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Voorwoord 
 

Hierbij treft u het jaarverslag en jaarrekening 2017 aan. In deze jaarstukken informeren wij u over de 

inhoudelijke en financiële realisatie van de begroting 2017. 
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Jaarverslag 

1. Inleiding 
 

Het jaar 2017 stond in het teken van diverse bedrijfsontwikkelingen, zoals het 

bedrijfsvoeringsonderzoek i.v.m. PIOFACH-taken, ontwikkelingen met de dienstverlenende BV zo-

net en de nieuwe cao. Hieronder worden alle ontwikkelingen uiteengezet.  

 

Organisatieontwikkeling 

De werking vanuit gebiedsteams leverde boeiende en verrassende nieuwe vormen van samenwerking 

op. Dit werd in 2017 geëvalueerd. 

 De teams werken vanuit een brede integrale benadering en starten bij iedere klant met een 

integrale vraagverheldering of keukentafelgesprek.  

 Er wordt multidisciplinair gewerkt. Er zijn korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling 

tussen de diverse specialismen binnen het team.  

 Teams zijn laagdrempelig en staan dicht bij de burgers. 

 De teams werken preventief, signalerend en werken zo nodig outreachend.  

De gebiedsteams zijn er voor alle burgers in Terneuzen en de grensstreek van België. De teams pakken 

zowel enkelvoudige als complexe vragen op.  

 

Bedrijfsvoeringsonderzoek i.v.m. PIOFACH-taken 

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Terneuzen werden in 2015, 2016 en 2017 

diverse PIOFACH-taken uitgevoerd door de desbetreffende gemeentelijke afdelingen van Terneuzen. 

Het is wenselijk om de PIOFACH-taken in eigen beheer van aan-z uit te voeren. Daartoe is in 2017 

besloten tot een bedrijfsvoeringsonderzoek. Dit onderzoek is in september 2017 afgerond. Het 

Algemeen Bestuur heeft besloten om de PIOFACH-taken in eigen beheer uit te voeren en er is met de 

gemeente Terneuzen afgesproken om de bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2019 zo veel als mogelijk is 

zelf uit te voeren. Voor het begeleiden van de transitie van de PIOFACH-taken is in 2018 een interim 

management-consulent aangenomen.    

 

Algemene voorziening zo-net  

Huishoudelijke hulp 

aan-z heeft van de gemeente Terneuzen de opdracht gekregen een “voorliggende voorziening” op te 

zetten, die “gemaksdiensten” (voornamelijk. schoonmaakhulp) levert tegen betaling. Deze 

dienstenorganisatie is in 2015 gerealiseerd door het oprichten van een afzonderlijke BV “zo-net”. De 

huishoudelijke hulp van zo-net is bedoeld voor burger uit de gemeente Terneuzen die (tijdelijk) niet in 

staat zijn om huishoudelijke taken uit te voeren, maar dit wel goed kunnen aansturen en opdrachten 

kunnen geven.  Hiermee voorzien we dat kwetsbare mensen langer zelfstandig kunnen blijven 

(wonen) en dat er niet onnodig te hoog gekwalificeerd professionele hulp wordt ingezet. Daarnaast 

biedt het mogelijkheden om de vroegere alfahulpen aan het werk te houden en mensen met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om werkervaring op te doen en in het regulier 

arbeidscircuit te stappen.  

 

Mede door het vervallen van de aanvullende bijdrage Huishoudelijke Hulp Toelage is het beleid ten 

aanzien van de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp heroverwogen. Als overgangstermijn gelden 

vanaf 1 augustus 2017 tot 1 januari 2019 twee tarieven. In de tweede helft van 2018 wordt dit beleid 

geëvalueerd.  
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Afdeling zo-lekker (maaltijdvoorziening) 

Met ingang van 1 september 2017 huurt zo-net B.V. de keuken van het voormalige Schippersinternaat 

in Terneuzen. Op deze locatie worden alle warme maaltijden voor Tafeltje-dek-je bereid en is een 

opleidingstraject voor basis horeca voorzien. 

 

Deskundigheidsbevordering en communicatie 

Deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema binnen aan-z. Gebiedsgericht werken volgens 

principes van Welzijn Nieuwe Stijl en de kernwaarden van aan-z vraagt scholing en deskundigheid. 

De implementatie van de kernwaarden en de interne en externe communicatie van aan-z blijft 

eveneens veel aandacht vragen.  

 

Personeelsbeleid 

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 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. 

