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Bestuurlijke Inleiding   

Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein 

Baarn Bunschoten Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS 2019 (hierna: BBS). Hierin wordt 

verantwoording afgelegd over het jaar 2019.  

 

Op het moment van afronden van het jaarverslag zitten we midden in de Corona-crisis, die voor de 

hele maatschappij heftige directe gevolgen heeft en waarschijnlijk ook indirect diep zal ingrijpen: 

we lijken aan de vooravond van een stevige recessie te staan. Een gebeurtenis die weliswaar niet 

direct het jaarresultaat of de balanspositie raakt, maar vermoedelijk wel veel zal veranderen voor 

BBS. De kans is groot dat we de komende tijd (veel) meer klanten krijgen dan de afgelopen paar 

jaar het geval was. In paragraaf 6.2 (Weerstandsvermogen en Risicobeheersing) beschrijven we 

globaal de impact voor zover nu te voorzien.   

 

 

Het jaarverslag bestaat uit de beleidsmatige en financiële verantwoording in programma’s en 

paragrafen en de jaarrekening (balans, staat van baten en lasten).   

 

 

Baarn, 15 april 2020 

 

 

Het bestuur van de GR Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten 

Soest/Uitvoeringsorganisatie BBS, 

 

Voorzitter     Directeur BBS  

De heer E. Jansma    De heer B. van der Schelde   

Wethouder van Baarn       

 

 

Algemeen Bestuur    Algemeen Bestuur 

De heer P. van Asselt                               Mevrouw L. van Aalst-Veldman 

Wethouder van Bunschoten   Wethouder van Soest  
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1. Inleiding  
 

Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in 

het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. 

Binnen de GR worden alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten 

verzorgd, plus het werkgeverschap voor de sociale teams en enkele maatwerktaken zoals 

schuldhulpverlening voor de gemeente Soest. De opdrachten zijn per deelnemende gemeente 

vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst, en samen met de bereikte resultaten in dit 

Jaarverslag opgenomen.  

 

2019 was een belangrijk jaar voor BBS. We hebben de eerste grote stappen gezet om los te komen 

uit de negatieve vicieuze cirkel waarin de organisatie in de jaren daarvoor was aanbeland. Het 

cultuurtraject van Rijnconsult is doorgezet en inmiddels overgenomen door de interne organisatie. 

Er is een nieuwe directie en een nieuw MT aangetreden, een nieuwe start gemaakt in de 

verstandhouding tussen BBS en de raden van de betrokken gemeenten en we zijn gestart met een 

heldere categorisering van onze klanten, waarmee we ze straks beter kunnen bedienen en de 

politiek keuzes kunnen voorleggen. 

In de tussentijd zijn we erin geslaagd de belangrijkste resultaten te blijven behalen: vooral op het 

gebied van uitstroom hebben we opnieuw ruim onze target behaald. Het relatief beperkt aantal 

bezwaren steeg niet en hoewel dat wel geldt voor de klachten betreft dat een kwestie (oplopende 

wachttijden) die direct in het eerste kwartaal van afgelopen jaar is opgelost. Daarnaast en niet het 

minst belangrijk, zijn we binnen het budget van zomerrapportage gebleven, voor wat betreft de 

toen te voorziene items. 

 

Maar de turbulente eerste jaren van BBS laten ook duidelijke sporen na in deze jaarrekening. We 

hebben financieel veel last van de noodzakelijke afwikkeling van enkele zaken uit het verleden, we 

kampen met een hoog en overall verder gestegen ziekteverzuim, en we hebben duidelijk steken 

laten vallen op onderwerpen als handhaving en terugvordering. Bovendien is merkbaar dat we de 

laatste jaren onvoldoende aandacht hebben besteed aan de interne organisatie en de werkwijze 

van de medewerkers: we zijn nog sterk afhankelijk van externe inhuur, onze werkprocessen 

vragen om een grondige ‘update’ en we hebben op cultuurgebied nog een lange weg te gaan.       

 

Een gemengde jaarrekening, kortom, die zowel duidelijk ruimte voor verbetering laat zien als de 

eerste tekenen dat we de kinderziektes van BBS langzamerhand ontgroeien. 

Tenslotte een woord over dit jaarverslag zelf. In lijn met de stappen die we met BBS aan het zetten 

zijn, is ingezet op een meer transparant en toegankelijk verslag. Deze stijl zal worden doorgezet in 

volgende rapportages, en dan ook uitgebreid worden naar het cijfermatig gedeelte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bedragen in de jaarrekening worden afgerond op duizendtallen. Daardoor kan de som der delen 

(marginaal) afwijken van de vermelde totalen.  
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2. Programma Inkomen 

2.1 Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? 

 

2.2 Prestatie-indicatoren 
 

Omvang uitkeringsbestand  

Na een forse afname in 2018 is het bestand in 2019 marginaal verder gedaald, van 1236 naar 

1226 mensen in totaal. In Baarn en Bunschoten was de ontwikkeling gunstig, maar in Soest, waar 

de daling in 2018 het sterkt was, was het beeld nu wisselend, met een kleine stijging in het vierde 

kwartaal. De grafieken per gemeente vindt u in hoofdstuk 7.  

 

 
 

  
Aantal personen met periodieke uitkering levensonderhoud  

 

 Baarn Bunschoten Soest Totaal 

Eind 2018        380           167            689            1.236 

Stand einde Q4 2019  
 

372 162 692 1.226 

• Omvang van het bestand (deels vervat in de uitstroom-naar-werk-target) 

Uitstroomtarget is dat 12,5% van de klanten (basis is bestand per gemeente op 31-12-2018) uitstroomt naar 

duurzaam (deeltijd)betaald werk met of zonder loonkostensubsidie. Het target van 155 mensen is met 193 naar 

werk begeleide klanten ruimschoots behaald.  

 

• Armoedebeleid 

Investeren in armoede is investeren in meedoen in de samenleving. BBS zorgt hiervoor door meer naamsbekend-

heid te geven aan de diverse regelingen en daarmee het gebruik ervan te bevorderen. In 2019 is minder beroep 

gedaan op de regelingen dan in 2018, maar dat lijkt niet gerelateerd aan minder naamsbekendheid (zie pagina 6).  

 

• Overige, niet-gekwantificeerde doelstellingen op het gebied van Inkomen 

In de tekst vindt u de resultaten op de andere onderdelen van dit programma.       
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BBS-gemeenten tellen nog altijd relatief weinig mensen in de bijstand (de cijfers stroken niet exact 

met andere cijfers in dit jaarverslag omdat de bron, het CBS, iets oudere informatie gebruikt). Dat 

geldt vooral voor Bunschoten, waar haast driemaal zo weinig uitkeringsgerechtigden per 1000 

inwoners zijn als het landelijk gemiddelde.    

 

 
                                                                                                   

Instroom, poortwachtersfunctie en gebruik van voorzieningen 

In 2019 meldden zich opnieuw minder mensen voor levensonderhoud en bijzondere bijstand dan in 

2018. Bij levensonderhoud ligt de oorzaak vermoedelijk vooral in de gunstige economie, die maakt 

dat minder mensen langdurig werkloos raken. Daarnaast speelt het afnemend aantal nieuwe 

statushouders een rol. Dat laatste verklaart ook de daling in het aantal aanvragen voor bijzondere 

bijstand (nieuwe statushouders doen een beroep op inrichtingskosten), samen met het veranderde 

beleid rond bewindvoering (die hoeft niet meer elk jaar opnieuw te worden aangevraagd, zoals 

voorheen).  

 

Aantal aanvragen 

BBS 

 

Levensonderhoud 

 

Bijzondere 

bijstand 

 

 

Totaal1 

 

2017 423 3.311 3.734 

2018 409 3.186 3.595 

2019 365 2.771 3.136 

 

Indien mensen zich melden voor ondersteuning in levensonderhoud, krijgen ze in de eerste dagen 

daarna direct enkele workshops aangeboden. We informeren hen over de rechten en plichten 

behorend bij een bijstandsuitkering, en focussen samen op het zo snel mogelijk zelfredzaam zijn. 

Indien dit niet volstaat en er geen directe matching naar werk mogelijk is, kennen we de aanvraag 

toe.  

Door deze aanpak aan de ‘Poort’ kwam het in 2019, net als in 2018 in 15% van alle verzoeken tot 

uitkering voor levensonderhoud en BBZ niet tot een aanvraag. Bijzondere bijstand werd als gemeld 

minder aangevraagd, maar wanneer het toch tot een aanvraag kwam, werd deze vaker toegekend 

dan in 2018.  

 

Soort aanvragen 

 

Percentage afgewezen/ingetrokken/buiten behandeling gesteld  

 

2017 2018                 2019 

Levensonderhoud (incl. 

Bbz en IOAW/IOAZ 

14% 15% 15% 

Bijzondere bijstand 

 

24% 23% 19%  

 

 

 
1 Deze totalen zijn exclusief de minimaregelingen. 
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Doorlooptijden en afhandeling binnen wettelijke termijnen.  

De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen loopt de afgelopen jaren langzaam op, maar blijft 

ruimschoots binnen de wettelijke termijn van 56 dagen.   

 

 

Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen 

 

Soort aanvragen 2017 2018 2019 

Levensonderhoud 23 28 31 

Bijzondere bijstand 22 23 22 

 

Kijkend naar de spreiding van doorlooptijden valt op dat er zowel meer aanvragen heel snel als erg 

laat worden afgehandeld. In het laatste geval gaat het vrijwel altijd om klanten die te laat 

informatie overhandigen, waardoor de behandeltermijn opgeschort moet worden.  

 

 

Percentage afgehandelde aanvragen L.O. binnen termijnen inclusief IOAW/Z en Bbz 

 

  2017 2018 2019 

< 4 weken  66% 59% 56% 

< 6 weken  19% 20% 20%  

< 8 weken 7% 9% 10%  

> 8 weken 8% 12% 14%  

 

 

Maatregelen en Boetes  

In 2015 zijn de wettelijke verplichtingen voor mensen in de bijstand aangescherpt, waarmee er in 

theorie meer mogelijkheden zijn om maatregelen en boetes op te leggen. In praktijk hebben we dit 

in 2019 juist minder gedaan. Deels omdat minder fraude is geconstateerd, deels omdat 

jurisprudentie leert dat boetes steevast worden afgewezen in beroepszaken (de grafiek toont 

maatregelen en boetes samen).   
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Handhaving en bestrijding van het overtreden van de inlichtingenplicht  

In 2019 hebben de fraudeconsulenten 15 nieuwe aanvragen levensonderhoud in behandeling 

genomen. Dit leidde vijf maal tot het niet verstrekken van een uitkering. Daarnaast kwamen 75 

signalen binnen, waarvan 52 rond lopende uitkeringen. Onderzoek op basis van deze signalen heeft 

geleid tot beëindiging van 9 uitkeringen en terugvordering bij 5 andere (voor een totaalbedrag van 

€ 18.000). In 37 zaken bleek geen sprake van fraude, de andere zaken lopen nog (inmiddels vaak 

bij andere instanties, aan wie we de zaken hebben overgedragen).  

 

Uit de benchmark van Divosa blijkt dat we op het terrein van handhaving en bestrijding van 

overtredingen minder succesvol zijn dan soortgelijke Sociale Diensten: de uitstroom wegens 

overtreding van de inlichtingenplicht is daar duidelijk hoger. De magere score van BBS lijkt deels 

een gevolg van onze sterke Poortfunctie (klanten krijgen aan de voorkant heel goede uitleg) en 

deels ook van onderbezetting op dit gebied in 2019 (die inmiddels is opgelost).   

2.3. Wat heeft het gekost?  
 

Activiteiten  

 
rekening  

2018 

Start   
begroting 

Wijziging-
en 

begrotin
g  2019 

rekening  
2019 

saldo     
2019 

Uitkeringen levensonderhoud  
18.286 18.400 -46 18.354 17.916 438 

Bbz Levensonderhoud &bedrijfskrediet  271 340 7 347 369 -22 

Bijz. bijstand en minimaregelingen  2.579 2.315 215 2.530 2.479 51 

Personeelskosten Inkomensregelingen  2.089 1.940 4 1.944 2.215 -271 

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening  391 357 -264 93 89 4 

Personeelskosten schuldhulpverlening 0 0 107 107 122 -15 

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 65 106 1 107 53 54 

Lasten  23.699 23.459 23 23.482 23.243 239 

Bijdragen levensonderhoud uitkeringen  -464 -320 -25 -345 -338 -7 

Bbz gev. Levensonderhoud bedrijfskred -86 -201 117 -84 -104 20 

Bijz. bijstand en minima regelingen   -238 -120 -136 -256 -227 -29 

Bijdrage gemeente Inkomensregeling.  -22.912 -22.818 21 -22.797 -22.574 -223 

Baten  23.699 -23.459 -23 -23.482 -23.243 -239 

Saldi 0 0 0 0 0 0 

 

 
Saldo lasten  Verklaring  

 438 De onderbesteding op de uitkeringen levensonderhoud wordt veroorzaakt door de 

klantendaling in Soest en Baarn in 2018, die in 2019 resulteert in lagere uitgaven.   

