en het nog niet gebruik kunnen maken van de fietsregeling.  
 
Bestemming resultaat 
Een aantal belangrijke zaken die in 2015 waren voorzien kennen een doorlooptijd tot in 2016 of moeten 
nog in 2016 worden opgepakt. Het betreft de volgende zaken: 

• Uitvoering van het plan van aanpak doorontwikkeling van het Werkplein; 
• Migratie van het betalingssysteem van Roosendaal en Werkplein. Hiervoor is evenals in 2015 externe 

begeleiding nodig; 
• Afronding accountantscontrole. In de jaarrekening 2015 is slechts de helft van de geraamde kosten 

verantwoord omdat de prestatie (controle) ook in 2016 plaatsvindt. Omdat het de eerste 
accountantscontrole van het Werkplein is en er op fronten sprake is van extra waarnemingen en er 
wellicht nog deelverklaringen nodig zijn is het niet bestede budget 2015 in 2016 nodig.  

• Het ontwikkelen van een professionele website. Dit stond voor 2015 op de planning. Gezien de veelheid 
aan taken en de ontwikkeling van de organisatie kan dit pas in 2016 opgepakt worden. 
 
Om deze taken ook in 2016 goed te kunnen doorzetten c.q. oppakken en afronden stellen wij u voor het 
resultaat voor deze taken als volgt te bestemmen: 
Plan van aanpak doorontwikkeling  € 138.232 
Migratie betalingssysteem  €   94.560 
Ontwikkelen website   €   15.000 
Afronding accountantscontrole  €   15.000  
Totaal te bestemmen   € 262.792 
 
Al met al kijken we terug op een geslaagd jaar, waarin een goed fundament is gelegd voor de toekomst. 
Het is zaak hierin in 2016 verder op te bouwen. 
 
Besluit  
1. Wij stellen het algemeen bestuur voor om de jaarrekening 2015 vast te stellen.  
2. Wij stellen het algemeen bestuur voor om het voordelig resultaat kosten bedrijfsvoering ad € 262.792 
te bestemmen voor plan van aanpak doorontwikkeling, migratie betalingssysteem, ontwikkelen website 
en afronding accountantscontrole. 
 
Het dagelijks bestuur van de van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-
Brabant,  
 
Secretaris/Directeur     Voorzitter 



  

11 
 

 
 
S.A. Kurvers      T.H.R. Zwiers  



  

12 
 

4 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 
 
4.1 | Inleiding 
Het Werkplein streeft ernaar zoveel mogelijk potentiële werknemers van de deelnemende gemeenten 
naar vermogen te laten participeren op de reguliere arbeidsmarkt of, indien dit niet haalbaar is, in de 
maatschappij. 
We willen dat zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten actief mee doen aan de samenleving en 
economisch zelfredzaam zijn, bij voorkeur door deelname aan de reguliere arbeidsmarkt. 
Werkzoekenden zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk.  We verwachten 
dat mensen actief meewerken aan arbeidsontwikkeling gericht op de vraag van de arbeidsmarkt.  
Wij ondersteunen in begeleiding, bemiddeling en op korte vakgerichte scholing. Daarbij zoeken we 
samenwerking met onze ketenpartners UWV en het leerwerkbedrijf WVS.  
 
4.2 | Wat hebben we bereikt? 
2015 is een jaar geweest waarin de vorming van het werkplein samenviel met de implementatie van de 
nieuwe Participatiewet, waarbij de uitvoering van de wettelijke taken, de dienstverlening en de reguliere 
processen gewoon doorliepen.  
Op het gebied van werk en participatie is gewerkt aan de inrichting van de nieuwe instrumenten uit de 
participatiewet, er is een begin gemaakt met de nieuwe doelgroepenindeling en caseloadverdeling, de 
jongerenaanpak is geharmoniseerd, er is geïnvesteerd in het VSO-netwerk en er is een begin gemaakt 
met de harmonisatie (en in sommige gevallen aanbesteding) van verschillende producten en 
instrumenten. 
 
Uitstroom 2015 Locatie 

Etten-
Leur 

Locatie 
Roosendaal 

Rechtmatigheid 378 322 
Doelmatigheid (werk) 246 216 
Totaal 624 538 
 
In 2015 hebben we nog te maken gehad met twee afzonderlijke systemen en registraties voor de 
locaties Etten-Leur en Roosendaal. In onderstaande toelichting proberen we zoveel mogelijk uit te gaan 
van één Werkplein’.  
 
Workshops 
Klanten die te maken krijgen met de dienstverlening vanuit het Werkplein starten meestal met een reeks 
workshops. De workshops worden gegeven door de klantmanagers van het team inkomen en het team 
werk en participatie, externe partijen en klantmanagers gemeente met betrekking tot budgetteren. 
Gebleken is dat er een enorme inzet is van eenieder maar het ontbrak aan samenhang en visie op de 
workshops. Eind 2015 is daarom gestart om, in samenhang met het poortproces en de 
organisatieontwikkeling, een verbeterslag te maken met een nieuwe inrichting van de workshops met als 
doel voorlichting en beïnvloeding van de mindset van werkzoekenden. 
 
Op de locatie Etten-Leur namen er in 2015 971 personen deel aan de workshops. Op de locatie 
Roosendaal namen er in 2015 732 personen deel aan de workshops. 
 
Doelgroepenindeling 
Dit jaar is gewerkt aan een eenduidige categorisering voor de werkzoekende van de Brabantse Wal en 
het Werkplein HvWB. Begin juli 2015 hebben de besturen van de twee West-Brabantse Werkpleinen de 
volgende doelgroepenindeling vastgesteld: 

A. Direct bemiddelbaar; 
B. Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief; 
C. Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief. 
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A: Direct bemiddelbaar 
 
Baanbrekend en WSP  
Gedurende 2015 is de werkgeversbenadering voor de locatie Roosendaal en de locatie Etten-Leur op 
een verschillende wijze uitgevoerd. Op de locatie Roosendaal (gemeente Roosendaal) werd de 
werkgeversbenadering georganiseerd door een publiek-private samenwerking (PPS), Baanbrekend. Op 
de locatie Etten-Leur (gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert) werd deze 
vormgegeven door werkgeversadviseurs binnen het Werkgeversservicepunt. Eind 2015 is gestart met 
de besluitvorming omtrent eenduidige werkgeversdienstverlening voor het Werkplein HvWB. Hierdoor 
kan in 2016 vanuit één regionale aanpak de werkgeversdienstverlening vorm worden gegeven. 
 
PPS Baanbrekend KW 1+2 KW 3 KW 4 Totaal 
Directe plaatsingen op betaald werk* 118 57 70 245 
Intakes met jobready kandidaten 205 98 128 431 
RPO’s (re-integratie 
praktijkovereenkomst) 35 6 6 47 

*Alleen de eerste plaatsing binnen een traject (binnen een traject kan een kandidaat meerdere keren 
worden geplaatst). 
 
WSP KW 1+2 KW 3 Kw 4 Totaal 
Aantal bedrijfsbezoeken 182 75 46 303 
Waarvan bedrijfsbezoeken 54 34 36 124 
Aantal binnengehaalde vacatures 166 87 60 313 
Aantal proefplaatsingen 37 8 8 53 
Proefplaatsing geresulteerd in reguliere 
baan 22 2 5 29 

Aantal Werkervaringsplaatsen (WEP) 4 1 3 8 
WEP geresulteerd in reguliere baan 1 1 1 3 
Aantal reguliere plaatsingen 51 35 18 104 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten over de participatiewet: 
In iedere gemeente is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor werkgevers over de 
participatiewet. 
Gemeenten: 
Ook gemeenten weten het WSP van het Werkplein beter te vinden. Waar voorheen vacatures op de 
markt werden uitgezet, komen deze vacatures meer en meer eerst langs het WSP. Diverse kandidaten 
vanuit het bestand van het Werkplein hebben (al dan niet voorafgegaan middels een werk 
ervaringsplek) hun werkhervatting kunnen vinden bij gemeenten of Werkplein. 
Werkplein wordt uitzendplein: 
In 2015 is drie keer ‘Werkplein wordt uitzendplein’ georganiseerd. Het ‘Werkplein wordt Uitzendplein’ is 
een evenement waar werkzoekenden direct in contact worden gebracht met uitzendbureaus, die op hun 
beurt concrete vacatures kunnen invullen.  
 
B: Bemiddelbaar met ondersteuning met arbeidsmarktperspectief 
 
De focus ligt bij deze doelgroep op het verkleinen van de afstand naar de arbeidsmarkt en begeleiding 
naar betaald werk. De weg richting betaald werk wordt voor deze doelgroep op verschillende manieren 
bewandeld. Hierbij worden bijvoorbeeld de diverse lokale werkgelegenheidsprojecten (ook ingezet voor 
doelgroep C) en andere re-integratietrajecten ingezet. Tot slot kan deze doelgroep met ondersteuning 
begeleid worden naar de arbeidsmarkt. In dat geval werden ook Baanbrekend en het WSP ingezet. Er 
zit dus overlap in de instrumenten die ingezet worden voor de verschillende doelgroepen. 
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- Deelname aan workshops verzorgd door het Werkplein direct na melding voor het aanvragen van 
een uitkering. 

- Opdoen van werknemersvaardigheden bij de werkgelegenheidsprojecten (Werkgelegenheidsproject 
Moerdijk, WerkVoorop Halderberge, Re-integratiehuis Rucphen) en bij het Werkactiveringsproject via 
de WVS (WAP).  

- Individuele trajecten via MaatWerk. Individueel traject waarbij het doel is de afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen.  

- Werkervaringsplaatsen. Zowel intern bij het Werkplein als bij de deelnemende gemeenten waarbij 
kandidaten gedurende zes maanden de kans krijgen werkervaring op te doen. Het resultaat is dat 
kandidaten door deze werkervaring uitstromen naar betaald werk. 

- Bemiddeling door Baanbrekend en het Werkgeversservicepunt (WSP). 
 

C: Niet bemiddelbaar en geen arbeidsmarktperspectief 
 
Op beide locaties wordt er gewerkt aan activering van klanten waarvan de verwachting is dat zij niet 
zelfstandig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het grootste deel van de klanten bij de lokale 
werkgelegenheidsprojecten is ingedeeld in deze doelgroep. Daarnaast hebben overheid en werkgevers 
afgesproken voldoende garantiebanen beschikbaar te stellen voor mensen met een grote afstand van 
de arbeidsmarkt. Tot slot biedt de Participatiewet de mogelijkheid om het instrument beschut werken in 
te zetten voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving kunnen werken. 
 
Lokale werkgelegenheidsprojecten 
Binnen het Werkplein Hart van West-Brabant zijn drie lokale werkgelegenheidsprojecten: 
- Werkgelegenheidsproject Moerdijk 
- Werk Voorop (gemeente Halderberge) 
- Re-Integratiehuis Rucphen 
Totaal zijn er binnen deze projecten ca. 300 personen aangemeld voor deelname.  
 
Garantiebanen 
De garantiebanen zijn een nieuw instrument in het kader van de participatiewet. Om in aanmerking te 
komen voor een garantiebaan moet het Werkplein of de burger zelf een doelgroepverklaring aanvragen 
bij het UWV. Afgesproken is dat de wachtlijst SW en oud-Wajong in 2015 voorrang kregen op 
garantiebanen. Vanaf het vierde kwartaal 2015 was het uitvoeringsproces voor de aanvraag van een 
doelgroepregister voor nieuwe instroom in de participatiewet duidelijk en zijn de eerste indicaties voor 
het doelgroepregister vanuit het Werkplein aangevraagd.  
 
In 2015 zijn een twintigtal doelgroep verklaringen aangevraagd en gehonoreerd. 
In 2015 is 1 kandidaat met een uitkering op grond van de P-wet geplaatst op een garantiebaan. 
 
Beschut werk 
Besluitvorming over de inzet van beschut werk heeft in 2015 plaatsgevonden. Daarom zijn er in 2015 
geen plaatsingen beschut werk gerealiseerd. De plaatsen beschut werk die voor 2015 per gemeente 
beschikbaar zijn worden meegenomen in de doelstelling voor 2016.1 
 
Jongerenaanpak 
Dit jaar heeft een uniformering van de jongerenaanpak plaatsgevonden. De specifieke aanpak die al 
werd gehanteerd op locatie Etten-Leur is ook opgezet in Roosendaal. Sinds augustus 2015 zijn er in 
totaal 5 klantmanagers Werk (doelgroep jongeren) actief die zijn vrijgemaakt voor de doelgroep 
jongeren van 18 tot 27 jaar.  Naast de jongeren met een lopende uitkering is er ook aandacht voor niet 

                                                      
1 Inmiddels (feb. 2016) heeft bestuurlijke besluitvorming in de afzonderlijke colleges van de zes gemeenten plaatsgevonden. In totaal zijn er 
voor 2015 33 plaatsen beschikbaar. 
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uitkeringsgerechtigden (Nuggers). Vooral de Nuggers met een indicatie doelgroepregister komen in 
beeld bij het Werkplein.  Hieronder volgen enkele projecten/ thema’s die aan bod zijn gekomen in 2015. 
 