 

Team Jeugd en Gezin 

In 2017 is het team Jeugd en Gezin volledig geïntegreerd in de organisatie van aan-z. De 

oorspronkelijke budgetsubsidie van de gemeente Terneuzen van € 500.000  bleek onvoldoende. Deze 

is met afgerond € 100.000  structureel verhoogd. Vacatures zijn zo goed als ingevuld en de processen 

hebben vorm gekregen, waardoor nu sprake is van een adequate procesuitvoering op dit onderdeel. 

 

Beroepsregistratie 

Kwaliteitskader Jeugd en beroepsregistratie 

In de Jeugdwet is beroepsregistratie geïntroduceerd als een middel om vakbekwaamheid aan te tonen. 

Cliënten zijn er daardoor van verzekerd dat ze geholpen worden door vakbekwame én geregistreerde 

professionals. 

 

Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden en de positie van de 

professionals in de jeugdhulp is het van belang dat zij bekwaam zijn om de aan hen toebedeelde taken 

uit te voeren en beschikken over de juiste deskundigheid om jeugdigen adequaat te kunnen 

ondersteunen en helpen. Registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd of het BIG-register (artikel 3, 

geldend voor de beroepen arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut) 

biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning van de vakbekwaamheid van professionals. 

Registratie in het kwaliteitsregister Jeugd biedt een kader voor leven lang leren door middel van 

werkervaring, bij- en nascholing en reflectie. Registratie is een middel om verantwoorde hulp en 

verantwoorde werktoedeling te organiseren.  

 

Beroepsregister sociaal werk 

Gemeenten vragen steeds vaker naar gegarandeerd vakkundige professionals. Werkgevers en 

professionals voelen de urgentie om dat vakmanschap aantoonbaar te stimuleren en te borgen. Omdat 

kwetsbare burgers meer zelf moeten doen, verandert de rolverdeling tussen burger(s) en 

professionals. Ouderen, verwarde mensen en gezinnen hebben adequate ondersteuning nodig. Ook 

de toestroom van vluchtelingen en andere actuele maatschappelijke problematiek vragen om een 
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investering in professionalisering. De partijen zien beroepsregistratie in de toekomst als een geschikt 

onderdeel daarvan. Professionals zetten zo stappen in hun eigen professionaliseringsproces. 

 

Vlaamse partners 

De gemeenten Wachtebeke en Assenede doen mee met alle initiatieven voor kwetsbare burgers. De 

gemeente Kaprijke heeft een overeenkomst voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk en Tafeltje- dek-

je. Sint-Laureins levert een bijdrage voor het uitvoeren van Tafeltje-dek-je en dorpsrestaurants.  

 

Klachtenbehandeling 

aan-z staat voor een goede dienstverlening aan alle burgers. Als een burger niet tevreden is, wordt 

deze geadviseerd zijn/haar ongenoegen zo snel mogelijk met de contactpersoon bij aan-z te bespreken. 

Zo kan er samen gezocht worden naar een oplossing. Als het probleem niet met de contactpersoon 

besproken kan worden of het gesprek niet naar tevredenheid verliep, kan er contact worden 

opgenomen met de klachtencoördinator van aan-z. Deze ziet er op toe dat de behandeling van de 

klacht conform de klachtenregeling van aan-z verloopt. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan 

worden opgelost, is er de mogelijkheid deze schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. Bij 

externe klachtenbehandeling wordt de klacht in tweede instantie behandeld door een instantie buiten 

de organisatie. aan-z is aangesloten bij de stichting de Zeeuwse Ombudsman.  

 

Behandelde klachten 

In 2017 zijn er bij aan-z 29 klachten ingediend. Twee klachten werden door de onafhankelijke 

klachtencommissie behandeld. 27 klachten werden informeel afgehandeld.  
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2. Financieel overzicht 
 

 

Het resultaat van de jaarrekening 2017 bedraagt afgerond € 170.140 nadelig. Op basis van de 

begroting inclusief wijziging werd een resultaat voorzien van € 102.800 nadelig. 