 -22 Bij de BBZ is sprake van sterke fluctuaties in hoeveelheid en omvang van aanvragen.  

  51 Onder de bijzondere bijstand vallen ook de minimaregeling en compensatieregeling eigen 
risico (CER). Het is een openeinderegeling van het beleid van de gemeenten.  

-271 De toelichting op de personeelskosten vindt u in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.   

    4 Geen opmerking. 
  15 De toelichting op de personeelskosten vindt u in het hoofdstuk Bedrijfsvoering.   

  54 Minder inzet sociale recherche dan was begroot. 
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3.  Programma Participatie  

3.1 Wat was de opdracht en wat hebben we bereikt? 

 

3.2 Prestatie-indicatoren 
 

Uitstroom naar Werk  

Als vermeld, hebben we ons target ruimschoots behaald: in plaats van 12,5% stroomde 15,7%  van 

het bestand uit naar werk. Deze taken doen we volgens de benchmark van Divosa al jarenlang beter 

dan gemiddeld (ook vergeleken met organisaties van gelijke omvang), wat de prestatie extra 

aansprekend maakt. De goede scores zijn uiteraard van groot belang voor de klanten zelf, maar ook 

voor de samenleving in de drie gemeenten en voor de gemeentelijke financiën. Zie voor de verklaring 

van onze goede score de volgende pagina.  

 

  Uitstroomdoel  2019 Gerealiseerd  

Uitkeringsgerechtigden naar reguliere baan  

 

155 in totaal (niet-

gespecificeerd) 

127 

Uitkeringsgerechtigden naar reg baan met 

Loonkostensubsidie 

12 

Uitkeringsgerechtigden aan het werk als zelfstandige 29 
Niet-uitkeringsgerecht. begeleid naar werk met lks 25 
Totaal      193 

 

• Uitstroom naar werk (participatieladder trede 5 en 6) 

12,5% van de klanten stroomt uit naar duurzaam (deeltijd)betaald werk met of zonder loonkostensubsidie (op basis 

van het klantenbestand per BBS-gemeente per 31-12-2018). Als bij het Programma Inkomen al beschreven, is deze 

doelstelling ruimschoots behaald. 

 

• Maatschappelijke Participatie (participatieladder trede 3 en 4) 
      Iedereen doet mee en heeft een plan van aanpak. Als iemand nog niet betaald kan werken, dan bestaat de    
      deelname uit maatschappelijke participatie. Iedereen heeft een plan van aanpak, maar het is niet zo dat iedereen  
      op deze trede ook daadwerkelijk zo veel aandacht krijgt als wenselijk is. Daarvoor ontbreekt de tijd. 

 

• Bestrijding eenzaamheid (participatieladder trede 1 en 2) 
       Dit doet BBS in samenwerking met maatschappelijke partners en uitvoerende teams die een verantwoordelijkheid 
       hebben in het brede sociaal domein. De samenwerking is soms moeilijk, doordat maatschappelijke partners soms 
       de professionaliteit missen die wij nodig achten, en door gebrek aan tijd bij BBS. Bovenal speelt de complexiteit 
       van de klanten op deze treden een grote rol: het gaat vaak om mensen met ernstige, psychiatrische, problematiek.   

 

• Armoedebeleid 

Investeren in armoede is investeren in meedoen in de samenleving. BBS zorgt hiervoor door meer naamsbekendheid 

te geven aan de diverse regelingen en daarmee het gebruik ervan te bevorderen. Zie onder 2. Programma Inkomen. 

  

• Samenwerking  

In 2019 werkt BBS samen met maatschappelijke organisaties om verbindingen en kansen in het Sociaal Domein te 

realiseren. Doel is om met minder middelen samen meer bereiken voor de doelgroep Participatiewet. Er zijn concrete 

projecten met lokale gesubsidieerde partijen om deze doelgroep in beweging te brengen. Dit is gelukt. Een project 

als Snel Meedoen is dankzij goede samenwerking een groot succes.  
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Behalve voor de (voormalig) uitkeringsgerechtigden in bovenstaande tabel, heeft BBS ook de 

verantwoordelijkheid voor het naar werk met loonkostensubsidie begeleiden van de groeiende groep 

niet-uitkeringsgerechtigden -ofwel ‘nuggers’- die tot het doelgroepenregister behoort. In 2019 steeg 

het aantal mensen in deze categorie van nog geen 60 naar bijna 80.   
 

 
Een kenmerk van mensen die met loonkostensubsidie aan het werk gaan of blijven, is dat begeleiding 

nodig blijft. Als die wegvalt, is de kans groot dat het werk niet behouden wordt en alsnog of opnieuw 

een bijstandsuitkering nodig wordt. Met het groeien van deze groep (op dit moment 350 mensen), 

zullen we de komende jaren verder moeten investeren in deze ‘blijvende begeleiding’.  Dat betekent 

dat dit onderwerp terugkomt in de volgende stukken in de P&C-cyclus (kadernota en begroting). 

 

De goede score op het gebied van begeleiding naar werk is een gevolg van onze focus. Naast eigen 

mensen, zetten we al jaren een externe partij in, WorkFast, die is gespecialiseerd in het herkennen 

van kwaliteiten bij klanten. In de herfst van 2019 zijn we gestart met de overdracht van de manier 

van kijken van WorkFast naar (meer) eigen medewerkers. Die overdracht is voor de zomer afgerond. 

Zo bouwen we aan de eigen organisatie, zonder gevolgen voor de uitstroom.  

Een ander aspect van het aan het werk krijgen van klanten, is de samenwerking in de regio met 

het werkgeversservicepunt, waarvoor BBS 1,8 fte moet leveren. Hoewel we door langdurige uitval 

en uiteindelijk vertrek van een inhuurkracht in 2019 te weinig menskracht hebben kunnen leveren, 

zijn we erin geslaagd de samenwerking naar een professioneler plan te trekken, door betere 

afspraken te maken over de benadering van werkgevers en het werken in gelijke systemen). 2020 

staat in het teken van borging van deze afspraken, en ervoor zorgen dat we ze gestand doen.  

 

Overigens is het goed te wijzen op de discrepantie tussen de uitgangspunten van de Participatiewet 

en de praktijk. Volgens de wet kan iedereen aan de slag, in praktijk zit niet elke werkgever te 

wachten op onze klanten. En soms ontbreekt het medewerkers aan tijd om klant en werkgever 

goed in te schatten.  
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Maatschappelijke participatie, bestrijding eenzaamheid, samenwerking met maatschappelijke 

organisaties  

Ook in 2019 was BBS erg actief om mensen te ondersteunen die niet snel aan het werk kunnen (80-

90% van onze klanten).  Dat ging deels via projecten, in de eerste plaats de pilot Snel Meedoen, een 

project om statushouders te begeleiden naar ondernemerschap, werk, opleiding of vrijwilligerswerk. 

Onder leiding van een externe projectleider en BBS-klantmanagers zijn 70 mensen uit de drie BBS-

gemeenten gestart met het programma. In samenwerking met vluchtelingenwerk, taalaanbieders, de 

ondernemersladder, onderwijsinstellingen, werkgevers en welzijnswerk waren binnen een jaar 12 

mensen uitgestroomd naar werk en hadden 12 anderen de uitkering verlaten in verband met een 

studie. We verwachten dat van de resterende 46 mensen er de komende maanden nog 15 gaan 

werken. Een mooi resultaat voor een groep met zo’n (start)afstand tot de arbeidsmarkt! 

 

De nauwe samenwerking met andere partijen zoals in de pilot kennen we ook daarbuiten. Die leidt 

vaak tot goede resultaten, maar we kunnen die stelling slecht onderbouwen met cijfers, omdat we 

de gemaakte afspraken en behaalde resultaten onvoldoende bijhouden. Dat komt door dubbele 

systemen, gebrek aan sturing op registratie door de leiding en een hoge werkdruk, op zijn beurt 

een gevolg van moeilijk prioriteren in de opdracht, veel verzuim en suboptimale werkprocessen.  

Een andere oorzaak van het soms slecht meetbare effect van de samenwerking ligt in veel van de 

partijen waarmee we samenwerken: dat zijn zonder uitzondering organisaties die het beste voor 

hebben met onze klanten, maar ze denken lang niet altijd in feiten, cijfers en resultaten.   

 

Voor ons ligt hier een uitdaging. Om het grote deel van ons bestand dat ver van de arbeidsmarkt 

afstaat, structureel te helpen, hebben we meer inzicht nodig in onze klanten en een beter beeld 

van het effect van interventies. Dat vereist systemen die ons helpen, de discipline om ze te vullen, 

optimaal efficiënt ingerichte processen, en een zakelijker relatie met onze partners.  

 

We zijn in september vast begonnen met het verdelen van klanten in categorieën waaraan we een 

set van activiteiten door medewerkers koppelen, waarvan we het effect meten.   

Onderstaande grafiek toont de stand van zaken in januari: 
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De indeling van de categorieën is als volgt:  

• A: “Actief naar werk” (klant zou binnen 3 maanden naar betaald werk moeten kunnen) 

• B: “De stap naar morgen” (in 3 – 9 maanden van passende participatie naar werk)  

• C: “Ik doe ook mee” (in tenminste 10 maanden van passende participatie naar werk)  

• D: “Ik doe voorlopig niet mee” (tijdelijk of langdurig niet bemiddelbaar)   

 

Belangrijke kanttekening is dat een groot aantal van de nu gecategoriseerde klanten nieuwe 

aanmeldingen betreft. In het langer zittende bestand zijn relatief zeker minder mensen te vinden in 

de A, B en zelfs C-categorie.    

 

De categorisering, die we naar verwachting in de lente van 2020 afronden, zal het voor onze 

opdrachtgever makkelijker maken om beleidskeuzes te maken en onszelf helpen onze klanten 

beter te helpen. Dat laatste wordt ook gerealiseerd door onze werkprocessen efficiënter te maken 

en door derde partijen zakelijker in te zetten. BBS kan samen met de opdrachtgever een rol spelen 

in het verhogen van de effectiviteit van welzijnspartners bij de participatie en re-integratie van 

onze klanten, met andere woorden ervoor zorgen dat de partners meer dan nu onderdeel zijn van 

de doorgaande beweging die we met en bij onze klanten willen creëren.  

 

3.3  Wat heeft het gekost? 
 

 

Activiteiten 
rekening  

2018 
Start   

begroting 
Wijziging

en 
begroting  

2019 
rekening  

2019 
saldo     
2019 

Participatie (werk en activering)  1.170 733 305 1.038 1.031 7 

Personeelskosten Participatie  618 573 1 575 655 -80 

Projecten en Maatwerk  17 0 130 130 107 23 

Lasten  1.805 1.306 436 1.743 1.793 -50 

Bijdrage Gemeente participatie (w & a) -1.805 -1.306 -436 -1.743 -1.793 50 

Baten       -1.805 -1.306 -436 -1.743 -1.793 50 

Saldi 0 0 0 0 0 0 

 

 
 Verklaring  

   7 Geen opmerkingen  
-80 De toelichting op de personeelskosten vindt u in het hoofdstuk bedrijfsvoering.  
 23  Het project snel meedoen is in 2019 gestopt en overgegaan in het reguliere werk.  
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4. Programma Zorgadministratie en 

Sociale/Lokale teams 

4.1. Wat hebben we bereikt? 
 

Opdracht aan BBS  

 

Basistaak: Zorg administratieve taken van de WMO en de Jeugdwet 

BBS is verantwoordelijk voor het geheel van de administratie van de zorg die door de drie 

aangesloten gemeenten wordt verstrekt. 

Uitgangspunt voor de inrichting van de administratieve processen is dat deze (op termijn) 

volledig gelijkgeschakeld wordt. Dit moet ervoor zorgen dat een zo groot mogelijke kwaliteit 

tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de rapportages en de 

monitoring. In 2019 is de administratie verwerkt conform opdracht, waarbij de hoeveelheid werk 

flink steeg terwijl het aantal fte’s iets daalde. We hebben nog wel forse slagen te maken op het 

gebied van kwaliteitsverbetering en ook gelijkschakeling van de processen in de gemeenten.   

 

Maatwerk: Werkgeverschap Sociale/lokale teams  

BBS voert het formeel werkgeverschap over de medewerkers van de sociaal teams in de 

aangesloten gemeenten. In 2019 is dit opnieuw gerealiseerd. De gekozen constructie, waarbij de 

medewerkers wel, maar de teamleiders niet bij BBS in dienst zijn, is in praktijk niet altijd 

makkelijk.   

