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1. Inleiding 

 

 

aan-z is de uitvoeringsorganisatie voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning voor alle burgers in 

de Nederlandse gemeente Terneuzen. Daarnaast biedt aan-z een welzijnsaanbod voor 55+ers in de 

Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke.  

 

aan-z verricht werkzaamheden in het sociaal domein op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Onze opdracht is het versterken en verbinden van 

(kwetsbare) burgers. We zetten in op zelfredzaamheid, eigen regie en kwaliteit van leven. De eigen 

kracht en mogelijkheden van de mensen is het uitgangspunt van onze dienstverlening.  

 

Primaire dienstverlening 

De primaire dienstverlening van aan-z bestaat uit: 

- Welzijnswerk (NL en BE) 

- Jeugd en Gezin (NL) 

- Jeugdpreventie (NL) 

- Maatschappelijk werk (NL) 

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (NL) 

- Vrijwilligerswerk (NL en BE) 

 

Ten aanzien van de primaire dienstverlening kan gesteld worden dat er sprake is van het door aan-z 

bestendig en consequent uitvoeren van het beleid van onze opdrachtgevers. aan-z is al jaren actief in 

het welzijnswerk in de gemeente Terneuzen en Assenede. Sinds een aantal jaar zet aan-z haar 

expertise ook in in de gemeente Kaprijke, gemeente Wachtebeke en gemeente Sint-Laureins.  

 

Belangrijke onderdelen van  de primaire dienstverlening zijn vrijwilligerswerk en jeugdpreventie. Er 

is een vrijwilligersplan en een jeugdpreventieplan ontwikkeld met diverse aanbevelingen, waaronder 

het oprichten van twee aparte teams. Hier borduren wij in 2019 op voort. 

 

Vrijwilligerswerk 

De inzet van vrijwilligers maakt het mogelijk dat we op verschillende gebieden allerlei activiteiten 

kunnen organiseren. Vrijwilligerswerk is van zeer grote waarde voor aan-z. Het levert een belangrijke 

bijdrage aan de sociale kwaliteit van de lokale samenleving. Zonder vrijwilligers zou onze 

maatschappij er heel anders uitzien. Dat geldt niet alleen voor de sociale situatie, maar ook zou veel 

werk, dat onmogelijk alleen met professionals kan worden gedaan, blijven liggen. 

 

Jeugdpreventie  

Het inzetten op jeugdpreventie doet aan-z al jaren. Dit gebeurde echter versnipperd. Veel sociaal 

werkers houden zich bezig met jeugdpreventie, maar het ontbrak soms aan onderlinge verbinding. 

Dankzij een duidelijke visie op jeugdpreventie en de vertaling hiervan naar  een uitvoeringsplan, 

positioneert aan-z zich nog beter.  
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Samenwerken 

We werken al jaren goed samen met diverse (zorg)organisaties. Hierdoor kunnen wij onze 

dienstverlening  beter afstemmen op de behoeften van onze klanten. We namen deel aan veel 

(netwerk)overleggen met onder andere scholen, zorgaanbieders, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, 

buurtzorg, Indigo en Emergis.   

 

Door onder andere deel te nemen aan het Provinciaal Overleg Sociaal domein (POS), met collega 

uitvoeringsorganisaties in Zeeland, ontstond de kans om beter informatie te delen en onszelf als 

uitvoeringsorganisaties krachtiger te positioneren, bijvoorbeeld richting de politiek. 
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2. Financieel overzicht 

 

 

Het resultaat van de jaarrekening 2018 bedraagt afgerond €648.597. Op basis van de begroting 

inclusief wijziging werd een resultaat voorzien van € 401.836 nadelig. Het nadelig resultaat 2018 

wordt veroorzaakt door diverse mutaties waarvan onderstaande de meest opvallende zijn: 

 

Geraamd begrotingstekort 2018 -401.000   

Hogere lasten Wmo 

Vraagverheldering 

-150.000  Betreft oninbare subsidie van de gemeente 

Terneuzen voor de jaren 2017 en 2018 

Hogere lasten 

accountantscontrole 

-36.000  Betreft meerwerk controle boekjaren 2015-

2017 

Hogere advieskosten -24.000  Betreft noodzakelijk onderzoek fiscalist 

i.v.m. mogelijk claim VPB/BTW 

Hogere personeelskosten 

voormalige directeur 

-20.000  Betreft de kosten boven het bedrag 

opgenomen in de begroting van € 63.000 

Hogere overige 

organisatielasten 

-18.000  Betreft verplichting voor eventuele fiscale 

claim na onderzoek 

 -649.000   

 

Lasten en baten per programma (inclusief mutatie reserves)  
  

Omschrijving  Lasten Baten Saldo 

Programma Welzijn en preventie 1.246.576 527.781 -718.795 

Programma Maatschappelijke ondersteuning 4.705.186 2.597.973 -2.107.214 

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 12.304 186.073 173.770 

Overzicht Bedrijfsvoering 2.255.282 4.258.924 2.003.642 

Totaal (incl. afronding) 8.219.348 7.570.751 -648.597 

 

Lasten en baten per kostensoort       

Omschrijving kostensoort Lasten Baten Saldo 

Personeelslasten 4.069.007   -4.069.007 

Organisatielasten 755.813   -755.813 

Huisvestingslasten 108.452   -108.452 

Kostprijs goederen en diensten 2.754.167   -2.754.167 

Projectkosten 488.373   -488.373 

Afschrijvingen 31.232   -31.232 

Financiële transacties 12.304 12.273 -31 

Budgetsubsidies   3.527.228 3.527.228 

Overige subsidies   1.873.766 1.873.766 

Projectsubsidies   750.694 750.694 

Overige baten   1.232.990 1.232.990 

Onttrekking reserves   173.800 173.800 

Totaal (incl. afronding) 8.219.348 7.570.751 -648.597 
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Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de rekeninguitkomst en de begroting na 

wijziging verwijzen wij naar het ’Overzicht van baten en lasten, incl. analyse 

rekeningresultaatoverzicht’ van de jaarrekening 2018.  
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3. Programma Welzijn en preventie 

 

 

Het programma Welzijn en preventie is onderverdeeld in de thema’s: welzijns- en preventie-

activiteiten, vrijwilligerswerk en diverse specifieke projecten. Het productenoverzicht omvat: 

 

Preventie- en welzijnsactiviteiten • Preventie-activiteiten 

- Alarmering 

- Uitvoering Tijdelijk Huisverbod (THV) 

• Welzijnsactiviteiten 

- Koffie- en inlooppunten 

- Activiteitencommissies 

• Cursussen 

- Activiteiten- en cursusaanbod 

- Project laaggeletterdheid 

Jeugdpreventieactiviteiten 

 

• Jeugdpreventieactiviteiten 

- Kids2Fun (activiteiten voor kinderen) 

- Speelneuzen 

- JIP 

- Straatteam 

- Maatjesproject 

• VVE - ITM 

- VVE 

- ITM 

• Combinatiefuncties Brede School 

- Coördinatie Brede Schoolactiviteiten 

• Combinatiefuncties Weerbaarheid 

- Weerbaarheidslessen 

Vrijwilligerswerk • Coördinatie vrijwilligerswerk 

- Formulierenbrigade 

- Burgeradviseur 

- Diverse projecten 

  

3.1 Preventie- en welzijnsactiviteiten  

In 2018 lag de focus op talenten van burgers, burgerinitiatieven en de samenwerking met de 

activiteitencommissies. Er zijn verschillende cursussen opgezet, burgerinitiatieven opgepakt en er 

werd naar een betere samenwerking met de activiteitencommissies gezocht.  

 

Samenwerking met activiteitencommissies  

In Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag organiseren stichtingen Welzijn voor Ouderen, met subsidie 

van aan-z, een variatie aan dagactiviteiten voor ouderen gericht op contact en gezelligheid. aan-z 

subsidieert de huur voor hun locatie. In Axel, Biervliet, Koewacht, Zuiddorpe en Westdorpe gebeurt 

hetzelfde door zogenaamde activiteitencommissies. Zij bereiken dagelijks een grote groep ouderen. 
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De besturen die zich vrijwillig inzetten voor de organisatie van activiteiten voor ouderen doen dit in 

samenspraak met aan-z en met behulp van de vrijwilligers. Daarnaast hebben zij nauw contact met 

inwoners binnen de kern. Ze staan dicht bij de burger en verbreden het netwerk van aan-z.   

 

Als gevolg van de organisatorische veranderingen binnen aan-z hebben de stichtingen en commissies 

behoefte aan eenduidigheid. Na de verschuivingen binnen aan-z werd in het najaar van 2018 met alle 

besturen rond de tafel gezeten om de knelpunten en verbeterpunten te bespreken met zicht op de 

nabije toekomst. In samenwerking met de besturen zijn er in 2018 richtlijnen opgesteld om een 

stevigere structuur op te bouwen. Daarnaast is er gewerkt aan een efficiënte manier van rapporteren. 

Hiermee beogen we de besturen in 2019 een betere ondersteuning te bieden.  

 

Financieel overzicht preventie- en welzijnsactiviteiten 

Welzijns- en preventie activiteiten       

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Preventie-activiteiten         

Lasten 351.474 101.707 101.707 81.191 20.516 V 

Baten 68.298 30.000 30.000 42.398 12.398 V 

Saldo -283.176 -71.707 -71.707 -38.793 32.914 V 

Welzijnsactiviteiten           

Lasten 564.960 561.032 561.032 689.358 -128.326 N 

Baten 67.238 68.260 68.260 169.650 101.390 V 

Saldo -497.722 -492.772 -492.772 -519.709 -26.937 N 

Cursussen             

Lasten 10.907 56.347 66.347 27.566 38.782 V 

Baten 3.980 25.000 35.000 13.120 -21.880 N 

Saldo -6.926 -31.347 -31.347 -14.445 16.902 V 

        

Totaal welzijns- en preventie activiteiten       

Lasten 927.341 719.086 729.086 798.115 -69.029 N 

Baten 139.516 123.260 133.260 225.168 91.908 V 

Saldo -787.824 -595.826 -595.826 -572.947 22.879 V 

 

3.2 Jeugdpreventieactiviteiten 

In 2018 heeft aan-z ten aanzien van Jeugdpreventie diverse taken uitgevoerd, zoals vroeg- en 

voorschoolse educatie (VVE), Iedereen telt mee (ITM) en activiteiten van Kids2Fun. Er vonden 

wekelijkse Speelneusactiviteiten plaats en het Straatteam ging op pad om jongeren te benaderen en 

eventuele signalen op te pakken. We verzorgden weerbaarheidslessen binnen het basisonderwijs, 

startten het maatjesproject en er is nieuw leven ingeblazen betreffende het JIP Terneuzen. De laatste 

drie activiteiten lichten we toe.  

 

Project ‘Weerbaarheid in het basisonderwijs’ 

Bij aanvang van het project werd als doel gesteld dat alle basisscholen in de gemeente Terneuzen 

zouden deelnemen aan het project ‘weerbaarheid in het basisonderwijs’. Deze doelstelling hebben we 
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na de zomer van 2018 kunnen realiseren. Alle groepen zes, zeven en acht van de 21 basisscholen in 

Terneuzen zijn getraind in sociale, fysieke en mentale weerbaarheid. Deze groei heeft er voor gezorgd 

dat er, naast de twee bestaande docenten, nog drie collega’s zijn gestart met het geven van 

weerbaarheidslessen in het basisonderwijs.  

 

Een andere doelstelling voor 2018 was het peilen van de interesse van het project in het middelbaar 

onderwijs binnen de gemeente Terneuzen. In 2018 gingen we hier intensief mee aan de slag, met als 

resultaat dat we vanaf volgend schooljaar starten met “Weerbaarheid in de brugklas” in vijftien 

brugklassen.  

 

Maatjesproject 

Door jongeren zorgvuldig te koppelen aan een maatje willen we met het Maatjesproject jongeren en 

jongvolwassenen ondersteuning bieden in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Een maatje is 

iemand waar de jongere leuke dingen mee kan doen. Het maatje is geen hulpverlener. 

 

Het Maatjesproject startte in september 2018. Tijdens de eerste maanden is er vooral geïnvesteerd in 

het leggen van een netwerk. Hierbij is samenwerking gezocht met een aantal partners: RBL, het 

Jongerenloket en team Jeugd en Gezin in combinatie met ‘Mijn plan18’. Daarnaast is er kennisgemaakt 

met verschillende organisaties die potentiële deelnemers voor het Maatjesproject kunnen aandragen.   

 

Tijdens de eerste maanden van het project is er op verschillende manieren naar mogelijke maatjes 

gezocht. Hierbij zochten we de samenwerking op met HZ University of Applied Sciences en de 

vrijwilligerscoördinatoren van aan-z. Tevens gebruikten we social media en andere informatiedragers. 

Er is voor gekozen om direct te starten met een aantal ‘matches’. In 2018 zijn vijf jongeren gekoppeld 

aan een maatje. Gaandeweg het proces werd met deze jongeren bekeken waar het project eventueel 

bijsturing nodig had. 

 

Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen 

In 2018 is er nieuw leven geblazen in het Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen. Reeds bestaande 

diensten en activiteiten zijn uitgebreid met nieuwe projecten voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. 

Aan de doelstellingen van het JIP werd voldaan:  

1. De juiste en relevante informatie toegankelijk maken voor jongeren in de leeftijd van 12-23 

jaar om hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen; 

2. Jongeren de gelegenheid geven belangrijke informatie te vergaren, waarmee ze in staat 

worden gesteld keuzes te maken, door middel van informatie, advies en ondersteuning; 

3. Individuele en collectieve behoeften en belangen van jongeren signaleren en hierop middels 

advisering, bemiddeling en preventie-activiteiten inspelen. 

 

Het JIP is sinds 2017 actief op social media en heeft hier in 2018 nog meer aandacht aan besteed. 

Dagelijks is er een bericht geplaatst dat aansloot bij de leefwereld van jongeren.  

 

Daarnaast is het JIP Terneuzen eind 2018  gestart met een WhatsAppdienst. Jongeren kunnen op een 

laagdrempelige manier en anoniem bij ons terecht met hun vragen en problemen. Het JIP-team is 

zeven dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 21.00 uur. De jongeren ontvangen binnen een uur 

een reactie.  
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Ook zijn we eind november 2018 gestart met inloopspreekuren op het voortgezet onderwijs en de 

praktijkschool De Sprong. We wilden de drempel tot contact zo laag mogelijk maken door fysiek op 

de school aanwezig te zijn. Onderwerpen die speelden, betroffen onder andere ongewenste 

zwangerschap en pestgedrag, maar ook praktische ondersteuning bij het aanvragen van 

studiefinanciering of bij het zoeken naar een bijbaantje. Bij de leerlingen waarvan hun 18e verjaardag 

nadert, werkten we met ‘Mijn plan 18’. In deze korte periode in 2018 maakten maar liefst 25 leerlingen 

gebruik van het inloopspreekuur. 