 

Het nadelig resultaat 2017 wordt veroorzaakt door mutaties op diverse onderdelen, waaronder: 

- Hogere kostprijs van goederen en diensten    €   -420.000 (nadelig) 

- Hogere organisatielasten      -      -12.000 (nadelig) 

- Hogere budgetsubsidies      -     177.000 (voordelig) 

- Hogere overige subsidies      -     250.000 (voordelig) 

- Lagere personeelslasten      -       12.000 (voordelig) 

- Niet geraamde dotatie voorziening     -      -75.000 (nadelig)  

- Geraamd begrotingstekort 2017     -    -103.000 (nadelig) 

Totaal  €   -170.000 (nadelig) 

        ========= 

 

Lasten en baten     
Omschrijving  Lasten Baten Saldo 

Programma Welzijn en preventie 1.271.639 414.231 -857.408 

Programma Maatschappelijke ondersteuning 4.008.230 2.672.026 -1.336.204 

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 0 73.220 73.219 

Overzicht Bedrijfsvoering 1.437.336 3.387.588 1.950.252 

Totaal (incl. afronding) 6.717.205 6.547.065 -170.140 

 

Lasten en baten per kostensoort       

Omschrijving kostensoort Lasten Baten Saldo 

Personeelslasten 3.759.057   -3.759.057 

Organisatielasten 407.128   -407.128 

Huisvestingslasten 110.360   -110.360 

Kostprijs goederen en diensten 2.415.736   -2.415.736 

Projectkosten 6.920   -6.920 

Afschrijvingen 18.003   -18.003 

Toevoeging reserves 0   0 

Budgetsubsidies   3.707.148 3.707.148 

Overige subsidies   1.564.557 1.564.557 

Projectsubsidies   5.000 5.000 

Overige baten   1.197.140 1.197.140 

Onttrekking reserves   73.220 73.220 

Totaal (incl. afronding) 6.717.205 6.547.065 -170.140 

 

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. 
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3. Programmaverantwoording en paragrafen  
 

 

De activiteiten en diensten van aan-z zijn ondergebracht in twee programma’s: het programma 

Welzijn en Preventie en het programma Maatschappelijke ondersteuning. 

In onderstaande programmaverantwoording wordt per programma inzicht geboden in: 

- De realisatie van de doelstellingen 

- De gerealiseerde baten en lasten 

 

3.1  Programma Welzijn en preventie 
 

Dit programma bestaat uit de thema’s: 

- Welzijns- en preventieactiviteiten 

- Vrijwilligerswerk 

- Diverse specifieke projecten 

 
De kerntaak van het werk ligt op het vroegtijdig signaleren van de ondersteuningsbehoefte of 

veiligheidsrisico’s van vooral kwetsbare burgers. aan-z zet in op het versterken van de eigen kracht 

van burgers en stimuleren hen om binnen de eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de 

samenleving. Als burgers hier tijdelijk niet toe in staat zijn, wordt er ondersteuning geboden of een 

verbinding gelegd met specifieke zorg.  

 

3.1.1 Thema Welzijns- en preventie-activiteiten 

Wat wilden we bereiken? 

- Een veilige en leefbare omgeving. 

- Om zo goed en zo lang mogelijk te participeren in de samenleving is een goede gezondheid van 

lichaam en geest van fundamenteel belang. Wij stimuleren jongeren en volwassenen voldoende te 

(blijven) bewegen en zich een gezonde leefstijl eigen te maken. Wij stimuleren hen om deel te 

nemen aan beweeg- en welzijnsactiviteiten, bij voorkeur in de buurt. 

- Wij stimuleren jongeren en volwassenen om weerbare burgers te zijn. 

- Wij scheppen voorwaarden opdat burgers elkaar kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen en 

hun sociaal netwerk kunnen ontwikkelen en onderhouden.  

- Ouderen en kwetsbare groepen zijn op de hoogte en kunnen mee met nieuwe ontwikkelingen in 

de samenleving. Daarvoor maken we ze mediawijs en “digisterk”. 

- Ouderen en kwetsbare mensen vinden de weg naar het dienstencentrum (Assenede) of de 

activiteitencommissies en vrijwilligersstichtingen welzijn voor ouderen in het werkgebied. 

- Crisismeldingen en tijdelijke uit huis zettingen in de gemeente Terneuzen worden snel en 

professioneel opgepakt.  
- Iedere ouder kan snel een beroep doen op een deskundige opvoedondersteuner. 

 

Wat hebben we gedaan? 

i. Gebied-overschrijdende activiteiten: 

- We stimuleerden en ondersteunden burgerinitiatieven door de inzet van medewerkers 

gebiedsteams. 

- We organiseerden een gevarieerd aanbod van beweeg- en welzijnsactiviteiten in samenwerking 

met de brede school, de sportclubs en andere partners. 

- Het aantal lessen “weerbaarheid” is uitgebreid (in de schoolcontext, in het gebiedsgericht werk). 