- School First: 
 Locatie Etten-Leur is in februari 2015 weer gestart met het School First project voor schooljaar 

2015/2016. Jongeren die terug naar school kunnen, worden intensief begeleid. In totaal zijn 29 
jongeren benaderd voor het School First project, waarvan er 26 daadwerkelijk zijn uitgestroomd. Het 
volgende School First project wordt op dezelfde manier gestart op beide locaties. 

- Routekaart/ stappenplan kwetsbare jongeren 
 2015 heeft ook in het teken gestaan van het overnemen van het Wajong netwerk. Deze groep 

kwetsbare jongeren komt met de invoering van de Participatiewet bij de werkpleinen (en niet meer 
het UWV). Daarom is gestart met intensieve samenwerking met praktijkonderwijs, VSO, Stichting 
MEE en het UWV.  

Daarnaast hebben we een Werkplein stappenplan en routekaart ontwikkeld, die wordt gedeeld met de 
scholen, zodat zij de juiste route in kunnen zetten voor deze jongeren. Deze jongeren zijn nu snel in 
beeld bij het Werkplein, vaak met tussenkomst van Stichting MEE die meteen een indicatie 
doelgroepregister met ze aanvraagt. De inzet is erop gericht om deze kwetsbare doelgroep niet tussen 
wal en schip te laten vallen. 
 
 
4.3 | Wat heeft het gekost? 
Onze inzet binnen het programma Werk en Participatie is zowel gefinancierd vanuit de reguliere 
exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het 
participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn in de kern middelen die 
HvWB heeft ingezet om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijkheid 
te maken.  
 
In 2015 hebben de totale kosten van re-integratie activiteiten € 1.491.537 bedragen. Dat is € 149.863 
minder dan was begroot.  
Programma Werk en Participatie Raming 

begroting 
2015 

Raming 
begroting 
2015 na 
wijz. 

Jaarrekening 
2015 

Verschil 

Lasten 
   

  
Werkgeversservicepunt/werkcoaches 603.000 603.000 533.577 69.423 
Inhuur Jongerenloket 156.000 156.000 155.845 155 
Re-integratiehuis Rucphen 190.000 190.000 161.158 28.842 
Werk Voorop Halderberge 163.000 163.000 212.029 -49.029 
Werkgelegenheidsproject Moerdijk* 180.000 119.000 185.033 -66.033 
Individuele trajecten 410.400 410.400 243.896 166.504 
Totaal lasten 1.702.400 1.641.400 1.491.537 149.863 
Baten 

   
  

  
   

  
Totaal baten     0 0 
Saldo van lasten en baten 1.702.400 1.641.400 1.491.537 149.863 
Bijdragen gemeenten 

   
  

Etten-Leur 452.435 452.435 350.137 102.298 
Halderberge 397.133 397.133 389.814 7.319 
Moerdijk 353.758 292.758 353.151 -60.393 
Rucphen 371.755 371.755 305.717 66.038 
Zundert 127.319 127.319 92.719 34.601 
Totaal bijdragen gemeenten 1.702.400 1.641.400 1.491.537 149.863 
*kosten inclusief deel Etten-Leur. Raming excl. 2e helft Moerdijk ad € 61.000   
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Tabel | Werkelijke kosten programma Werk en Participatie 2015 
 

Verschillenanalyse in hoofdlijnen 
• Kosten werkgeversdienstverlening (WSP) zijn € 69.423 lager. Dit komt in hoofdzaak doordat één 

werkgeversadviseur door de gemeente Roosendaal is bekostigd (ad € 58.850). 
• Kosten Re-integratiehuis Rucphen zijn € 28.842 lager uitgevallen. Dit komt omdat de gemeente zelf 

bepaalde kosten (kosten gebruikte voertuigen e.d.) bekostigd heeft en door iets lagere kosten van 
inhuur vanwege ziekte. 

• Kosten Werk Voorop zijn € 49.029 hoger uitgevallen. Dit komt doordat de raming van de kosten van 
Werk Voorop gebaseerd waren op een te laag doorgegeven raming vanuit Halderberge.  

• Kosten WGP Moerdijk zijn € 66.033 hoger dan geraamd. Dit komt omdat Moerdijk de 2e termijn 
t.b.v. WGP niet heeft bevoorschot (zienswijze 1e berap). De gedachte daarachter was dat het WGP 
breder kon worden ingezet. Daardoor was de raming € 61.000 lager. Bij het WGP zijn in 2015 
metname deelnemers uit Moerdijk en Etten-Leur geplaatst. Etten-Leur draagt € 40.000 bij in de 
kosten van het WGP. 

• Kosten Individuele trajecten zijn € 166.504 lager dan geraamd. Dit komt omdat er in verband met de 
opstartfase van het Werkplein en het vormgeven van een nieuwe geharmoniseerde werkwijze 
minder trajecten zijn ingezet.   
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5 | PROGRAMMA INKOMEN 
 
5.1 | Inleiding? 
Onze inzet binnen het programma Inkomen is gericht op het op tijd en rechtmatig verstrekken van 
uitkeringen waarmee een vangnet wordt geboden aan burgers aan de onderkant. Dit programma wordt 
zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-
middelen. De personele inzet wordt in hoofdstuk 9 (Financiële jaarrekening) verantwoord. Het 
verstrekken van uitkeringen is een ‘openeinderegeling’. Dit betekent dat een aanvraag moet worden 
beoordeeld en wanneer de aanvrager aan de gestelde voorwaarden voldoet de uitkering vertrekt moet 
worden. Een uitkering mag niet worden geweigerd op grond van het feit dat het budget wordt 
overschreden. 
 
De programmakosten (Buig middelen) worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten 
waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Deze verrekening vindt plaats 
na vaststelling van de jaarrekening voor 2015.  
 
5.2 | Wat hebben we bereikt?  
Uitkeringsbestand 2015 
Hoewel de economie iets lijkt aan te trekken loopt het aantal bijstandsgerechtigden nog op. Er is sprake 
van een na-ijl effect. Daardoor duurt het langer voordat de bijstand daalt als de economie weer in de lift 
zit. Volgens het Centraal Planbureau neemt het aantal bijstandsuitkeringen in 2015 en 2016 nog toe 
(voor 2015 ongeveer met 2,8%). 
In 2015 zien we zowel op de locatie Etten-Leur (+124) als de locatie Roosendaal (+178) een toename 
van het bijstandsbestand. Dat sluit aan bij de landelijke prognose. In de maanden juni en juli was wel 
een kentering merkbaar, maar deze trend heeft zich niet voortgezet. 
 
Gemeente 2014 2015 Toename in % 
Etten-Leur 684 702 18 3% 
Halderberge 432 455 23 5% 
Moerdijk 432 462 30 7% 
Rucphen 294 316 22 7% 
Zundert 174 205 31 18% 
Roosendaal 1.627 1.805 178 11% 
Totaal 3.643 3.945 302 8% 

Gegevens per 29-02-2016 
 
Aanvullende uitkering 
In de 3e Bestuursrapportage 2015 is gemeld dat er voor een viertal gemeenten sprake zal zijn van het 
aanvragen van een aanvullende uitkering over 2015. Middels een raadsinformatiebrief zijn de 
gemeenteraden daar in het laatste kwartaal 2015 over geïnformeerd. Toen was op basis van cijfers tot 
en met juli een tekort op het totale Buigbudget geprognosticeerd van ruim 10%. Dit percentage is 
uiteindelijk met 9,4% iets lager uitgevallen.  
 
Overzicht uitgaven Buig t.o.v. rijksbijdrage Buig 2015 

 

Gemeente Lasten Rijksbudget Tekort in %

% 
raadsinfor-
matiebrief

Etten-Leur 8.828.815 7.798.280 -1.030.535 -13,2% -17,8%
Halderberge 5.720.207 5.341.103 -379.104 -7,1% -9,5%
Moerdijk 5.907.867 5.760.304 -147.563 -2,6% 0,2%
Roosendaal 23.610.381 21.217.646 -2.392.735 -11,3% -11,3%
Rucphen 4.003.999 3.983.127 -20.872 -0,5% 0,6%
Zundert 2.498.299 2.109.838 -388.461 -18,4% -20,9%
Totaal 50.569.569 46.210.298 -4.359.271 -9,4% -10,2%



  

18 
 

Ps. De uitgaven Roosendaal zijn binnen de gemeentelijke jaarstukken 2015 van de gemeente Roosendaal 
verantwoord. 
 
In 2016 zullen we als Werkplein het traject van een aanvullende uitkering coördineren voor de 
desbetreffende gemeenten. 
 
Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud 
Zoals in eerdere rapportages aangegeven was er in de eerste kwartalen sprake van een grote 
werkvoorraad die vanuit gemeenten is overgedragen in combinatie met veel aanvragen waardoor in 
sommige gevallen de wettelijke termijn van 8 weken werd overschreden. Het afgelopen jaar is er hard 
gewerkt om de doorlooptijden binnen de wettelijke afhandeltermijn te krijgen. Er wordt op gestuurd om 
aanvragen in principe binnen 6 weken afgehandeld te krijgen zodat enkel in uitzonderingsgevallen de 
periode van 8 weken benodigd is. 
Het is niet mogelijk om altijd binnen de gestelde termijn te blijven. De reden daarvan is dat in sommige 
gevallen de aanvrager zelf nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken dient te 
overleggen. In dergelijke gevallen is er sprake van een wettelijke hersteltermijn. Zodra deze informatie is 
ingeleverd kan er alsnog een besluit worden genomen. Met inachtneming van deze hersteltermijn 
worden aanvragen binnen de wettelijke termijn afgewikkeld. 
 
Doorlooptijd 
aanvragen 
levensonderhoud 

Locatie 
Etten-
Leur 

Locatie 
Roosendaal 

00-04 weken 530 450 
05-06 weken 179 175 
07-08 weken 74 96 
09 + weken 87 67 
Totaal 870 788 
  
Lokale toegang 
Een onderdeel van de dienstverlening betreft de loketten in gemeenten. In aanvang waren er 
plaatselijke loketten in Zundert, Moerdijk en Rucphen die middels vrije inloop bezocht konden worden 
door inwoners uit deze plaatsen. De ervaring leert dat de bezoekersaantallen van deze loketten erg 
beperkt zijn. Daarom is in goed overleg met de gemeente het loket in Zundert in het eerste kwartaal 
beëindigd. Ook de bezoekersaantallen in Moerdijk zijn erg laag gebleken zodat in overleg met de 
gemeente is besloten om het loket terug te brengen tot een loket wat op afspraak kan worden bezocht. 
Op dat moment is er dan een medewerker van het Werkplein met alle beschikbare informatie t.a.v. de 
desbetreffende klant aanwezig. In Rucphen is 1 dag per week vrije inloop. 
 
Kostendelersnorm 
Onderdeel van de Participatiewet is de invoering van de kostendelersnorm. De kostendelersnorm houdt 
rekening met de voordelen van het delen van kosten wanneer mensen op een adres wonen. Voor 
degenen die op 31 december 2015 algemene bijstand hadden was er overgangsrecht tot 1 juli 2015. 
In de laatste week van mei 2015 is gestart met het project om omzetting van uitkeringen naar de 
kostendelersnorm te bezien. De doelstelling om alle 1032 dossiers voor 1 juli 2015 te onderzoeken en 
om te zetten.  
Sinds juli 2015 is de beoordeling van de kostendelersnorm een onderdeel van het reguliere 
aanvraagproces. 
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Genomen besluiten kostendelersnorm 

Actie Werkplein 
totaal 

Locatie 
Roosendaal 

Locatie 
Etten-
Leur 

Uitkering gemuteerd 580 266 314 
Ongewijzigd voortgezet 353 256 97 
Exit 1 juli 2015 17 10 7 
Geen actie 82 52 30 
Totaal 1032 584 448 
In totaal bedroegen de extra uitvoeringskosten voor invoering van de kostendelersnorm € 22.648.  
 
Aanbesteding Bbz 
De Bbz en Ioaz worden op dit moment nog uitgevoerd door verschillende externe partijen. In 2015 is 
daarom besloten om de uitvoering van Bbz-Ioaz-werkzaamheden uit te besteden via een Europese 
aanbestedingsprocedure en er is in samenwerking met de ISD Brabantse Wal een gezamenlijk 
aanbestedingstraject gestart. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2016 gegund kan 
worden, waarmee de uitvoering van de Bbz en Ioaz binnen het Werkplein is geharmoniseerd. 
 
5.3 | Wat heeft het gekost? 
Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere 
exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden 1-
op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens 
burgers het betreffen. De besteding van het budget over 2015 waarover het Werkplein HvWB kon 
beschikken is weergegeven in onderstaande figuur. 
  