4.2 Prestatie-indicatoren  
 

Uitvoering administratieve taken    

De sterke groei in 2018 heeft zich in 2019 over de hele linie doorgezet, met wat lokale verschillen. 

Het totaal aantal verwerkte berichten ging van 16.022 naar 24.214, een toename van 8192 of 

51%.  
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Ondanks deze ontwikkeling is het aantal fte’s vanaf Q4 iets afgenomen (we huren minder in). Dat 

kon nadat we een stap hebben gezet in het verminderen van de grote kwetsbaarheid van het team, 

door de werkprocessen te beschrijven. Daarnaast is de verhouding tussen vast en inhuur ‘gewoner’ 

geworden (van 55-45 naar 75-25%).  

Maar de weg is nog lang: de kennis is nog geconcentreerd bij weinig mensen en de gelijkschakeling 

van de werkprocessen met de verschillende gemeenten staat nog in de kinderschoenen. Voor veel 

processen zijn per gemeente erg wisselende afspraken gemaakt die in de uitvoering veel tijd en 

dus geld kosten. In 2020 willen we hier samen met de gemeentelijke organisaties veel meer 

aandacht aan besteden. Daarnaast moeten we het aantal fte’s gaan koppelen aan de werklast om 

te voorkomen dat de werkdruk te hoog oploopt. 

 

Analyse middels Datawarehouse 

In 2019 zijn met enige vertraging de werkzaamheden aan het Datawarehouse (DWH) afgerond, 

waarmee een regionaal dashboard is ontworpen dat informeert over de zorg. Daarvoor zijn onder 

meer verdere afspraken gemaakt over de afstemming van werkprocessen met de zorgadministratie 

in Amersfoort, waar het DWH wordt beheerd. Of en in hoeverre met het DWH de gehele 

analysebehoefte van de BBS-gemeenten wordt afgedekt, valt nog niet te zeggen.   

 

Formele werkgeverstaak voor Sociale teams 

De uitvoering van de formele werkgeverstaken voor de Sociale teams verloopt feitelijk zonder veel 

problemen, maar blijft voor het gevoel soms ingewikkeld voor zowel medewerkers als teamleiders 

van de betrokken teams. Het kwam ook in 2019 voor dat zij aangaven niet te weten waar ze nou 

eigenlijk bij horen, tussen de wal en het schip vielen, vergeten werden dan wel, omgekeerd, juist 

werden uitgenodigd op het moment dat dat niet had gehoeven. We hopen dat met de evaluatie van 

de Gemeenschappelijke Regeling in 2020 duidelijkheid verschaft kan worden op dit punt, en de 

teams dan wel geheel overgaan naar BBS dan wel daar ook formeel los van komen te staan.  

 

4.3.  Wat heeft het gekost? 
 

Activiteiten 
rekening  

2018 
Start   

begroting 
Wijziging-

en 
begroting  

2019 
rekening  

2019 
saldo     
2019 

Personeelskosten Zorgadministratie 674 636 36 673 725 -53 

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie 7 47 80 127 53 74 

Personeelskosten sociale team 2.981 2.771 396 3.167 3.240 -73 

Lasten  3.662 3.455 512 3.967 4.019 -52 

Bijdrage gemeente zorgadministratie -682 -683 -116 -800 -779 -21 

Bijdrage Sociale teams -2.981 -2.771 -396 -3.167 -3.240 73 

Baten       -3.662 -3.455 -512 -3.967 -4.019 52 

Saldi 0 0 0 0 0 0 

 

Saldo lasten  Verklaring  

-53 Het tekort wordt volledig gedekt door de onderbesteding bij de uitvoeringsbudgetten 
van de zorgadministratie. Er is extra inhuur ingezet op het reguliere proces, zodat de 
vaste medewerkers gedeeltelijk ingezet kon worden voor het project bouwblokken.       

 74 Onderbesteding project bouwblokken van 57k (zie toelichting hierboven). Voor het 
onderhoud datawarehouse is in 2019 slechts de helft afgerekend, omdat het DWH later 
dan gepland operationeel is geworden. Dit levert een voordeel op van 17k.  

-73 Binnen de Sociale teams is extra ingehuurd i.v.m. ziekte en extra ondersteuning, bij 
alle 3 de teams zien we een kleine overschrijding   
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5. Programma Overhead 

5.1. Wat hebben we bereikt? 
 

2019 is een behoorlijk bewogen jaar geweest voor BBS. Naar aanleiding van het rapport Kikker in 

de Put is eind 2018 gestart met een cultuurtraject onder leiding van Rijnconsult, dat vooral in de 

eerste maanden van 2019 intensief is geweest. In die periode heeft het team van Rijnconsult 

goede bijeenkomsten met BBS-medewerkers gehad, waarin het probleem voor iedereen 

inzichtelijk(er) werd, en zijn goede adviezen neergelegd voor vervolgstappen. De bedoeling was 

dat de tweede directeur, die half juni aantrad, het cultuurtraject vervolgens geleidelijk zou 

overnemen.  

 

Die overdracht heeft ook plaatsgevonden, al is het tempo waarin dat is gegaan verhoogd na een 

ongelukkig optreden van Rijnconsult voor de gezamenlijke gemeenteraden, half mei. 

 

De boodschap van Rijnconsult was dat BBS een organisatie is van sterk bij de klanten betrokken 

medewerkers en leidinggevenden, die weinig gezamenlijkheid ervaren of uitstralen, veel 

verschillende werkwijzen hebben, en samen een ongezonde cultuur in stand houden. 

 

Eind november is aan de gezamenlijke gemeenteraden een vierjarenplan gepresenteerd om deze 

problematiek te tackelen. Het plan heeft drie hoofdmoten: 1) het naar binnen en buiten 

aanscherpen en verduidelijken van de rol van BBS, 2) het optimaliseren van onze werkprocessen 

en 3) het creëren van een gezonde, positieve en gezamenlijke bedrijfscultuur.   

Op al deze vlakken zijn in de afgelopen maanden de eerste stappen gezet. Zo hebben diverse 

teams een ideaalbeeld van de toekomst geschetst, dat als input dient voor zowel het project 

werkprocessen als voor volgende stappen in het cultuurtraject.  

Er is een nieuw MT aangetreden waarmee een einde is gekomen aan een lange periode van 

ingehuurde en wisselende teamleiders en de daarmee gepaard gaande onrust. Het lijkt erop dat de 

aanstellingen nu al een gunstig effect op de medewerkers hebben. Het nieuwe MT heeft de eerste 

stappen gezet in het aanpakken van het hoge ziekteverzuim (zie in de volgende paragraaf) en het 

invoeren van functioneringsgesprekken (startend in het eerste kwartaal). Daarnaast is een 

vergaderschema afgesproken, waarbij ook de gezamenlijke staf geregeld bijeenkomt -om meer 

gezamenlijkheid te creëren aan de 'bovenkant' van de organisatie- en er komen heidagen, waar we 

werken aan een solide langetermijnbeleid.   

Het project werkprocessen is onder leiding van een interne projectleider voorzichtig van start 

gegaan om op een doordachte en gezamenlijke wijze een ander, beter BBS te ontwikkelen. 

Het jaar is geëindigd met het terugtreden van één van de directeuren. Los van het persoonlijke 

aspect, voelt dat voor velen in de organisatie ook als een mogelijkheid om een bladzijde om te 

slaan en een nieuwe start te maken. Voor de jaarcijfers heeft het vertrek van de directeur een 

negatief gevolg, dat we helemaal in 2019 boeken.  

En er waren in 2019 meer negatieve financiële gevolgen van al langer lopende issues. In het 

voorjaar keurde de rechter een in 2017 aangezegd ontslag af. BBS moest de medewerkster 

formeel weer in dienst nemen, en compenseren voor verlies van inkomsten. En tenslotte moest de 

inschaling van een 20-tal medewerkers met terugwerkende kracht worden verhoogd.    
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5.2. Prestatie indicatoren 
 

Er zijn geen directe prestatie-indicatoren. Een relevant gegeven dat nog niet is becijferd, is het 

ziekteverzuim: dat is in 2019 verder gestegen, van 9 naar 11%. De percentages variëren sterk in 

de tijd en ook per afzonderlijk team. Maar over het geheel is het verzuim relatief hoog. Daarvoor 

zijn grofweg vijf redenen: 

1. In een aantal teams ligt de verzuimdrempel erg laag (mensen melden zich makkelijk ziek, 

werk komt te makkelijk achteraan in de prioritering), 

2. Sommige mensen zitten niet op de juiste plek, waardoor ze teveel op hun tenen moeten 

lopen en na verloop van tijd langdurig uitvallen, 

3. In enkele teams is sprake van een haast continue (ervaren) hoge werkdruk en/of veel 

emotionele belasting, die eveneens kunnen leiden tot langdurige uitval (met als gevolg een 

nog hogere werkdruk voor de ‘achterblijvers’), 

4. In veel teams is de gemiddelde leeftijd hoog, en   

5. We kampen met relatief veel medewerkers met langdurige ziektes. 

 

Zoals aangegeven zijn we inmiddels gestart met een grondige aanpak van het probleem, samen 

met de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werkster. Het streven is om binnen twee jaar op of 

onder het gemiddeld landelijk verzuim voor de branche te zitten (op dit moment is dat 6%). 

 

5.3. Wat heeft het gekost? 
 

 

Programma 4 
Bedragen x €1.000 

rekening  
2018 

Start   
begroting 

Wijziging-
en 

begroting  
2019 

rekening  
2019 

saldo     
2019 

Personeelskosten Ondersteuning  728 602 280 882 1.277 -395 

Uitvoeringsbudget Ondersteuning 1.879 1.664 577 2.241 1.988 253 

Lasten  2.606 2.226 857 3.123 3.265 -142 

Bijdrage ondersteuning primaire Proces 
 

-2.606 -2.266 -857 -3.123 -3.265 142 

Baten  2.606 -2.266 -857 -3.123 -3.265 142 

Saldi 0 0 0 0 0 0 

 

 

Saldo 

lasten  

Verklaring  

-395  Dit bedrag is opgebouwd uit: het terugtreden van één van de directeuren (nadeel van 115k), de 
compensatie van de eerder ontslagen medewerkster (-75k) en haar salaris over 2019 (-70k).  
Het restant (135k) is het gevolg van een andere toerekening van een aantal functies die eerst tot 
het primaire proces werd gerekend en nu aan de overhead.    

 253 In de zomernota zijn extra middelen toegezegd voor o.a. het cultuurtraject en het inhuren bij 
ziekteverzuim. De onderbesteding is de dekking voor de overschrijding op de personeelskosten in 
programma 1, 2 en de overhead, dit zorgt voor een voordeel van 307k. BBS heeft daarnaast 
vanuit de gemeenste Soest een hogere doorbelasting ontvangen omdat we op de meetdatum 
meer ICT-accounts hadden dan vooraf was aangenomen. Dit zorgt voor een nadeel van 54k.     

 

5.4. Risico’s 
Zie de verantwoording in Hoofdstuk 6.  



 
 

 
Jaarrekening  2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest  17 

  

6. Verplichte paragrafen 

6.1. Inleiding  
 

In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven welke paragrafen verplicht 

opgenomen dienen te worden in de begroting. De paragrafen lokale heffingen, onderhoud 

kapitaalgoederen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing.  

 

6.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
 

Algemeen 

Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen, 

opgevangen kunnen worden zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden 

aangepast. Hiervoor is het van belang dat er een inventarisatie plaatsvindt van de risico’s. Om de 

in geld uitgedrukte risico’s te kunnen opvangen, kan geput worden uit verschillende bronnen: de 

post onvoorzien, de algemene reserve, de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en 

eventuele begrotingsruimte. De beschikbare weerstandscapaciteit dient hoger te zijn dan de 

benodigde weerstandscapaciteit.  

 

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting opgenomen beleid te formuleren ten 

aanzien van de weerstandscapaciteit en de risico’s. De bedoeling daarvan is dat jaarlijks een 

oordeel kan worden gegeven over de toereikendheid van de weerstandscapaciteit in relatie tot de 

financiële risico’s die BBS loopt. 

 

De verplichte paragrafen moet tenminste bevatten: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico’s; 

c. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de risico’s kunnen worden opgevangen. Het 

risicomanagement bestaat uit het nemen van mitigerende maatregelen die risico’s moeten 

voorkomen of beperken.  

 

Ad a  

Bij elke begroting en rekening worden de risico’s geïnventariseerd. Bij het beheersbaar maken van 

de risico’s dient te worden gedacht aan: 

• Het accepteren van risico’s, als ze klein zijn; 

• Het verzekeren van risico’s die niet vaak voorkomen, maar groot effect kunnen hebben;  

• Het voorkomen van het risico door het treffen van bepaalde maatregelen (risicopreventie); 

• Het vermijden, beperken of overdragen van risico’s door bepaalde maatregelen 

(risicomijding, risicoreductie, risico-overdracht). 