- We hebben workshops en cursussen aangeboden aan jong en oud. Informeren, persoonlijke 

ontwikkeling en ontmoeting stonden hierin centraal. 
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ii. Gebiedsgericht welzijnswerk: 

- In de gebiedsteams wordt de opbouwwerkfunctie en de positie van het welzijnswerk verder 

uitgewerkt.  

- In de gebiedsteams is meer aandacht uitgegaan naar preventie en mogelijkheden van de burger, 

zijn omgeving en het buurtnetwerk. 

- Er is meer en beter samengewerkt met burgers, vrijwilligers en andere partners die actief zijn in 

het werkgebied, o.a. door middel van wijkgerichte overleggen. 

- De functie van Centrumleider voor het OCMW Assenede (18u/w) is ingevuld. 

- Het Huiskamerproject voor Vluchtelingen in Assenede wordt gecoördineerd. 

 

3.1.2 Thema Vrijwilligerswerk  

Wat wilden we bereiken? 

- Vrijwilligers zijn beschikbaar en deskundig.Zij ervaren ondersteuning van aan-z.  

- Het vrijwilligersaanbod uitbreiden en sterk verbinden met de gebiedsteams. 

- Scholieren en studenten en kwetsbare mensen krijgen de kans om kennis te maken met en 

ervaring op te doen met vrijwilligerswerk. 

- Burgers, en vooral mantelzorgers, ervaren extra steun. 

- Het huidige vrijwilligerswerk wordt ondersteund, gestimuleerd, vernieuwd en gewaardeerd. 

- Er is bijzondere aandacht voor vrijwilligerswerk door “nieuwe groepen burgers “ ( bv. ex- 

psychiatrische patiënten die op zoek zijn naar zinvolle dagbesteding, werklozen die op zoek zijn 

naar werkervaring en/of vluchtelingen die zoeken naar een manier om in te burgeren). 

- Er is bijzondere aandacht voor vrijwilligerswerk voor nieuwe doelgroepen (bv. mensen met 

psychiatrische beperking/jeugd en vluchtelingen die de Nederlandse taal willen leren). 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

i. Vrijwillige inzet stimuleren en ondersteunen 

- We hebben een gevarieerd aanbod van deskundigheidsbevordering beschikbaar gesteld in 

samenwerking met verschillende partners. 

- We introduceerden een talentgerichte benadering van vrijwilligerswerk. 

- We organiseerden ontmoetingstafels voor vrijwilligers. Deze waren verbonden met de 

gebiedsteams. 

- We zijn actief op zoek gegaan naar passend vrijwilligerswerk voor nieuwe vrijwilligers. 

- We bevorderden een goede afstemming tussen vrijwilligerswerk en professioneel werk.  

- We verhoogden de zichtbaarheid van mantelzorgondersteuning. 

 

ii. Coördinatie vrijwilligerswerk 

- Sociale werkers van een gebiedsteam waren alert op het aanbod, de inzet en de wensen van 

(potentiële) vrijwilligers. 

- We actualiseerden het vrijwilligersbeleid van aan-z vanuit de principes van Welzijn Nieuwe Stijl. 

- We organiseerden per wijk ontmoetingstafels voor vrijwilligers en een vrijwilligersevenement als 

afsluiting van het jaar. 
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3.1.3 Thema Diverse specifieke projecten 

Wat wilden we bereiken? 

- Minder peuters en kleuters op de basisschool met een taalachterstand. Zorgdragen  voor behoud 

en uitbouw van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in de kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk.  

- Duidelijke en zichtbare aansturing van het programma-aanbod binnen Brede Scholen/Integrale 

Kindcentra. 

- Aanbieden van preventieve programma’s en activiteiten, o.a. voortvloeiend uit het Terneuzense 

sport- en volksgezondheidsbeleid. 

- Bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling en het uitvoeren van de taken op het 

gebied van de Wet tijdelijk huisverbod en Meldcode kindermishandeling. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

- Project Iedereen Telt Mee (ITM) uitgevoerdDit project biedt taalstimulering met lichte 

opvoedondersteuning.  

- Project Vroeg- en Voorschoolse Educatie uitgevoerd. 

- Project “Gezonde Actieve Leefstijl” uitgevoerd. 

- Project “Brede School “ uitgevoerd. 

- Project “Weerbaarheid “ uitgevoerd. 

- Project “Digisterker” uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Terneuzen. 