 

Om het JIP Terneuzen zoveel mogelijk bekendheid te geven, lieten de JIP-teamleden hun neus zien 

tijdens themadagen op de scholen, zoals Paarse Vrijdag. Ook tijdens de ouderavond in het najaar van 

2018 waren we aanwezig om kennis te maken van de ouders van de leerlingen van het 

Lodewijkcollege.  

 

Het JIP Terneuzen heeft zowel het voortgezet onderwijs als de praktijkschool aangeboden om 

workshops en voorlichtingen te geven over maatschappelijke thema’s aan de leerlingen en ouders. 

Hier is tot op heden nog geen gebruik van gemaakt.  

 

Team Jeugdpreventie 

Gemeente Terneuzen en aan-z zijn van mening dat inzetten op jeugdpreventie van belang is voor de 

toekomst. In 2018 hebben we een plan Jeugdpreventie ontwikkeld. In dit plan zijn alle taken ten 

aanzien van jeugdpreventie gebundeld en zijn er ideeën gegeven om een aanbod te creëren voor de 

toekomst. In 2019 willen we dit verder vormgeven en een team Jeugdpreventie oprichten.  

 

Financieel overzicht jeugdpreventieactiviteiten 

Jeugdpreventieactiviteiten en specifieke projecten       

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 2018  

werkelij

k 

Verschil V/N begroot 

na wijz. 

VVE - ITM             

Lasten 143.577 157.950 157.950 138.481 19.469 V 

Baten 175.950 175.950 175.950 175.950 0 N 

Saldo 32.373 18.000 18.000 37.469 19.469 V 

Combinatiefuncties Brede School Coördinator     

Lasten 11.193 24.514 24.514 27.666 -3.152 N 

Baten 10.000 10.000 10.000 10.000 0 N 

Saldo -1.193 -14.514 -14.514 -17.666 -3.152 N 

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl       

Lasten 13.281 16.694 16.694 20.972 -4.278 N 

Baten 45.000 45.000 45.000 45.000 0 N 

Saldo 31.719 28.306 28.306 24.028 -4.278 N 

Combinatiefuncties Weerbaarheid         

Lasten 38.484 127.600 162.600 135.488 27.112 V 

Baten 30.000 30.000 65.000 57.750 -7.250 N 

Saldo -8.484 -97.600 -97.600 -77.738 19.862 V 
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Overige kleinschalige projecten         

Lasten 15.736 7.569 7.569 4.065 3.504 V 

Baten 5.000 5.000 5.000 0 -5.000 N 

Saldo -10.736 -2.569 -2.569 -4.065 -1.496 N 

Totaal specifieke projecten         

Lasten 222.272 334.327 369.327 326.672 42.655 V 

Baten 265.950 265.950 300.950 288.700 -12.250 N 

Saldo 43.678 -68.377 -68.377 -37.972 30.405 V 

              

Totaal programma welzijn en preventie       

Lasten 1.271.639 1.231.991 1.280.491 1.246.576 33.915 V 

Baten 414.231 398.123 448.123 527.781 79.658 V 

Saldo -857.408 -833.868 -832.368 -718.795 113.573 V 

 

3.3 Vrijwilligerswerk 

In 2018 waren er ruim 600 vrijwilligers actief binnen aan-z. Het aantal vrijwilligers wisselt. De duur, 

het aantal vragen dat ze oppakken en de mate van hun inzet zijn ook verschillend. De toename van 

het aantal activiteiten die met behulp van vrijwilligers worden uitgevoerd groeit. Er is een groeiende 

vraag naar de inzet van vrijwilligers. Dit was de aanleiding om in 2018 een vrijwilligersbeleid te 

ontwikkelen en na te denken over hoe we het vrijwilligerswerk beter, efficiënter en effectiever kunnen 

organiseren in 2019. In 2018 ontvingen we 746 vrijwilligersvragen.  

 

Het matchen van vrijwilligers op vraag en aanbod is en blijft een uitdaging. We hebben gemerkt dat er 

veel vragen komen die het vrijwilligerswerk overstijgen. Deze vragen werden doorgezet naar de 

sociaal werkers van aan-z. In 2018 is de vraag naar vriendschapsdiensten (eenzaamheid) sterk 

toegenomen. In 2019 wordt dit een aandachtspunt.  

 

Het aanbod vrijwilligersactiviteiten bestond in 2018 uit: 

 

Financiën  

- Formulierenbrigade / Burgeradviseur 

- Administratieve ondersteuning (BE) 

 

Activiteiten(ondersteuning) en projecten 

- Alzheimercafé 

- Route 55 

- Elke stap telt 

- Wandelgroepen 

- Geheugenkoor 

 

Onderhoud 

- Klein tuinonderhoud 

- Klusjes in en om het huis 

 

Mantelzorgondersteuning 

- Boodschappendienst 

- Vervoersdienst 

- Oppasdienst 

- Dag van de mantelzorg 

 

Voeding 

- Tafeltje-dek-je  

- Open tafel 

- Dorpsrestaurant (BE) 

- Dienstencentrum de Piramide (BE) 

- Weet (BE) 
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Cursusaanbod 

- Knoppenspreekuur 

- Digitale week 

Maatjes 

- Maatjesproject 

- Beweegmaatje 

- Taalmaatje (t.b.v. laaggeletterdheid) 

- Vrijwillige docenten 

 

We lichten Route 55, Formulierenbrigade, Burgeradviseur, Vervoersvragen en laaggeletterdheid uit. 

 

Route 55 

In 2018 vond de 20e editie van Route 55 plaats in samenwerking met Sluis, Hulst en België. Het doel is 

het stimuleren van bewegingsactiviteiten in de zomermaanden, het bevorderen van contacten en het 

verstrekken van informatie over de verschillende regio’s aan de burgers van Terneuzen. Het was –

ondanks de hitte in deze periode- een geslaagde activiteit. Er waren 1400 deelnemers. 

 

Formulierenbrigade en Burgeradviseur 

In 2018 waren er 79 aanvragen voor een Burgeradviseur die succesvol zijn bemiddeld. De 

inlooppunten van de Formulierenbrigade in Axel en Terneuzen zijn door ruim 300 klanten bezocht.  

De vragen die de Formulierenbrigade en de Burgeradviseurs behandelen omvatten onder andere het 

invullen van de belastingaangifte, kwijtschelding Sabewa, aanvragen bijstandsuitkering, ordenen 

administratie, aanvragen DigiD, hulp bij een sollicitatiebrief, zorgverzekeringsvragen, alle 

benodigdheden verzamelen voor schuldhulp, informatieverstrekking, verzekeringen, toeslagen 

aanvragen en het zoeken van een huurwoning. 

 

Aandachtspunten voor 2019 zijn: 

- Burgers informeren over de ondersteuning van de Formulierenbrigade en Burgeradviseurs; 

- Hoe helpen we burgers die moeite hebben met de gesproken en geschreven Nederlandse 

taal?; 

- Inzetten van preventieve hulp. 

 

In 2018 is er een nauwe samenwerking gezocht met het Leger des Heils betreffende de 

Formulierenbrigade. Deze samenwerking zal in 2019 verder vormkrijgen.  

 

Vervoersvragen 

In 2018 zijn er 560 vervoersvragen binnengekomen en succesvol bemiddeld. Het merendeel van de 

vervoersvragen komt vanuit het Belgisch werkgebied.  

 

Laaggeletterdheid 

Er zijn dertien actieve vrijwilligers betrokken bij het onderdeel laaggeletterdheid. Er zijn 21 

taalvragers (individueel of in taalgroepjes) geholpen. De overige ondernomen acties betreffen: start 

postpunt in Axel, start naaigroep, contacten leggen met andere organisaties voor een betere 

afstemming, zoeken naar vrijwilligers en taalvragers, opzet van taalgroepjes en doorverwijzen naar de 

juiste organisaties.  
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Financieel overzicht vrijwilligerswerk 

              

Coördinatie vrijwilligerswerk       

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Coördinatie vrijwilligerswerk         

Lasten 122.026 178.578 182.078 121.790 60.288 V 

Baten 8.765 8.913 13.913 13.914 1 V 

Saldo -113.262 -169.665 -168.165 -107.876 60.289 V 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

16 

 

4. Programma maatschappelijke ondersteuning 

 

 

Het programma Maatschappelijke ondersteuning is onderverdeeld in de thema’s: kortdurende 

ondersteuning, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd en Gezin. Het 

productenoverzicht omvat: 

 

Kortdurende ondersteuning • Algemeen maatschappelijk werk 

- Informatie en advies 

- Kantoordienst 

- Individuele klantondersteuning 

- Crisisinterventiedienst 

- Toegang tot de voedselbank, kledingbank en andere fondsen 

• Mantelzorg 

- Mantelzorgondersteuning 

• Maaltijdverstrekkingen 

- Tafeltje-dek-je 

Wmo • Huishoudelijke hulp 

- zo-net BV 

• Eerstelijnsloket WMO 

- Keukentafelgesprekken WMO 

- Toegang verlenen tot WMO-voorzieningen 

• Welkomboerderijen 

- Begeleiden en ondersteunen van boerderijen 

- Bemiddeling 

Jeugd en Gezin 

 

• Jeugdmaatschappelijk werk 

- Jeugdmaatschappelijk werk 

- Familienetwerkberaden 

- Gezinscoaching 

• Schoolmaatschappelijk werk VO 

- Detachering 

• Eerstelijnsloket Jeugd 

- Schoolmaatschappelijk werk BO 

- Vraagverheldering jeugdhulp 

- Toegang tot jeugdhulp 

- Kortdurende jeugdhulp 

 

4.1 Kortdurende ondersteuning 

Iedereen krijgt wel eens problemen. Soms kun je het oplossen en soms ook niet. Er zijn mensen die 

problemen hebben en die het samen met vrienden, familie en kennissen kunnen oplossen, maar niet 

iedereen heeft dit gemak of het lukt niet om er op die manier uit te komen. Je kunt dan gebruikmaken 

van de deskundige hulpverlening van aan-z. Een verwijsbriefje is niet nodig.  
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Individuele ondersteuning  is niet alleen praten over psychische problemen. Het gaat over veel meer 

zaken: je kunt bij aan-z bijvoorbeeld terecht voor relatieproblemen, vragen over echtscheiding, 

financiële problemen, vragen over inkomen en/of uitkering, omgaan met arbeidsongeschiktheid, 

spanningsklachten, eenzaamheid,  problemen met instanties, leven in een andere cultuur, verwerking 

van ingrijpende gebeurtenissen, zingevingsvragen, problemen met de woonsituatie en nog veel meer. 

 

In de meeste situaties kunnen we volstaan met ondersteuning, adviezen, informatie en tips. Voor veel 

mensen biedt dat al de nodige steun. Als de problemen wat complexer zijn, helpen we de mensen 

door een stappenplan op te zetten en richtlijnen te geven. 

 

We luisteren naar de problemen en bekijken samen hoe de problemen het beste kunnen worden 

aangepakt. We vinden eigen regie, het versterken van de eigen kracht en kwaliteit van leven erg 

belangrijk. We beginnen vaak met een vraagverheldering op alle leefgebieden. Samen bekijken we 

waar de persoon zich zorgen over maakt, wat er wel goed gaat en waar aan gewerkt moet worden. 

Ook betrekken we het netwerk bij de aangegeven problematiek. We bieden kortdurende 

hulpverlening, van maximaal zes maanden. Als er daarna nog noodzaak is aan hulpverlening 

proberen we door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties.  

 

We werken in gebiedsteams, een samenwerking tussen alle hulpverleners in de wijk. aan-z is ook 

intermediair bij het bieden van aanvullende voorzieningen voor de burgers van Terneuzen (en hun 

kinderen) met een minimum inkomen. Denk hierbij aan: 

- Verwijzing voor de voedselbank; 

- Verwijzing voor de kledingbank; 

- Aanmelden van kinderen tot 18 jaar bij het Jeugd Fonds Sport of Cultuur; 

- Informatie over en verwijzing naar Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen; 

- Na screening eventuele aanmelding van burgers bij fondsen inzake materiele noden voor 

algemene dagelijkse levensbehoeften of gemeente voor bijzondere bijstand. 

 

Bijzonderheden in 2018 

- Er was vaak sprake van huisvestingsproblematiek. Mede door het grote aantal 

echtscheidingen zijn veel mensen op zoek naar een woning. De wachttijd loopt hierdoor 

verder op en is voor Zeeuws-Vlaamse begrippen al redelijk lang; 

- Een ander probleem is de digitale barrière: het verhuur van woningen gaat digitaal. Voor veel 

burgers van Terneuzen is deze drempel te hoog. Aanvragen moeten via internet gedaan 

worden, maar niet iedereen is digitaal vaardig. Daarnaast moeten bewijsstukken worden 

geüpload. Niet iedereen heeft de beschikking over een scanner; 

- Er is ook regelmatig sprake van een taalprobleem. In het bijzonder bij vluchtelingen. Hulp 

wordt vaak gezocht door burgers die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn. Gesprekken 

kosten daardoor extra tijd; 

- We hebben de indruk dat het aantal crisisplaatsen bij de maatschappelijke opvang niet 

toereikend is. Het komt regelmatig voor dat we mensen niet kunnen plaatsten of alleen op een 

opvang die niet adequaat is; 

- De wachttijden bij de GGZ-instellingen lopen op. Dit betekent dat er steeds meer verwarde 

mensen of mensen met forse psychiatrische klachten een beroep doen op aan-z, terwijl wij die 

specifieke zorg niet kunnen bieden. 
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Tafeltje-dek-je 

Tafeltje-dek-je is het aan huis bezorgen van gezonde verse maaltijden voor kwetsbare mensen en 

55+ers die niet in staat zijn om zelf voor een warme maaltijd te zorgen. Op deze manier leveren we een 

bijdrage aan de doelstelling dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid, veilig en met behoud 

van een goede kwaliteit van leven, zelfstandig in eigen huis kunnen blijven wonen. In totaal zijn er 28 

routes, waarvan 12 in België en 16 in de gemeente Terneuzen. Er maken in totaal 785 klanten gebruik 

van Tafeltje-dek-je.  