Programma inkomen Raming 

begroting 
2015 

Raming 
begroting 
2015 na 
wijz. 

Jaarrekening 
2015 

Verschil 

Lasten         
WWB 23.860.444 23.860.444 25.130.920 -1.270.476 
BBZ     217.844 -217.844 
BBZ (declarabel) 656.966 656.966 1.021.834 -364.868 
IOAW/IOAZ 1.739.848 1.739.848 2.107.924 -368.076 
Onderzoeks- en advieskosten BBZ 190.326 190.326 159.798 30.528 
Invorderingskosten 36.657 36.657 15.957 20.700 
Externe controlekosten 158.783 158.783 147.692 11.091 
Totaal lasten 26.643.024 26.643.024 28.801.969 -2.158.945 
Baten         
Ontvangsten debiteuren Buig -464.331 -464.331 -417.066 -47.265 
Ontvangsten Buig overig     1.000 -1.000 
Ontvangsten debiteuren Iaow/Iaoz     -8.274 8.274 
Ontvangsten debiteuren BBZ     12.289 -12.289 
Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) -411.163 -411.163 -666.985 255.822 
Totaal baten -875.494 -875.494 -1.079.036 203.542 
Saldo van lasten en baten 25.767.530 25.767.530 27.722.933 -1.955.403 
Bijdragen gemeenten   

 
    

Etten-Leur 8.146.136 8.146.136 8.943.604 -797.468 
Halderberge 6.380.612 6.380.612 5.868.295 512.317 
Moerdijk 4.937.212 4.937.212 6.111.302 -1.174.090 
Rucphen 4.226.562 4.226.562 4.190.536 36.026 
Zundert 2.077.008 2.077.008 2.609.196 -532.188 
Totaal bijdragen gemeenten 25.767.530 25.767.530 27.722.933 -1.955.403 

Tabel | Werkelijke kosten programma Inkomen 2015 
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Verschillenanalyse in hoofdlijnen 
 
Uitkeringen WWB, BBZ, IOAW/Z € 1.955.403 nadeliger 
Door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 met 124 (locatie Etten-Leur) is sprake 
van hogere uitkeringslasten in 2015. De ramingen voor 2015 waren nog gebaseerd op ramingen uit de 
begrotingen van de gemeenten van 2015 die medio 2014 zijn bepaald.  
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6 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 
 
6.1 | Inleiding? 
Binnen het programma Inkomensondersteuning willen wij armoede en sociale uitsluiting zien te 
voorkomen en eventuele financiële drempels weghalen die participatie in de weg staan. Door het 
terugdringen van het niet-gebruik van beschikbare regelingen en inkomensondersteuning te geven aan 
de mensen die het nodig hebben, willen we de deelname aan het maatschappelijk verkeer van deze 
burgers (verder) vergroten. 
Onder inkomensondersteuning vallen de producten: 
 bijzondere bijstand; 
 collectieve zorgverzekering voor minima; 
 individuele inkomenstoeslag; 
 individuele studietoeslag; 
 overig gemeentelijk minimabeleid2 
 
 
6.2 | Wat hebben we bereikt?  
Als gevolg van de op 1 januari 2015 inwerking getreden Participatiewet is het beleid individuele 
inkomenstoeslag en individuele studietoeslag van de zes gemeenten nagenoeg gelijkluidend.  
Alleen de Gemeente Halderberge hanteert bij de individuele inkomenstoeslag een iets ruimere 
inkomensnorm (105% in plaats van 101%).  
De overige minimaregelingen van de zes gemeenten kennen een hele grote beleidsmatige diversiteit 
wat tot grote verschillen tussen burgers leidt en de uitvoering door het Werkplein veel complexer maakt. 
De gemeenten zijn zich hier overigens ook goed van bewust. In nauwe samenwerking met de 
gemeenten is het beleid met betrekking tot de collectieve zorgverzekering voor minima vanaf 1 januari 
2016 zo veel mogelijk geüniformeerd. In het 4e kwartaal 2015 is het Werkplein gestart met het project 
harmonisering beleid bijzondere bijstand. Hierbij worden allereerst de beleidsverschillen in kaart 
gebracht en vervolgens wordt met de gemeenten besproken in welke mate harmonisatie mogelijk is. 
Streven is om in het 2e kwartaal 2016 concrete beleidsvoorstellen aan te gemeenten ter besluitvorming 
voor te leggen. 
 
Onderstaande tabel geeft de aantallen weer over 2015. 
  

 
 
Doorlooptijd ontvangen aanvragen: 
Streven is steeds om de aanvragen op een zo kort mogelijke termijn af te handelen zodat de burger niet 
te lang in het ongewisse wordt gelaten en hij/zij bij een toekennend financieel besluit zo spoedig 
mogelijk over het geld kan beschikken. Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de 

                                                      
2 Voorbeelden van overig minimabeleid zijn: maatschappelijke participatie in Etten-Leur via de webshop, extra 
maatregelen voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen in Roosendaal e.d. Dit overig 
minimabeleid is niet geënt op de Participatiewet. 

Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert
906 715 694 2.505 332 152

deelnemers collectieve zorgverzekering polis “extra” 494 343 251 2110 223 98

polis “extra 
uitgebreid”

365 145 119 259 140 95

424 349 262
Zitten in aantal 
bijz. bijstand 3 69aantal aanvragen overig minimabeleid 2015

Noot:
- aantallen aanvragen Individuele Inkomenstoeslag en Individuele studietoeslag zitten in de aantallen aanvragen
  bijzondere bijstand;
- vergelijking met voorafgaande ja(a)r(en) is niet mogelijk door ontbreken historische gegevens gemeenten.

Gemeente:
aantal aanvragen bijz. bijstand 2015
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formele afhandeltermijn maximaal 8 weken. Als de Awb-termijn wordt overschreden kan de klant een 
verzoek om dwangsomtoekenning indienen. Vanaf datum ontvangst dwangsomverzoek heeft het 
Werkplein nog 2 weken de tijd heeft om alsnog een besluit te nemen zonder dat een dwangsom-
vergoeding verschuldigd is. In 2015 zijn er twee verzoeken Wet dwangsom toegekend, bij elkaar is er  
€ 440 aan dwangsommen uitbetaald. 
Op individueel niveau is verlenging van deze termijn soms nodig. Denk bijv. aan: opgevraagd medisch 
advies laat op zich wachten, of de klant heeft incomplete aanvraag ingediend.  
Doorlooptijd aanvragen bijzondere bijstand (incl. individuele inkomenstoeslag en studietoeslag):  
 

 
 
In het begin van het jaar was sprake van een grote werkvoorraad waardoor niet geheel aan de wettelijke 
termijn kon worden voldaan. Inmiddels worden aanvragen binnen de wettelijke termijn afgedaan. 
 
6.3 | Wat heeft het gekost? 
Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere 
exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulpverlening) als 
vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden 1-op-1verrekend met de 
gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. De besteding van het budget waarover HvWB kan 
beschikken is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Programma inkomensondersteuning Raming 

begroting 
2015 

Raming 
begroting 
2015 na 
wijz. 

Jaarrekening 
2015 

Verschil 

Lasten   
 

    
Bijzondere bijstand 1.607.608 1.607.608 1.826.396 -218.788 
Minimabeleid (webshop)   

 
270.975 -270.975 

Collectieve zvw premie  955.321 955.321 2.052.519 -1.097.198 
Totaal lasten 2.562.929 2.562.929 4.149.890 -1.586.961 
Baten   

 
    

Opbrengsten debiteuren bijz. bijstand -211.306 -211.306 -238.816 27.510 
Inhouding collectieve zvw premie  -883.178 -883.178 -1.561.828 678.650 
Totaal baten -1.094.484 -1.094.484 -1.800.644 706.160 
Saldo van lasten en baten 1.468.445 1.468.445 2.349.246 -880.801 
Bijdragen gemeenten         
Etten-Leur 454.521 454.521 1.007.032 -552.511 
Halderberge 305.831 305.831 549.604 -243.773 
Moerdijk 593.775 593.775 401.875 191.900 
Rucphen 61.000 61.000 265.811 -204.811 
Zundert 53.318 53.318 124.925 -71.607 
Totaal bijdragen gemeenten 1.468.445 1.468.445 2.349.246 -880.801 

Tabel | Werkelijke kosten programma Inkomensondersteuning 2015 
 
Verschillenanalyse in hoofdlijnen 
Kenmerkend voor de inkomensondersteunende regelingen is dat dit zogenaamde “openeindregelingen” 
zijn. Dit houdt in dat als de aanvrager aan alle gestelde voorwaarden voldoet, de aanvraag niet mag 
worden geweigerd op grond van het feit dat het geraamde budget wordt overschreden. 
Een stijging of daling van het aantal aanvragen beïnvloedt dan ook direct het financiële jaarresultaat.  
Beleidsmatig zijn er in 2015 twee relevante beleidswijzigingen geweest met een forse financiële impact 
voor de gemeenten. Dit zijn de collectieve ziektekostenverzekering en het afschaffen van het 
drempelbedrag. Deze worden hieronder toegelicht. 
 

Gemeente: Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert
Percentage waarbij doorlooptijd  < 8 wkn 
bedroeg 96,50% 78,90% 79,30% 95,40% 86,20% 86,90%
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Product collectieve zorgverzekering voor minima:  
Per 01 januari 2015 is een nieuwe zorgpolis geïntroduceerd voor mensen met hoge zorgkosten 
vanwege een handicap of chronische ziekte. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen die recht hebben 
op deze regeling er ook gebruik van maken. 
Eind 2014 hebben de gemeenten prognoses gemaakt v.w.b. het aantal te verwachten deelnemers 2015 
en de daarmee samenhangende gemeentelijke premiebijdragen. In 2015 is gebleken dat de 
kostenramingen te laag waren. Daardoor is er in 2015 op dit product een kostenoverschrijding van € 
418.548 ( € 1.097.198 minus inhouding collectieve zorgpremie op uitkeringen € 678.650) ontstaan. 
Grootste oorzaak van de overschrijding is dat vanuit de gemeente Etten-Leur geen middelen in 2015 
zijn overgedragen aan het Werkplein (nadeel € 294.215). Via de afrekening wordt dit verdisconteerd. 
 
Collectieve 
ZKV Etten-Leur Halderberge Moerdijk  Rucphen  Zundert totaal: 
Premiekosten:  294.215 83.942 32.925 47.578 32.031 490.691 
Begroot: 0 36.000 13.423 20.000 2.720 72.143 
Verschil: -294.215 -47.942 -19.502 -27.578 -29.311 -418.548 

           
Product bijzondere bijstand: 
Alleen de gemeente Roosendaal hanteerde een z.g. drempelbedrag bijzondere bijstand. In het kader 
van de harmonisering van het bijzondere bijstandsbeleid is dit drempelbedrag per 1 juli 2015 afgeschaft. 
Dit betekent dat mensen de eerste € 129, -- aan bijzondere kosten niet meer voor eigen rekening 
hoeven te nemen.  
 
Bijzondere bijstand Etten-Leur Halderberge Moerdijk  Rucphen  Zundert totaal: 
Uitgaven:  602.396 354.763 333.879 218.233 82.631 1.591.902 
Begroot: 454.521 269.831 580.352 41.000 50.598 1.396.302 
Verschil: -147.875 -84.932 246.473 -177.233 -32.033 -195.600 

 
Overig 
minimabeleid Etten-Leur Halderberge Moerdijk  Rucphen  Zundert totaal: 
Uitgaven:  110.421 110.899 35.071 0 10.262 266.653 
Begroot: 0 0 0 0 0   
Verschil -110.421 -110.899 -35.071 0 -10.262 -266.653 

 
 
Opgemerkt wordt tot slot dat het Werkplein niet beschikt over historische informatie hoe de gemeenten 
de voor 2015 ter beschikking gestelde budgetten voor minimabeleid hebben berekend/ geraamd (bijv.: 
aantal toegekende aanvragen, werkelijke uitgaven, indexverhogingen).  
Een diepgaandere analyse en verklaring voor de budgetoverschrijdingen 2015 is daarom niet 
beschikbaar.  
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7 | ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 
 
Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven inzicht te geven in de 
algemene dekkingsmiddelen. Onder algemene dekkingsmiddelen wordt verstaan die middelen die niet 
aan een programma toegeschreven kunnen worden en algemeen inzetbaar zijn. 
 
Binnen de gemeenschappelijke regeling HvWB kennen we twee type algemene dekkingsmiddelen: 
• De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de uitvoeringskosten. Deze kosten worden 

omgeslagen naar de deelnemende gemeenten, via een in de begroting vastgesteld percentage. 
• Het saldo financieringsfunctie in 2015. 