- Inzet van intensief casemanagement in het geval van een Tijdelijk Huisverbod of Hoog 

Risicozaak. De opzet was het gecoördineerd aanpakken van de hulpverleningstrajecten t.a.v. de 

uithuisgeplaatste en de. 

- Ondersteuning en bijscholing van professionals. 

- Zorg- en adviesteams in de scholen in stand gehouden 

 

Wat heeft het gekost? 

 (N=nadelig; V=voordelig)           

Welzijns- en preventie activiteiten     

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Preventie-activiteiten      

Lasten 105.411 152.123 145.123 351.474 -206.351 N 

Baten 63.474 30.000 30.000 68.298 38.298 V 

Saldo -41.936 -122.123 -115.123 -283.176 -168.053 N 

Welzijnsactiviteiten       

Lasten 579.610 527.650 527.650 564.960 -37.310 N 

Baten 74.651 55.000 60.000 67.238 7.238 V 

Saldo -504.959 -472.650 -467.650 -497.722 -30.072 N 

Cursussen        

Lasten 25.022 38.087 38.087 10.907 27.180 V 

Baten 3.577 25.000 25.000 3.980 -21.020 N 

Saldo -21.445 -13.087 -13.087 -6.926 6.161 V 

      

Totaal welzijns- en preventie activiteiten     

Lasten 710.043 717.860 710.860 927.341 -216.481 N 

Baten 141.702 110.000 115.000 139.516 24.516 V 

Saldo -568.341 -607.860 -595.860 -787.824 -191.964 N 
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Coördinatie vrijwilligerswerk     

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Coördinatie vrijwilligerswerk      

Lasten 148.090 95.882 95.882 122.026 -26.144 N 

Baten 9.117 8.764 8.764 8.765 1 V 

Saldo -138.973 -87.118 -87.118 -113.262 -26.144 N 

              

Diverse specifieke projecten     

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

VVE - ITM        

Lasten 146.157 177.065 158.015 143.577 14.438 V 

Baten 195.000 195.000 175.950 175.950 0   

Saldo 48.843 17.935 17.935 32.373 14.438 V 

Combinatiefuncties Brede School Coördinator    

Lasten 25.476 24.173 24.173 11.193 12.980 V 

Baten 10.000 10.000 10.000 10.000 0   

Saldo -15.476 -14.173 -14.173 -1.193 12.980 V 

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl  
   

Lasten 19.329 33.254 33.254 13.281 19.973 V 

Baten 45.280 45.000 45.000 45.000 0   

Saldo 25.951 11.746 11.746 31.719 19.973 V 

Combinatiefuncties Weerbaarheid  
    

Lasten 132.225 120.454 120.454 38.484 81.970 V 

Baten 30.000 30.000 30.000 30.000 0   

Saldo -102.225 -90.454 -90.454 -8.484 81.970 V 

Overige kleinschalige projecten  
    

Lasten 16.765 0 0 15.736 -15.736 N 

Baten 5.000 5.000 5.000 5.000 0   

Saldo -11.765 5.000 5.000 -10.736 -15.736 N 

Totaal specifieke projecten      

Lasten 339.952 354.946 335.896 222.272 113.624 V 

Baten 277.280 285.000 265.950 265.950 0   

Saldo -62.672 -69.946 -69.946 43.678 113.624 V 

          

Totaal programma welzijn en preventie     

Lasten 1.198.085 1.168.688 1.142.638 1.271.639 -129.001 N 

Baten 428.099 403.764 389.714 414.231 24.517 V 

Saldo -769.985 -764.924 -752.924 -857.408 -104.484 N 
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3.2  Programma Maatschappelijke ondersteuning 
 

Dit programma bestaat uit de thema’s: 

- Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

- Jeugd 

 

3.2.1 Thema Wmo 

Wat wilden we bereiken? 

- De doelstelling van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen opereren in de 

maatschappij, indien nodig met ondersteuning van aan-z. 

- Samen met de hulpvrager passende ondersteuningsarrangementen afspreken.  

- Voor elk gezin maken we één plan en is er één regisseur. 

- Algemene voorzieningen, stevige mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk bevorderen het 

langer zelfstandig blijven wonen. 

- Er worden "passende" ondersteuningsarrangementen afgesproken met de burger. Deze 
arrangementen bestaan uit eigen oplossingen, inzet van het eigen sociale netwerk en indien nodig 

een professioneel aanbod: waar mogelijk een algemene voorziening. Is dit niet passend? Dan 

wordt een individuele voorziening aangeboden. 