 

Mantelzorgondersteuning 

Wij bieden mantelzorgers het hele jaar door een luisterend oor, advies en ondersteuning. Met 

individuele ondersteunende gesprekken zetten wij samen met de mantelzorger alles op een rijtje en 

kijken we of de draagkracht en draaglast nog in evenwicht zijn. Als dat niet zo is, zoeken we samen 

naar passende oplossingen. In 2018 hebben we het volgende gedaan: 

 

Het begrip mantelzorg bekend maken/zorgen dat het bekend blijft: 

 Informatie op de website up-to-date houden; 

 Activiteiten voor mantelzorgers bekendmaken op Facebook; 

 Oproep met uitleg ‘Dag van de mantelzorg’; 

 Tijdens individuele contacten/huisbezoeken/telefoongesprekken mensen vragen naar hun 

mantelzorger of de eventueel aanwezige mantelzorger op ondersteuningsmogelijkheden 

wijzen.  

 

Ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers: 

 Toegang tot ondersteunende diensten bij (dreigende) overbelasting van de mantelzorger, 

zoals Tafeltje-dek-je, personenalarmering, vrijwilligersinzet en respijtzorg; 

 Preventief ondersteunende gesprekken (POM) volgens methodiek Trimbosinstituut; 

 Aanbod voor deelname aan ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers onder professionele 

begeleiding; 

 Meedoen aan maandelijkse inloopochtenden onder begeleiding van een vrijwilliger; 

 Deelname aan Alzheimercafé. 

 

Organisatie dag van de mantelzorg: 

 Aanmelding van mantelzorgers door derden; 

 Wijkgericht organiseren van een activiteit op 10 november 2018; 

 Aanbieden van een attentie en informatiepakket en een persoonlijke ontmoeting. 

 

Opstellen van beleidsplan ten behoeve van mantelzorgondersteuning 

 

4.2 Wmo 

In 2018 waren er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. aan-z heeft geïnvesteerd in 

(bij)scholing middels cursussen die aansluiten op de taken die sinds de laatste jaren onder de 

gemeente vallen. Denk bijvoorbeeld aan een PGB-training.  

 

Op kwaliteitswaarborging heeft aan-z zich ook goed bewogen. Zo hebben de Wmo-consulenten in 

samenwerking met de gemeente meegewerkt aan het opzetten van een werkafsprakenboek ten 
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behoeve van de uitvoering van de Wmo-wetgeving. Ook is er meegeschreven aan het beleid van het 

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning.  

 

Om onze kennis actueel te houden, een goede samenwerking met de gemeente Terneuzen te 

behouden alsmede met de zorgleveranciers, sluiten de consulenten aan bij het regionaal Wmo-

netwerkoverleg. Daarnaast hebben zij overleg met de gemeente Terneuzen om beleidsregels en vragen 

hierover bespreekbaar te maken om tot afstemming op het beleid te komen. De consulenten van aan-z 

hebben met de zorgleveranciers gesproken om ook die lijnen kort en helder te houden.  

 

Extern gaf aan-z verschillende voorlichtingen om de toelichting op de Wmo en de veranderingen 

binnen de wetgeving kenbaar te maken. Het publiek was divers. We gaven onder andere voorlichting 

aan ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Dow en aan de vrouwenvereniging van Hoek. Ook was aan-z 

wekelijks aanwezig in locatie de Veste in Terneuzen, waar onze consulent vragen van burgers direct 

kon beantwoorden.  

 

In 2019 staan er veranderingen aangaande de Wmo op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan de wijziging 

van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Deze verandering kan zorgen voor een verhoogde 

stroom van aanmeldingen bij de Wmo.  Hier proberen we zo goed mogelijk op te anticiperen. In 2019 

willen we in kaart aanbrengen hoe we de verhoogde stroom aan meldingen zo efficiënt en kwalitatief 

mogelijk in behandeling kunnen nemen en hoe hier organisatorisch op geanticipeerd kan worden.  

 

Financieel overzicht Wmo 

Wmo             

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Alphahulp (zo-net B.V.)         

Lasten 1.333.632 1.138.843 1.495.232 1.503.121 -7.889 N 

Baten 1.331.466 1.097.620 1.401.009 1.447.310 46.301 V 

Saldo -2.166 -41.223 -94.223 -55.811 38.412 V 

Maaltijdverstrekkingen         

Lasten 875.960 750.229 898.229 991.286 -93.057 N 

Baten 684.964 630.169 802.069 797.672 -4.397 N 

Saldo -190.996 -120.060 -96.160 -193.614 -97.454 N 

Mantelzorg           

Lasten 45.643 3.200 3.200 18.193 -14.993 N 

Baten 1.993 1.700 1.700 3.019 1.319 V 

Saldo -43.650 -1.500 -1.500 -15.174 -13.674 N 

Welkomboerderijen           

Lasten 165.169 156.917 156.917 121.582 35.335 V 

Baten 212.120 200.000 200.000 174.743 -25.257 N 

Saldo 46.951 43.083 43.083 53.161 10.078 
V 

 

Welzijn Nieuwe Stijl         

Lasten 6.349 48.206 48.316 22.264 26.052 V 
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Baten 388.169 0 0 0 0 N 

Saldo 381.820 -48.206 -48.316 -22.264 26.052 V 

Algemeen Maatschappelijk Werk     

Lasten 617.945 610.917 610.917 628.709 -17.792 N 

Baten 7.715 10.000 10.000 0 -10.000 N 

Saldo -610.230 -600.917 -600.917 -628.709 -27.792 N 

Eerstelijnsloket Wmo         

Lasten 301.427 418.298 548.298 694.652 -146.354 N 

Baten 0 0 130.000 126.000 -4.000 N 

Saldo -301.427 -418.298 -418.298 -568.652 -150.354 N 

              

Totaal Wmo 

Lasten 3.346.125 3.126.610 3.761.109 3.979.806 -218.697 N 

Baten 2.626.427 1.939.489 2.544.778 2.548.744 3.966 V 

Saldo -719.698 -1.187.121 -1.216.331 -1.431.062 -214.731 N 

 

4.3 Jeugd en Gezin 

In 2018 nam het aantal zorgvragen toe. De inzet van vraagverhelderingsgesprekken, de aanvragen 

voor zorgbeschikkingen en de inzet lichte opvoedondersteuning zijn toegenomen. Tevens was er 

sprake van een toename aan complexe opvoedproblematiek. De genoemde toename kan enerzijds 

verklaard worden door de meer zichtbare functie van het loket Jeugd en Gezin binnen de gemeente 

Terneuzen. Anderzijds is er sprake van wachtlijsten bij de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders.  

Het team Jeugd en Gezin heeft een eerste aanzet gedaan voor een verbeterde samenwerking met de 

huisartsen en scholen binnen de gemeente Terneuzen. Zo is er een oriëntatie gedaan voor 

inloopspreekuren bij de huisartsen en is het loket Jeugd en Gezin verplaatst naar het 

gezondheidscentrum in Axel. De consulenten van team Jeugd en Gezin sluiten inmiddels structureel 

aan bij de ZAT-overleggen van de scholen. aan-z werkt met familienetwerkberaden. De inzet van 

familienetwerkberaden draagt bij aan het vergroten van het eigen netwerk, het komen tot eigen kracht 

van gezinnen en het creëren van veiligheid voor opgroeiende kinderen. In 2018 zijn meer sociaal 

werkers opgeleid als gespreksleider voor deze familienetwerkberaden. In 2018 waren er ruim 80 

familienetwerkberaden. Vanaf 2018 dienen de effecten van het beleid te worden toegelicht door 

middel van een vaste set van beleidsindicatoren. Het grootste gedeelte van deze indicatoren staat op 

ww.waarstaatjegemeente.nl’ en niet al de indicatoren zijn van toepassing op aan-z. De onderstaande 

indicatoren zijn van toepassing en hebben betrekking op de gemeente Terneuzen: 

Indicator Eenheid Periode Gemeente 

Terneuzen 

Nederl

and 

Jongeren met jeugdhulp % van jongeren tot 18 jaar Tweede halfjaar 

2018 

12,7 10,4 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van jongeren tot 18 jaar Tweede halfjaar 

2018 

1,4 1,1 

Jongeren met 

jeugdreclassering 

% van alle jongeren van 12 tot 

23 jaar 

Tweede halfjaar 

2018 

0,4 0,3 

Cliënten met een 

maatwerkarrangement 

WMO 

Aantal per 10.000 inwoners 2018 45 65 

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Financieel overzicht Jeugd en Gezin 

Jeugd en Gezin*           

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Jeugdmaatschappelijk werk         

Lasten 63.666 284.222 284.222 262.232 21.990 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -63.666 -284.222 -284.222 -262.232 21.990 V 

Schoolmaatschappelijk werk         

Lasten 120.328 88.655 88.655 67.592 21.063 V 

Baten 45.599 46.830 46.830 49.229 2.399 V 

Saldo -74.729 -41.825 -41.825 -18.363 23.462 V 

Eerstelijnsloket Jeugd         

Lasten 471.929 342.835 342.835 393.348 -50.513 N 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -471.929 -342.835 -342.835 -393.348 -50.513 N 

Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd     

Lasten 6.181 25.000 25.000 2.208 22.792 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -6.181 -25.000 -25.000 -2.208 22.792 V 

              

Totaal jeugd         

Lasten 662.104 740.712 740.712 725.380 15.332 V 

Baten 45.599 46.830 46.830 49.229 2.399 V 

Saldo -616.505 -693.882 -693.882 -676.151 17.731 V 

 

Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning  

Lasten 4.008.230 3.867.322 4.501.821 4.705.186 -203.365 N 

Baten 2.672.026 1.986.319 2.591.608 2.597.973 6.365 V 

Saldo -1.336.204 -1.881.003 -1.910.213 -2.107.214 -197.001 N 
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5. Programma algemene dekkingsmiddelen 

 

 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de financiële lasten en baten. De paragrafen bieden een 

uiteenzetting van het weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

 

Financiële lasten en baten         

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Onvoorziene lasten           

Lasten 0 48.723 45.523 0 45.523 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo 0 -48.723 -45.523 0 45.523 V 

Financiële lasten en baten         

Lasten 0 0 12.500 12.304 196 V 

Baten 0 0 12.500 12.273 -227 N 

Saldo 0 0 0 -31 -31 N 

Mutatie reserves           

Lasten 0 0 0 0 0 N 

Baten 73.220 104.500 173.800 173.800 0 N 

Saldo 73.220 104.500 173.800 173.800 0 N 

              

Totaal Algemene dekkingsmiddelen       

Lasten 0 48.723 58.023 12.304 45.719 V 

Baten 73.220 104.500 186.300 186.073 -227 N 

Saldo 73.220 55.777 128.277 173.770 45.493 V 

 

 

5.1 Financiële kengetallen 

In het kader van het BBV zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met ingang van de 

begroting 2016 en de jaarrekeningstukken 2015 verplicht een uniforme basis-set van financiële 

kengetallen op te nemen in het jaarverslag. 

 

In de onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen die van toepassing zijn. Het doel van deze 

kengetallen is dat er een oordeel over de structureel en reëel sluitende begroting kan worden 

onderbouwd. De kengetallen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2017 en 2018 en de begroting 2018. 

 

  Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018 

Netto schuldpositie 13,46% 11,45% 0,58% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle leningen 13,46% 11,45% 0,58% 

Solvabiliteitsratio 51,79% 46,88% 6,66% 

Structurele exploitatieruimte -1,49% -4,80% -15,73% 
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Netto schuldquote (NSQ) 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van aan-z ten opzichte van de eigen 

middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen 

op de exploitatie.  

 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als 

exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte 

leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. 

 

5.2 Algemene beleidsindicatoren 

Met de wijziging van het BBV van 5 maart 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen voortaan 

gehouden om in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s 

worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.  

 

Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren:  

Naam indicator Eenheid Realisatie 2018 

Formatie Fte 1.000 inwoners  0,77 

Bezetting Fte 1.000 inwoners  0,77 

Apparaatskosten  Kosten per inwoner  € 25 

Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom 13,1% 

Totale kosten inhuur externen   € 566.574 

Overhead Kosten als % van totale lasten 27,4% 

 

Het valt op dat de kosten voor externe inhuur / overhead in 2018 relatief hoog zijn, afgemeten op de 

totale personeelslasten. Dit was niet het geval in voorliggende jaren en deze kosten zullen ook in 2019 

aanzienlijk lager zijn.  

 

De oorzaak is meerledig. Begin 2018 is een interim manager, later interim directeur, aangesteld om 

zich te richten op twee taken: 

- De transitie bedrijfsvoeringstaken (PIJOFACH-taken) van Gemeente Terneuzen naar aan-z; 

- De ordening van de organisatie aan-z in het algemeen en de primaire dienstverlening in het 

bijzonder. 

 

Voor deze grote uitdagingen is een zeer ervaren interimmer aangetrokken. Tevens was het 

noodzakelijk projectcapaciteit (projectleiding en procesconsultancy) aan te trekken, omdat deze 

capaciteit bij aan-z en bij de opdrachtgever (Gemeente Terneuzen) niet voorhanden was. Gedurende 

het project is gebleken dat er ook direct een impuls nodig was om reguliere bedrijfsvoeringstaken 

(bijvoorbeeld voor het opstellen van de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 en P&O-activiteiten) uit te 

kunnen voeren. Bij aanvang van het project werd de bedrijfsvoering onvoldoende uitgevoerd. In 2018 

zijn hier veel verbeteringen voor gerealiseerd, maar hiervoor zijn wel noodzakelijke kosten gemaakt. 
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De solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin aan-z in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitsratio is de omgekeerde debetratio. Onder de solvabiliteitsratio wordt 

verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van aan-z 

bestaat uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit 

het overzicht van baten en lasten. 

 

Structurele exploitatieruimte 

De structurele exploitatieruimte bestaat uit het saldo van de structurele baten en structurele lasten. 

Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. De 

structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het 

saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en 

uitgedrukt in een percentage.  

 

Beoordeling 

De kengetallen geven een goed beeld van de huidige financiële positie van aan-z in termen van 

solvabiliteit en weerbaarheid en de plotse verandering hiervan. Zoals ook eerder aangegeven heeft 

aan-z nauwelijks eigen middelen meer om financiële tegenvallers op te vangen en is ze daardoor als 

organisatie niet wendbaar. In samenspraak met Gemeente Terneuzen zullen (toekomstige) 

begrotingen worden opgesteld om hierop te anticiperen. Tevens zal in afstemming met Gemeente 

Terneuzen het beleid ten aanzien van reserves worden vastgesteld. 
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6. Paragrafen 

 

 

6.1 Paragraaf financiering 

De Wet Fido stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Het gaat met name 

om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette 

middelen, en voor het beheer van treasury. In het Besluit Begroting en Verantwoording is de 

verplichting tot het opstellen van financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het 

jaarverslag opgenomen. 