 

Tabel | Algemene dekkingsmiddelen 
 
In vergelijking met de vastgestelde primitieve begroting 2015 vallen de algemene dekkingsmiddelen in 
de voorliggende jaarrekening 2015 € 1.182.068 hoger uit. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

a. Hogere bijdrage Roosendaal ad € 702.530. Voor Roosendaal was er nog geen bijdrage in de 
begroting voor 2015 geraamd. Er wordt bijgedragen in de kosten van de ondersteunende 
diensten ad € 480.977, bijdrage in loonkosten teamhoofden (op loonlijst Roosendaal) ad € 
94.000, bijdrage in de portikosten ad € 27.764 en overige bedrijfsvoeringskosten ad € 99.788. 

b. Ontvangen bijdrage in detachering van medewerkers € 101.360 binnen de regio en 
doorberekende loonkosten naar jongerenaanpak en werkgeverservicepunt € 144.438. 

c. Ontvangen subsidies ad € 70.000 wegens afrekening goudenlijst 2014 en 2015 (betreft 
prestatieovereenkomst  “Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst”).  

d. Overgehevelde middelen vanuit jaarrekening 2014 ad € 243.750 (betreffende ICT kosten) en 
bijdrage in overige kosten ad € 19.151 (vergoeding UWV, bijdrage in kosten collectieve 
ziektekostenverzekering). 
 
  

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering 6.620.329 6.620.329 6.864.817 6.864.817 7.223.699 7.223.699

Vergoedingen in personeelskosten  0 0 245.797 245.797

Subsidies  36.000 36.000 70.000 70.000

Overige algemene dekkingsmiddelen  243.750 243.750 262.901 262.901
Subtotaal algemene 
dekkingsmiddelen

6.620.329  6.620.329 7.144.567 0 7.144.567 7.802.397 0 7.802.397

Algemene dekkingsmiddelen:
Raming begrotingsjaar vóór 

w ijziging
Raming begrotingsjaar ná 

w ijziging Realisatie begrotingsjaar
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8 | PARAGRAFEN 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen moeten worden 
opgenomen in de begroting. De onderdelen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden 
partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing voor deze gemeenschappelijke regeling. De volgende 
verplichte paragrafen worden achtereenvolgens behandeld: 
a. financiering 
b. bedrijfsvoering. 
c. weerstandsvermogen en risico’s 
d. Informatie t.b.v. paragraaf verbonden partijen gemeenten 
e. rechtmatigheid 

 
8.1 | Paragraaf Financiering 
In de wet financiering decentrale overheden, Wet fido, zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde, 
prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie. Deze regeling geeft een 
uiteenzetting van de kaders, waarbinnen het treasurybeleid is vormgegeven. Belangrijk daarbij is dat het 
financieel beheer zo beheersbaar en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.  
 
Renterisico 
In 2015 zijn wij geen langlopende geldlening aangegaan voor de financiering van onze metname ICT-
investeringen. In de begroting van 2016 hebben wij wel rekening gehouden met het aantrekken van een 
lening van € 500.000 met een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 2%. In 2016 zullen we bezien of 
we daadwerkelijk een geldlening aangaan dan wel het binnen onze rekening-courant faciliteit zullen 
financieren. 
Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Er 
dient binnen deze normen geopereerd te worden. 
 
Renterisiconorm 
Met de renterisiconorm wordt beoogd de renterisico’s te beheersen op de vaste schuld (schuld met een 
rentetypische looptijd van één jaar of langer) door het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de 
leningenportefeuille. De renterisiconorm was in 2015 niet van toepassing. 
 
Kasgeldlimiet 
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van 
openbare lichamen. In 2015 is geen kortlopend geld aangetrokken. Wel heeft het Werkplein een 
rekening-courant faciliteit met de Bank voor Nederlandse Gemeenten afgesloten waardoor we tijdelijk 
een roodstand kunnen hebben. 
 
Rentekosten 
In 2015 hebben we beperkte rentekosten gehad. Deze zijn inbegrepen in kosten voor het 
betalingsverkeer (€ 4.196). Dit betreft kosten van de BNG en de Rabobank. 
 
Schatkistbankieren 
Sinds 1 januari 2014 is het voor decentrale overheden verplicht om overtollige geldmiddelen af te 
storten bij de schatkist. Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde: bedragen onder deze waarde 
mogen buiten de schatkist gehouden worden. De drempelwaarde is 0,75% van het begrotingstotaal. 
Voor het Werkplein gaat dat dan in 2015 om € 270.000. Aan het einde van 2015 was er sprake van een 
liquiditeitstekort waardoor het saldo op 31 december 2015 bij de schatkist (Ministerie van Financiën) 
nihil was. 
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8.2 | Paragraaf Bedrijfsvoering 
Zoals reeds in het jaarverslag is aangegeven heeft het jaar 2015 voornamelijk in het teken gestaan van 
het bouwen aan de nieuwe organisatie. Daarbij is de inzet van medewerkers van groot belang geweest 
alsmede het opzetten van een adequate ict en werkomgeving, personeelsbeleid, uniforme 
werkprocessen en uniform beleid en uitvoeringsregels. 
 
Personeel 
 
Inzet 
Van het personeel is in 2015 en zeker in de eerste maanden veel gevergd. De eerste maanden van 
2015 kenmerkte zich als ongestructureerd (er waren nog geen leidinggevenden en teams), zoeken 
(waar is de werkplek, wie doet wat) en pionieren (zaken oppakken, risico’s nemen). Gaandeweg het jaar 
is er door de benoeming van leidinggevenden in april en de afronding van het plaatsingsproces in 
december meer structuur in de organisatie gekomen. En daarmee een stuk rust en vertrouwen. 
Vele van de medewerkers hebben in 2015 extra inspanningen geleverd. De waardering daarvoor heeft 
het Werkplein in december laten blijken door het geven van een eindejaarsfeest. Een mooie afsluiting 
van een zeer boeiende en turbulente periode. 
  
Plaatsingsproces 
Van vijf van de deelnemende gemeenten is het personeel dat zich bezighield met werk en inkomen per 
1 januari 2015 overgegaan naar de nieuwe werkorganisatie in Etten-Leur op basis van een aanstelling 
in algemene dienst. De medewerkers van Roosendaal waren het afgelopen jaar gedetacheerd bij het 
werkplein. In de eerste helft van 2015 is functieboek I (functiebeschrijving directie en leidinggevenden) 
en functieboek II (medewerkers) volgens de functiewaardering van HR21 vastgesteld. Na de zomer is 
een aanvang gemaakt met het plaatsingsproces dat zijn afronding in december heeft gekregen. Alle 
medewerkers zijn geplaatst zonder dat dit geresulteerd heeft in bezwaarschriften. De werkorganisatie 
van het Werkplein (van zes gemeenten) omvatte na het plaatsingsproces in december 122,2 
formatieplaatsen (fte), waarvan 20,58 fte aan vacatures (bijna 17%). 
 
Inhuur 
Begin 2015 zijn we als werkorganisatie geconfronteerd met een groot scala aan inhuur die bij de latende 
gemeenten plaatsvond. Inhuur op vacatures, inhuur op werkgelegenheidsprojecten en op activiteiten 
zoals werkgeversdienstverlening en jongerenaanpak. Voor de eerste drie maanden zijn alle 
inhuurcontracten verlengd om de continuïteit te kunnen waarborgen. Duidelijk werd wel dat het 
continueren van deze inhuur gedurende het gehele jaar 2015 niet binnen bestaande budgetten kon 
worden opgevangen. Dat betekent dat er gedurende het hele jaar stevig is gestuurd op externe inhuur. 
In 2015 is uiteindelijk voor 2,2 mln. aan personeel/inzet ingehuurd. Voor invulling vacatures is 7,7 ton 
uitgegeven, aan activiteiten binnen het Participatiebudget 1,2 mln. En aan overige taken 2 ton. Voor een 
gedeelte zijn de kosten gedekt aan inzet van eenmalige middelen (subsidies en 
detacheringsvergoedingen). 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage in 2015 bedroeg 5,49%. Een groot deel van dit percentage is veroorzaakt 
door langdurige ziektegevallen. Vanaf de start zijn drie langdurige ziektedossiers vanuit de gemeenten 
overgedragen. In 2015 zijn drie langdurige ziektedossiers ontstaan vanwege medische oorzaken. Twee 
dossiers zijn inmiddels wegens herstel en vertrek gesloten. Gezien het turbulente jaar en het hoge 
aantal langdurig zieken concluderen we dat het ziekteverzuim zich binnen aanvaardbare normen heeft 
begeven. 
 
Organisatieontwikkeling 
Medewerkers van 6 verschillende gemeenten brengen 6 verschillende culturen en 6 verschillende 
werkwijzen mee. In 2015 is daarom gestart met werkgroepen om te komen tot een uniforme werkwijze 
(werkprocessen) die past bij het werkplein Hart van West-Brabant. Daarnaast zijn verschillende 
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medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Er is een start gemaakt met individuele 
voortgangsgesprekken met medewerkers en er is een plan van aanpak opgesteld (i.s.m. TNO) voor de 
organisatieontwikkeling. De organisatieontwikkeling en het realiseren van een gezamenlijke cultuur zal 
ook de komende jaren onze aandacht blijven vragen.  
 
Informatievoorziening/veiligheid 
De bestuurlijke informatie wordt zo ingericht dat kan worden gevolgd of de doelstellingen worden 
gerealiseerd. In 2015 is het bestuurlijke proces vormgegeven door het houden van twee wekelijkse 
vergaderingen van het dagelijks bestuur (2e helft van het jaar maandelijks) en maandelijks een 
algemeen bestuur. In die vergaderingen is continu informatie over het wel en wee van de organisatie 
verstrekt. Daarnaast is via maandelijkse managementinformatie en via de bestuursrapportages 
voortgangsinformatie verstrekt. De informatievoorziening is gedurende het jaar 2015 verbeterd, maar zal 
in het komend jaar nog sterk verbeterd worden. Er is geïnvesteerd in de ambtelijke contacten met 
gemeenten en bezoeken aan de gemeenteraden om de onderlinge verhoudingen en betrokkenheid 
optimaal te houden. Dit is een groei- en leerproces voor zowel gemeenten als Werkplein geweest.  
 
Suwinet 
Suwinet is de sleutel tot persoonsgegevens van burgers en de voorziening waarmee Suwipartijen UWV, 
de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens met elkaar uitwisselen. Uitvoerend medewerkers 
kunnen via Suwinet binnen enkele seconden beschikken over de relevante gegevens van hun klant. Dit 
draagt bij aan het doel van de wet Suwi: klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en 
kostenbesparende uitvoering van de sociale zekerheid. De instandhouding van Suwinet is bij wet 
opgedragen aan de Suwipartijen. 
HvWB maakt bij de uitvoering van de WWB, IOAW, en IOAZ-gebruik van Suwinet. Op 7 september 
2015 heeft het algemeen bestuur een informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan Suwinet 
vastgesteld. Tevens zijn volgens de procedure informatiebeveilliging Suwinet de autorisaties van alle 
medewerkers opnieuw vastgesteld en ingeregeld binnen een eigen Werkplein Suwinet account. Per 
kwartaal wordt het gebruik van Suwi door medewerkers gecontroleerd. 
In november hebben wij voor alle zes gemeenten het onderzoek gebruik Suwinet van het ministerie van 
Sociale zaken en werkgelegenheid ingevuld. Inmiddels is gebleken dat we als Werkplein (en daarmee 
de gemeenten) voldoen aan alle zeven gestelde normen. 
 
ICT 
In 2015 heeft het ICT-landschap van het werkplein vorm gekregen. In de aanloop naar 2015 is door 
medewerkers van de ICT-samenwerking extra inzet gepleegd om de infrastructuur tijdig op orde te 
hebben.  Heel 2015 is er gewerkt met twee digitale omgevingen, een voor de vestiging Roosendaal en 
een voor de vestiging Etten-Leur.  
Aan het begin van het jaar zijn vijf gemeenten (vestiging Etten-Leur) overgegaan op het 
betalingssysteem GWS. Deze migratie heeft succesvol plaatsgevonden. Tevens zijn hier aansluitingen 
gerealiseerd voor gegevensuitwisselingen van persoonsgegevens en overige gegevens. Ook is 
provisorisch een intranet en een website opgezet. Een verdere ontwikkeling daarvan zal in 2016 worden 
opgepakt. Ook is een zaaksysteem ingevoerd om uiteindelijk te komen tot meer digitaal werken. Ook 
hier zullen nog de nodige slagen in gemaakt moeten worden. De digitale omgeving en het 
betalingssysteem van de vestiging Etten-Leur en Roosendaal zullen in 2016 worden samengevoegd. Dit 
is een belangrijke stap omdat burgers uit alle gemeenten dan op beide locaties dienstverlening kunnen 
krijgen. 
   