 

Risico’s die de Uitvoeringsorganisatie BBS accepteert of die niet kunnen worden voorkomen of 

vermeden, krijgen een plek in de lijst met risico’s. Deze risico’s worden vervolgens in geld 

uitgedrukt door de kans (inschatting in percentage) te vermenigvuldigen met het bedrag (effect).  

 

Ad b 

Om de in geld uitgedrukte risico’s te kunnen opvangen kan geput worden uit verschillende 

bronnen: de post onvoorzien, de algemene reserve, de stille reserves, de onbenutte 

belastingcapaciteit en eventuele begrotingsruimte. 
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Ad c 

De weerstandscapaciteit is onder te verdelen in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

De incidentele weerstandscapaciteit bevat de post onvoorzien, de algemene reserve en de stille 

reserve. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit het begrotingsoverschot en de onbenutte 

belastingcapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit dient hoger te zijn dan de benodigde 

weerstandscapaciteit. 

 

 

Weerstandscapaciteit (x € 1.000) 

 

 

Algemene reserves (stand per 31 december 2019) 0 

Post onvoorzien (stand per 31 december 2019) 0 

Begrotingsruimte 0 

Totaal  0 

 

BBS heeft geen algemene, stille reserve en of onbenutte belastingcapaciteit en eventuele 

begrotingsruimte. De post onvoorzien is  € 0. De weerstandcapaciteit is dan ook € 0. Het betekent 

dat een negatieve financiële uitkomst directe invloed heeft op de doorbelasting van de kosten aan 

de gemeenten. Dat maakt het zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk om een reserve te vormen.  

 

 
Overzicht risico’s  
Gerealiseerde risico’s in 2019 

 

Jaarlijks vindt bij de jaarrekening een evaluatie plaats van de mate waarin ingeschatte risico’s zich 

ook daadwerkelijk hebben voorgedaan en wat het financiële effect daarvan zijn. In onderstaande 

tabel is dit inzichtelijk gemaakt in de kolom ‘aantoonbaar financieel effect op jaarrekening 2019’.  

 

Wat  1/1/2019 31-12-2019 Financieel effect 

jaarrekening  in euro’s x 

1000 

Ziekteverzuim  46 235 0 

Privacy  PM  0 

Wet en regelgeving 

Zorgadministratie 

16 50 0 

(Bedragen * € 1000) 

 

Ziekteverzuim: het gemiddelde ziekteverzuim in 2019 voor BBS was 11%, in lijn met hetgeen we 

hebben aangegeven bij de voorjaarsrapportage. Om dit te kunnen opvangen is destijds € 235.000 

extra budget aangevraagd.    

 

Privacy: geen financieel effect  

 

Wet en regelgeving zorgadministratie; Met ingang van 1 januari 2019 wordt een aantal 

administratieve wijzingen doorgevoerd bij de regionale zorginkoop (Jeugdwet en nieuwe WMO). 

Deze wijzigingen hebben betrekking op de facturatie en de administratieve vastlegging van 

zorgverplichtingen.  

Geen financieel effect, we hebben dit opgevangen door het budget bouwblokken.   

 

 



 
 

 
Jaarrekening  2019 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest  19 

  

Effect van de Corona crisis  voor 2020 en verder voor BBS 

• Als gevolg van de corona-crisis kunnen zelfstandige ondernemers een aanvullende uitkering 

voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal aanvragen (de zogenaamde Tijdelijke 

Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers; Tozo). Op basis van de huidige cijfers, gaan 

we er vanuit dat we rond de 1800 aanvragen uitkomen voor de drie gemeentes samen. Op dit 

moment hebben we extra capaciteit ingehuurd om alle aanvragen zorgvuldig te kunnen 

afhandelen. Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkerings- en 

uitvoeringskosten in het kader van de Tozo, en hier zijn dus geen financiële risico’s aan 

verbonden. 

• Op langere termijn voorzien we een toename van het aantal aanvragen voor uitkeringen als 

gevolg van na-ijlende ontslagen en faillissementen. Dit kan een zeer substantiële groei zijn. Op 

het moment van schrijven gaan de meeste scenario’s uit van een economische krimp in 2020 

van 7,5%, die naar schatting zal leiden tot een stijging van de werkloosheid van de huidige 3,5-

4% van de beroepsbevolking naar 6% over een aantal maanden. Dat zou betekenen dat we aan 

het eind van dit jaar niet 1300, maar 2000 uitkeringsgerechtigden hebben. Het is natuurlijk nog 

veel te vroeg om hieraan conclusies te verbinden, maar zeker is dat extra klanten hogere 

uitvoeringskosten met zich meebrengen.   

• Teveel of onterecht verstrekte bijstand wordt teruggevorderd door BBS namens de gemeenten. 

Het is aannemelijk dat de terugvordering lastig wordt omdat de economisch positie waarin 

iemand zich verkeerd verslechtert. De gemeenten zullen dan ook wellicht minder inkomsten 

ontvangen. Welk effect dit heeft op de omvang van de vorderingen is nog lastig te voorspellen. 

Vanuit BBS voeren we een actief debiteurenbeleid en zullen signalen van betalingsproblemen 

oppakken en afspraken maken met de klanten. Hierbij zullen we extra alert zijn bij 

bedrijfskredieten, omdat het dan vaak om substantiële bedragen gaat.  

• BBS zit midden in een cultuur- en verbetertraject, dat door Corona eigenlijk stil ligt en mogelijk 

pas na de zomer kan doorstarten. Overigens zien nu ook mooie collegiale initiatieven ontstaan, 

die bijdragen aan een positieve organisatiecultuur en die we kunnen gebruiken in genoemd 

verbetertraject.    

• Binnen BBS zijn tot nu toe nog weinig mensen getroffen door het coronavirus. Indien nodig 

kunnen we gebruik maken van externe inzet op de huidige formatie. We houden het aantal 

aanvragen goed in de gaten en schalen op indien nodig. Vanuit andere disciplines binnen BBS is 

extra capaciteit ingezet om het team inkomensconsulenten te ondersteunen zodat de reguliere 

aanvragen niet in het gedrang komen en we volledig bij zijn met de werkvoorraad. De 

verwachte extra inzet is nog niet in te schatten.  
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 Actuele risico’s per 31-12-2019  
 

Onderwerp  Kans  
(laag, middel, 
hoog) 

Kans in 

procenten  

Omvang in 

euro’s 

 

Risicobedrag 
Kans x omvang 

Ziekteverzuim  
 

Hoog  75 80 60 

Privacy  
 

Laag  25 PM  PM 

 

Ziekteverzuim  

In de begroting voor 2020 is voor het sociale team een bedrag gereserveerd van 2% van de totale 

loonsom om het verzuim op te kunnen vangen, en voor de rest van BBS 3,8%. Bij de berekening 

van de potentiële omvang gaan we uit van 5% van de loonsom exclusief het sociale team.  

Het gerealiseerde ziekteverzuim in 2019 was 11%. Dat maakt de kans dat we tekortkomen 

aanzienlijk, hoewel we extra budget hebben gereserveerd en als aangegeven hard inzetten op 

terugdringen van het verzuim.       

 

Privacy  

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 

AVG versterkt de positie van de betrokkenen.  

BBS werkt met privacygevoelige informatie en heeft hier de nodige maatregelen voor getroffen: 

 

• Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, en zij is aangemeld bij de 

autoriteit persoonsgegevens; 

• Er is aan bewustwording gedaan bij medewerkers; 

• Er is een privacy-statement opgesteld voor de klanten dat op internet is geplaatst; 

• Er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld; 

• Er zijn datalekken geregistreerd, gerapporteerd en procesverbeteringen voorgeschreven. 

 

Het proces is steeds beter op orde en daarom schatten we het risico laag in. Wel is het een 

constant aandachtsgebied dat nog verfijnd zal moeten worden in de toekomst. 

 

Wet en regelgeving Zorgadministratie 
• BTW  

In het jaarverslag 2017 is voor het eerst melding gemaakt van de BTW-problematiek. BBS is in 

gesprek gegaan met de belastingdienst om helder te krijgen of we deels BTW-plichtig zijn. Bij het 

opstellen van dit jaarverslag is hierop nog geen formeel antwoord binnen, maar de belastingdienst 

heeft mondeling aangegeven dat er geen reden tot zorg is. Het risico is daarom niet opgenomen.    

 

• Vennootschapsbelasting  

Er is in 2017 onderzocht of BBS vennootschapsbelasting moet afdragen. Uit het onderzoek blijkt   

dat we hoogstwaarschijnlijk geen activiteiten uitvoeren die belastingplichtig zijn, waardoor er geen 

vennootschapsbelasting verschuldigd is. Het risico is dan ook nihil en niet opgenomen in de tabel 

met het overzicht van de risico’s ten behoeve van de te vormen weerstandscapaciteit.   

 

Netto gecorrigeerde schuldquote  

Netto gecorrigeerde schuldquote (= schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto-schuld 

betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast, verminderd met alle 

doorgeleende/verstrekte leningen, leidt tot een gecorrigeerde netto schuld. BBS heeft geen 

schulden, de schuldquote is 0%.   
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Solvabiliteit 

Solvabiliteitsratio (= in hoeverre in staat om aan financiële verplichtingen te voldoen) 
 

A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 0 

B Balanstotaal € 1.619 

Solvabiliteit (A/B) x 100% 0 

 

De solvabiliteit is 0%. BBS heeft geen eigen vermogen om tegenvallers zelf op te vangen. De 

deelnemers zullen ervoor zorgen dat BBS over voldoende middelen beschikt om tijdig aan haar 

verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen (artikel 19 – GR Uitvoeringsorganisatie BBS). 

 

Structurele exploitatieruimte 

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een organisatie heeft 

om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van 

de lasten daarvoor nodig is. Dit is niet van toepassing op BBS. 

 

Grondexploitatierisico  

Grondexploitatie (= hoe verhoudt de waarde van de grond zich tot de totale (geraamde) baten. 

Niet van toepassing op BBS. 

 

Belastingcapaciteit 

Belastingcapaciteit (hoe verhoudt de belastingdruk zich ten opzichte van het landelijke gemiddelde) 

Niet van toepassing op BBS. 

     

6.3. Financiering 
 

Op basis van de gemeenschappelijke regeling doen de deelnemende gemeenten bij voorschot 

betalingen voor de uitvoering van de taken door BBS. 

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als belangrijkste uitgangspunten: 

het bevorderen van een solide financieringswijze met als doel het voorkomen van grote fluctuaties 

in de rentelasten, het bevorderen van transparantie, het bevorderen van de kredietwaardigheid en 

het beheersen van renterisico's. Het beheersen van risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de 

renterisiconorm en het risicomijdend uitzetten van gelden en afsluiten van leningen. 

Bevoorschotting voor het lopende jaar is erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 

dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 

inkomende en uitgaande geldstromen zal de financieringsbehoefte en het daarmee 

samenhangende renterisico gering zijn. Voor BBS is een liquiditeitenplanning opgesteld. We kunnen 

geen liquiditeitstekorten overbruggen omdat er geen rekening-courantkrediet is afgesloten bij de 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een tekort wordt gedekt door de gemeenten. 
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6.4. Bedrijfsvoering 
 

Binnen de Programma’s Inkomen, Participatie en Overhead is er een totaal nadeel op de 

personeelskosten van 761k, dat gedeeltelijk wordt gecompenseerd op de activiteit 

uitvoeringsbudgetten ondersteuning primair proces (voordeel van 253k).  

Het restant van € 508.000 is het gevolg van 1) gewijzigde inschaling, 2) voormalig personeel, 3) 

de vertrekregeling van de directeur en 4) hogere doorbelasting van de diensteverlening vanuit de 

gemeente Soest (-54k).  
 

Overschrijding personeelskosten    -761   

Uitvoeringsbudgetten   253   

Resultaat Personeelskosten & Ondersteuning  -508   

Gewijzigde inschaling  -200  
Voormalig personeel  -75   

Bovenformatief Personeel  -70  
Vertrekregeling directeur  -114  
Extra doorbelasting ICT accountants RID 
(dienstverleningsbijdrage) -54  

 
Gewijzigde inschaling (nadeel van € 200.000)  

Na weging door twee gespecialiseerde bureaus hebben we in het voorjaar van 2019 moeten 

besluiten tot een hogere inschaling van enkele functies, met terugwerkende kracht. De volledige 

consequentie hiervan is toen ook door de genoemde bureaus over het hoofd gezien: uit 

jurisprudentie bleek later dat enkele medewerkers ruimer dan gedacht gecompenseerd moesten 

worden. Het bedrag van € 200.000 is het totale incidentele nadeel. De andere inschaling geeft 

vanaf 2020 tevens een structureel nadeel van 65k.    