 

Schatkistbankieren 

Begin april 2015 is aan-z begonnen met schatkistbankieren op basis van de Regeling 

schatkistbankieren decentrale overheden. Decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen 

(onder Nederlands recht) zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te 

houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het 

begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 

0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het 

begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het 

begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000. 

 

In de volgende tabel wordt de berekening weergegeven op basis van alle bankrekeningen die aan-z 

beheert. 

 
 

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

315                     295                298                240                

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag -                      -                -                10                  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 65                       45                  48                  -                

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 9.654                  

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
9.654                  

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de 

€ 500 miljoen te boven gaat
-                      

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

28.320                26.858           27.405           22.079           

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
315                     295                298                240                

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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6.2 Paragraaf bedrijfsvoering 

In 2018 is, zoals eerder in dit document aangegeven, de transitie van de bedrijfsvoering van de 

gemeente Terneuzen naar aan-z in gang gezet en voor een belangrijk deel ook gerealiseerd. Wat 

betreft de transitie lag de nadruk op de overdracht van de financiële administratie en het inrichten van 

de P&O-functie. Onderdeel van deze laatste is het onder regie van aan-z uitvoeren van de 

salarisadministratie. Wij zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met ADP. Stafdisciplines zoals 

P&O, Communicatie en Financiën hebben een duidelijke positie gekregen in de organisatie en zijn in 

2018 naar behoren bemand. Hierdoor is het mogelijk de bedrijfsvoering te verbeteren. 

 

6.2.1 Bestuur 

In 2018 is het Algemeen Bestuur negen keer samengekomen. De vergadering van 3 mei 2018 was de 

laatste van vertrekkend bestuursvoorzitter Cees Liefting en 7 juni 2018 was de eerste onder leiding 

van de nieuwe voorzitter Paula Stoker. Het Nederlandse deel van het Algemeen Bestuur heeft een 

deels andere samenstelling gekregen als resultante van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

2018. Het bestuur van aan-z is samengesteld uit politieke mandatarissen van de participerende 

gemeenten. Het Algemeen Bestuur bestond vanaf juni 2018 uit de volgende personen: 

 Voorzitter: Paula Stoker (tevens voorzitter Dagelijks Bestuur) 

 Vice-voorzitter: Dominique Buysse (tevens lid Dagelijks Bestuur) 

 Bestuursleden: 

o Ronald Lippens 

o Marijke Hemelsoet 

o Jan Paul Casteleijn 

o Urbain Meers 

o Tom Lacres 

o Marnix Seels 

 

6.2.2 Personeel en organisatie 

Per 31 maart 2017 verviel de cao ‘Welzijn en maatschappelijke dienstverlening’. Op 1 april 2017 startte 

de nieuwe cao ‘Sociaal Werk’. Deze cao loopt tot en met 30 juni 2019 en bouwt verder aan de optimale 

individuele inzetbaarheid en ruime keuzevrijheid van werknemers. Belangrijke afspraken zijn de 

mogelijkheid om een generatieregeling aan te bieden aan oudere werknemers en een traineeship voor 

jongeren, zodat deze instromers kunnen ontdekken waar hun talenten en competenties het beste tot 

hun recht komen. Hiermee houden we de branche aantrekkelijk, voor jong en oud. Met nieuwe 

elementen als registratie, beroepscode, competentieprofiel en bepalingen rondom werkdruk biedt de 

cao handvatten om organisaties en sociaal werkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze 

ontwikkelingen. 

 

In totaal 2018 telde aan-z 92 medewerkers en 69,37 fte. 

Onderdeel Aantal fte 

Directie 

Manager Dienstverlening 

Finance & control 

Secretariaat 

Team Axel 

1.06 

1 

3.5 

5.28 

9.56 
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Team Terneuzen Noord 

Team Terneuzen Zuid 

Team Sas van Gent 

Team Jeugd en Gezin 

zo-net 

10.87 

7.05 

9.25 

11.33 

3.89 

 

In de vier gebiedsteams werken de sociaal werkers. De verschillende specialismen (welzijnswerk, 

maatschappelijk werk, individuele cliëntondersteuning en Wmo) zijn vertegenwoordigd. In team 

België (bestaande uit vertegenwoordigers uit de gebiedsteams) werken sociaal werkers met een 

sociaal agogisch en opbouwwerkachtergrond en sociaal- cultureel werkers. 

 

Het team Jeugd en Gezin bestaat uit sociaal werkers en consulenten. De sociaal werkers pakken alle 

inhoudelijke vragen op die per telefoon en e-mail binnenkomen. Tevens bieden zij 

opvoedondersteuning. De consulenten voeren vraagverhelderingsgesprekken.  

 

In 2018 is er een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Voor ieder gebiedsteam is een 

coördinator aangesteld. Interne medewerkers die de ambitie en de nodige competenties bleken te 

hebben, zijn na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorgestroomd naar de functie van 

coördinator. De coördinatoren worden ondersteund in hun ontwikkeling in de nieuwe functie door 

opleidingen en coaching.  

 

Het belang van het in de eigen organisatie borgen van de expertises P&O en Communicatie, heeft 

ertoe geleid dat ze een plaats in de begroting gekregen. Hierdoor kunnen de disciplines in 2019 

worden ingevuld en vormkrijgen. 

 

De organisatiestructuur zag er per 1 september 2018 als volgt uit:  
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Ziekteverzuim 

Verzuimpercentage in 2018 is 7,36% (2017: 4,13% 2016: 6,88% ; 2015: 5,62%). Het hoge percentage 

ziekteverzuim is vermoedelijk toe te schrijven aan de hectische fase waarin aan-z vanaf eind 2017 

heeft verkeerd. In de eerste helft van 2018 was het ziekteverzuim erg hoog. In de tweede helft van 

2018 is het aantal langdurig en kortdurend ziekteverzuim afgenomen. Preventie van verzuim en 

belastbaarheid van oudere medewerkers houdt onze aandacht. Tevens is er aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid  Duurzame inzetbaarheid bevat een aantal belangrijke elementen, met 

verantwoordelijkheden en uitdagingen voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Duurzame 

inzetbaarheid impliceert zowel goed werknemer- als goed werkgeverschap. Goed werknemerschap 

benadrukt de verantwoordelijkheid van de werknemer om de competenties op peil te houden zodat 

ook op langere termijn de toegevoegde waarde voor de organisatie blijft bestaan. Hiervoor zijn een 

positieve attitude en motivatie ten aanzien van leren, ontwikkelen en werk van belang. aan-z dient 

voorwaarden te creëren voor de werknemer om deze competenties te ontwikkelen. Hierbij is ook een 

goede fysieke en sociale werkomgeving van belang. Goed werkgeverschap draagt op deze wijze bij 

aan een aantrekkelijk klimaat voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers, hetgeen ook in 

het belang is van de organisatie.    

 

 Speerpunten voor P&O voor 2019 zijn: 

1. Vitaliteit, employability en duurzaamheid: 

• Verzuimbeleid en –protocol 

 

2. Opleidingen: 

• Visie op opleiden 

• Opleidingsplan 

• Managementdevelopment: leiderschaps- en organisatieontwikkeling  

• Talentmanagement 

 

3. Cultuur & Leiderschap:  

• Jaargesprekken reset 

• Cultuur 

• Beloningsbeleid  

• Loopbaanpaden  

• Medewerkers tevredenheidsonderzoek (voorbereiden en uitvoeren in 2019) 

 

6.2.3 Marketing en communicatie 

In 2018 werd marketing en communicatie georganiseerd door de directie en medewerkers van de 

administratie en de primaire dienstverlening. Zij vormden de communicatiewerkgroep. De leden van 

de werkgroep voerden naast hun reguliere werkzaamheden diverse communicatietaken uit. Het 

bureau ‘Handelsreizigers in ideeën’ ondersteunden hen op strategisch en tactisch niveau. ‘Oma’s 

huisje’ verzorgde de grafische vormgeving.  

 

Communicatie werd ingezet om aan-z goed te presenteren. De werkgroep gaf invulling aan de interne 

en externe communicatie met communicatiemiddelen zoals het intranet, de website, Facebook, flyers, 

advertenties en bijeenkomsten. De investeringskosten bestonden uit kosten voor vormgeving, 

drukwerk en aanvullend advies. 
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Medio 2018 werd de samenwerking met ‘Handelsreizigers in ideeën’ beëindigd. De samenwerking 

met ‘Oma’s huisje’ stopte eind 2018, omdat zij als organisatie besloten te sluiten. Gedurende het jaar 

nam het aantal leden van de communicatiewerkgroep af. Gezien de beperkte omvang van de 

communicatiewerkgroep, organisatorische veranderingen en de vraag naar professionalisering is eind 

2018 besloten een communicatieadviseur te werven voor de strategische/tactische invulling van de 

marketing en communicatie. Tevens is gezocht naar een communicatiebureau voor de uitvoering van 

een nulmeting communicatie, zodat begin 2019 samen met de communicatieadviseur een 

communicatieaanpak voor de toekomst kan worden vastgesteld.  

 

6.2.4 Huisvesting 

De medewerkers zijn gehuisvest op 3 verschillende locaties: 

 Stadhuis Axel | Markt 1, Axel 

 Gezondheidscentrum | De Ruyterstraat 1-11,  Axel 

 Jacob Catsstraat 7, Terneuzen 

 

Het is niet onze keuze om vanuit drie locaties actief te zijn. Dit komt niet ten goede aan de wens voor 

onze klanten zo efficiënt, effectief en uniform mogelijk te werken. Beoogd wordt deze situatie te 

veranderen. De ambitie is uiteindelijk vanuit één locatie te werken, maar het is denkbaar als tijdelijke 

situatie vanuit twee locaties actief te zijn. Dit laat overigens onverlet dat wij als aan-z mogelijkheden 

hebben om zichtbaar te zijn in de diverse wijken/gebieden. 

 

6.2.5 Facilitaire voorzieningen 

Het facilitair beheer van aan-z is verdeeld belegd. Als onderdeel van het gebouwenbeheer ligt voor de 

locaties Markt te Axel en Jacob Catsstraat te Terneuzen de verantwoordelijkheid van de uitvoer bij de 

gemeente Terneuzen. Een groot deel van de inventaris is ook nog steeds eigendom van de gemeente 

Terneuzen. Voor de locatie Gezondheidscentrum te Axel loopt dit via het Servicecontract. Aan 

uitbestedingspartner Supcom geeft aan-z opdracht voor de uitvoering van het werkplekbeheer binnen 

de kantoorlocaties van aan-z. 

 

Het overig facilitair beheer ligt voor de locaties in Axel bij het Secretariaat en in Terneuzen bij een 

teamcoördinator. Deze personen sturen ook de drie huishoudelijk medewerkers aan, waarvan één in 

dienst is van aan-z en twee medewerkers worden ingehuurd via Dethon. 

 

In 2018 is het postproces gewijzigd. Als onderdeel van het project Transitie Bedrijfsvoering heeft 

herinrichting plaatsgevonden van de poststromen. De bode van de gemeente Terneuzen verzorgde de 

breng- en haalservice vanuit de algemene postbus richting de verschillende kantoorlocaties van aan-z. 

Dit is gewijzigd. Externe post komt nu binnen op een eigen postbus van aan-z te Axel. Een 

medewerker van het Secretariaat brengt de inkomende post rond op de verschillende kantoorlocaties 

en brengt de uitgaande post naar het postagentschap. 
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6.2.6 IT 

Het IT-beheer lag in 2018 nog onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Terneuzen. Voor aan-z 

werd dit voor een groot gedeelte uitbesteed aan partner Supcom. Deze dienstverlening bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 Systeembeheer 

 Levering en plaatsing hardware 

 Trouble shooting 

 Advies en consultancy 

 

aan-z maakt voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet gebruik van de applicatie SUITE. Deze 

applicatie is eigendom en onder beheer van de gemeente Terneuzen. Dit geldt ook voor Timetell. De 

Timetell-applicatie werd in 2018 nog gebruikt voor de integrale HR administratie voor 

urenregistraties, verloven en declaraties van medewerkers. In 2019 gaan HR-processen, in het kader 

van de Transitie Bedrijfsvoering, grotendeels over naar applicaties van de nieuwe 

salarisadministrateur ADP. De Timetell-applicatie van de gemeente Terneuzen wordt in 2019 alleen 

nog gebruikt voor urenregistraties en wordt in de loop van het jaar uit gefaseerd. Er is een digitale 

‘tunnelverbinding’ om de applicaties van de gemeente Terneuzen op het netwerk van aan-z 

beschikbaar te stellen.  

 

In 2019 vindt de overdracht plaats van het ICT-beheer van de mobiele telefonie. In 2018 zijn wel alvast 

70 mobiele telefoons overgenomen van de gemeente Terneuzen door aan-z. In 2019 wordt verdere 

professionalisering van de ICT-functie binnen aan-z gerealiseerd. Dit werkgebied valt onder de 

verantwoordelijkheid van de manager Bedrijfsvoering. Deze functie wordt in 2019 in beginsel op ad 

interim basis ingehuurd, tot het moment dat deze vacature is ingevuld door middel van een vaste 

aanstelling. 

 

6.2.7 AVG 

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 

aan-z is ter implementatie van deze privacywetgeving het project AVG gestart. In 2018 is er door een 

externe partij een organisatiescan gemaakt waarbij de huidige AVG compliance en de te nemen 

stappen zijn geïnventariseerd. Vervolgens is een stappenplan opgeleverd om aan-z compliant te 

maken. Deze stappen zijn opgepakt in drie categorieën: prioriteit hoog, medium en laag. De acties met 

de hoogste prioriteit zijn direct uitgevoerd, gevolgd door de acties met een lagere prioriteit. Vijf 

categorieën kwamen uitvoerig aan bod: inventarisatie, awareness, documentatie, procedures en 

controle en toezicht. Privacy staat hoog op de agenda.  Het naleven van de AVG en de privacyregels is 

een doorlopend proces. In 2018 is een gestructureerd kader opgezet om ook op de lange termijn aan 

de wetgeving te voldoen en de privacy van alle betrokkenen te waarborgen. Dit traject krijgt ook in 

2019 de nodige aandacht.  