Financieel beheer 
Naast de zorg om uitkeringen op tijd uit te betalen aan klanten, is het ook onze verplichting om op 
periodieke wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde (financieel) beleid. Deze verantwoording 
heeft plaatsgevonden via maandelijkse managementinformatie en de bestuursrapportages alsmede in 
de diversie bestuurlijke en ambtelijke gremia. Tijdig is in 2015 de begroting voor 2016 ter besluitvorming 
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voorgelegd en is tevens een eerste proeve van een Kaderbrief aan de gemeenten aangeboden. Verder 
zijn er drie bestuursrapportages aan het bestuur en de gemeenten aangeboden. 
Zoals bij informatievoorziening is aangegeven zullen er nog slagen gemaakt worden om de 
informatievoorziening te optimaliseren.  
 
Huisvesting  
Het Werkplein HvWB heeft twee locaties, een in Etten-Leur en een in Roosendaal. Het begin van dit jaar 
heeft de verhuizing plaatsgevonden van de medewerkers van vijf gemeenten naar de vestiging Etten- 
Leur. Voor de locatie Etten-Leur is een huurcontract voor 10 jaar gesloten. Tevens zijn een aantal 
veiligheidsmaatregelen (i.h.k.v agressie) voor de werklocatie aangebracht. Het aantal werkplekken dat 
vooraf is ingeschat blijkt te krap zijn. In de begroting voor 2016 is dat reeds gemeld. In 2015 heeft echter 
afrekening plaatsgevonden op basis van gemiddeld aantal werkplekken. De kosten zijn daardoor lager 
uitgevallen. 
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8.3 | Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheer 
Om weerstand te kunnen bieden tegen substantiële tegenvallers, zonder aantasting van het uit te 
voeren beleid, is normaliter een bepaald weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer om 
onverwachte en onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen voor het 
Werkplein bestond in 2015 uit de post onvoorziene uitgaven. 
 
Bepaling weerstandsvermogen  
Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene 
reserve en de post onvoorzien. Deze twee tezamen bepalen het weerstandsvermogen. Het Werkplein 
HvWB beschikt niet over een algemene reserve, wel over een post onvoorziene uitgaven. Deze bedroeg 
in 2015 27.500. 
 
Reserve en Voorzieningen 
HvWB beschikt niet over reserves en voorzieningen.  
 
Risicoparagraaf 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, moet de beschikbare weerstandscapaciteit worden 
afgezet tegen de risico’s. Bij het inventariseren van de risico’s is de volgende definitie van risico’s 
gehanteerd: ‘het betreft risico’s die een financieel gevolg kunnen hebben en die (nog) niet op een 
andere manier zijn ondervangen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een verzekering, het treffen van 
een voorziening of het nemen van een beleidsmaatregel’.  
In 2015 zijn een aantal risico’s benoemd die in de begroting 2016 zijn gekwantificeerd:  

• Hoger ziekteverzuim dan geraamd 
• Hogere kosten Buig en Bijzondere bijstand en minimabeleid 
• Hogere uitvoeringskosten 
• Niet toereikende participatiemiddelen 

 
Ziekteverzuim 
In 2015 was het ziekteverzuimpercentage 5,49%. Binnen de totale bedrijfsvoering is bezien of dit tot 
extra inhuur voor vervanging moest leiden. We zijn hier zeer terughoudend mee omgegaan en hebben 
binnen de totale bedrijfsvoering (metname bij het team inkomen) de inhuur van capaciteit weten te 
beperken.  
 
Buig en bijzondere bijstand 
Bij de uitvoering van inkomensverstrekking en bijzondere bijstand en minimabeleid is sprake van 
zogenaamde open-eind regelingen. Dat wil zeggen dat de vraag de uiteindelijke kosten bepaald. Dit 
risico ligt bij de gemeenten omdat alle productkosten in zijn geheel met de gemeenten wordt 
afgerekend.  
De buig uitkeringen zijn in 2015 hoger uitgevallen doordat sprake is van een toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden. Dit is in de bestuursrapportages gemeld en er is in samenwerking met de 
gemeenten een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraden aangeboden. Vier van de zes gemeenten 
(Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert) zullen naar alle waarschijnlijkheid een beroep op een 
aanvullende uitlering kunnen doen. Dat proces wordt in 2016 opgepakt. 
Bij de kosten van bijzondere bijstand en minimabeleid is sprake van grote overschrijdingen, metname 
voor de collectieve ziektekostenverzekering. In programma Inkomensondersteuning is daar nader op 
ingegaan. 
Zowel de kosten van de Buig alsmede bijzondere bijstand worden met de gemeenten afgerekend.  
 
Uitvoeringskosten 
In de bestuursrapportages zijn de ontwikkelingen m.b.t. de uitvoeringskosten van het Werkplein 
aangegeven. Hoewel in deze rapportages een overschrijding werd gemeld op loonkosten/inhuur en 
huisvestingskosten zijn we er uiteindelijk in geslaagd deze kosten te beperken. Uitvoering heeft kunnen 
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plaatsvinden binnen de beschikbaar gestelde voorschotten. Alleen de btw die wordt verlegd naar de 
gemeenten is flink hoger dan geraamd was. Budgettair heeft dat voor het Werkplein en de gemeenten 
echter geen gevolgen. 
 
Participatiemiddelen 
De participatiemiddelen zijn voor 2015 nog beschikbaar gesteld op basis van budgetten uit het verleden. 
Bij de inzet van middelen voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden (trajecten, instrumenten e.d.) kan 
het budget onvoldoende blijken te zijn. In 2015 is dat niet het geval geweest. De lijn geldt overigens dat 
bij dreigende overbesteding van budgetten eerst met de gemeenten afgestemd moet worden. 
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8.4|Informatie t.b.v. paragraaf verbonden partijen gemeenten 
 
Het Werkplein is één van de verbonden partijen van de zes deelnemende gemeenten. In deze paragraaf 
geven wij de benodigde informatie voor de paragraaf verbonden partijen van gemeenten. 
De deelnemende gemeenten zijn Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.  
Het Werkplein participeert zelf niet in verbonden partijen. 
Het Werkplein participeert zelf niet in verbonden partijen. 
 
Financiële gegevens  
Eigen vermogen per 1 januari 2015   €  0  
Eigen vermogen per 31 december 2015  €     262.792 (rekeningresultaat) 
Vreemd vermogen per 1 januari 2015   €  0  
Vreemd vermogen per 31 december 2015  €  0  
Resultaat bedrijfvoeringskosten 2015  €      262.792 positief 
Programma inkomensondersteuning   €   2.349.246 
Programma werk     €   1.491.537 
Programma inkomen     € 27.722.933   
Uitvoeringskosten (bedrijfsvoering)  €   7.539.605 
 
Bijdrage gemeenten:    Bedrijfsvoering  Productkosten  
Bijdrage Etten-Leur 2015    € 2.057.060   € 10.403.071 
Bijdrage Halderberge 2015    € 1.494.685   €   6.815.032 
Bijdrage Moerdijk 2015     € 1.165.248   €   6.805.935 
Bijdrage Roosendaal 2015    €    935.041    
Bijdrage Rucphen 2015    € 1.081.570   €   4.828.101 
Bijdrage Zundert 2015     €    490.095   €   2.861.440 
 
Productkosten betreft bijdrage programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. 
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8.5| Paragraaf Rechtmatigheid 
 
Binnen het Werkplein is het aspect rechtmatigheid van groot belang. Rechtmatigheid wil zeggen dat de 
besteding van middelen binnen de wettelijke en eigen kaders (verordeningen, beleidsregels) 
plaatsvinden. Om dit te kunnen toetsen is binnen de Werkplein-organisatie één team belast controle uit 
te oefenen op de activiteiten en bestedingen (team Besturing en Control). Binnen dit team zijn de 
volgende activiteiten gericht op rechtmatigheid: 

• Interne controle 
• Bezwaar en beroep 
• Kwaliteit (security officer) 
• Applicatiebeheer 

 
Interne controle 
Voor de interne controle is voor 2015 een voorlopig intern controleplan opgesteld en uitgevoerd. Op 
basis van de bevindingen over 2015 wordt een controleplan voor 2016 en volgende jaren gemaakt. 
  
Doelstelling 
Interne controles worden uitgevoerd om vast te stellen of financiële beheer handelingen rechtmatig zijn 
geweest, maar zeker ook om de inrichting en beheersing van de processen te verbeteren. Door 
procescontroles wordt bijgedragen aan een goede werking van de Administratieve Organisatie (AO). De 
AO omvat alle elementen die nodig zijn voor een betrouwbare en rechtmatige uitvoering. De informatie 
die daaraan kan worden ontleend is geschikt voor een adequate sturing en controle van de organisatie. 
Derhalve wordt deze rapportage voorgelegd aan het Management Team van het Werkplein ter 
ondersteuning van het opstellen van de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 15 van de “financiële 
Verordening ISD Werkplein Hart van West-Brabant”. 
Interne Controle bestaat uit het toetsen van de uitvoering aan de wettelijke- en eigen gemeentelijke 
regels en uitvoeringsvoorschriften. Doorgaans worden binnen de AO al maatregelen van interne 
controle opgenomen waarmee wordt getracht een juiste uitvoering te waarborgen. 
 
Regelgeving 
Participatiewet Inkomensvoorzieningen, IOAW/IOAZ, Bbz 2004, Uitvoering minimabeleid en Re-
integratievoorzieningen. 
 
Aan de uitvoering verbonden risico’s 
Risico                           Beheersmaatregel 
 

• onrechtmatigheid (financieel/formeel) bij 
de afhandeling van de diverse processen 

 
• fraude/financiële risico’s 

 
• samenvoeging van 5 verschillende 

werkmethoden  
 

 
• controle op juiste toepassing van 

procedures/ wetgeving en beleid 
 

• autorisaties juist instellen 
 

• beschrijving werkprocessen 
 

 
Verrichte controlewerkzaamheden 
De volgende werkzaamheden zijn verricht: 

1. beoordeeld is of de werkprocessen conform de wetgeving en lokaal beleid zijn afgehandeld; 
2. conform  de Startnotitie IC-plan Werkplein Hart van West-Brabant 2015 zijn waarnemingen 

verricht op product/procesniveau (controle van besluiten en controle op betaalregels);  
3. het uitkeringssysteem GWS is geraadpleegd en de verkregen gegevens zijn geanalyseerd.  
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Terugkoppelingsmomenten: 
1. ad hoc, indien daar aanleiding toe is; 
2. een tussentijdse rapportage per kwartaal;  
3. een rapportage over het gehele jaar inclusief een financiële evaluatie. 

 
De terugkoppeling vindt plaats met het management. Eventuele acties/aanpassingen worden direct 
opgepakt en uitgevoerd/aangepast. 
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9 | FINANCIELE JAARREKENING 
In de financiële jaarrekening gaan we in op het totaal van baten en lasten, de incidentele baten en 
lasten, de begrotingsrechtmatigheid, de balans en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT).  
 
9.1| Realisatie 2015/Overzicht baten en lasten 
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de programmakosten (productkosten) nader toegelicht. In deze 
paragraaf gaan we metname in op de kosten van bedrijfsvoering. De kosten van bedrijfsvoering 
bedroegen in 2015 € 7.539.605. De baten bedrijfsvoering (algemene dekkingsmiddelen) bedroegen  
€ 7.802.397 (€ 7.223.699+€ 245.797+€ 70.000+€ 262.901).  
Per saldo is er sprake van een voordelig resultaat van € 262.792 ten opzichte van de begroting na 
wijziging (t/m 3e Bestuursrapportage 2015).  
    

 
Tabel | Staat van Baten en lasten per programma   
 
Het Werkplein is per 1-1-2015 opgericht. Dat betekent dat geen cijfers van 2014 in deze verantwoording zijn opgenomen. 