 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

- Wmo-meldingen zijn snel en effectief opgepakt en de doorlooptijden is zo kort mogelijk 

gehouden. 

- Er is gewerkt aan de verbetering van bereikbaarheid en de kwaliteit van het centraal 

aanmeldteam.  

- We bevorderden de deskundigheid van sociaal werkers. 

- aan-z was bereikbaar voor elke mantelzorger voor informatieve vragen of vragen over de inzet 

van vrijwillige of professionele diensten. 

- Elke medewerker van aan-z had aandacht voor de belasting van mantelzorgers en beschikt over 

de nodige informatie over mantelzorgondersteuning. 

- De gebiedsteams boden ondersteuning aan mantelzorgers middels het aanbieden van informatie, 

diensten, preventiegesprekken en lotgenotencontact. 

- De gebiedsteams waardeerden mantelzorgers met een attentie ter gelegenheid van de dag van de 

mantelzorg. 

- Er zijn nieuwe algemene voorzieningen gecreëerd ter vervanging van individuele voorzieningen. 

- De maaltijdvoorziening aan huis (Tafeltje-dek-je) werd uitgevoerd en per per wijk 

doorontwikkeld. 

- We bemiddelden voor het aansluiten op een passende vorm van personenalarmering, eventueel 

met alarmopvolging (i.s.m. professionele thuiszorg). 

- De vrijwillige hulp thuis (boodschappen, gezelschap, kleine klusjes, …) is doorontwikkeld en 

effectief en efficiënt per wijk georganiseerd. 

- We coördineerden de inzet van schoonmaakhulp vanuit de dienstenorganisatie zo-net en hebben 

nieuwe “gemaksdiensten” ontwikkeld. We leggen hierbij zoveel als mogelijk verbindingen met 

nieuwe doelgroepen (WWB, Wsw, Wajong). 

  

3.2.2 Thema Jeugd 

Wat wilden we bereiken? 

- Burgers van Terneuzen kunnen bij aan-z terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. 

- Samen met de hulpvrager worden passende ondersteuningsarrangementen afgesproken.  

- Voor elk gezin één plan en één regisseur 

- Taken van Jeugd en Gezin uitwerken en borgen binnen aan-z. 
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Wat hebben we hiervoor gedaan? 

- Familienetwerkberaden: elke keer dat een netwerkberaad de best passende oplossing en meest 

efficiënte oplossing is voor een ondersteuningsvraag wordteen facilitator ingezet. 

- Schoolmaatschappelijk Werk: er is een goede verbinding tussen thuis,school en CJG, met de 

bedoeling dat leerlingen in optimale omstandigheden opgroeien,problemen vroegtijdig worden 

vastgesteld en er passende oplossingen worden gevonden.  

- Aanbieden van Integrale Vroeghulp. 

- Aanbieden van opvoedondersteuning. 

- Plan van aanpak team Jeugd en gezin uitvoeren. 

 

Wat heeft het gekost? 
   

    
 (N=nadelig; V=voordelig) 

Wmo        

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Alphahulp (zo-net B.V.)      

Lasten 1.065.144 851.302 851.302 1.333.632 -482.330 N 

Baten 1.074.630 873.961 1.040.961 1.331.466 290.505 V 

Saldo 9.486 22.659 189.659 -2.166 -191.825 N 

Maaltijdverstrekkingen      

Lasten 775.105 731.369 821.369 875.960 -54.591 N 

Baten 619.619 634.748 674.748 684.964 10.216 V 

Saldo -155.486 -96.621 -146.621 -190.996 -44.375 N 

Mantelzorg       

Lasten 8.714 15.703 15.703 45.643 -29.940 N 

Baten 1.695 1.700 1.700 1.993 293 V 

Saldo -7.019 -14.003 -14.003 -43.650 -29.647 N 

Welkomboerderijen       

Lasten 156.556 160.254 160.254 165.169 -4.915 N 

Baten 204.567 200.000 200.000 212.120 12.120 V 

Saldo 48.011 39.746 39.746 46.951 7.205 V 

Welzijn Nieuwe Stijl      

Lasten 7.889 10.000 10.000 6.349 3.651 V 

Baten 366.416 249.663 249.663 388.169 138.506 V 

Saldo 358.527 239.663 239.663 381.820 142.157 V 

Ontwikk. uitv.org.aan-z / Oprichting Dienstenorg.    