  



 

32 

 

6.2.8 Salariskostenverdeling 

Zie hieronder de salariskostenverdeling naar product op basis van de capaciteitsplanning 2018: 

 
   

Product Productnr. 
Begroot 

2018 

Realisatie 

2018 

        

Preventie-activiteiten 667001 76.707 67.516 

Welzijnsactiviteiten 667002 287.632 421.211 

Cursussen 667003 19.947 19.947 

Coördinatie vrijwilligerswerk 667021 163.578 111.395 

VVE – ITM 648001 123.432 131.698 

Combinatiefuncties Brede School Coördinatie 648002 24.514 27.666 

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl 667030 16.694 20.972 

Combinatiefuncties Weerbaarheid 667031 162.600 132.111 

Overige kleinschalige projecten 667035 45.775 13.104 

        

Huishoudelijke Hulp (zo-net B.V.) 666201 135.843 176.171 

Maaltijdverstrekkingen 667010 141.429 103.793 

Mantelzorg 667011   11.937 

Welkomboerderijen 667012 12.417 15.524 

Algemeen Maatschappelijk Werk 667050 605.917 628.650 

Eerstelijnsloket Wmo 667101 545.298 497.001 

Jeugdmaatschappelijk Werk 667051 394.599 393.348 

Schoolmaatschappelijk Werk 667052 88.655 67.592 

Eerstelijnsloket Jeugd / Jeugd & Gezin 667120 229.458 262.232 

        

Organisatiekosten Uitvoeringsorganisatie aan-z 600101 405.720 415.045 

Transitie bedrijfsvoering aan-z 600104 108.480 108.480 

    

    
Waarvan Belgische gemeenten: totaal  271.097 236.159 

Assenede  112.761 126.487 

Wachtebeke  104.403 65.936 

Kaprijke  26.043 22.884 

St. Laureins  27.890 20.853 
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6.2.9 Organisatiekosten 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie 

Exploitatie 
2017 

werkelijk 

2018 

begroot 

primitief 

2018 
2018  

werkelijk 
Verschil V/N begroot 

na wijz. 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z     

Lasten 1.193.138 987.338 1.052.128 1.497.205 -445.077 N 

Baten 2.758.044 2.754.552 2.817.552 2.756.616 -60.936 N 

Saldo 1.564.906 1.767.214 1.765.424 1.259.411 -506.013 N 

Huisvestingskosten Uitvoeringsorganisatie aan-z     

Lasten 154.985 120.772 115.772 108.452 7.320 V 

Baten 25996 0 0 0 0 N 

Saldo -128.989 -120.772 -115.772 -108.452 7.320 V 

Organisatiekosten- en huisvestingskosten jeugd en gezin   

Lasten 89.214 140.798 125.798 52.772 73.026 V 

Baten 603.548 751.614 751.614 751.614 0 N 

Saldo 514.334 610.816 625.816 698.842 73.026 V 

Transitie bedrijfsvoering aan-z         

Lasten 0 0 550.694 596.853 -46.159 N 

Baten 0 0 550.694 750.694 200.000 V 

Saldo 0 0 0 153.841 153.841 V 

              

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering         

Lasten 1.437.337 1.248.908 1.844.392 2.255.282 -410.890 N 

Baten 3.387.588 3.506.166 4.119.860 4.258.924 139.064 V 

Saldo 1.950.251 2.257.258 2.275.468 2.003.642 -271.826 N 

 

6.2.10 Procesmanagement 

Op het gebied van procesmanagement is in 2018 een professionaliseringsslag gemaakt. Het inzicht en 

de vastlegging van de werkzaamheden van aan-z is gefragmenteerd en niet uniform. In het kader van 

het project Transitie Bedrijfsvoering is een processpecialist ingehuurd. Deze processpecialist is 

begonnen met het beschrijven en vastleggen van de huidige bedrijfsvoering processen, oftewel de 

‘IST-situatie’. Veel van deze werkzaamheden waren nog uitbesteed aan de gemeente Terneuzen. De 

processtructuur en beschrijving van deze werkzaamheden in combinatie met de knelpunten vormden 

een leidraad voor de inrichting van deze taken bij aan-z en de overdracht vanuit de gemeente 

Terneuzen. Voor de vastlegging werd gebruikgemaakt van een tooling voor proces- en 

verbetermanagement genaamd ‘Drawbridge54 (SaaS’). 

 

Deze aanpak is waardevol geweest voor aan-z om inzicht te verkrijgen en beheersing te realiseren op 

de bedrijfsvoeringprocessen. Met die reden is besloten om in 2019 ook de processen van de primaire 

dienstverlening op vergelijkbare wijze aan te pakken. Naast de projectmatige aanpak wordt het 

procesmanagement ook geïntegreerd in het taak- en verantwoordelijkheidsgebied van de manager 

Bedrijfsvoering en de Kwaliteitsadviseur. 
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6.2.11 Project Transitie Bedrijfsvoering 

Op basis van het besluit in 2017 om de verantwoordelijkheid en uitvoering van de bedrijfsvoerings-

taken van aan-z over te dragen vanuit de gemeente Terneuzen aan aan-z is in 2018 een project gestart 

voor de realisatie van de transitie. Er is een transitiemanager aangesteld die begonnen is met het 

opstellen van een projectplan. De belangrijkste mijlpalen waren de afstemming met de verschillende 

stakeholders en het bepalen van de projectfasering en het benodigd budget. Het adviesrapport 

‘Toekomstige bedrijfsvoering aan-z’ uit 2017 van Andersson Elffers Felix diende als brondocument. 

 

In juni 2018 startte de uitvoeringsfase van het project. Voor de projectorganisatie werd afgesproken 

dat de transitiemanager rapporteerde aan de stuurgroep. Deze geformeerde stuurgroep bestond uit de 

Wethouders Paula Stoker (voorzitter stuurgroep), Jurgen Vervaet, Schepen Dominique Buysse en a.i. 

directeur aan-z André van der Windt. Er vond tevens regelmatig afstemming plaats met Directeur 

Middelen Gemeente Terneuzen Jordan Daene. 

 

Vanuit planningsoogpunt is besloten om het project op te splitsen in een tweetal fasen en sporen.  

De belangrijkste onderdelen betroffen de financiële administratie en beheer, de salarisadministratie, 

P&O, ICT-beheer en facilitaire zaken. De doelstellingen in de uitvoeringsfase van het project waren: 

 

Fase 1 (juli 2018 – jan 2019) 

 Overdracht bedrijfsvoeringstaken Gemeente Terneuzen aan aan-z 

 Zelfstandig organiseren en uitvoeren bedrijfsvoeringstaken 

o Spoor 1: Per januari 2019 taken overdragen en operationaliseren 

o Spoor 2: Opleveren van tussenresultaten gericht op overdracht in 2019 

 

Fase 2 (feb 2019 – dec 2019) 

 Overdracht restant bedrijfsvoeringstaken Gemeente Terneuzen aan aan-z 

 Zelfstandig organiseren en uitvoeren bedrijfsvoeringstaken 

o Spoor 2: In 2019 en uiterlijk per 31/12/2019 taken overdragen en operationaliseren 

o Verdere professionalisering bedrijfsvoering aan-z 

 

Onder aansturing van een projectmanager is fase 1 van het project binnen planning en budget naar 

tevredenheid van stuurgroep en de gemeente Terneuzen succesvol uitgevoerd. 
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6.3 Paragraaf verbonden partijen 

De Besloten Vennootschap zo-net voert de ‘labels’ zo-net en zo-lekker. Onder zo-net wordt de dienst 

‘hulp bij huishouden’ aan cliënten aangeboden en onder zo-lekker vinden de keukenactiviteiten plaats 

voor de gemeente Terneuzen. zo-lekker is opgezet ten behoeve van de door aan-z geïndiceerde 

maaltijden (Wmo) voor de regio Terneuzen. 

 

zo-net B.V. 
Onderdeel Toelichting 

Vestigingsplaats Terneuzen 

Programma Maatschappelijke ondersteuning 

Doel en openbaar belang - Het bieden van huishoudelijke hulp in de ruimste zin, het oprichten en verwerven van, het 

deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van 

andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; 

- het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over 

registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;  

- het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

Doelen (SMART) Het bieden van huishoudelijke hulp 

Eigen Vermogen Het gestort aandelenkapitaal bestaat uit 1 aandeel van € 1,00 nominaal 

Vreemd Vermogen n.v.t.  

Partners Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn (enig aandeelhouder) 

Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging gemeente: 

Paula Stoker 

Eigen vermogen 01-01-2018 €  1,00 

31-12-2018:  € 1,00   

Vreemd vermogen - 

Veranderingen in 2018 Vanuit de BV zo-net worden twee activiteiten verricht: ‘hulp bij huishouden’ en (onder het label zo-

lekker) de productie van warme maaltijden. Voor beide activiteiten worden de resultaten apart 

bijgehouden. Echter, de jaarrekening van zo-net betreft een consolidatie van cijfers van beide 

activiteiten.  

 

In 2018 is gebleken dat de consumptie van de dienst hulp bij huishouden aanzienlijk is gestegen. 

Ondanks dat voor huishoudelijke hulp een eigen bijdrage (8 of 2 euro per uur, afhankelijk van 

inkomensgegevens) wordt gevraagd aan de afnemers, is deze dienst verlieslatend. Met de toename 

van consumptie waren in 2018 aanvullende middelen (bovenop de begroting) nodig voor de 

financiering van deze dienst. Ook in 2019 is dit het geval en in 2020 zullen de tekorten alleen maar 

toenemen.  Dit als gevolg van de introductie van het abonnementstarief per 1-1-2020, waardoor 

afnemers een maximale eigen bijdrage gaan betalen van 17,50 euro per maand, los van de feitelijke 

afname van uren. Om de financiële tekorten te beperken zal in 2019 een nieuwe koers worden 

bepaald voor de dienst ‘hulp bij huishouden’ en aan de politiek worden voorgelegd. Dit kan gevolgen 

hebben voor de organisatie zo-net. Ook de toekomst van zo-lekker zal in 2019 nader worden 

beschouwd. 

 

Financieel resultaat 2018 Nihil  

 

Financieel belang aan-z is de enige aandeelhouder 

Risico’s Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak zou uitvoeren  
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6.3.1 zo-net: hulp bij huishouden 

Ook in 2018 heeft aan-z in opdracht van de gemeente Terneuzen de algemene voorziening voor 

huishoudelijke hulp uitgevoerd. De voorziening werd eerder in het leven geroepen om ervoor te 

zorgen dat oudere en vaak hulpbehoevende mensen langer zelfstandig hun eigen leven kunnen 

blijven leven. zo-net had in 2017 in totaal 767 gefactureerde cliënten. Dit aantal was in 2018 een totaal 

van 933, een stijging van 22%. Veel mensen weten de weg naar zo-net te vinden en ervaren ook dat, 

dankzij de ondersteuning van zo-net, ze langer hun eigen leven kunnen blijven leven. We weten 

inmiddels onder meer uit gesprekken met onze cliënten dat deze hulp voor hen van groot belang is en 

erg gewaardeerd wordt. 

 

Het succes van zo-net heeft ook een keerzijde. De kosten van huishoudelijke hulp zijn in 2018 

gestegen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 alsmede de gebruikelijke nacalculatie bleek dat er 

in 2018 een tekort is van € 265.532,-- ten opzichte van de aan aan-z verstrekte subsidie ten behoeve van 

zo-net. aan-z ontvangt van de gemeente Terneuzen subsidie voor de activiteiten van zo-net, maar stelt 

het bedrag aan zo-net beschikbaar dat daadwerkelijk nodig is. In 2018 waren de door aan-z aan zo-net 

te verstrekken gelden aanzienlijk hoger dan de door aan-z van de gemeente Terneuzen ontvangen 

subsidie. Zoals aangegeven is dit een verschil van € 265.532,-. Dit betreft een subsidie waarvoor 

afrekening met de gemeente Terneuzen plaatsvindt. Dit is dan ook als uitgangspunt genomen in deze 

jaarrekening (opgenomen als vordering).  

 

6.3.2 zo-lekker: keukenactiviteiten 

De medewerkers van de keuken verzorgen alle warme maaltijden voor Tafeltje-dek-je. Daarnaast 

biedt zo-lekker een horeca trainingscentrum (HTC) voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Binnen een periode van drie maanden leren zij basisvaardigheden voor de horeca. 

 

Ontwikkelingen 

In 2018 nam de rol van het HTC toe, vanwege de toename van het aantal cursisten. De focus lag op: 

- Mensen met een migratieachtergrond  

o Begeleiden en bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, taalvaardigheid en 

het nakomen van afspraken; 

o Aanleren van horecavaardigheden. 

- Uitkeringsgerechtigden met uitzichtloze situatie 

o Het creëren van arbeidsritme; 

o Samenwerken; 

o Aanleren horecavaardigheden.  

 

Het aantal cursisten groeit en de doelgroep wordt breder. Wegens aanmeldingen van organisaties en 

scholen zoals RBL, De Wingerd, Argo en Prokino (kamers met doorgroei) is er steeds vaker sprake 

van cursisten met kenmerken binnen het autistisch spectrum en/of kwetsbare jongeren. De successen 

die binnen het HTC worden behaald zijn volgende betreffende organisaties voornamelijk te danken 

aan de ‘familiaire sfeer’ waarbinnen de cursisten zich prettig voelen. Feedback van de organisaties 

leert zo-lekker dat de cursist zich vooral nuttig en betrokken voelt bij het proces en begrijpt voor 

welke maatschappelijke doelstelling zij worden ingezet. Het creëren van bewustwording t.b.v. 

intrinsieke motivatie loopt als rode draad door alle evaluatie-uitkomsten. In 2018 zijn tien cursisten/ 

uitkeringsgerechtigden doorgestroomd naar een reguliere baan. 
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6.4 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf komen aan de orde (het beleid betreffende) de weerstandscapaciteit en de risico’s. 

 

6.4.1 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin wij in staat zijn financiële tegenvallers op te 

vangen. Een sluitende begroting (structureel evenwicht tussen lasten en baten) garandeert niet dat 

forse onvoorziene tegenvallers opgevangen kunnen worden. Een financiële buffer is daarom 

wenselijk. Deze buffer bestaat uit een bepaalde vrije ruimte in de begroting en een voldoende sterke 

vermogenspositie. Wij bepalen zelf de omvang van de vrije ruimte en het vrij aanwendbare vermogen. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor 

geen voorzieningen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 

financiële positie. Hiervoor is tot op heden geen beleid gedefinieerd voor aan-z. Dit moet een 

samenspel zijn tussen aan-z en haar opdrachtgevers, met name de gemeente Terneuzen.   