Programma's: Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma Werk en Participatie 1.702.400 1.702.400 1.641.400 1.641.400 1.491.537 1.491.537

Programma Inkomen 875.494 26.643.024 25.767.530 875.494 26.643.024 25.767.530 1.079.036 28.801.969 27.722.933

Programma Inkomensondersteuning 1.094.484 2.562.929 1.468.445 1.094.484 2.562.929 1.468.445 1.800.644 4.149.890 2.349.246

Subtotaal programma’s 1.969.978 30.908.353 28.938.375 1.969.978 30.847.353 28.877.375 2.879.679 34.443.396 31.563.717

Bedrijfsvoering:

Loonkosten 4.348.012 4.348.012 4.467.060 4.467.060 4.586.616 4.586.616

Gemeenschappelijke kosten 516.690 516.690 506.479 506.479 361.733 361.733

Bedrijfsvoering locatie Roosendaal 102.595 102.595

Overige loonkosten 160.847 160.847 166.750 166.750 111.528 111.528

Overige personeelskosten 106.555 106.555 106.555 106.555 117.527 117.527

Ondersteunende diensten 605.420 605.420 605.420 605.420 1.070.786 1.070.786

Huisvestingskosten 403.835 403.835 479.447 479.447 374.970 374.970

Facilitaire kosten 120.514 120.514 165.000 165.000 220.396 220.396

Financiën 21.500 21.500 33.650 33.650 18.447 18.447

Juridische kosten 9.000 9.000 17.000 17.000 17.431 17.431

Communicatie 0 0 0 0 569 569

ICT kosten 300.456 300.456 569.706 569.706 557.009 557.009

Onvoorzien 27.500 27.500 27.500 27.500 0 0

Subtotaal bedrijfsvoering 6.620.329 6.620.329 7.144.567 7.144.567 7.539.605 7.539.605

Totaal lasten 1.969.978 37.528.682 35.558.704 1.969.978 37.991.920 36.021.942 2.879.679 41.983.001 39.103.322

Algemene dekkingsmiddelen:

Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering 6.620.329 6.620.329 6.864.817 6.864.817 7.223.699 7.223.699
Gemeentelijke bijdrage programma Werk 
en Participatie

1.702.400 1.702.400 1.641.400 1.641.400 1.491.537 1.491.537

Gemeentelijke bijdrage programma 
Inkomen

25.767.530 25.767.530 25.767.530 25.767.530 27.722.933 27.722.933

Gemeentelijke bijdrage programma 
Inkomensondersteuning

1.468.445 1.468.445 1.468.445 1.468.445 2.349.246 2.349.246

Vergoedingen in personeelskosten 0 0 245.797 245.797

Subsidies 0 36.000 36.000 70.000 70.000

Overige algemene dekkingsmiddelen 0 243.750 243.750 262.901 262.901
Subtotaal algemene 
dekkingsmiddelen

35.558.704  35.558.704 36.021.942 0 36.021.942 39.366.114 0 39.366.114

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten

35.558.704 0 35.558.704 36.021.942 0 36.021.942 39.366.114 0 39.366.114

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Gerealiseerd resultaat 37.528.682 37.528.682 0 37.991.920 37.991.920 0 42.245.793 41.983.001 -262.792

Overzicht van baten en lasten 
jaarrekening 2015

Raming begrotingsjaar vóór 
w ijziging

Raming begrotingsjaar ná 
w ijziging

Realisatie begrotingsjaar
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9.1.1 Toelichting kosten bedrijfsvoering 
 
Figuur 9.2 | Verklaring resultaat 2015  

Verklaring resultaat 2015 Bedrag 
Loonkosten/inhuur 254.240 

Gemeenschappelijke kosten 144.746 

Overige loonkosten 55.222 

Overige personeelskosten -10.972 

Huisvestingskosten 104.478 

Facilitaire kosten -19.428 

Financiële kosten 15.203 

ICT kosten 12.697 

Onvoorziene uitgaven 27.500 

Afrekening loonkosten gemeenten -323.142 

Overige 2.247 

Totaal 262.792 
 
Loonkosten/inhuur/afrekening loonkosten gemeenten pers saldo € 68.902 nadeliger 
De kosten van inhuur en loonkosten valt in 2015 € 254.240 voordeliger uit.  
De loonkosten (waar onder de kosten van inhuur van personeel) zijn € 119.556 hoger dan geraamd. De 
loonkosten moeten echter in samenhang worden gezien met de ontvangen bijdragen loonkosten, 
subsidies wegens inzet capaciteit of doorberekening van loonkosten. De uiteindelijke loonkosten en 
kosten van inhuur vallen uiteindelijk lager uit dan nog in de 2e Bestuursrapportage2015 was 
aangegeven. Dit komt omdat er de laatste maande flink gestuurd is op minder inzet van capaciteit en op 
lagere tarieven van inhuur (geen inhuur via bureau maar via payroll). Daarnaast zijn vergoedingen 
ontvangen voor tijdelijk gedetacheerd personeel bij organisaties in onze regio (€ 101.360 ontvangen), 
zijn enkele afgerekende subsidies van voorgaande jaren ontvangen (€ 34.000), zijn loonkosten 
doorbelast aan project jongerenloket en werkgeversservicepunt (€ 144.438) en zijn loonkosten van een 
tweetal uit Roosendaal afkomstig teamhoofden bij Roosendaal gedeclareerd (€ 94.000). Per saldo is er 
sprake van per saldo € 254.241 lagere loon- en inhuurkosten. Daartegenover staat echter dat de 
voorschotten die de gemeenten voor loonkosten hebben verstrekt € 323.142 hoger zijn dan de 
werkelijke loonkosten. Per saldo is sprake van een overschrijding van de loonkosten met € 68.902. 
 
Gemeenschappelijke kosten € 144.746 voordeliger 
De gemeenschappelijke kosten zijn de kosten die gemaakt zijn voor beide locaties van het Werkplein.  
 
De gemeenschappelijke kosten vallen € 144.746 lager uit. Dit komt metname doordat een groot deel 
van de te verwachte kosten voor de organisatieontwikkeling (uitvoering plan van aanpak) pas in 2016 
gemaakt zullen worden. In het jaarverslag (hoofdstuk 3) zullen wij voorstellen om een bedrag van  
€ 138.233 van het resultaat te bestemmen voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak in 2016. 
De kosten van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) bedroegen in 2015 € 11.595. Deze zijn echter 
verantwoord binnen de reguliere exploitatie (overige personeelslasten). 
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Overige loonkosten € 55.222 voordeliger 
De overige loonkosten bestaan uit voornamelijk rechtspositionele vergoedingen alsmede de kosten van 
inhuur. In 2015 vallen de kosten € 55.222 lager uit vanwege lagere kosten van aan- en verkoop van 
verlof/cafetariamodel. Dit laatste komt doordat iedere medewerker slechts een beperkt aantal 
verlofdagen naar het Werkplein mocht meenemen. Het budget persoonlijke beloningen ad € 10.975 is 
onbenut (zie overige personeelslasten). De vergoeding woon-werkverkeer valt € 8.031 hoger uit. Dit 
komt omdat bij het maken van de begroting nog geen exacte berekening gemaakt kon worden van de 
woon-werkvergoeding.  
 
Overige personeelskosten € 10.972 nadeliger 
De overige personeelskosten betreffen de kosten van opleidingen, personeelsvereniging, arbozorg en 
representatieve kosten. In 2015 zijn deze kosten € 10.972 hoger uitgevallen. Dit komt metname door de 
kosten van de eindejaarsbijeenkomst die als waardering voor de inzet van 2015 is gegeven. Dit is 
bekostigd uit het budget persoonlijke beloningen ad € 10.975 (overige loonkosten) dat in 2015 niet benut 
is.  
 
Huisvestingskosten € 104.478 voordeliger 
De huisvestingskosten vallen € 104.478 voordeliger uit. Dit komt metname door lager kosten ICT-
ondersteuning. Omdat er in 2015 nog sprake was van een gefaseerde uitbreiding van het aantal 
werkplekken is er bij de afrekening een gemiddeld aantal werkplekken in rekening gebracht (voordeel  
€ 59.000). In de bestuursrapportages werd nog gerekend op het volledige aantal werkplekken. 
Daarnaast zijn gebruikte pc’s geïnstalleerd waardoor er geen sprake is van leasekosten in 2015 
(voordeel € 20.000). Voor telefonie (infrastructuur en toestellen) is € 20.000 onbenut gebleven.  
 
Facilitaire kosten € 19.428 nadeliger 
De facilitaire kosten zijn € 19.428 hoger uitgevallen. Dit komt metname door meer kopieer- en 
portokosten. 
 
Financiële kosten € 15.203 voordeliger 
De financiële kosten vallen € 15.203 voordeliger uit. Dit komt doordat de accountantskosten voor 2015 
alleen op basis van gedane werkzaamheden in 2015 mogen worden verwerkt. In het jaarverslag 
(hoofdstuk 3) zullen wij voorstellen om een bedrag van € 15.000 van het resultaat te bestemmen voor 

Gemeenschappelijke kosten Raming 
begroting 
2015

Raming 
begroting 
2015 na wijz.

Jaarrekening 
2015

Resultaat

Loonkosten directeur 110.000 99.789 100.634 -845

Loonkosten controller 92.500 92.500 55.756 36.744

Inhuur controler 0 20.152 -20.152

Inhuur procesbegeleider 0 25.270 -25.270

Kosten advies, juridisch, assessment 25.000 25.000 9.869 15.131

Kosten plaatsingsproces:

Externe begeleiding HR21 opstart 2014 14.040 14.040 15.730 -1.690

Licentiekosten/abonnementskosten HR21 5.100 5.100 5.100 0

Selectie, plaatsing, bezwarencommissie 40.950 40.950 28.445 12.505
Kosten assessments (5/6 stuks) 10.600 10.600 10.600

Begeleidingskosten BOR/OR/GO 8.500 8.500 8.500

Ontwikkeltraject cultuur/Organisatieontwikkeling 50.000 50.000 50.000

Communicatie 10.000 10.000 4.497 5.503

Ontwikkelkosten organisatie 150.000 150.000 96.280 53.720

Totaal gemeenschappelijke kosten 516.690 506.479 361.733 144.746
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nog te verwachten accountantskosten. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk of er wellicht nog 
specifieke verklaring per gemeenten moeten worden verstrekt. Dit leidt tot meerkosten. Daarnaast is er 
sprake van het opstellen van een eerste jaarrekening waarbij de accountant meer tijdsinvestering zal 
moeten doen. 
 
ICT kosten € 12.697 voordeliger 
De uitgaven van ICT vallen in 2015 12.697 lager uit. Dit komt doordat in 2015 nog geen aanvang is 
gemaakt met het opzetten van een website die mogelijkheden kan bieden voor digitale dienstverlening 
en voldoet aan de web richtlijnen. De daarvoor geraamde kosten zijn in 2016 benodigd.  
In het jaarverslag (hoofdstuk 3) zullen wij voorstellen om een bedrag van € 15.000 van het resultaat te 
bestemmen voor maken van een nieuwe website. Tevens stellen wij voor om € 94.560 te bestemmen 
voor de migratie van het betalingssysteem (GWS). Daarvoor is een projectleider en een 
applicatiebeheerder nodig die de migratie en inrichting van het betalingssysteem verzorgen. Dit jaar 
hebben zij dat ook voor de vijf gemeenten met goed gevolg gedaan.  
 
Onvoorziene uitgaven € 27.500 voordeliger 
Van de post onvoorziene uitgaven ad € 27.500 is in 2015 geen gebruik gemaakt. 
 
Afrekening bijdrage gemeenten € 323.142 nadeliger 
De gemeenten hebben voor 2015 de kosten van het Werkplein bevoorschot. Voor zowel loonkosten, 
bedrijfsvoeringskosten alsmede btw zijn voorschotten verstrekt. Deze voorschotten zijn afgerekend 
waardoor voor het Werkplein lagere baten ontstaan van € 323.142. Daartegenover staan echter ook 
lagere uitgaven zoals hiervoor is toegelicht. 
Voor de btw hebben de deelnemende gemeenten € 238.887 aan voorschotten verstrekt. De te 
verrekenen btw bedraagt echter € 1.011.942. Dat wordt met de gemeenten verrekend. Gemeenten 
kunnen dit verhalen op het btw-compensatiefonds. 
 

  

Afrekening voorschotten 
bedrijfsvoering

Terug te 
betalen 
voorschot 
loonkosten

Te betalen 
BTW

Etten-Leur € 98.153 -€ 256.575
Halderberge € 71.674 -€ 163.668
Moerdijk € 48.495 -€ 163.661
Rucphen € 72.227 -€ 124.703
Zundert € 32.594 -€ 68.864
Roosendaal  € 4.417
Totaal 323.142 -€ 773.055
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9.1.2 Incidentele baten en lasten 
In de jaarrekening is sprake van enkele incidentele lasten en baten. Hieronder worden deze posten 
vermeld waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 
a. De uitgaven die worden bekostigd uit de door gemeente overgehevelde participatiemiddelen (lokale 

werkgelegenheidstrajecten, individuele trajecten, werkgeversservicepunt, jongerenaanpak e.d.) 
beschouwen wij in dit kader niet als incidentele baten en lasten. Deze baten en lasten vinden reeds 
enkele jaren plaats. 

b. De kosten van inhuur van personeel (voorzien in vacatures, inhuur t.b.v. projecten e.d.) 
beschouwen wij niet als incidentele baten of lasten. Hoewel in 2015 sprake is van enkele incidentele 
ontvangsten ten behoeve van inhuur is het voorzien in flexibele inhuur van vacatures en projecten 
een jaarlijks terugkerend feit. 

c. De baten en lasten in het kader van de uitvoering van de Participatiewet worden niet beschouwd als 
incidentele baten en lasten. 
 