 

Voormalig en bovenformatief personeel (nadeel van € 145.000)  

Het ontslag van een medewerker in 2017 is in het voorjaar van 2019 door de rechtbank 

afgewezen. De medewerker is met terugwerkende kracht weer in dienst gekomen en 

gecompenseerd voor de gemiste inkomsten. Ze staat nu weer op de loonlijst, maar ditmaal 

bovenformatief (in afwachting van een oplossing voor de zaak, waarvoor mediation is ingezet). 

 

Vertrek Directeur (nadeel van € 114.000) 

Dit betreft de kosten verbonden aan het terugtreden van een van de directeuren. Het gaat om 

uitbetaling van enkele maanden aan opgebouwde vakantierechten, ontheffing van werk in de vijf 

maanden tussen haar laatste werkdag en de dag dat ze met vervroegd pensioen gaat, plus de 

pensioenrechten over deze periode.   

 

Dienstverleningsbijdrage (€ 53.000 nadeel)  

BBS heeft vanuit de gemeenste Soest een hogere doorbelasting ontvangen omdat we op de 

meetdatum meer ICT-accounts hadden dan vooraf gedacht. Het zorgt voor een nadeel van 53k.     

 

Het eerste nadeel is aangekondigd in de zomerrapportage, de drie andere zijn dat niet, omdat ze 

destijds nog niet bekend waren. 
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7. Uitsplitsing per gemeente 

7.1. Gemeente Baarn  
 

Resultaatafspraken Werk & Inkomen 

      48 klanten stromen uit naar duurzaam (al dan niet parttime) betaald werk, met of zonder  

      loonkostensubsidie. 

• In 2019 is deze doelstelling behaald   

Er zijn 63 mensen naar werk begeleid: 42 naar een reguliere baan zonder loonkostensubsidie, 

2 naar een baan met subsidie en 9 uitkeringsgerechtigden vestigden zich als zelfstandige. Tien 

niet-uitkeringsgerechtigden werden begeleid naar (deeltijd)werk met loonkostensubsidie.    

 

Alle klanten in Baarn hebben een Plan van aanpak naar vermogen. 

• De doelstelling is gerealiseerd (zie verder pagina 9 van dit jaarverslag).   

 

Bestandsontwikkeling  

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van het klantenbestand (het totaal van PW-uitkeringen,  

IOAW, IOAZ en BBZ. Gedurende het hele jaar trad een lichte daling op, van 380 op 31-12-2018 naar 

372 precies een jaar later.     
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De belangrijkste redenen voor uitstroom vindt u hieronder: 

 

  
BBS streeft naar een optimale inzet van middelen en wil de opdrachtgever in dat verband ook keuzes  

Kunnen voorleggen. Daarom zijn we bezig een nieuwe indeling te maken, op basis van de afstand tot de  

arbeidsmarkt van onze klanten. We werken met de volgende categorieën:  
 

• A: Actief naar werk (in hooguit 3 maanden naar betaald werk) 
• B: De stap naar morgen (tussen 3 en 9 maanden van passende participatie naar werk)  
• C: Ik doe ook mee (tenminste 10 maanden van passende participatie naar werk)  
• D: Ik doe voorlopig niet mee (tijdelijk of langdurig niet bemiddelbaar) 
• Onbekend: in 2019 zijn we gestart met een nieuwe indeling, in 2020 zal deze zijn afgerond.    

 

De voorlopige verdeling van het Baarnse bestand is als volgt: 

 

Bestandsopbouw   

 

    
 

Niet-uitkeringsgerechtigden in het doelgroepenregister 

Behalve voor klanten met een uitkering, zijn we ook verantwoordelijk voor niet-

uitkeringsgerechtigden in het doelgroepenregister. Anders dan in de andere gemeenten, groeit 
deze groep in Baarn nauwelijks. 
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Meedoen naar vermogen  
Participeren is voor iedereen anders. Voor de één is het een grote stap om mee te doen aan een 

activiteit in een wijkcentrum, iemand anders is klaar voor een betaalde baan.  

Om dit in kaart te brengen gebruikt elke gemeente in Nederland de participatieladder.  

Een relatief groot deel van het Baarnse bestand bevindt zich in trede 2, en ruim 20 inwoners zitten 

op de laagste trede. BBS kan voor deze mensen alleen een indirecte rol spelen, via het welzijn. We 

streven ernaar deze rol in 2020 te expliciteren en de relatie met de partners te verduidelijken en 

verzakelijken.    

 
 
Verdeling over de treden Q4  
 

  
 
Klachten en bezwaren  
In 2019 werden 30 bezwaarschriften ingediend, een daling van 6. Daarvan bleek er 1 gegrond.  

 

Het aantal klachten steeg fors, van 4 naar 13. Oorzaak waren oplopende wachttijden in het eerste 

kwartaal (overigens nog ruim binnen de wettelijke norm), als gevolg van uitval van medewerkers. 

Het probleem is snel opgelost en de klachten zijn weer terug op hun ‘gewone’, lage aantal.   
 
Maatregelen en boete  

Er is in 2019 opnieuw beperkt gebruik gemaakt van maatregelen. Boetes zijn niet meer opgelegd, 
omdat jurisprudentie ons leert dat deze bij bezwaar steevast worden afgekeurd door de rechter.     
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Terugvordering i.v.m. overtredingen inlichtingenplicht 

Voornamelijk als gevolg van personeelsuitval hebben we in 2019 in veel minder zaken kunnen 

terugvorderen dan in 2018. De personele problemen zijn inmiddels grotendeels opgelost. 
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Financieel overzicht gemeente Baarn  

 

Programma  Lasten/ Baten  
Start   

Begroting 
2019  

Begr. 
wijziging 

2019 

Totaal 
begroting 

2019 

Rekening  
2019 

Saldo 
2019 

Programma 1 Inkomen  lasten  6.713 252 6.965 6.834 130 

           Baten derden  -170 -32 -202 -200 -2 

  Bijdrage gemeente  -6.543 -220 -6.763 -6.634 -129 

Programma 2 Participatie   Lasten  395 99 494 516 -23 

  Bijdrage gemeente  -395 -99 -494 -516 23 

Programma 3 
Zorgadministratie Sociale / 
lokale teams 

lasten  635 279 914 920 -6 

Bijdrage gemeente  -635 -279 -914 -920 6 

Programma 4 Overhead  lasten  593 248 841 869 -28 

  Bijdrage gemeente  -593 -248 -841 -869 28 

Totaal  lasten  8.336 878 9.214 9.139 75 

  Baten derden  -170 -32 -202 -200 -2 

  Bijdrage gemeente  -8.166 -846 -9.012 -8.939 -73 

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening 

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Uitkeringen levensonderhoud 5.407 5.363 5.266 97 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred 125 130 69 61 

Bijz. bijstand en minima regelingen 837 860 828 32 

Personeelskosten Inkomensregelingen 597 580 661 -81 

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening 0 0 2 -2 

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 21 32 8 24 

Lasten Inkomensregelingen  6.972 6.965 6.834 130 

Baten Bijdragen Levensonderhoud  -128 -85 -95 10 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred -44 -42 -33 -9 

Bijz. bijstand en minima regelingen  -71 -75 -72 -3 

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen -6.757 -6.763 -6.634 -129 

Baten Inkomensregelingen  6.972 -6.965 -6.834 -130 

Saldo  0 0 0 0 

 

 Saldo 

lasten  

Verklaring  

 97 De onderbesteding op de BUIG-gelden wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van 
het aantal klanten.   

 61 
 
 

BBZ is lastig te voorspellen, het aantal en de omvang van de aanvraag fluctueert jaarlijks 
sterk. 

 32 Onder de bijzondere bijstand vallen ook de minimaregeling en compensatieregeling eigen 
risico (CER). Het is een openeinderegeling van het beleid van de gemeenten. De bijzondere 
bijstand is een maatwerkvoorziening is en daardoor moeilijk te begroten. Ten opzichte van 
2018 zien we een lichte daling.  
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 -81 Het tekort wordt gedekt door het extra budget wat is aangevraagd in het voorjaar 2019. De 
dekking is opgenomen in het programma ondersteuning.  

  24 Minder inzet sociale recherche.   
Saldo 

baten  

Wat  

 -10 Meer bijdragen derden.  
  -9 Lastig te voorspellen.  
129 Lagere bijdrage, doordat er minder lasten zijn (feitelijk een voordeel).  

 

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Participatie (werk en activering) 310 291 292 -1 

Personeelskosten Participatie 176 171 195 -24 

Projecten & Maatwerk 0 31 29 2 

Lasten Participatie  487 494 516 -23 

Baten Bijdrage Gemeente participatie (w & a) -487 -494 -516 23 

Baten Participatie  487 -494 -516 23 

Saldo  0 0 0 0 

  

 

Saldo lasten  Verklaring  

 -24 Het tekort wordt gedekt door het extra budget dat is aangevraagd in het voorjaar 
2019. De dekking is opgenomen in het programma ondersteuning. 

  

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeelskosten Zorgadministratie 118 139 150 -11 

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie -6 26 9 17 

Personeelskosten Sociale team 693 749 760 -11 

Lasten Zorg en sociale teams  806 914 920 -6 

Baten Bijdrage gemeente zorgadministratie -113 -165 -159 -6 

 Bijdrage Sociale teams -693 -749 -760 11 

Baten Zorg en sociale teams -806 -914 -920 6 

Saldo  0 0 0 0 

  

 

Saldo lasten  Verklaring  

-11 Het tekort wordt volledig gedekt door de onderbesteding bij de uitvoeringsbudgetten 
van de zorgadministratie. We hebben extra inhuur ingezet op reguliere proces, zodat 
onze vaste medewerkers gedeeltelijk ingezet kon worden op het project bouwlokken.   

 17 Onderbesteding project bouwblokken en licentiekosten van het datawarehouse.  Het 
datawarehouse functioneert nog niet en daarom is slechts in 2019 de helft 
afgerekend. Het is mogelijk dat in 2020 het resterende bedrag betaald moet worden.  

-11 Geen opmerking afwijking minimaal.   
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Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening 

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeel. Ondersteuning Primair Proces 183 230 332 -103 

Uitvoeringsbudgetten Ondersteuning Primair Proces 485 611 536 75 

Lasten Ondersteuning 668 841 869 -28 

 Bijdrage Ondersteuning Primair Proces -668 -841 -869 28 

Baten Ondersteuning  -668 -841 -869 28 

Saldo  0 0 0 0 

 

  

 
Saldo lasten  Verklaring  

103 Zie programma 4 voor de toelichting  
 

75 Zie programma 4 voor de toelichting 
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7.2. Gemeente Bunschoten  
 

 

Resultaatafspraken Werk & Inkomen  

21 klanten stromen uit naar duurzaam parttime betaald werk, met of zonder loonkostensubsidie. 

• De doelstelling is behaald 

Er zijn in totaal 26 mensen begeleid naar werk: 16 mensen stroomden uit naar regulier werk, van 

wie 13 mensen bij een werkgever aan de slag gingen zonder loonkostensubsidie, 1 met, en 2 zich 

vestigden als zelfstandige. Tien niet-uitkeringsgerechtigden gingen werken met loonkostensubsidie.     

 

Alle klanten in Bunschoten hebben een Plan van aanpak naar vermogen. 

• De doelstelling is gerealiseerd (zie verder pagina 9 van dit jaarverslag).   

 
Bestandsontwikkeling 

Het bestand ging van 167 op 31-12-18 naar 162 een jaar later, een daling van 3,1%. 

  
 

De belangrijkste redenen voor uitstroom vindt u hieronder: 
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Bestandsopbouw  

BBS streeft naar een optimale inzet van middelen en wil de opdrachtgever in dat verband ook 

keuzes kunnen voorleggen. Daarom zijn we bezig een nieuwe indeling te maken, op basis van de 

afstand tot de arbeidsmarkt van onze klanten. We werken met de volgende categorieën:  
• A: Actief naar werk (zou binnen 3 maanden naar betaald werk moeten kunnen) 
• B: De stap naar morgen (tussen 3 en 9 maanden van passende participatie naar werk)  
• C: Ik doe ook mee (tenminste 10 maanden van passende participatie naar werk)  
• D: Ik doe voorlopig niet mee (tijdelijk of langdurig niet bemiddelbaar) 
• Onbekend: in 2019 zijn we gestart met een nieuwe indeling, in 2020 zal deze zijn afgerond.     

 
De voorlopige indeling in Bunschoten is als volgt: 

 

  

  
 
Niet-uitkeringsgerechtigden in doelgroepenregister 
In Bunschoten is een duidelijke stijging van het aantal nuggers sinds 2018, van 15 naar 23 aan het 
eind van het 2019.   
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Meedoen naar vermogen  
Participeren is voor iedereen anders. Voor de één is het een grote stap om mee te doen aan een 

activiteit in een wijkcentrum, iemand anders is klaar voor een betaalde baan.  