Lasten 82.536 0 0 0 0   

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo -82.536 0 0 0 0   

Algemeen Maatschappelijk Werk    

Lasten 582.944 491.516 491.516 617.945 -126.429 N 

Baten 18.868 0 6.000 7.715 1.715 V 

Saldo -564.076 -491.516 -485.516 -610.230 -124.714 N 

 

 

Eerstelijnsloket Wmo    

  

Lasten 428.849 277.729 287.729 301.427 -13.698 N 

Baten 0 0 10.000 0 -10.000 N 

Saldo -428.849 -277.729 -277.729 -301.427 -23.698 N 
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Totaal Wmo 

Lasten 3.107.738 2.537.873 2.637.873 3.346.125 -708.252 N 

Baten 2.285.795 1.960.072 2.183.072 2.626.427 443.355 V 

Saldo -821.942 -577.801 -454.801 -719.698 -264.897 N 

 

              

Jeugd en gezin*       

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Jeugdmaatschappelijk werk      

Lasten 59.697 111.960 111.960 63.666 48.294 V 

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo -59.697 -111.960 -111.960 -63.666 48.294 V 

Schoolmaatschappelijk werk      

Lasten 110.460 94.664 94.664 120.328 -25.664 N 

Baten 44.355 46.830 46.830 45.599 -1.231 V 

Saldo -66.105 -47.834 -47.834 -74.729 -26.895 N 

Eerstelijnsloket Jeugd      

Lasten 52.673 0 0 471.929 -471.929 N 

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo -52.673 0 0 -471.929 -471.929 N 

Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd    

Lasten 0 0 25.000 6.181 18.819 V 

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo 0 0 -25.000 -6.181 18.819 V 

         

Totaal jeugd      

Lasten 222.830 206.624 231.624 662.104 -430.480 N 

Baten 44.355 46.830 46.830 45.599 -1.231 V 

Saldo -178.475 -159.794 -184.794 -616.505 -431.711 N 

         

Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning  

Lasten 3.330.568 2.744.497 2.869.497 4.008.230 -1.138.733 N 

Baten 2.330.150 2.006.902 2.229.902 2.672.026 442.124 V 

Saldo -1.000.417 -737.595 -639.595 -1.336.204 -696.609 N 

* Voor de organisatiekosten van het onderdeel ‘jeugd en gezien’ wordt verwezen naar de paragraaf 

bedrijfsvoering 

  

3.3 Programma Algemene dekkingsmiddelen 

 

Wat wilden we bereiken? 

- Een gezonde financiële positie. 

- Een structureel in evenwicht zijnde meerjarenbegroting. 

- Een adequate reservepositie. 
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Wat heeft het gekost? 

 (N=nadelig; V=voordelig)         

Financiële lasten en baten         

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Onvoorziene lasten           

Lasten 0 38.200 0 0 0   

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo 0 -38.200 0 0 0   

Financiële lasten en baten         

Lasten 25 0 0 0 0   

Baten 1.510 0 0 0 0   

Saldo 1.485 0 0 0 0   

Diversen w.o. verschillen         

Lasten -3 0 0 0 0   

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo 3 0 0 0 0   

Mutatie reserves           

Lasten 0 0 0 0 0   

Baten 126.594 70.836 114.086 73.220 -40.866 N 

Saldo 126.594 70.836 114.086 73.220 -40.866 N 

Mutatie rekeningssaldo         

Lasten 0 0 -102.800 0 -102.800 N 

Baten 0 0 0 0 0   

Saldo 0 0 102.800 0 -102.800 N 

              

Totaal Algemene dekkingsmiddelen       

Lasten 22 38.200 -102.800 0 -102.800   

Baten 128.104 70.836 114.086 73.220 -40.866 N 

Saldo 128.082 32.636 216.886 73.219 -143.667 N 

 

3.4 Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing  
 

 

3.4.1 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 vrije ruimte in de begroting en een voldoende sterke 

vermogenspositie. aan-z bepaalt 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. Tot nu toe is hiervoor geen beleid gedefinieerd. In 2018 wordt dit uitgewerkt.  

 
Weerstandscapaciteit 

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

niet begrote kosten te dekken. Tot nu toe is hiervoor geen beleid gedefinieerd. In 2018 en 2019 wordt 

dit uitgewerkt.  
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3.4.2 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 2017 is een aantal risico’s (onzekerheden en kansen) vermeld, die niet nader 

gekwantificeerd zijn. Zie hieronder een toelichting en de status:  

 

Risico’s met betrekking tot het gemeentelijk beleid 

- Het voormalige CJG is in 2016 vervroegd ingezet voor de aanstelling van een interim adjunct-

directeur. 