 
Tabel  | Incidentele baten en lasten 

 
In 2015 zijn een aantal subsidietrajecten van 2014 afgerekend. In totaal is € 70.000 subsidie via RWB 
ontvangen. Het betreft gelden vanuit het meerjarenprogramma “West-Brabant werkt en pakt door”, 
specifiek de prestatieovereenkomst “Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst” en 
prestatieovereenkomst “Partner sectorwerkgroepen”.  
In 2015 zijn enkele medewerkers gedetacheerd bij gemeenten en regio (€ 101.300).  
Vanuit de afrekening aanloopkosten 2014 zijn een aantal budgetten inzake ICT (€ 243.750) 
overgeheveld om de ICT uitgaven in 2015 te kunnen bekostigen.  
Aan ICT uitgaven zijn een aantal zaken incidenteel ingekocht. Het betreft inhuur van een projectleider 
ICT (ondermeer implementatie GWS), een extra applicatiebeheerder, technische ondersteuning door 
softwareleverancier en inzet vanuit ICT-BERM over 2014 (€ 179.259). 
In 2015 is gestart met het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak om te komen tot een efficiënte 
en lerende organisatie. Hiervoor is TNO ingeschakeld (kosten € 96.280).  
In 2015 zijn alle functie beschreven volgens de methodiek HR21. Daarna heeft het plaatsingstraject 
plaatsgevonden waardoor alle medewerkers eind van 2015 geplaatst konden worden (€ 44.175). 
 
 
 

Incidentele lasten en baten Baten Lasten
Bedrijfsvoering:

Uitgeleend personeel 101.360  

Subsidieaanvraag 34.000  

Opbrengst overig 19.151  

Niet bestede middelen 2014 tbv ICT 243.750  

Overgehevelde subsidie 2014 36.000  

Inhuur projectleider ICT en applicatiebeheer 134.480

Inzet BERM 2014 15.229

Technische ondersteuning Centric 29.550

Gemeenschappelijke kosten:
Plan van aanpak (TNO) 96.280

Formatie benchmarkonderzoek 4.860

Externe begeleiding HR21 opstart 2014 15.730

Selectie, plaatsing, bezwarencommissie 28.445

Totaal 434.261 324.574
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9.1.3 Begrotingsrechtmatigheid 
 

 
 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” 
begrotingsafwijkingen worden onderkend: 

Onrechtmatig, maar 
telt niet mee voor het 
oordeel 

Onrechtmatig, en telt mee 
voor het oordeel 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die 
niet passen binnen het bestaande beleid en 
waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel 
tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in 
de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan 
in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) 
was gedefinieerd. 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid, maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet 
tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via 
tussentijdse informatie al wel bekend, maar men 
heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels 
zoals afgesproken met de raad. 

102.595

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of 
kostendekkende omzet. 

640.318

Kostenoverschrijdingen bij open einde 
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open 
karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding. 
Kostenoverschrijdingen die worden 
gecompenseerd door extra inkomsten die niet 
direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van 
deze extra inkomsten heeft de raad nog geen 
besluit genomen 
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten 
welke achteraf als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader 
onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt 
(bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier 
in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen 
bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het 
verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn 
dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat 
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor 
moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in 
de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen 
er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar 742.913

- geconstateerd na verantwoordingsjaar 0
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De kosten uit de programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning zijn in de 
begrotingsrechtmatigheid niet meegenomen. Reden daarvan is dat deze kosten geheel gedekt worden 
uit de gemeentelijke bijdrage. Bovendien is sprake van openeindregelingen waardoor het gebruik van de 
regeling niet kan worden beperkt. 
De analyse begrotingsrechtmatigheid is gemaakt ten opzichte van de begroting na wijziging (incl. 
bestuursrapportages). 
 
Analyse begrotingsrechtmatigheid 
 
Overschrijding bedrijfsvoering Roosendaal € 102.595 
Hoewel Roosendaal in 2015 nog een gescheiden boekhouding van de locatie Etten-Leur heeft gevoerd 
zijn er enkele kosten al gezamenlijk gemaakt. Dit betreft abonnement op Schulinck (€ 43.033), 
advieskosten IMK (€ 35.675) en inhuurkosten van personeel voor locatie Roosendaal € 21.080. Deze 
kosten zijn separaat in rekening gebracht bij Roosendaal en voldaan. 
 
Overschrijding waartegenover een vergoeding staat ad € 640.318 
Dit betreft de volgende zaken: 
Overschrijding loonkosten € 119.556 
Ondersteunende diensten € 465.366 
Facilitaire kosten € 55.396 
Totaal € 640.318 
 
De overschrijding op de loonkosten wordt gedekt door vergoedingen wegens detachering van personeel 
(zowel intern als extern) en ontvangen subsidies (€ 279.979). 
 
De kosten van ondersteunende diensten worden in 2015 geleverd door Roosendaal en Etten-Leur. In de 
begroting was alleen het gedeelte van de locatie Etten-Leur geraamd. Vandaar een overschrijding van  
€ 465.366. Deze overschrijding wordt echter gedekt uit een bijdrage van de gemeente Roosendaal van 
€ 480.977. 
 
De facilitaire kosten zijn € 55.396 hoger uitgevallen. Voor de portokosten is € 35.969 bijgedragen vanuit 
de gemeente Roosendaal. Hierdoor blijft sprake van een overschrijding van € 19.428. Dit nadeel is in de 
3e Bestuursrapportage 2015 gemeld. 
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9.2| Balans en toelichting 
 

 

9.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
Het Werkplein is per 1-1-2015 opgericht. Hierdoor zijn er geen cijfers over voorgaande jaren 
beschikbaar. 

 

 

Balans per 31 december 2015
Activa Ultimo Ultimo Passiva Ultimo Ultimo 
 2015 2014  2015 2014

Vaste Activa Ultimo 
2015

Ultimo 
2014 Vaste Passiva Ultimo 

2015
Ultimo 

2014

Materiële vaste activa   Eigen vermogen
Investeringen met een economisch 
nut

248.494  Gerealiseerd resultaat
262.791

   
Totaal vaste activa 248.494 0 Totaal vaste passiva 262.791 0

Vlottende activa Vlottende Passiva

Uitzettingen met een 
rentetypische looptijd korter dan 1 
jaar

Netto-vlottende schulden met 
een rentetypische looptijd 
korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen 1.682.982 Banksaldi 1.844.315
  Overige schulden 552.910
  

Overlopende passiva

Liquide middelen

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

Kassaldi Nog te betalen bedragen Werkplein 4.623.200
Banksaldi 335.263 Overige overlopende passiva 49.840

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen 4.437.497
Vooruitbetaalde bedragen 170.209
Overige overlopende activa 458.609
Overige nog te ontvangen bedragen, 
en de vooruitbetaalde bedragen die 
ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen
Totaal vlottende activa 7.084.561 0 Totaal vlottende passiva 7.070.265 0

Totaal Activa 7.333.056 0 Totaal Passiva 7.333.056 0
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
Activa 
De waardering van vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs. De baten en lasten 
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 begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd. Bijdragen van derden die in 
directe relatie staan met het vaste actief worden in mindering gebracht op het bedrag van de investering 
Vaste activa met een verkrijgingsprijs onder € 15.000,- worden niet geactiveerd. Deze activa komen ten 
laste van de exploitatie van het Werkplein. 
Het Werkplein schaft geen vaste activa met een maatschappelijke nut aan. Het Werkplein kent alleen 
de volgende soorten vaste activa: 

- Immateriële vaste activa 
en vaste materiële activa met een economisch nut: 

- Inventaris  
- Hard- & software. 

Gebruiksrechten op software voor onbepaalde duur die in een keer in rekening worden gebracht bij het 
Werkplein vallen onder de vaste materiële activa met een economisch nut. 
Gebruiksrechten op software voor een bepaalde duur die in een keer in rekening worden gebracht bij 
het Werkplein moeten worden geactiveerd als vooruitbetaalde kosten. 
De implementatiekosten verbonden aan nieuwe hard- en software vallen onder de verkrijgingsprijs. De 
opleidingskosten verbonden aan nieuwe hard- en software vallen daarentegen niet onder de 
verkrijgingsprijs. 
 
Afschrijvingstermijnen 
De afschrijvingstermijnen van de soorten vaste activa zijn: 

- Immateriële activa: 5 jaar, met inachtneming van artikel 64 lid 5 van het Besluit begroting en 
verantwoording gemeenten en provincies 

- Inventaris: 10 jaar 
- Hard- en software: 5 jaar 

 
Afschrijvingsmethode 
De afschrijving van de vaste activa vindt plaats op basis van de lineaire methode. Hierbij wordt de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zoals bedoeld in lid 1, verminderd met de eventuele restwaarde, 
gelijkmatig verspreid over de verwachte gebruiksduur (in jaren) van het vaste actief. 
 
Resultaatonafhankelijk afschrijven 
De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 
 
Duurzame waardevermindering 
Naar verwachting duurzame waardevermindering van vast activa worden onafhankelijk van het 
resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 
 
Start afschrijving en renteberekening 
De afschrijving op het vaste actief start in het jaar volgend op het jaar waarin de (eerste) 
investeringsuitgaven plaatsvinden danwel de verplichting is aangegaan. 
 
Personeelskosten 
Personeelslasten worden in principe 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 
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personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende 
vakantiegeld- en verlofaanspraken. 
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 door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 
 
Vorderingen op openbare lichamen 
De vorderingen (in het kader van de Participatiewet, bijvoorbeeld wegens fraude of verstrekte 
leenbijstand) worden voor de deelnemende gemeenten beheerd). Deze vorderingen staan dus niet op 
de balans van het Werkplein. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor 
verwachte oninbaarheid wordt een advies aan gemeenten uitgebracht. De voorziening staat ook bij de 
gemeenten op de balans. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. De bijdragen van de gemeenten in de productkosten inclusief de afrekening over 2015 
vallen onder de vorderingen op openbare lichamen. 
 
Liquide middelen en overlopende activa 
Deze activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Dit betreft saldi die worden aangehouden bij 
de BNG en de Rabobank. 
 
Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. 
 
Vlottende passiva: schulden en overlopende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

9.2.2 Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
Materiële vaste activa 
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch 
nut weer: 
 

 
 
Aanschaf GWS 
Voor de aanschaf van het betalingssysteem GWS voor de vijf gemeenten is een investering geraamd 
van € 208.000. De uiteindelijke kosten bedragen € 211.765. De aanbesteding heeft in 2014 

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2014

Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 
31-12-2015

GWS aanschaf 0 211.765 42.353 169.412

GWS aanschaf Roosendaal 0 0 0 0

Beeldschermen 0 16.093 3.219 12.874

Zaaksysteem/DMS 0 30.130 6.025 24.105

Cognos 0 31.023 6.205 24.818
Keydatadistributie, Key2VOA, 
Key2GBAV

0 21.608 4.322 17.286

Totaal automatisering 0 310.618 62.124 248.494
Veiligheidsmaatregelen 0 9.675 9.675 0

Totaal huisvesting 0 9.675 9.675 0
Totaal 0 320.293 71.799 248.494
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plaatsgevonden. Begin 2015 was het betalingssysteem operationeel. De investering wordt met ingang 
van 2015 in vijf jaar afgeschreven. 
 
Beeldschermen 
Begin 2015 is gebleken dat er voor vele medewerkers een tweede beeldscherm noodzakelijk was om 
adequaat te kunnen werken. Hiervoor was € 16.000 geraamd. De investering wordt met ingang van 
2015 in vijf jaar afgeschreven. 
 
Zaaksysteem 
Voor de aanschaf van zaaksysteem (documentaire informatiesysteem) is een investering geraamd van 
€ 53.200. In totaal is er € 30.130 uitgegeven. In 2016 wordt nog uitvoering gegeven aan de koppeling 
met GWS en inrichting van processen. De investering wordt met ingang van 2015 in vijf jaar 
afgeschreven. 
 
Cognos 
Voor de aanschaf van Cognos (Managementinformatiesysteem) is een investering geraamd van  
€ 60.000. In totaal is er € 31.023 uitgegeven. In 2016 wordt het systeem nog verder ontwikkeld. De 
investering wordt met ingang van 2015 in vijf jaar afgeschreven. 
 
Key2datadistributie/VOA/GBAV 
Voor de aanschaf van Key2datadistributie/VOA/GBAV is een investering geraamd van  
€ 37.868. In totaal is er € 21.608 uitgegeven. In 2016 moeten er nog enkele koppelingen worden 
aangebracht alsmede digid aansluiting worden gerealiseerd. De investering wordt met ingang van 2015 
in vijf jaar afgeschreven. 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar  
Te verrekenen btw met gemeenten €      29.135 
Debiteuren Werkplein   € 1.325.884 
Per 8 maart 2016 stond nog een bedrag open van € 645.257.  
Etten-Leur € 329.020 metname btw 
Halderberge € 215.445 metname btw 
Moerdijk €           -5  
Roosendaal €   21.304 onderzoekskosten IMK 2015 
Rucphen €            3  
Zundert   €   79.489 metname btw 
 
Debiteuren werk en inkomen   €    327.961  
Deze post (ontvangsten en nieuwe vorderingen in 2015) wordt geheel bij gemeenten in rekening 
gebracht waardoor hun debiteurenpositie op hun balans per 31-12-2015 overeenkomt met de stand van 
debiteurenvorderingen van het Werkplein. 
 