 

Weerstandscapaciteit 

Onder weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover wij beschikken om 

niet begrote kosten te dekken. Door de resultaten in 2018 en voorliggende jaren is de 

weerstandscapaciteit in 2018 enorm verminderd. Ultimo 2016 was het eigen vermogen van aan-z nog 

1.088.410 euro. Eind 2017 was dit 918.270 euro en in 2018 is dit verminderd tot een bedrag van 95.873 

euro. Hierdoor heeft aan-z inmiddels onvoldoende reserves om tegenvallende resultaten in enig jaar 

zelf op te kunnen vangen. De situatie die is ontstaan, kan vanuit twee invalshoeken benaderd worden. 

De ene is dat het wenselijk is reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) op te bouwen en 

aan te houden bij aan-z om zelfstandig - bij financiële tegenvallers - middelen in te zetten. De andere 

invalshoek is dat het in het geheel niet nodig is voor een organisatie als aan-z eigen reserves aan te 

houden, omdat bij tegenvallers de gemeente Terneuzen zal bijspringen (garant staat). Het is van 

belang hierin een keuze te maken. aan-z en de gemeente Terneuzen zullen hierin gezamenlijk hun 

standpunt bepalen. 

 

6.4.2 Risico´s 

Een risico is een mogelijkheid dat in een gegeven periode en situatie positieve verwachtingen niet 

worden waargemaakt. Niet alle risico’s zijn belangrijk voor het weerstandsvermogen. Het betreft 

vooral de risico’s die niet zijn ondervangen of afgedekt. In de begroting 2018 is een aantal risico’s 

(onzekerheden en kansen) vermeld, die niet nader gekwantificeerd zijn. Hieronder volstaan wij de 

belangrijkste te bespreken. 

 

Financiële risico’s 

 Zoals hiervoor al aangegeven heeft aan-z nauwelijks eigen vermogen meer, waardoor het niet 

in staat is zelf in enig jaar financiële tegenvallers op te vangen; 

 In de begrotingswijziging 2018 hebben wij 3 ton euro extra subsidie gevraagd en gekregen 

voor de dienst ‘hulp bij huishouden’. Dit is door toegenomen consumptie van deze dienst 

onvoldoende gebleken. Ook in 2019 wordt een forse toename verwacht en zal de subsidie 

voor ‘hulp bij huishouden’ tekort schieten; 

 Onder meer doordat aan-z voor de dienst ‘hulp bij huishouden’ de benodigde financiële 

middelen aan zo-net voorschiet (en vanwege het achterblijven de voldoende gelden vanuit de 

opdrachtgever) loopt aan-z het risico niet te kunnen voldoen aan haar verplichtingen. Anders 
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geformuleerd: de uitgaven matchen tussentijds onvoldoende met de inkomsten, waardoor 

aan-z onvoldoende liquiditeiten heeft. Het (vooralsnog) ontbreken van de mogelijkheid om bij 

banken rood te staan, is mede debet aan dit probleem; 

 Indien de opdrachtgevers (vooral Gemeente Terneuzen) haar bijdragen aan aan-z (subsidies) 

in enig jaar vaststelt door de subsidie van het voorgaande jaar alleen volgens een bepaalde 

norm te indexeren, kan/zal aan-z in de problemen komen, zeker nu de reservepositie zo goed 

als nihil is. aan-z voorziet in 2019 en 2020 geconfronteerd te worden met extra kosten, 

bijvoorbeeld als gevolg van de nieuwe cao die naar verwachting van per 1 juli 2019 van kracht 

zal worden. Als de loonkosten (bijvoorbeeld) in twee jaar met 7% stijgen en de indexering van 

subsidies bedraagt (stel) 2%, dan is aan-z niet in staat dit op te vangen; 

 Als subsidies voor bepaalde onderdelen van de dienstverlening zouden wegvallen, is aan-z 

niet/onvoldoende in staat hierop direct te anticiperen. De meeste medewerkers zijn in vaste 

dienst, waardoor direct afschaling niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

Organisatorische risico’s 

 In 2018 is de bedrijfsvoering voor een belangrijk deel overgenomen van de gemeente 

Terneuzen. Ook in 2019 vinden hier nog activiteiten voor plaats. Het is van belang dat aan-z 

en de gemeente Terneuzen hierin blijven samenwerken en hiervoor voldoende capaciteit 

beschikbaar wordt gesteld door de Gemeente Terneuzen; 

 aan-z is een organisatie in ontwikkeling en onderhavig aan veel veranderingen. Enerzijds 

door de financiële noodzaak, anderzijds door de wens onze dienstverlening te verbeteren, is 

het tempo van de veranderingen hoog. Het risico bestaat dat er onvoldoende wordt 

meegewerkt of kan worden meegewerkt aan de veranderingen, bijvoorbeeld door de 

medewerkers van aan-z, maar ook door medewerkers en het management van de gemeente 

Terneuzen. 

 

Risicobeheersing 

Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing. Aan de hand van een 

Risk Control Matrix zullen risico’s nader worden geïnventariseerd, gewaardeerd (toekennen 

prioriteit) en mitigerende maatregelen zullen worden beschreven en organisatorisch belegd.  
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7. Vooruitblik 2019 

 

 

In 2018 heeft aan-z door de diverse omstandigheden teveel het vizier op interne zaken gehad. Het 

eerste half jaar verdiende geen schoonheidsprijs. Onder meer met het veelvuldig in de pers komen 

van interne conflict situaties tussen het voormalige Algemeen Bestuur, de vorige directeur en de 

Ondernemingsraad. Dit is in 2018 door genoemde partijen opgelost en het vizier is op de toekomst 

gericht. aan-z werkt hard aan haar verdere ordering. In 2019 ronden we de transitie bedrijfsvoering af 

en werken we aan de processen primaire dienstverlening.  

 

Transitie bedrijfsvoering 

De transitie van de bedrijfsvoeringstaken, ook wel PIJOFACH-taken genoemd, is in 2018 voor een 

belangrijk deel gerealiseerd. Per 1 januari 2019 worden diverse bedrijfsvoeringstaken door aan-z of 

onder regie van aan-z uitgevoerd, zoals de salarisadministratie, P&O-activiteiten en de financiële 

administratie. De bedrijfsvoeringstaken die niet begin 2019 zijn overdragen aan aan-z, worden in de 

loop van 2019 bij aan-z belegd.  

 

Primaire dienstverlening  

aan-z is de afgelopen jaren zowel in omvang als in diensten flink gegroeid. Zoals aangegeven, is er 

sinds 2018 veel aandacht voor de verdere professionalisering van de dienstverlening. Dit vergt van 

aan-z dat zij haar afspraken (bijvoorbeeld met haar opdrachtgevers) nakomt, dat zij transparant is in 

haar werkwijze en hierover periodiek rapporteert. Processen worden vastgelegd en verbeterd en er is 

ruimte voor ontwikkeling van de organisatie en haar personeel.  

 

Processen primaire dienstverlening 

De afgelopen jaren was er minder tijd en aandacht voor de werkprocessen. Daarom starten we in 2019 

met het project ‘Processen primaire dienstverlening’, waarbij we ons richten op procesverbeteringen 

om de service naar onze klanten te verbeteren.  

 

Vrijwilligersbeleid 

Er is een groeiende vraag naar de inzet van vrijwilligers. Dit vormt  voor ons de aanleiding om 

vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en na te denken over hoe we het vrijwilligerswerk beter, efficiënter 

en effectiever kunnen organiseren en ondersteunen. Het vrijwilligersbeleid wordt in 2019 

vormgegeven. 

 

Zichtbaarder  

aan-z zal zichtbaarder worden. Enerzijds naar haar klanten ten aanzien van het aanbod van de 

primaire dienstverlening. Anderzijds richting andere aanbieders in de zorg en het sociale domein. 

aan-z wil zich positioneren als een zichtbare, toegankelijke en toonaangevende uitvoerder in het 

sociale domein. 
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Randvoorwaarden 

Randvoorwaardelijk bij dit alles zijn goede werkomstandigheden. aan-z streeft voor haar personeel 

naar een goede werksfeer. Het is heel mooi als werken bij aan-z als leuk wordt ervaren, niet alleen 

voor een individuele medewerker maar ook voor zijn of haar collega’s.  

 

Huisvesting 

In afwachting van een mogelijk centrale huisvesting, wordt er in 2019 al gekeken naar een 

optimalisatie van de huidige huisvesting.  
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1. Balans per 31 december 2018 met toelichting 

 

 

Balans per 31 december 2018         

ACTIVA   31-12-2018   31-12-2017 

          

     

Vaste activa         

Materiële vaste activa   139.976   47.131 

Overige investeringen met economisch nut 139.976   47.131   

          

Financiele vaste activa   1   1 

Kapitaalverstrekking deelnemingen 1   1   

          

          

     

Totaal vaste activa   139.977   47.132 

          

     

Vlottende activa         

          

Uitzettingen < 1jaar   710.035   1.018.031 

 -vorderingen op openbare lichamen 176.504   240.283   

 - uitzettingen in 's Rijks schatkist 360.000   561.500   

 - overige vorderingen 173.531   216.247   

          

Liquide middelen    230.302   340.219 

 - kassaldi 742   532   

 - banksaldi 229.560   339.686   

          

Overlopende activa   359.091   367.686 

 - overige nog te ontvangen bedragen en 

vooruitbetaalde bedragen 359.091   367.686   

 

    

          

Totaal vlottende activa   1.299.428   1.725.936 

     

          

Totaal generaal   1.439.405   1.773.068 
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Balans per 31 december 2018         

PASSIVA   31-12-2018   31-12-2017 

          

Vaste passiva         

Eigen vermogen   95.873   918.270 

Algemene reserve 96.005   200.105   

Bestemmingsreserves 562.585   632.285   

Gerealiseerde resultaat 2015 105.555   105.555   

Gerealiseerde resultaat 2016 150.465   150.465   

Gerealiseerde resultaat 2017 -170.140   -170.140   

Gerealiseerde resultaat 2018 -648.597       

          

Totaal vaste passiva   95.873   918.270 

          

Vlottende passiva         

Netto vlottende schulden < 1 jaar   573.554   476.787 

          

Overige schulden 573.554   476.787   

          

Overlopende passiva   769.978   378.011 

Nog te betalen bedragen 769.978   378.011   

          

          

          

          

          

Totaal vlottende passiva   1.343.532   854.798 

          

     

Totaal generaal   1.439.405   1.773.068 

 

Toelichting op de balans 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de verslagleggingsvoorschriften van het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. 

 

Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling 

Inleiding 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 

Gemeentewet, waarin door het algemeen bestuur op d.d. 26-5-2016 de uitgangspunten voor het 

financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie zijn vastgesteld.  
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening  

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt 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 en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

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

jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden 

en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.  

 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 

schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

 

Balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaat uitsluitend uit investeringen met een economisch nut. Activa worden 

gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de 

inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de 

gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend, inclusief de direct te relateren salariskosten. In de vervaardigingsprijs 

kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het 

tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de 

toelichting dat deze rente is geactiveerd. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen bij de 

toelichting op de balans.  

 

Financiële vaste activa 

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in 

de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde 

van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 

plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De 

actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 

inningskansen. 

 

Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 
     

Overige materiële vaste activa     31-12-2018 31-12-2017 

investeringen t.b.v. management     60.466            21.743  

investeringen maaltijdvoorzieningen     79.510            25.389  

  TOTAAL              139.976             47.131  

 

De investeringen 2018 betreffen de aanschaf van materieel ten behoeve van de kantoorbenodigdheden 

en materieel ten behoeve van maaltijdbezorging. 

 

 De afschrijvingstermijnen voor vaste activa zijn: 

 Investeringen t.b.v. maaltijdbezorging: 5 jaar 

 Pc’s/laptops/software/telefonie e.d.:  3 jaar 

 Kantoormateriaal, inventaris en meubilair:  5 jaar 

Overige investeringen worden afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. 

 

 

Financiële vaste activa       31-12-2018 31-12-2017 

 - kapitaalverstrekking/deelneming Zo-net B.V.   1 1 

  TOTAAL     1 1 

 

aan-z neemt voor 100% deel aan de besloten vennootschap zo-net.  
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Voor een nadere specificatie van de boekwaarde van de vaste activa per 31 december en verloop 

daarvan verwijzen wij u naar onderstaand overzicht Verloop vaste activa. 

 

Omschrijving activa Boek-

waarde  

31-12-

2017 

Investe-

ringen 

 Des-

investe-

ringen  

 Bijdra-

gen van 

derden  

 Afwaar-

deringen  

Af-

schrijving 

2018 

Boek- 

waarde       

31-12-

2018 

Materiële vaste activa 
      

  

Investeringen met economisch 

nut 

      
  

Overige materiële vaste activa 

aan-z tbv management 
21.742 51.583 0 0 0 12.860 60.465 

Totaal overige materiële 

vaste activa tbv management 
21.742 51.583 0  0  0  12.860  60.465  

Overige materiële vaste activa 

tbv maaltijdvoorziening 
25.389 72.494 0  0  0  18.372 79.510 

Totaal overige materiële 

vaste activa tbv 

maaltijdvoorziening 

25.389 72.494 0   18.372 79.510 

Totaal materiële vaste activa 47.131 124.077 0 0 0 31.232 139.976 

Financiële vaste activa 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal financiële vaste activa 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal vaste activa 47.132 124.077 0 0 0 31.232 139.977 

 

Vlottende activa      
Uitzettingen < 1 jaar       31-12-2018 31-12-2017 

Vorderingen op openbare lichamen              176.504           240.283  

Uitzettingen in 's Rijks schatkist              360.000           561.500  

Overige vorderingen                173.531           216.247  

  TOTAAL              710.035        1.018.031  

 

De vorderingen waarderen wij tegen nominale waarde. Onder de uitzettingen <1 jaar valt ook het 

zogenaamde schatkistbankieren. Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de overige vorderingen, 

zover als mogelijk, afgewikkeld. 

 

Schatkistbankieren 

Begin april 2016 is aan-z begonnen met schatkistbankieren op basis van de Regeling 

schatkistbankieren decentrale overheden. Decentrale overheden en gemeenschappelijke regelingen 

(onder Nederlands recht) zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te 

houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het 

begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 

0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het 

begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het 

begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000. 
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In onderstaande tabel wordt de berekening weergegeven op basis van alle bankrekeningen die aan-z 

beheert. 

 

 
 

Liquide middelen       31-12-2018 31-12-2017 

Kassen                       742                  532  

Banksaldi                229.560           339.686  

  TOTAAL              230.302           340.219  

 

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Overlopende activa       31-12-2018 31-12-2017 

Overige overlopende activa              359.091          367.686  

  TOTAAL              359.091           367.686  

 

De overlopende activa zijn tegen nominale waarde openomen. Onder overlopende activa vallen onder 

meer de nog te ontvangen bedragen. 