Om dit in kaart te brengen gebruikt elke gemeente in Nederland de participatieladder.  

Een relatief groot deel van het Bunschoter bestand bevindt zich op trede 2, maar anders dan in 

Soest of Baarn zit haast niemand in de laagste trede. BBS kan voor de mensen in trede 1 en 2 

alleen een indirecte rol spelen, via het welzijn. We streven ernaar deze rol in 2020 te expliciteren 

en de relatie met de partners te verduidelijken en verzakelijken.    

 
 

Klachten en bezwaren 

In Bunschoten werd in 2019 opnieuw slechts één bezwaar ingediend, en dat bleek na toetsing 

ongegrond. Het aantal klachten nam af met twee-derde.  Het kan goed zijn dat de afgenomen 

activiteit op het gebied van controle (zie hierna) daarbij een rol speelde. 

 

Ingediende bezwaren  
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Klachten  

 
 

 

Maatregelen en boetes  

In Bunschoten daalde het aantal maatregelen van 13 naar 3, vooral als gevolg van afgenomen 

inzet van personeel op dit vlak (een issue dat inmiddels is opgelost). Er werden geen boetes 

opgelegd. Dit is een landelijke trend: rechters wijzen dergelijke boetes in bezwaarzaken haast 

standaard af.  
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Terugvordering in verband met overtreding van de inlichtingenplicht 

Ook hier is een duidelijke afname, als gevolg van minder personele inzet. 

 
 

 

Financieel overzicht gemeente Bunschoten   

 

 

Programma  Lasten/ Baten  
Start   

Begroting 
2019  

Begr. 
wijziging 

2019 

Totaal 
begroting 

2019 

Rekening 
2019 

Saldo 
2019 

Programma 1 Inkomen lasten 2.835 229 3.064 3.258 -193 

          Baten derden -61 -77 -138 -127 -11 

  Bijdrage gemeente -2.774 -152 -2.926 -3.130 204 

Programma 2 Participatie  Lasten 128 114 242 244 -2 

  Bijdrage gemeente -128 -114 -242 -244 2 

Programma 3 
Zorgadministratie Sociale / 

lokale teams 

lasten 742 132 874 917 -44 

Bijdrage gemeente -742 -132 -874 -917 44 

Programma 4 Overhead  lasten 296 111 407 427 -20 

  Bijdrage gemeente -296 -111 -407 -427 20 

Totaal lasten 4.001 586 4.587 4.846 -259 

  Baten derden -61 -77 -138 -127 -11 

  Bijdrage gemeente -3.940 -509 -4.449 -4.718 270 
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Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ 2.590 2.491 2.625 -134 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskrediet 31 90 128 -38 

Bijz. bijstand en minimaregelingen 283 220 206 14 

Personeelskosten Inkomensregelingen 256 251 286 -35 

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening  0 4 -4 

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 5 13 9 3 

Lasten Inkomensregelingen  3.166 3.064 3.258 -193 

Baten Participatiewet, IOAW en IOAZ -67 -60 -42 -18 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred -20 -21 -42 21 

Bijz. bijstand en minimaregelingen  -41 -57 -43 -14 

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen -3.037 -2.926 -3.130 204 

Baten Inkomensregelingen  -3.166 3.064 3.258 193 

Saldo  0 0 0 0 

 

 
Saldo 

lasten  

Verklaring  

-134 In de zomernota gingen we uit van een snellere daling van het aantal klanten, dit heeft 
minder positief uitgepakt. De uitgaven zijn hoger dan 2018 ondanks dat het aantal klanten 
is gedaald. Daarnaast zien we in Bunschoten een toename van loonkostensubsidies.  

 -38 BBZ is lastig te begroten in verband met de onvoorspelbaarheid van het aantal aanvragen 
en de omvang van het gevraagde krediet. 

  14 Onder de bijzondere bijstand vallen ook de minimaregeling en compensatieregeling eigen 
risico (CER). Het is een openeinderegeling van het beleid van de gemeenten. De bijzondere 
bijstand is een maatwerkvoorziening en daarom moeilijk te begroten. 

 -35 Het tekort wordt gedekt door het extra budget dat is aangevraagd in het voorjaar 2019. De 
dekking is opgenomen in het programma ondersteuning. 

  -4 Intake schuldhulpverlening  
   3 Geen opmerkingen  
Saldo 

Baten   

Verklaring  

 18 Minder bijdragen derden  
 21 De bbz is lastig te begroten, geen opmerkingen  

 
Lasten 

/ baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Participatie (werk en activering) 152 153 148 5 

Personeelskosten Participatie 76 74 85 -10 

Projecten & Maatwerk  14 11 3 

Lasten Participatie  228 242 244 -2 

Baten Bijdrage Gemeente participatie (w & a) -228 -242 -244 2 

Baten Participatie  -228 -242 -244 2 

Saldo  0 0 0 0 
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Saldo lasten  Wat  

   5 Geen opmerkingen  

-10 Het tekort wordt gedekt door het extra budget dat is aangevraagd in het voorjaar 
2019. De dekking is opgenomen in het programma ondersteuning. 

   3 Geen opmerkingen  

 

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeelskosten Zorgadministratie 79 103 112 -9 

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie -9 20 6 14 

Personeelskosten Sociale team 663 751 799 -48 

Lasten Zorg en sociale teams 733 874 917 -44 

Baten Bijdrage gemeente zorgadministratie -70 -123 -118 -5 

 Bijdrage Sociale teams -633 -751 -799 48 

Baten Zorg en sociale teams 733 -874 -917 44 

Saldo  0 0 0 0 

 

Saldo 

lasten  

Verklaring  

 -9 Het tekort wordt volledig gedekt door de onderbesteding bij de uitvoeringsbudgetten van 
de zorgadministratie. We hebben extra inhuur ingezet op reguliere proces, zodat onze 
vast medewerkers gedeeltelijk ingezet kon worden voor het project bouwlokken.      

 14 Onderbesteding project bouwblokken en licentiekosten van het datawarehouse. Het data 
warehouse functioneert nog niet en daarom is in 2019 slechts de helft afgerekend.  Het is 
mogelijk dat in 2020 het resterende bedrag betaald moet worden.  

-48 Meer inhuur. 

  

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeel. Onderst. Primaire Proces 91 116 167 -52 

Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces 236 292 259 33 

Lasten Ondersteuning  327 407 427 -20 

 Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces -327 -407 -427 20 

Baten Ondersteuning  327 407 427 20 

Saldo  0 0 0 0 

 
Voor toelichting zie ook de informatie opgenomen bij de Programma’s.     

 

 
Saldo lasten  Verklaring  

-52 Zie programma 4 voor de toelichting  
 33 Zie programma 4 voor de toelichting  
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7.3. Gemeente Soest   
 

 

Resultaatafspraken Werk & Inkomen 

86 klanten stromen uit naar duurzaam parttime betaald werk, met of zonder loonkostensubsidie. 

• De doelstelling is ruimschoots behaald  

De doelstelling was 86 mensen duurzaam te begeleiden naar werk met behulp van producten of 

loonkostensubsidie. Dat zijn er 104 geworden: 72 uitkeringsgerechtigden gingen aan het werk in 

een functie zonder loonkostensubsidie, 9 in een functie met een dergelijke subsidie, 18 mensen 

gingen als zelfstandige aan de slag, en er werden 5 niet-uitkeringsgerechtigden begeleid naar 

(deeltijd)werk met loonkostensubsidie. 

 

Alle klanten hebben een Plan van aanpak naar vermogen. 

• De doelstelling is behaald (zie ook pagina 9 van dit jaarverslag)  

 

 

Bestandsontwikkeling  

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het cliëntenbestand (PW-uitkeringen, IOAW, IOAZ 

en BBZ). Het bestand schommelde wat, maar bleef over het jaar heen ongeveer gelijk (van 689 op 

31-12-2018 naar 692 precies een jaar later). De relatief grote uitstroom ging in Soest dus gepaard 

met een eveneens relatief grote instroom.    
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De belangrijkste redenen voor uitstroom wijken in Soest niet significant af van die in de andere 

gemeenten:   

  
Bestandsopbouw   

BBS streeft naar een optimale inzet van middelen en wil de opdrachtgever in dat verband ook 

keuzes kunnen voorleggen. Daarom zijn we bezig een nieuwe indeling te maken, op basis van de 

afstand tot de arbeidsmarkt van onze klanten. We werken met de volgende categorieën:  
• A: Actief naar werk (zou binnen 3 maanden naar betaald werk moeten kunnen) 
• B: De stap naar morgen (tussen 3 en 9 maanden van passende participatie naar werk)  
• C: Ik doe ook mee (tenminste 10 maanden van passende participatie naar werk)  
• D: Ik doe voorlopig niet mee (tijdelijk of langdurig niet bemiddelbaar) 
• Onbekend: in 2019 zijn we gestart met een nieuwe indeling, in 2020 zal deze zijn afgerond.     

De voorlopige indeling in Soest is als volgt:  
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Niet-uitkeringsgerechtigden in doelgroepenregister 
Behalve voor uitkeringsgerechtigden, hebben we ook de zorg voor niet-uitkeringsgerechtigden in 

het doelgroepenregister, een groep die in Soest geleidelijk groeit.  

 

 
 

Meedoen naar vermogen  

Participeren is voor iedereen anders. Voor de één is het een grote stap om mee te doen aan een 

activiteit in een wijkcentrum, iemand anders is klaar voor een betaalde baan.  

Om dit in kaart te brengen gebruikt elke gemeente in Nederland de participatieladder.  

Net als elders zit een relatief groot deel van het Soester bestand op trede 2. 35 inwoners zitten op 

de laagste trede. BBS kan voor de mensen in trede 1 en 2 alleen een indirecte rol spelen, via het 

welzijn. We streven ernaar deze rol in 2020 te expliciteren en de relatie met de partners te 

verduidelijken en verzakelijken, om zo meer beweging te initiëren.  

 

 
 

Klachten en bezwaren 
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Er werden in 2019 in Soest meer klachten en bezwaren ingediend, vrijwel geheel als gevolg van 

relatief lange wachttijden in het eerste kwartaal van 2019 (die wel ruim binnen de wettelijke 

termijn bleven). Het probleem is snel opgelost, en het aantal klachten en bezwaren is vervolgens 

weer snel afgenomen. Van de 80 ingediende bezwaren waren er 3 gegrond, waarvan 1 deels.  

 

Ingediende bezwaren In Soest 

 

 
 

Klachten in de drie BBS-gemeenten 
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Maatregelen en boetes 

Er werden in Soest iets minder maatregelen opgelegd, maar de grootste wijziging had plaats in 

het aantal boetes: die worden haast niet meer gegeven, omdat de praktijk uitwijst dat in geval 

van bezwaar de rechter de klant haast standaard in het gelijk stelt (niet alleen in de BBS-

gemeenten, maar in heel Nederland).    

 

 
 

 

Terugvordering i.v.m. overtreding van de inlichtingenwet 

Een duidelijker kleinere personele inzet in 2019 heeft grote gevolgen gehad voor het aantal zaken 

op dit terrein. Inmiddels is deze inzet terug op het oude niveau. 
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Schuldhulpverlening (maatwerkproduct voor gemeente Soest) 

In het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening van de gemeente Soest zijn de doelstellingen 

rondom schuldhulpverlening opgenomen. Onderstaand de cijfers over 2019 en 2018. 