Liquide middelen 
Het Werkplein heeft een tweetal bankrekeningen bij de Bank voor Nederlandse gemeenten, één voor 
betalingen en één voor ontvangsten. De ontvangstenrekening heeft een positief saldo van € 331.815. 
Daarnaast bestaat nog een rekening bij de Rabobank voor kleine betalingen € 3.448. 
 
Overlopende activa 
Nog te ontvangen bedragen: 
Tussenrekening webshop   € 544 
Tussenrekening bank     € 5.619 
Tussenrekening debiteuren GWS   € 33.622 
Gem Roosendaal IMK Onderzoekskst.  € 17.605 
Doorgeschoven BTW 2015 gem Etten-Leur € 245.288 
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Doorgeschoven BTW 2015 gem. Halderberge € 156.468 
Doorgeschoven BTW 2015 gem. Moerdijk € 156.461 
Doorgeschoven BTW 2015 gem. Rucphen € 119.216 
Doorgeschoven BTW 2015 gem. Zundert € 65.833 
Afrekening BUIG 2015 vijf gemeenten  € 2.503.746 
Afrekening Bbz 2015 vijf gemeenten  € 1.072.702 
Afrekening Re-integratie 2015 Moerdijk  € 60.393 
Totaal nog te ontvangen bedragen  € 4.437.497 
 
Vooruitbetaalde bedragen    € 170.229 
Dit betreft verstrekte voorschotten aan uitkeringsgerechtigden. 
 
Overige overlopende activa € 458.609 
Dit betreft  loonheffing en premies. 
 
PASSIVA 
 
Vaste passiva 
Eigen vermogen € 262.792 (gerealiseerd resultaat bedrijfsvoering) 
 
Vlottende passiva 
Het Werkplein heeft een tweetal bankrekeningen bij de Bank voor Nederlandse gemeenten, één voor 
betalingen en één voor ontvangsten. De betalingsrekening heeft een negatief saldo van € 1.844.315. 
 
Overlopende passiva 
Nog te betalen bedragen Werkplein: 
Nog te betalen bedragen (crediteuren) bedrijfsvoering € 1.353.825 
Alle crediteuren waren per 8 maart 2016 voldaan.  
Af te dragen btw € 53.330 
Betreft de btw van uitgeleend personeel. Dit moet nog aan de belastingdienst worden afgedragen. 
Vraagposten bank Werkplein € 403,88 
Betalingen aan klant € 1.749.215 
Betreft nog te betalen uitkeringen over de maand december. 
Af te dragen loonheffing alle uitkeringsregelingen € 1.465.601 
Tussenrekening GWS crediteuren € 822, -- 
Nog af te dragen pensioenpremies € 49.840 
 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Langlopende financiële verplichtingen 
Het Werkplein Hart van West-Brabant is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan 
verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de 
belangrijkste van deze verplichtingen: 
a. Huurovereenkomst locatie Etten-Leur (circa € 442.668 per jaar) 
b. Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten (gemeente Etten-Leur en Roosendaal), 

circa € 1.057.563 per jaar. 
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9.3| Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 
Uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (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 
c.q. de periode van inhuur). Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij 
overschrijding van de norm. 
Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale 
bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet het werkplein op grond 
van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening het volgende opnemen: 
• De beloning. 
• De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding. 
• De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. 
• De functie of functies. 
• De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar. 
• De beloning in het voorgaande jaar. 
• Een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm (dit geldt ook voor externe 

topfunctionarissen). 
Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-
topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).  
 
Beloningen regulier 

 
 
  

Voorzitter 
dagelijks bestuur

T.H.R. Zwiers
Beloning € 78.713 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Sociale verzekeringspremies € 7.369 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoeding

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

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 
betaalbaar op termijn

€ 11.610
n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Duur van het dienstverband in het 
verslagjaar

1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband Fulltime n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beloning in het voorgaande jaar (niet-
topfunctionarissen)

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

Motivering voor de overschrijding van de 
maximale bezoldigingsnorm.

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

Functie Directeur S.A. 
Kurvers

Lid dagelijks 
bestuur J.A.M. 
Verbraak

Lid dagelijks 
bestuur J. Aarts



  

47 
 

Publicatieverplichting uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband  
Volgens de WNT zal voor elke topfunctionaris (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) en voor 
elke gewezen topfunctionaris moeten worden vermeld:  
• De uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband. 
• De naam, functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed. 
• Het jaar waarin het dienstverband is beëindigd. 
Zoals al eerder opgemerkt, is sprake van een maximum norm voor ontslagvergoeding voor 
topfunctionarissen, die niet mag worden overschreden. 
Voor alle andere medewerkers zal een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moeten 
worden vermeld in het jaardocument indien: 
1. In enig voorafgaand jaar voor deze persoon een Wopt- / WNT-melding is gedaan. Of 
2. Het totaal van de uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband meer bedraagt of 

zal bedragen dan de maximale bezoldigingsnorm in het jaar waarin het dienstverband is beëindigd. 
De norm moet pro rata worden toegepast als geen sprake is van een fulltime dienstverband of als 
dit korter heeft geduurd dan een kalenderjaar. 

In dat geval moeten de volgende gegevens worden vermeld: 
• De uitkering wegens beëindiging dienstverband. 
• De functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed. 
• Het jaar waarin het dienstverband is beëindigd. 
De naam van de medewerker is niet noodzakelijk.  
De gemeente moet deze informatie voor alle topfunctionarissen en alle medewerkers, voor wie de 
ontslagvergoeding openbaar gemaakt moet worden, uiterlijk voor 1 juli volgend op het verslagjaar 
digitaal melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en daarbij een 
toelichting geven indien sprake is van overschrijding van de maximale norm. 
Uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband 
 

Functie Directeur S.A. 
Kurvers 

Voorzitter 
dagelijks 
bestuur 

Lid dagelijks 
bestuur J.A.M. 
Verbraak 

Lid dagelijks 
bestuur J. Aarts 

T.H.R. Zwiers 
Uitkeringen wegens beëindiging van het 
dienstverband n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Het jaar waarin het dienstverband is 
beëindigd n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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9.4| SISA-bijlage bij de jaarrekening 

SiSa-bijlage bij de jaarrekening  
Jaarlijks dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de 
besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. In deze 
bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De exact in te vullen gegevens per 
regeling worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via haar website 
beschikbaar gesteld.  
 

SZW G2B Gebundelde uitkering 
op grond van artikel 69 
Participatiewet_deel 
openbaar lichaam 2015

Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr (SiSa tussen 
medeoverheden)

Het openbaar lichaam 
verantwoordt hier per 
gemeente over het deel 
van de regeling dat in 
(jaar T) door het 
openbaar lichaam is 
uitgevoerd.

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW 
(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2B / 01 Indicatornummer: G2B / 02 Indicatornummer: G2B / 03 Indicatornummer: G2B / 04 Indicatornummer: G2B / 05 Indicatornummer: G2B / 06

1 60777 Etten-Leur € 8.291.778 € 150.436 € 667.956 € 1.191 € 6.792 
2 61655 Halderberge € 5.459.841 € 158.893 € 347.532 € 2.195 € 50.643 
3 61709 Moerdijk € 5.477.881 € 3.272 € 366.710 € 1.098 € 8.642 
4 60840 Rucphen € 3.732.671 € 79.988 € 313.647 € 919 € 43.578 
5 60879 Zundert € 2.214.906 € 24.478 € 263.599 € 1.302 € 38.294 

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform de 
keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Deel openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 


Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2B / 07 Indicatornummer: G2B / 08 Indicatornummer: G2B / 09 Indicatornummer: G2B / 10 Indicatornummer: G2B / 11

1 60777 Etten-Leur € 0 € 45.836 € 31.920 € 0 
2 61655 Halderberge € 1.569 € 41.210 € 16.362 € 0 
3 61709 Moerdijk € 0 € 98.414 € 39.411 € 0 
4 60840 Rucphen € 0 € 11.593 € 16.583 € 0 
5 60879 Zundert € 0 € 20.790 € 13.510 € 0 

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform de 
keuzes gemaakt bij G2B / 01

In de kolommen hiernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Deel openbaar lichaam

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Deel openbaar lichaam 

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2B / 12 Indicatornummer: G2B / 13 Indicatornummer: G2B / 14

1 60777 Etten-Leur € 0 € 0 
2 61655 Halderberge € 0 € 0 
3 61709 Moerdijk € 0 € 0 
4 60840 Rucphen € 0 € 0 
5 60879 Zundert € 0 € 0 

SZW G3B Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren en 
in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 
Bob) 

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B / 03 Indicatornummer: G3B / 04 Indicatornummer: G3B / 05 Indicatornummer: G3B / 06

1 60777 Etten-Leur € 18.283 € 0 € 21.157 € 2.798 € 32.215 
2 61655 Halderberge € 33.216 € 118.184 € 29.789 € 103.786 € 34.357 
3 61709 Moerdijk € 133.401 € 62.450 € 106.070 € 83.591 € 43.531 
4 60840 Rucphen € 31.195 € 240.000 € 13.123 € 122.576 € 8.497 
5 60879 Zundert € 20.106 € 365.000 € 16.705 € 292.388 € 22.418 

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform de 
keuzes gemaakt bij G3B / 01

In de kolommen hiernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3B / 07 Indicatornummer: G3B / 08 Indicatornummer: G3B / 09 Indicatornummer: G3B / 10

1 60777 Etten-Leur € 0 € 0 € 0 
2 61655 Halderberge € 0 € 0 € 0 
3 61709 Moerdijk € 0 € 0 € 0 
4 60840 Rucphen € 0 € 0 € 0 
5 60879 Zundert € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

Besluit 
bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_deel 
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10 | BIJLAGEN 
 
Staat van personele sterkte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAAT VAN PERSONELE STERKTE

Organisatie-eenheid

Aantal 
personeel

s-leden

Aantal 
formatie-
plaatsen

Aantal 
personeel

s-leden

Aantal 
formatie-
plaatsen

Vacature-
ruimte

Huidig personeel

Directeur 1 1,00 1 1,00
Controller (teamhoofd Besturing en contr 1 1,00   
Werkplein 118 120,20
Management  4 4,00
Team Werk en participatie 28 26,27 1,48
Team Inkomen 62 62,27 11,13
Team Besturing en Control 12 12,06 1,00
Team Staf 12 16,60 6,97

Totaal huidig personeel 120 122,20 119 122,20 20,58

 

STAAT VAN PERSONELE LASTEN

Organisatie-eenheid
 

Huidig personeel

Directeur € 99.789 € 100.634
Controller (teamhoofd Besturing en Control) € 92.500 € 55.756
Werkplein € 3.622.499 € 3.787.516

Totaal huidig personeel € 3.814.788 € 3.943.906

Voormalig personeel
 

Totaal voormalig personeel

TOTAAL GENERAAL € 3.814.788 € 3.943.906

Primitieve begroting Jaarrekening 2015

Primitieve begroting
Netto salariskosten

 

Jaarrekening 2015
Netto salariskosten
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Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 
 
 

  

STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2015
Nr. Omschrijving Aanschaf-

waarde begin 
jaar

Afgeschrev
en t/m 
vorig jaar

Boekwaarde 
begin jaar

Investering
en

Investerin
gs-
bijdragen

Boekwaarde 
eind jaar

jr Bedrag

Automatisering

1. GWS aanschaf 0,00 0,00 0,00 211.765,00 0,00 5 42.353,00 169.412,00

1b. GWS aanschaf Roosendaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00

2. Beeldschermen 0,00 0,00 0,00 16.092,50 0,00 5 3.218,50 12.874,00

4. Zaaksysteem/DMS 0,00 0,00 0,00 30.129,60 0,00 5 6.025,92 24.103,68

5. Cognos 0,00 0,00 0,00 31.022,80 0,00 5 6.204,56 24.818,24

6. Keydatadistributie, 
Key2VOA, Key2GBAV 0,00 0,00 0,00 21.608,00 0,00 5 4.321,60 17.286,40

Totaal automatisering 0,00 0,00 0,00 310.617,90 0,00  62.123,58 248.494,32

1. Veiligheidsmaatregelen 0,00 0,00 0,00 9.675,00 0,00 10 9.675,00 0,00

Totaal huisvesting 0,00 0,00 0,00 9.675,00 0,00  9.675,00 0,00

Totaal werkplein 0,00 0,00 0,00 320.292,90 0,00 0 71.798,58 248.494,32

Afschrijving / 
aflossing
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11 | CONTROLEVERKLARING 
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