  

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

315                     295                298                240                

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag -                      -                -                10                  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 65                       45                  48                  -                

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 9.654                  

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
9.654                  

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de 

€ 500 miljoen te boven gaat
-                      

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

28.320                26.858           27.405           22.079           

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
315                     295                298                240                

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag
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PASSIVA 

Eigen vermogen      
Reserves       31-12-2018 31-12-2017 

Algemene reserve                  96.005           200.105  

Bestemmingsreserves                562.585           632.285  

Gerealiseerde resultaat 2015              105.555           105.555  

Gerealiseerde resultaat 2016              150.465           150.465  

Gerealiseerde resultaat 2017            170.140-        170.140- 

Gerealiseerde resultaat 2018            648.597-   

  TOTAAL               95.873           918.270  

 

Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die 

bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Aan reserves kunnen zij een bepaalde bestemming geven, de 

bestemmingsreserves. De algemene reserve heeft vooral een algemene bufferfunctie.  

 

De in het verleden gevormde bestemmingsreserves zijn: 

- Egalisatierekening subsidie maaltijden: bestemd voor aankoop, reparatie en vervanging van 

maaltijdcassettes en toebehoren; 

- Wmo Welzijn Nieuwe Stijl: bestemd voor verder ontwikkelen, bevorderen en uitbreiding van 

de dienstverlening; 

- Aanbod dagactiviteiten: bestemd voor eventuele vervanging/uitbreiding Welkomboerderijen, 

Welkomgezinnen en overige welzijnsactiviteiten; 

- Dienstenorganisatie: bestemd voor de ontwikkeling van de dienstenorganisatie 

 

Het gerealiseerde resultaat betreft het saldo van de rekening van baten en lasten.  

Over 2018 bedraagt het resultaat  €648.597  nadelig. In het rekeningresultaat zijn de volgende 

onttrekkingen aan de reserve opgenomen zoals in de begroting 2018 vastgesteld: 

 

Overzicht reserves, exclusief rekeningresultaten 2015 t/m 2018   

  

Stand per 

31 

december 

2017 

Stand per 

1 januari 

2018 

Toe-

voegingen 

Ont-

trekkingen 

Stand per 

31 

december 

2018 

Algemene reserves           

Algemene reserve 200.105 200.105   104.100 96.005 

            

Bestemmingsreserves           

Egalisatierekening subsidie 

maaltijden 
101.742 101.742   6.300 95.442 

WMO Welzijn Nieuwe Stijl 109.663 109.663     109.663 

Aanbod dagactiviteiten 266.439 266.439     266.439 

Dienstenorganisatie 154.441 154.441   63.400 91.041 

Totaal Bestemmingsreserves 632.285 632.285 0 69.700 562.585 

Totaal  832.390 832.390 0 173.800 658.590 
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De onttrekking aan de algemene reserve betreft: 

- €63.000 ter dekking extra personeelskosten directie 

- €41.100 ter dekking eenmalige salariskosten vervanging personeel door zwangerschap 

 

De onttrekking aan de Egalisatierekening subsidie maaltijden betreft: 

- ter dekking afschrijvingskosten maaltijdsets 

 

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Dienstenorganisatie betreft: 

- ter dekking eenmalige salariskosten vervanging personeel door ziekte 

 

Bij vaststelling van de jaarrekening doen wij een voorstel met betrekking tot het rekeningresultaat. 

Dit voorstel is separaat beschikbaar. 

 

Vlottende passiva 

Kortlopende schulden       31-12-2018 31-12-2017 

Bank- en girosaldi                           -                      -  

Overige schulden                573.554           476.787  

  TOTAAL              573.554           476.787  

 

De vlottende passiva waarderen wij tegen nominale waarde. 

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de kortlopende schulden grotendeels afgewikkeld. 

 

Overlopende passiva       31-12-2018 31-12-2017 

Nog te betalen bedragen                769.978          378.011  

Overige vooruit ontvangen bedragen                         -                     -    

  TOTAAL              769.978           378.011  

 

De overige nog te betalen bedragen betreffen onder meer bedragen die wij nog moeten betalen, maar 

waarvoor wij nog geen factuur ontvingen. Deze zijn, zover als mogelijk, afgewikkeld. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen worden belangrijke financiële verplichtingen 

vermeld waaraan de organisatie voor toekomstige jaren is verbonden. aan-z heeft diverse meerjarige 

contracten t.a.v. de bedrijfsvoering (w.o. ICT en verzekeringen).  

 

Onderdeel Leverancier Betreft 
Bedrag 

2018 

ICT  Supcom 
onderhoud/systeembeheer/aanschaf 

applicaties/consultancy 
€ 38.687 

Cliëntenadministratie Adsysco Regicare: cursusadministratie/facturatie/ cliënten € 56.152 

Verzekeringen Meeus ongevallen collectief/autocasco € 7.075 

Loonadministratie 

  

ADP lonen NL € 15.380 

Acerta  lonen BE € 4.960 
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2. Overzicht baten en lasten, inclusief analyse 

rekeningresultaat 

 

Overzicht lasten en baten per programma         

  Lasten  Baten 

Omschrijving 

programma 

Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 
Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 

Welzijn en preventie 1.231.991 1.280.491 1.246.576 398.123 448.123 527.781 

Maatschappelijke 

ondersteuning 
3.867.322 4.501.821 4.705.186 1.986.319 2.591.608 2.591.673 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
48.723 121.023 12.304   12.500 186.073 

Bedrijfsvoering 1.248.908 1.844.392 2.255.282 3.506.166 4.119.860 4.091.424 

Totaal 6.396.944 7.747.727 8.219.348 5.890.608 7.172.091 7.396.951 

              

Gerealiseerd totaal van lasten en baten   -506.336 -575.636 -822.397 

 

  
  

    
      

Mutaties reserves             

  toevoegingen onttrekkingen 

Omschrijving 

programma 

Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 
Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 

Welzijn en preventie             

Maatschappelijke 

ondersteuning 
            

Algemene 

dekkingsmiddelen 
        6.300 6.300 

Bedrijfsvoering       104.500 167.500 167.500 

Totaal       104.500 173.800 173.800 

              

Gerealiseerde resultaat     -401.836 -401.836 -648.597 
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In de hierna opgenomen analyse gaan wij in op de belangrijkste verschillen ten opzichte van de 

ramingen.  

 

 
 

Het positieve verschil van €113.573 ten opzichte van de begroting 2018 betreft de subsidie 

Maatjesproject niet opgenomen in de begroting, waarvoor de kosten grotendeels in 2019 zullen vallen. 

 

 

 

Programma welzijn en preventie

Exploitatie
2017 

werkelijk

2018       

begroot 

primitief

2018 

begroot na 

wijz.

2018 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 1.271.639 1.231.991 1.280.491 1.246.576 33.915 V

Baten 414.231 398.123 448.123 527.781 79.658 V

Totaal saldo van baten en 

lasten
-857.408 -833.868 -832.368 -718.795 113.573 V

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Resultaat -857.408 -833.868 -832.368 -718.795 113.573 V

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Exploitatie
2017 

werkelijk

2018       

begroot 

primitief

2018 

begroot na 

wijz.

2018 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 4.008.230 3.867.322 4.501.821 4.705.186 -203.365 N

Baten 2.672.026 1.986.319 2.591.608 2.597.973 6.365 V

Totaal saldo van baten en 

lasten
-1.336.204 -1.881.003 -1.910.213 -2.107.214 -197.001 N

Mutaties reserves 126.594 0 0 6.300 6.300 0

Resultaat -1.209.610 -1.881.003 -1.910.213 -2.100.914 -190.701 N

Paragraaf bedrijfsvoering

Exploitatie
2017 

werkelijk

2018       

begroot 

primitief

2018 

begroot na 

wijz.

2018 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 1.437.337 1.248.908 1.844.392 2.255.282 -410.890 N

Baten 3.387.588 3.506.166 4.119.860 4.258.924 139.064 V

Totaal saldo van baten en 

lasten
1.950.251 2.257.258 2.275.468 2.003.642 -271.826 N

Mutaties reserves 0 0 0 167.500 167.500 0

Resultaat 1.950.251 2.257.258 2.275.468 2.171.142 -104.326 N
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Overzicht baten en lasten per kostensoort    
    

  
Rekening 

2017 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 
Verschil 

Baten         

Budgetsubsidies 3.707.148 3.527.228 3.527.228 0 

Overige subsidies 1.564.557 1.805.889 1.873.766 67.877 

Projectsubsidies 5.000 550.694 750.694 200.000 

Overige baten 1.197.140 1.212.780 1.232.990 20.210 

Financiële transacties 0 12500 12.273 -227 

Onttrekking reserves 73.220 173.800 173.800 0 

Totaal Baten 6.547.065 7.282.891 7.570.751 287.860 

          

Lasten         

Personeelslasten 3.759.057 3.965.045 4.069.007 103.962 

Organisatielasten 407.128 533.569 755.813 267.767 

Huisvestingslasten 110.360 115.772 108.452 -7.320 

Kostprijs goederen en diensten 2.415.736 2.587.407 2.754.167 166.760 

Projectkosten 6.920 442.214 488.373 46.159 

Afschrijvingen 18.003 28.220 31.232 3.012 

Financiële transacties 0 12.500 12.304 -196 

Toevoeging reserves 0 0 0 0 

Totaal Lasten 6.717.204 7.684.727 8.219.348 534.621 

          

Saldo  -170.140 -401.836 -648.597 -246.761 

 

  

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie
2017 

werkelijk

2018       

begroot 

primitief

2018 

begroot na 

wijz.

2018 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 0 48.723 58.023 12.304 45.719 V

Baten 73.220 104.500 186.300 186.073 227 N

Totaal saldo van baten en 

lasten
73.220 55.777 128.277 173.770 -45.493 N

Resultaat 73.220 55.777 128.277 173.770 -45.493 N
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Toelichting belangrijkste afwijkingen baten en lasten tussen begroting en realisatie 

  Baten     

1. Overige subsidies     

  - Hogere werkgeverssubsidie 2.000 V 

  - Hogere subsidie Alphahulp Zo-net 5.000 V 

  - Hogere subsidie Maatjesproject 75.000 V 

  - Hogere subsidie Alzheimercafé 1.229 V 

  - Lagere subsidie Weerbaarheid -8.750 N 

  - Lagere subsidie Sociaal Vitaal -3.000 N 

  - Lagere subsidie Lokaal Beweegnetwerk -2.000 N 

  - Lagere subsidie Schoolmaatschappelijk werk 2.399 V 

  - Lagere subsidie Eerstelijnsloket Wmo -4.000 N 

  Totaal 67.877 V 

        

2. Projectsubsidies     

  - Hogere subsidie Organisatiekosten  200.000 V 

  Totaal 200.000 V 

        

3. Overige baten     

  - Hogere baten kosten administratie Zo-net 41.301 V 

  - Hogere baten alarmering 2.057 V 

  - Hogere baten vergoedingen personeel 23.564 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen welzijnsactiviteiten 6.118 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen Route 55 7.610 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen Jeugdactiviteiten 2.210 V 

  - Lagere baten opbrengst huur -5.000 N 

  - Hogere baten overige inkomsten ouderenactiviteiten 1.245 V 

  - Lagere baten overige inkomsten jeugdactiviteiten -10.000 N 

  - Lagere baten deelnemersbijdragen cursussen -21.880 N 

  - Hogere baten in kosten Tijdelijk Huisverbod 10.341 V 

  - Lagere baten opbrengst maaltijden -4.397 N 

  - Lagere baten opbrengst dienstverlening welkomboerderijen -27.681 N 

  - Hogere baten vervoer welkomboerderijen 2.424 V 

  - Hogere baten bijdrage weerbaarheid 1.500 V 

  - Lagere baten bijdrage algemeen maatschappelijk werk -10.000 N 

  - Overige kleine verschillen 798 V 

  Totaal 20.210 V 

        

  Lasten   

4.. Personeelslasten     

  - Hogere lasten bruto salarissen en vergoedingen -59.572 N 

  - Hogere lasten inhuurkosten -43.039 N 

  
- Hogere lasten studiekosten/deskundigheidsbevordering -42.481 N 

- Lagere lasten onkosten- en overige vergoedingen 9.502 V 
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- Hogere lasten reis- en verblijfkosten -10.203 N 

  
- Hogere lasten stagevergoedingen -5.948 N 

- Hogere lasten overige personeelskosten -3.399 N 

  - Hogere lasten gezondheidszorg/Arbo -3.134 N 

  

- Lagere lasten Werkkostenregeling (WKR) 13.742 V 

- Hogere lasten Reis- en verblijfkosten medewerkers jeugd -4.658 N 

- Lagere lasten studiekosten /deskundigheidsbevordering     

medewerkers jeugd 
45.228 V 

- Overige kleine verschillen 270 V 

Totaal -103.692 N 

      

 

5. 
Organisatielasten     

  - Hogere lasten aankoop duurzame roerende zaken -3.367 N 

  - Lagere lasten representatiekosten 1.406 V 

  - Lagere lasten vergaderkosten 2.162 V 

  - Hogere lasten bestuurskosten -38.298 N 

  - Lagere lasten vrijwilligerskosten 3.940 V 

  - Hogere lasten accountantskosten -57.533 N 

  - Lagere lasten advieskosten algemeen -10.953 N 

  - Lagere lasten verzekeringen 1.146 V 

  - Hogere lasten drukwerk -3.487 N 

  - Hogere lasten kantoorbenodigdheden -3.831 N 

  - Lagere lasten kopieerkosten 2.500 V 

  - Hogere lasten automatiseringskosten -47.705 N 

  - Lagere lasten telecommunicatie en dataverkeer 18.882 V 

  - Hogere lasten porti- en vrachtkosten -1.027 N 

  - Lagere lasten promotiekosten 3.234 V 

  - Hogere lasten administratiekosten -2.148 N 

  - Lagere lasten kantoorbenodigdheden medewerkers jeugd 35.458 V 

  - Lagere lasten communicatieactiviteiten jeugd 1.445 V 

  - Lagere lasten representatiekosten jeugd 2.000 V 

  - Lagere lasten publicatie/advertentiekosten 5.000 V 

  - Hogere lasten overige organisatielasten -177.346 N 

  - Overige kleine verschillen 755 V 

  Totaal -267.767 N 

        

6. Huisvestingslasten     

  - Lagere lasten gas en elektra 2.440 V 

  - Lagere lasten huur kantoor / locaties 5.669 V 

  - Lagere lasten schoonmaakkosten 1.578 V 

  - Hogere lasten kantinebenodigdheden -1.151 N 

  - Hogere lasten overige huisvestingslasten -1.628 N 

  - Overige kleine verschillen 412 V 
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  Totaal 7.320 V 