 

   Schuldhulpverlening nieuwe aanmeldingen 

   Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

2018 45 33 18 45 141 

2019 39 28 33 41 141 

 

   Schuldhulpverlening doorverwijzingen 

   Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 

Doorverwezen naar Zuidweg 2018 8 7 6 2 23 

2019 8 2 5 3 18 

Doorverwezen naar Kredietbank 2018 56 24 28 22 130 

2019 30 14 14 24 82 

Doorverwezen naar Welzin 2018 27 19 10 29 85 

2019 14 9 8 13 44 

        
 

Financieel overzicht gemeente Soest  

 

 

Programma  Lasten/ Baten  
Start   

Begroting 
2019  

Begr. 
wijziging 

2019 

Totaal 
begroting 

2019 

Rekening 
2019 

2019 
Saldo 

Programma 1 Inkomen  lasten  13.910 -458 13.453 13.151 302 

           Baten derden  -410 65 -345 -341 -4 

  Bijdrage gemeente  -13.500 393 -13.108 -12.810 -298 

Programma 2 Participatie  lasten  Lasten  783 224 1.007 1.033 -25 

  Bijdrage gemeente  -783 -224 -1.007 -1.033 25 

Programma 3 Zorgadministratie 
Sociale / lokale teams 

Lasten  2.078 101 2.179 2.181 -2 

Bijdrage gemeente  -2.078 -101 -2.179 -2.181 2 

Programma 4 Overhead  Lasten  1.376 498 1.875 1.970 -95 

  Bijdrage gemeente  -1.376 -498 -1.875 -1.970 95 

Totaal  lasten  18.148 365 18.514 18.335 179 

  Baten derden  -410 65 -345 -341 -4 

  Bijdrage gemeente  -17.738 -430 -18.169 -17.993 -175 
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Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Inkomensregelingen, IOAW en IOAZ 10.289 10.500 10.025 475 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskrediet 114 127 172 -45 

Bijz. bijstand en minima regelingen 1.476 1.450 1.444 6 

Personeelskosten Inkomensregelingen 1.236 1.113 1.269 -155 

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening 391 93 82 11 

Personeelskosten schuldhulpverlening 0 107 122 -15 

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 55 62 36 26 

Lasten Inkomensregelingen  13.561 13.453 13.151 302 

Baten Participatiewet, IOAW en IOAZ -269 -200 -201 1 

Bbz gev. levensonderhoud en bedrijfskred -21 -21 -29 8 

Bijz. bijstand en minima regelingen  -125 -124 -111 -13 

Bijdrage Gemeente Inkomensregelingen -12.755 -13.108 -12.810 -298 

Baten Inkomensregelingen  -13.561 -13.453 -13.151 -302 

Saldo  0 0 0 0 

  

 

 

Verklaring  

 475 De onderbesteding op de BUIG-gelden wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling 
van het aantal klanten. 

 -45 BBZ, geen inhoudelijk verklaring lastig te begroten i.v.m. de onvoorspelbaarheid  
    6 Onder de bijzondere bijstand vallen ook de minimaregeling en compensatieregeling 

eigen risico (CER). Het is een open einde regeling van het beleid van de gemeenten. 
De bijzondere bijstand is een maatwerkvoorziening en daarom moeilijk te begroten. 

-155 Het tekort wordt gedekt door het extra budget dat is aangevraagd in het voorjaar van  
2019. De dekking is opgenomen in het programma ondersteuning. 

   11 Geen opmerkingen.  

  -15 Geen opmerkingen.  

   26 Minder inzet sociale recherche. 

Saldo baten  Wat  

    1 Geen opmerkingen.  

    8 Geen opmerkingen.  
  -13 Geen opmerkingen.  
-298 Lagere bijdragen, doordat er minder lasten zijn (feitelijk een voordeel). 

 

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Participatie (werk en activering) 707 593 590 3 

Personeelskosten Participatie 365 329 375 -46 

Projecten & Maatwerk 17 85 67 18 

Lasten Participatie  -1.090 1.007 1.033 -25 

Baten Bijdrage Gemeente participatie (w & a) -1.090 -1.007 -1.033 25 

Baten Participatie  -1.090 -1.007 -1.033 25 

Saldo  0 0 0 0 
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Saldo lasten  Verklaring  

   3 Geen opmerkingen  
-46 Het tekort wordt gedekt door het extra budget dat is aangevraagd in het voorjaar 

2019. De dekking is opgenomen in het programma ondersteuning. 
 18 Geen opmerkingen  

  

 

 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeelskosten Zorgadministratie 478 430 463 -33 

Uitvoeringsbudgetten Zorgadministratie 21 81 38 43 

Personeelskosten Sociale team  1.625 1.668 1.681 -13 

Lasten Zorg en sociale teams 2.124 2.179 2.181 -1 

Baten Bijdrage gemeente zorgadministratie -499 -511 -501 -10 

 Bijdrage Sociale teams -1.625 -1.668 -1.681 13 

Baten Zorg en sociale teams -2.124 -2.179 -2.181 1 

Saldo  0 0 0 0 

 

 

    

Verklaring 

 

 

Wat  

-33 Het tekort wordt volledig gedekt door de onderbesteding bij de uitvoeringsbudgetten 
van de zorgadministratie. We hebben extra inhuur ingezet op reguliere proces, zodat 
onze vast medewerkers gedeeltelijk ingezet kon worden voor het project bouwlokken.   

  
 43 Onderbesteding project bouwblokken en licentiekosten van het datawarehouse.  Het 

data warehouse functioneert niet en daarom is slechts in 2019 de helft afgerekend.  
Het is mogelijk dat in 2020 het resterende bedrag betaald moet worden.  

-13 Geen opmerking afwijking minimaal.   

 

Lasten / 

baten 

Activiteiten Rekening  

2018 

Begroting 

2019 

Rekening  

2019 

Saldo  

2019 

Lasten Personeel. Onderst. Primaire Proces 453 537 777 -240 

Uitv.budgetten Onderst. Primaire Proces 1.158 1.338 1.193 145 

Lasten Ondersteuning  1.611 1.875 1.970 -95 

 Bijdrage Ondersteuning Primaire Proces -1.611 -1.875 -1.970 95 

Baten  Ondersteuning  1.611 1.875 1.970 -95 

Saldo      

 

Voor toelichting zie ook de informatie opgenomen bij de Programma’s.     

 

Saldo lasten  Verklaring  

-240 Zie programma 4 voor de toelichting  
 145 Zie programma 4 voor de toelichting  
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8. Jaarrekening  

8.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming  
 

Inleiding 

Deze jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting 

en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op de 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. 

 

Personeelslasten worden in principe toegekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 

gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke. 

 

Vlottende Activa 

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar 

In de balans zijn twee soorten vorderingen opgenomen: 

- vorderingen uit hoofde van de openbare taak; 

- uitzetting van de gelden in de rijksschatkist (schatkistbankieren).  

De vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Opmerking  

De bedragen in de jaarrekening worden afgerond op € 1.000. Hierdoor kan de som der delen 

afwijken van de vermelde totalen. 
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8.2. Staat van Baten en Lasten 
 

Programma  
Bedragen x €1.000 

Primitieve  

begroting  
Wijzigingen 

Begroting  

2019  

Rekening  

2019 

Saldo     

2019 

Programma 1 Inkomen   

Uitkeringen levensonderhoud  
18.400 -46 18.354 17.916 438 

Bbz Levensonderhoud &bedrijfskrediet  340 7 347 369 -22 

Bijz. bijstand en minima regelingen  2.315 215 2.530 2.479 51 

Personeelskosten Inkomensregelingen  1.940 4 1.944 2.215 -271 

Uitvoeringsbudget Schuldhulpverlening  357 -264 93 89 4 

Personeelskosten schuldhulpverlening 0 107 107 122 -15 

Uitvoeringsbudget Inkomensregelingen 106 1 107 53 54 

Lasten  23.459 23 23.482 23.243 239 

Bijdragen levensonderhoud uitkeringen  -320 -25 -345 -338 -7 

Bbz gev. Levensonderhoud bedrijfskred -201 117 -84 -104 20 

Bijz. bijstand en minima regelingen   -120 -136 -256 -227 -29 

Bijdrage gemeente Inkomensregeling.  -22.818 21 -22.797 -22.574 -223 

Baten  -23.459 -23 -23.482 -23.243 -239 

Saldi 0 0 0 0 0 

Programma 2 Participatie  

Participatie (werk en activering)  733 305 1.038 1.031 7 

Personeelskosten Participatie  573 1 575 655 -80 

Projecten en Maatwerk  0 130 130 107 23 

Lasten  1.306 436 1.743 1.793 -50 

Bijdrage gemeente  -1.306 -436 -1.743 -1.793 50 

Baten  -1.306 -436 -1.743 -1.793 50 

Saldi  0 0 0 0 0 

Programma 3 Zorgadministratie en sociale/lokale teams 

Personeelskosten Zorgadministratie 636 36 673 725 -53 

Uitvoeringsbudget Zorgadministratie 47 80 127 53 74 

Personeelskosten sociale team 2.771 396 3.167 3.240 -73 

Lasten  3.455 512 3.967 4.019 -52 

Bijdrage gemeente zorgadministratie -683 -116 -800 -779 -21 

Bijdrage Sociale teams -2.771 -396 -3.167 -3.240 73 

Baten  -3.455 -512 -3.967 -4.019 52 

Saldi 0 0 0 0 0 

Programma 3 Overhead      

Personeelskosten Ondersteuning  602 280 882 1.277 -395 

Uitvoeringsbudget Ondersteuning  1.664 577 2.241 1.988 253 

Lasten  2.266 857 3.123 3.265 -142 

Bijdrage ondersteuning primaire Proces  -2.266 -857 -3.123 -3.265 142 

Baten  -2.266 -857 -3.123 -3.265 142 

Saldi  0 0 0 0 0 
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8.3. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening 

 

De afwijkingen zijn toegelicht in de programma’s.   

 

Programma 1:   pagina 15 

Programma 2:  pagina 26 

Programma 3:  pagina 30 

Programma 4:   pagina 31 

 

8.4. Overzicht incidentele baten en lasten 
In de programma’s hiervoor is al op diverse plaatsen aangegeven dat er sprake was van 

afwijkingen.  

 

Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de 

begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van wat werd begroot. De 

vergelijking geeft ook inzicht in wat alsnog als een incidentele bate dan wel last geldt bij het 

opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers na einde van het begrotingsjaar. We 

presenteren dit overzicht alleen voor de uitvoeringkosten en niet voor producten als  

levensonderhoud BBZ en Bijzondere bijstand. Deze uitgaven zijn conjunctuurgevoelig en 

schommelen jaarlijks.  

 

Overzicht incidentele lasten  

 

Programma 1  

• Functieherwaardering  €156.000 nadeel  

 

Programma 2  

• Functiewaardering  €44.000  nadeel    

 

Programma 3  

• Licentiekosten 2019: €17.000 voordeel   

 

Programma 4 Uitvoeringsbudgetten ondersteuning  

• Extra doorbelasting accounts RID  € 54.000 nadeel  

• Extra loonkosten voormalig personeel  €186.000 nadeel 

 

Baten zijn niet van toepassing omdat het eenmalige tekort wordt aangevuld met de bijdrage. 

Indien de lasten hoger zijn dan de begroting dan zullen de baten ook toenemen en andersom.  
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8.5. Begrotingsrechtmatigheid  
 

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden conform de BBV in dit hoofdstuk de 

overschrijdingen gemeld op programmaniveau. De overschrijding doet zich voor, als de lasten 

hoger zijn dan opgenomen in de begroting (inclusief de wijzigingen). 

 

Programma  
Primitieve  

begroting  
Wijzigingen 

Begroting  

2019 

Rekening  

2019 

Saldo     

2019 

Programma 2 Participatie  

Lasten  1.306 436 1.743 1.793 -50 

Programma 3 Zorgadministratie 

en sociale teams  
          

 3.455 512 3.967 4.019 -52 

Programma 4 Overhead           

Lasten  2.266 857 3.123 3.265 -142 

 

Deze begrotingsoverschrijdingen worden veroorzaakt door meer uitgaven die binnen het voor het 

programma geldende beleid zijn gemaakt, voornamelijk ontstaan in het laatste kwartaal van 2019. 

 

In programma 2 zijn het de uitgaven van de functiewaardering. De gemeenten zijn hierover in de 

zomerrapportage geïnformeerd. Omdat de omvang nog niet bekend was, kon dit nog niet worden 

meegenomen als nadeel in het resultaat.  

 

In programma 3: het tekort wordt veroorzaakt door hogere inhuur dan verwacht bij de sociale 

teams in het laatste kwartaal.  

 

Programma 4: op pagina 31 wordt een toelichting geven op de overschrijding van de overhead. Die 

wordt voornamelijk veroorzaakt het vertrek van de directeur en door een post voormalig personeel.   
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Balans per 31 december 2019     
 

 
 

 

8.6. Toelichting op de balans      
 

Vlottende activa 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

Deze worden tegen nominale waarde gewaardeerd.  

 

Verloopoverzicht uitzettingen met een rente typische 

looptijd < 1 jaar 
31.12.2019 31.12.2018 

Vorderingen  op openbare lichamen 1.063 1.519 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd < 1 
jaar  

525 2.702 

Totaal 1.588 4.221 

 

                                                                                                                                                                            Balans per 31 december 2019                     bedragenx € 1.000

ACTIVA 31-12-19 31-12-18 PASSIVA 31-12-19 31-12-18

Vaste activa Vaste Passiva

Immateriële vaste activa 0 0 Reserves 0 0

algemene reserve 0 0

bestemmingsreserves 0 0

Materiële vaste activa 0 0 Gerealiseerd resultaat 0 0

Voorzieningen 0 0

Financiële vaste activa 0 0 Vaste schulden 0 0

Totaal vaste activa 0 0 Totaal vaste passiva 0 0

Vlottende activa Vlottende passiva

Voorraden 0 0

Uitzettingen met een 
rentetypische looptijd < 1 
jaar 1.588 4.221

 Netto vlottende schulden 
met een rentetypische 
looptijd < 1 jaar 1.071 2.390

Liquide middelen 85 150

Overlopende activa 1.017 216 Overlopende passiva 1.619 2.196

Totaal vlottende activa 2.689 4.586 Totaal vlottende passiva 2.689 4.586

Totaal activa 2.689 4.586 Totaal passiva 2.689 4.586
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De belangrijkste vordering op openbare lichamen (>100.000 euro) is 

• BTW afrekening Baarn, Bunschoten en Soest  € 906.959 

• Overige vorderingen < € 100.000   € 155.606 

 

Schatkistbankieren: uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd 

korter dan 1 jaar 

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in ’s Rijksschatkist aan te houden. 

Om het dagelijkse beheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het 

begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.  

 

De omvang van de begroting Uitvoeringsorganisatie BBS is € 33,2 miljoen. Het minimale 

drempelbedrag is € 250.000. 

 

 
 

 

Het bedrag aan middelen dat buiten het schatkistbankieren is aangehouden per kwartaal zal 

minder dan € 250.000 zijn, omdat de rekening courant automatisch wordt afgeroomd naar  

€ 150.000. Het schatkistbankieren is per 2 oktober 2017 in gegaan.  

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden  

De liquide middelen zijn opgenomen einde boekjaar 2018 en bestaan uit de bankrekening die 

afgesloten is bij de BNG. 

 

Verloopoverzicht liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018 

Bank Nederlandse Gemeenten 85 150 

Totaal 85 150 

 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Verloopoverzicht overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018 

Voorschotten uitkeringen 22 17 
Vorderingen deelnemende gemeenten minus voorschotten 859 165 
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

136              34 

Totaal 1.017 216 

 

De belangrijkste nog te ontvangen bedragen 

• Afwikkeling zorgkosten – nog te ontvangen van Baarn    € 240.199 

• Afwikkeling zorgkosten – nog te ontvangen van Bunschoten  € 154.068 

• Afwikkeling werk en inkomen – nog te ontvangen van Baarn  €   47.868 

• Afwikkeling werk en inkomen – nog te ontvangen van Bunschoten € 416.471 

Kwartaal Liquide middelen in euro's 

1-1-2019                                  149.863 
31-3-2019                                  149.742 
30-6-2019                                    44.285 
30-9-2019                                  149.898 
31-12-2019                                    85.093 
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Vlottende Passiva 
Vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waard.  
 
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 

 

Verloopoverzicht netto-vlottende schulden met een rente 

typische looptijd < 1 jaar 
31-12-2019 31-12-2018 

Betalingen onderweg 821 537 
Crediteuren 249 1.853 

Totaal 1.071 2.390 

 

De belangrijkste vlottende schulden  

• betalingen onderweg Werk en Inkomen  €   48.000 

• betalingen onderweg Zorg    € 769.000 

 

Overlopende passiva 

Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn 

opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. 

 

Overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018 

Loonheffing uitkeringen 131 197 
Loonheffing personeel 625 389 
ZVW uitkeringen 70 77 
Pensioenen en overige loonkosten 110 87 
Nog te betalen deelnemende gemeenten minus voorschotten 429 1.283 
Nog te betalen facturen 254 162 

Totaal 1.619 2.196 

 

De belangrijkste nog te betalen bedragen 

• Afwikkeling zorgkosten – nog te betalen aan Soest  €   70.076 

• Afwikkeling werk en inkomen – nog te betalen aan Soest € 358.599  

• Verplichting personeelsbeleid     € 113.500 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

• Het COVID-19(Corona)-virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.  
De te verwachten ontwikkelingen kunnen haast niet anders dan een grote impact hebben op 

BBS. In de paragraaf weerstandsvermogen is een aantal ontwikkelingen en verwachte gevolgen 

benoemd.  Tegelijkertijd zijn ze nog zo onvoorspelbaar dat ze nu niet gekwantificeerd kunnen 

worden.  In het derde kwartaal 2020 verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of 

meerdere verplichtingen voortvloeien. Hiertoe rekenen we ook de verplichtingen die slechts voor 

één jaar of minder zijn aangegaan, die in de loop van het jaar zijn ontstaan en per ultimo van dat 

jaar nog voortduren. 

 

• Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Soest voor de huisvesting en 

ondersteunende taken. De contractwaarde is € 1,4 miljoen en het contract wordt jaarlijks 

verlengd. Looptijd tot 1 januari 2021.  
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• Overeenkomst voor de verantwoording gezamenlijke Regionale Inkoop Sociaal Domein 

2018 van Uitvoeringsorganisatie BBS en Gemeente Amersfoort. Looptijd tot 1 januari 2021, 

contractwaarde is € 47.000. 

 

• In de jaarrekening 2017 hebben we voor het  eerst een melding gedaan over de  BTW 

problematiek. BBS is in gesprek met de belastingdienst om helderheid te krijgen of BBS 

voor bepaalde activiteiten BTW-plichtig is. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is 

hierover nog geen formele uitspraak gedaan door de Belastingdienst, maar wel mondeling 

toegezegd dat er geen probleem is.  

 

• Als gevolg van de Corona-crisis kunnen zelfstandige ondernemers een aanvullende 

uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal aanvragen (de zogenaamde 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers; Tozo). Op  basis van de 

huidige aanvragen, gaan we er vanuit dat we op ongeveer 1800 aanvragen uitkomen voor 

de drie gemeentes samen. Het exacte aantal aanvragen en de hoogte van de uitkering 

is uiteraard lastig te voorspellen. In theorie kan een zelfstandige een aanvulling krijgen van 

€1503,- per maand, en bij een maximale duur van drie maanden en 1800 aanvragen zou 

dat een maximaal bedrag van € 8,1 miljoen.  De totale waarde van de kredietaanvragen is 

op dit moment nog  niet in te schatten 
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8.7. Wet normering Topinkomens (WNT)    
 

WNT-verantwoording 2019 Gemeenschappelijke regeling Baarn Bunschoten en Soest 

De WNT is van toepassing op Gemeenschappelijke regeling Baarn Bunschoten en Soest. Het voor 

Gemeenschappelijke regeling Baarn Bunschoten en Soest toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2019 €194.00,-. Het algemeen bezoldigingsmaximum is van toepassing . 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op 

grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden  

 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 Kool J.  Schelde B van der  

Functiegegevens Directeur 

uitvoeringsorganisatie 

BBS 

Directeur 

uitvoeringsorganisatie BBS 

 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2019 

01/01 – 31/12 15/06 – 31/12  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)   

1,0 1,0  

Dienstbetrekking?  Ja Ja  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 102.380,-  52.257,-  

Beloningen betaalbaar op termijn      17.905,-  8.826,-  

Subtotaal  120.285,-  61.084,-  

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 194.000  106.301,-  

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.  

    

Bezoldiging  120.285  61.084,-  

    

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan 
N.v.t.  N.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  N.v.t.   
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Gegevens 2018 

bedragen x € 1 Kool J. Schelde B van der  

Functiegegevens Directeur 

uitvoeringsorganisatie 

BBS 

N.v.t   

Aanvang en einde functievervulling 

in 2018 

01/01 – 31/12 N.v.t  

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte)  

1,0 N.v.t  

Dienstbetrekking? Ja N.v.t  

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 100.715,- N.v.t  

Beloningen betaalbaar op termijn  15.992,- N.v.t  

Subtotaal  116.707,- N.v.t  

  N.v.t  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 189.000,- N.v.t  

    

Bezoldiging  116.707,- N.v.t  

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt.   

 

 
Gegevens 2019    

 
bedragen x € 1 J. Kool   

 Functiegegevens     

 Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Directeur 

uitvoeringsorganisatie 

BBS 

  

 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte) 

1,0   

 Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019   

 Uitkering wegens beëindiging van 

het dienstverband 
   

 Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband  
 70.484,-   

     

 Individueel toepasselijk maximum  75.000,-   

     

 Totaal uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
 70.484   

 Waarvan betaald in 2019  0,-   
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Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t   

 

 Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 
N.v.t   

 Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t   

 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 
Periode  

Dhr. E. Jansma Voorzitter  1-1-2019- 31-12-2019 

Mevr. A. Kok-van de Geest Bestuurslid  1-1-2019  tot en met 27-11-2019 

Dhr. P. van Asselt Bestuurslid 28-11-2019-31-12-2019 

Mevr. L. van Aalst-Veldman Bestuurslid  1-1-2019- 31-12-2019 

 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 

drempelbedrag hebben ontvangen. 
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8.8. Sisa 
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8.9. Controleverklaring accountant  
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8.10. Voorstel tot resultaatbestemming  
 

Het resultaat over boekjaar 2019 is € 0. Er is geen sprake van een eigen vermogen. 
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9. Bijlagen  

9.1. Bijdrage deelnemers organisatiekosten  
In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de 

uitvoering van de taken van BBS. Het bestuur stelt een bijdragebesluit op en legt daarin vast de 

verdeelsleutel per product waarbij onderscheid wordt gemaakt naar basis-, plus en maatwerktaken. 

In het bijdragebesluit wordt ook bepaald in hoeverre en op welke wijze voorschotten in rekening 

worden gebracht.  De kosten van de basis- en de maatwerktaken blijven gescheiden. De kosten 

van maatwerktaken worden in zijn geheel gedragen door de gemeente(n) die deze maatwerktaken 

afnemen. 

    Baarn Bunschoten  Soest  Totaal  

Verdeling per 1/1/19  Cliënten  386 167 741 1.294 

Schuldhulpverlening  Inbreng FTE     1,5 1,5 

Sociale team FTE  10 9,5 21,67 41,17 

Zorgadministratie oude sleutel  FTE 1,79 1,19 7,23 10,21 

Zorgadministratie nieuwe sleutel   2,6 2,1 6,2 10,9 

Inkomen (cliënten) Personeelskosten  661 286 1.269 2.215 

            

Participatie (cliënten) Personeelskosten  195 85 375 655 

            

Schuldhulpverlening (FTE) Personeelskosten      122 122 

            

Sociale team (FTE) Personeelskosten  760 799 1.681 3.240 

            

Zorgadministratie (FTE) Personeelskosten  127 85 514 725 

   9 6 38 53 

  Totaal  137 91 551 779 

Zorgadministratie (FTE) nieuw  Personeelskosten  173 140 413 725 

  Materiële kosten  13 10 30 53 

  Totaal  186 150 443 779 

Correctie effect  Personeelskosten    -23 -28 51   

  Materiële kosten  -2 -2 4   

Zorgadministratie  Totaal  161 120 497 779 

      

Overige kosten ondersteuning   Materiële kosten   172 74 330 576 

            

Ondersteuning:           

Inkomen (27,15/51,01) * cliënten) Materiële kosten  225 97 431 753 

Arbeidsparticipatie (8,03/51/0,1)*cliënten) Materiële kosten  66 29 127 223 

Schuldhulpverlening (1,5/51,01FTE) Materiële kosten      42 42 

Sociale team (4,13/50,01TE)*FTE team  Materiële kosten  28 26 60 114 
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Zorgadministratie (10,21/50,0,1FTE)*team Materiële kosten  50 33 200 283 

Totaal  Matkosten  ondersteuning   368 185 861 1.414 

    Baarn Bunschoten  Soest  Totaal  

Inkomen (idem zie materiële budgetten) Personeelskosten  203 88 389 679 

Arbeidsparticipatie  Personeelskosten  60 26 115 201 

Schuldhulpverlening  Personeelskosten      38 38 

Sociale team Personeelskosten  25 24 54 103 

Zorgadministratie  Personeelskosten  45 30 181 256 

Totaal Personeelskosten ondersteuning   332 167 777 1.277 

            

Totaal bijdrage 2019    2.650 1.717 5.912 10.279 

 

De bovenstaande tabel  geeft een overzicht van de bijdragen van de gemeenten voor de personele 

inzet en het aandeel overhead per programma / activiteit.  
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9.2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld  
 

De nieuwe BBV schrijft voor dat uitgaven en inkomsten moeten worden gekoppeld aan taakvelden. 

Dit maakt ze vergelijkbaar met andere gemeenten/gemeenschappelijke regelingen. 
 

Programma 

Taakveld 

nummer Omschrijving 

taakveld 
Lasten  Baten 

Bijdragen 

gemeenten 
 

Programma1  6.3 Inkomensregeling 23.032 -669 -22.363 

  6.71 Maatwerkdienstverlening 18 + 211   -211 

Programma2 6.5  
Arbeidsparticipatie 

  
1.793 0 -1.793 

Programma 3  6.2 Sociale/lokale teams 3.240   -3.240 

  6.71 Maatwerkdienstverlening 18 + 779   -779 

Programma 4  0.4  Overhead 3.265   -3.265 

Totaal van baten en lasten  32.320 -669 -31.651 

        

Resultaat      32.320 -669 -31.651 

Bedragen * € 1000 

 

De baten zijn inkomsten van derden.  