       

7. Kostprijs goederen en diensten     

  - Hogere lasten bijdragen aan dienstorganisatie Zo-net BV -5.000 N 

  - Lagere lasten bijdrage docentkosten 3.182 V 

  - Hogere lasten huisvestingskosten activiteitencommissies -3.147 N 

  
- Lagere lasten huren alarmtoestellen 6.325 V 

- Hogere lasten huur tbv activiteitencommissies en cursussen -153.444 N 

  - Lagere lasten verschillende activiteitencommissies 232.572 V 

  - Hogere lasten maaltijdverstrekkingen -129.754 N 

  - Lagere lasten overige kosten VVE-ITM 24.018 V 

  - Hogere lasten overige kosten Alphahulp -18.561 N 

  - Hogere lasten overige kosten Welzijnsactiviteiten -21.108 N 

  - Lagere lasten overige kosten cursussen 10.700 V 

  - Lagere lasten Tijdelijk HuisvestingsVerbod 5.000 V 

  - Lagere lasten maatwerkbudget jeugd 22.792 V 

  - Overige kleine verschillen -1.828 N 

  - Hogere lasten Eerstelijnsloket Wmo -138.506 N 

  Totaal -166.760 N 

        

8. Projectkosten     

  - Hogere lasten transitiebedrijfsvoering -46.159 N 

  Totaal -46.159 N 
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Specificatie subsidies

Rekening 

2017

Begroot 

2018 

na wijziging

Rekening 

2018
incidenteel/ structureel

Budgetsubsidies

Gemeente Terneuzen, algemeen 2.570.184 -2.591.571 -2.591.571 structureel

Gemeente Terneuzen, jeugd en gezin 603.548 -751.614 -751.614 structureel

Gemeente Terneuzen, Zo-net 176.500 0 0 incidenteel

OCMW Assenede 96.928 -98.576 -98.576 structureel

OCMW Wachtebeke 50.526 -51.385 -51.385 structureel

OCMW Kaprijke 17.529 -17.827 -17.827 structureel

OCMW Sint Laureins 15.983 -16.255 -16.255 structureel

VVE-ITM 175.950 0 0 vanaf 2018 in Overige subsidie

Sub-totaal 3.707.148 -3.527.228 -3.527.228

Overige subsidies

Gemeente Terneuzen

Werkgeverssubsidie 0 0 -2.000 incidenteel

Aanschaf beamer/projectiescherm 4.870 0 0 incidenteel

Huur gezondheidscentrum 21.126 0 0 vanaf 2018 in Budgetsubsidie

Tijdelijke uitbreiding personeel WMO 0 -130.000 -130.000 incidenteel

Combinatiefuncties Brede school 10.000 -10.000 -10.000 structureel

WMO vraagverheldering 230.506 0 0 t/m 2017

WMO Welzijn Nieuwe Stijl 157.663 0 0 t/m 2017

WMO Alphahulp/Zo-net B.V. 1.005.000 -1.303.389 -1.308.389 structureel

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl 45.000 -45.000 -45.000 structureel

Combinatiefuncties Weerbaarheid 30.000 -65.000 -56.250 structureel

VVE-ITM 0 -175.950 -175.950 structureel

Maatjesproject 0 0 -75.000 incidenteel

Gemeente Sluis

Laaggeletterdheid 0 -10.000 -10.000 incidenteel

Overig

Loonkostensubsidie integratiebedrijf 13.020 -13.020 -13.020 structureel

Diverse scholen: Schoolmaatschappelijk Werk 45.599 -46.830 -49.229 structureel

Mantelzorg: subsidie Alzheimercafé 1.773 -1.700 -2.929 structureel

GALM/Elke stap telt/Lokaal Beweegnetwerk 2.500 -2.000 0 Vanaf 2018 in Overige subsidies

Sociaal Vitaal 2.500 -3.000 0 Vanaf 2018 in Overige subsidies

Sub-totaal 1.569.557 -1.805.889 -1.877.766

Projectsubsidies

Gemeente Terneuzen

Transitie bedrijfsvoering 0 -550.694 -750.694 structureel (aflopend)

Sub-totaal 0 -550.694 -750.694

Totaal 5.276.705 -5.883.811 -6.155.688
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op aan-z van toepassing 

zijnde regelgeving: klasse; algemeen WNT maximum is van toepassing. Het bezoldigingsmaximum in 

2018 voor aan-z is € 181.000,00. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.  

Verantwoording 2018 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1 
Mevrouw A.M. 

Terryn 

Functiegegevens 2018 Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging 2018  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €110.763,80   

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.056,78 

Subtotaal €119.820,58 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag 
N.v.t.  

Totale bezoldiging €119.820,58 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t.  

Gegevens 2017  

bedragen x € 1 
Mevrouw A.M. 

Terryn 

Functiegegevens  Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? Nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging 2017  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 110.058,60   

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.894,93 

Subtotaal € 118.953,53 
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Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                  € 181.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag 
N.v.t.  

Totale bezoldiging € 118.953,53 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling 
N.v.t.  

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121  

Bedragen x € 1 Dhr. M.A.G. van der Windt 

Functiegegevens Interim Directeur 

Kalenderjaar 2018 2017 

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde) 
08/01 – 31/12 n.v.t. 

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar  
12 n.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182,-- n.v.t. 

Maxima op basis van de normbedragen per jaar € 266.400 n.v.t. 

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12 
€ 266.400 

Bezoldiging    

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief? 
Ja (€ 130,--) 

Bezoldiging in de betreffende periode   € 223.470,-- n.v.t. 

Totale bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12  
   € 223.470,-- 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  

Totale bezoldiging, exclusief BTW € 223.470,-- 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.  

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2018  een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2018  geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 
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van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 

vermeld zijn of hadden moeten worden. 

 

Leden van het Algemeen Bestuur:  

- Voorzitter: Cees Liefting (tevens voorzitter Dagelijks Bestuur) (tot juni 2018) en Paula Stoker 

(tevens voorzitter Dagelijks Bestuur) (vanaf juni 2018) 

- Vice-voorzitter: Dominique Buysse (tevens lid Dagelijks Bestuur) 

- Bestuursleden: 

o Ronald Lippens 

o Marijke Hemelsoet 

o Cor Reijn (tot juni 2018) 

o Jan Paul Casteleijn (vanaf juni 2018) 

o Urbain Meers 

o Tom Lacres 

o Marnix Seels 

 

De leden van het bestuur hebben geen vergoeding ontvangen die op grond van de WNT gepubliceerd 

dient te worden. 
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3. Taakvelden 

 

Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van 

baten en lasten per taakveld. Hieronder is dit overzicht weergegeven. Het overzicht bevat uitsluitend 

de gerealiseerde cijfers over het boekjaar 2018, aangezien in de begroting 2018 ook geen overzicht 

taakvelden is opgenomen. Het opnemen van begrote cijfers is optioneel. 

 

              Taakveld 
Jaarrekening 2018 

Saldo 
Lasten Baten 

0  Bestuur en Ondersteuning       

  0.10 Mutaties reserves 0 173.800 173.800 

  0.4  Overhead -2.255.282 4.258.924 2.003.642 

  0.8  Overige baten en lasten -12.304 12.273 -31 

   -2.267.586 4.444.997 2.177.412 

4  Onderwijs       

  4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -233.739 235.179 1.440 

   -233.739 235.179 1.440 

6  Sociaal Domein       

  6.1  Samenkracht en burgerparticipatie -3.043.504 1.274.867 -1.768.637 

  6.2  Wijkteams -1.088.000 126.000 -962.000 

  6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -48.142 12.057 -36.085 

  6.71 Maatwerkdienstverlening  18+ -1.503.121 1.447.310 -55.811 

  6.72 Maatwerkdienstverlening  18- -2.208 0 -2.208 

  6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -33.049 30.341 -2.708 

   -5.718.024 2.890.575 -2.827.448 

         

    -8.219.348 7.570.751 -648.597 

 

Verdelingsprincipe 

Het overzicht met taakvelden is als volgt tot stand gekomen: 

Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals bij ministeriële 

regeling zijn vastgelegd (artikel 66 BBV). Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het Iv3-

informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

0  Bestuur en Ondersteuning 

De mutaties reserves betreffen hoofdzakelijk dekking van personeelskosten vanwege afvloeiing, 

ziekte en zwangerschap. Onder lasten Overhead zijn de incidentele transitiekosten verantwoord zoals 

opgenomen in de goedgekeurde begroting 2018. Onder zo wel baten als lasten is de verplichting en 

vordering opgenomen van €200.000 voor afvloeiing directie. Onder baten zijn onder andere de 

budgetsubsidies en de subsidie voor transitie Bedrijfsvoering opgenomen. Onder overige baten en 

lasten zijn de financiële baten en lasten opgenomen met betrekking tot sluiten van diverse 

bankrekeningen. 
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4 Onderwijs 

De baten en lasten betreffen vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), Iedereen telt mee (ITM), 

combinatiefuncties brede School coördinatie en schoolmaatschappelijk werk. 

 

6 Sociaal Domein 

Dit taakveld omvat de baten en lasten van alle overige dienstverlening waaronder maatschappelijk 

werk, huishoudelijke hulp, eerstelijnsloket Wmo en Jeugd, preventie en welzijnsactiviteiten. 
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4. Verantwoording begrotingsrechtmatigheid 

 

Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten (en 

daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van 

deze onrechtmatige lasten is het criterium ‘passen binnen het door het algemeen bestuur uitgezette 

beleid’ van belang. Tevens of de overschrijdingen niet in een eerder stadium geconstateerd konden 

worden. In het controleprotocol is dit nader uitgewerkt en zijn overschrijdingen > 3% mee te nemen in 

de verantwoording inzake de begrotingsrechtmatigheid.  

 

Uit het overzicht van baten en lasten blijkt voor het volgende programma een overschrijding > 3%: 

 

Programma 
Begroting na 

wijziging Realisatie Verschil   

Maatschappelijk ondersteuning 4.501.821 4.705.186 -203.365 a. 

Bedrijfsvoering 1.844.398 2.255.282 -410.884 b. 

 

Toelichting 
a. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere lasten Wmo vraagverheldering 

vanwege een oninbare vordering uit 2017 op de gemeente Terneuzen.  

b. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door afvloeiing personeel en directie.  

Tegen de hogere lasten staan deels ook aanvullende opbrengsten tegenover. 

De geconstateerde afwijkingen passen binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid en 

konden niet eerder gesignaleerd worden.  
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5. Overzicht incidentele baten en lasten 

 

 

Incidentele lasten Rekening 2018

Programma Welzijn en Preventie

Implementatiekosten WeHelpen 3.500                       

subtotaal                        3.500 

Programma Maatschappelijke ondersteuning

Huishoudelijke hulp (Alphahulp)                    303.389 

Inhuur personeel van derden (eerstelijnsloket WMO)                      59.145 

Salariskosten extra WMO-medewerkers                    130.000 

Verlies Eerstelijnsloket WMO                    138.506 

subtotaal                    631.040 

Paragraaf bedrijfsvoering

Afvloeiingskosten personeel                      65.000 

Afvloeiingskosten Directeur                    196.082 

Inhuur personeel van derden                      27.689 

Advies -en advocaatkosten                    102.456 

Tranisitie -en reorganisatiekosten                    460.883 

Strippenkaart AVG                      13.310 

subtotaal                    865.420 

Totaal 1.499.960               

Incidentele baten  Rekening 2018 

Programma Welzijn en Preventie

Detacheringsvergoeding personeel 31.823                     

Subsidie maatjesproject 75.000                     

Subsidie laaggeletterdheid 10.000                     

Vergoeding implementatiekosten WeHelpen 5.000                       

subtotaal                    121.823 

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Subsidie Huishoudelijke hulp (Alphahulp)                    303.389 

Subsidie extra WMO medewerkers                    130.000 

subtotaal                    433.389 

Paragraaf bedrijfsvoering

Werkgeverssubsidies 2.000                       

Subsidie transitie bedrijfsvoering 550.694                   

Subsidie afvloeingskosten Directeur 200.000                   

subtotaal                    752.694 

Totaal 1.307.906               
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6. Overzicht onvoorzien 
 

 

Volgens het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten bevat de toelichting op de 

programmarekening een overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien. 

 

Overzicht onvoorzien     

Onvoorzien 
programma/ 

paragraaf 
bedrag 

Raming oorspronkelijke begroting  48.723 

     

Onttrekkingen    

dekking nadelig saldo 1e wijziging 2018 Verschillend -3.200 

     

Toevoegingen    

     

Totaal onvoorzien na wijziging  45.523 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Aan-Z 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Aan-Z te Terneuzen 

gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van het

grensoverschrijdend openbaar lichaam Aan-Z op 31 december 2018 in overeenstemming met het

Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV).

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle

van materieel belang zijnde aspecten voor een bedrag van € 185.746 niet rechtmatig tot stand

gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving

opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals

opgenomen in het controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole vastgesteld door het algemeen bestuur

op 19 april 2017 gelet op het belang van hetgeen is vermeld in de paragraaf ‘De basis voor ons oordeel

met beperking omtrent rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel omtrent getrouwheid’.

De jaarrekening bestaat uit: 

• De balans per 31 december 2018.

• Het overzicht van baten en lasten over 2018.

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel met beperking omtrent rechtmatigheid en ons goedkeurend oordeel 

omtrent getrouwheid 

In de jaarrekening 2018 zijn de lasten opgenomen inzake maaltijdverstrekkingen. Deze lasten zijn niet in 

overeenstemming met Europese aanbestedingsregels tot stand gekomen. Hierdoor is sprake van een 

financiële onrechtmatigheid van € 185.746. 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 

voor de jaarrekeningcontrole vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2017 en het 

Controleprotocol WNT 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
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Wij zijn onafhankelijk van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Aan-Z zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 

bepaald op € 82.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en 

voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals 

voorgeschreven in het controleprotocol voor de jaarrekening vastgesteld door het algemeen bestuur op  

19 april 2017. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-

voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met 

afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 

kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven de € 82.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 

mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 

niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-

plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 

materiële afwijkingen bevat. 

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing 

zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 

niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening  

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 

komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader. 

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 

dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 

wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks 

bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en 

omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Bado, het controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole vastgesteld door het algemeen bestuur op dat is 

vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2017 en het Controleprotocol WNT 2018, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 

alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 

haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 

tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
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Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 

Middelburg, 12 september 2019  

 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA 

  

   

 