Status: Per ultimo 2017 is het onderdeel Jeugd en Gezin volledig geïmplementeerd. In de 

toekomst worden de financiële middelen gemonitord in relatie tot de opdracht c.q. Monitor 

Maatschappelijk Resultaat.  

 

- Het project VVE/ITM wordt gesubsidieerd vanuit Nederlandse rijksmiddelen.  

Status: In 2017 is een bezuiniging doorgevoerd die opgevangen is door vermindering van de 

personeelsformatie voor dit onderdeel. 

 

- Voor een aantal scholen voeren wij het schoolmaatschappelijk werk uit. De inkomsten hiervoor 

komen deels uit de budgetsubsidie en deels uit bijdragen van scholen.  

Status: De in dit kader gemaakte afspraken hebben niet geleid tot vermindering van inkomsten. 

 

- In opdracht van de gemeente voeren wij Tijdelijke Huisverboden uit. Wij ontvangen hiervoor een 

subsidie, gebaseerd op het geschatte aantal tijdelijke huisverboden.  

Status: In dit kader is er geen sprake van een risico. Dit maakt onderdeel uit van het reguliere 

takenpakket, voor zolang er uitvoeringsafspraken zijn.  

 

- Op 1 maart 2016 is een provinciale pilot “crisisdiensten” gestart, waarin aan-z participeert. Deze 

crisisdienst is er voor alle crisissituaties in het sociaal domein (jeugd, volwassen, (L)VB, GGZ, 

ouderen). Deze crisisdienst heeft het mandaat om alles te doen wat nodig is om de crisis te de-

escaleren.  

Status: De pilot is in 2017 voortgezet voor volwassenen en jeugd. Eind 2017 is de pilot 

geëvalueerd. Conclusie is dat de crisisinterventie vanaf 2018 gesplitst wordt voortgezet: ‘van 0 tot 

23 jaar’ en ‘vanaf 23 jaar’, waarbij aan-z zich richt tot de laatstgenoemde doelgroep.  

 

- Voor Wmo Welzijn Nieuwe Stijl is een reserve van € 227.000 aanwezig, waarvan voor inrichting 

van Gezondheidscentrum Axel € 40.000 is bestemd. De planning is dat het Gezondheidscentrum 

Axel medio 2017 operationeel is. 
Status: Het gezondheidscentrum is operationeel per medio 2017. De huurlasten worden 

structureel gecompenseerd door een subsidie van de gemeente Terneuzen.  

 

Organisatorische risico’s 

- De PIOFACH- taken die geleverd worden door de gemeente Terneuzen zijn in de loop van 2017 

geëvalueerd. 

Status: We verwijzen in dit kader naar wat in de inleiding vermeld staat. 

 

- Door samenvoeging van diverse instanties, met ieder hun eigen cao, met de 

uitvoeringsorganisatie aan-z is in 2017 gewerkt aan harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. 

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze harmonisatie budgettair neutraal verloopt.  

Status: De harmonisatie is afgerond. De financiële effecten zijn niet afzonderlijk in beeld gebracht, 
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omdat deze onderdeel uitmaakten van de totale verhoging van salariskosten als gevolg van cao-

afspraken.   

 

- Beroepsregistratie 

Afhankelijk van de beleidskeuzes die gemaakt worden, kan dit financiële consequenties hebben 

voor aan-z.  

Status: aan-z voldoet aan de (wettelijke) kwaliteitseisen wat zich vertaalt in beroepsregistratie 

t.a.v. het onderdeel Jeugd en Gezin. In de begroting is hiervoor structureel budget beschikbaar. 

 

Risicobeheersing 

Wij onderkennen het belang van maatregelen in het kader van risicobeheersing, waartoe nog de 

nodige stappen gezet moeten worden. In 2018 e.v. wordt hier uitvoering aangegeven. 

 

3.4.3 Financiële kengetallen  

In het kader van de vernieuwing 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 2016 en 2017 en de begroting 2017. 
 

  Realisatie 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017 

Netto schuldpositie 18,32% 19,39% 13,46% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle leningen 18,32% 19,39% 13,46% 

Solvabiliteitsratio 57,61% 58,73% 51,79% 

Structurele exploitatieruimte 6,69% -1,75% -1,49% 

 

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 er 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.  

 

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. De solvabiliteitsratio is 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 
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saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten en 

uitgedrukt in een percentage.  

 
Beoordeling 

Deze kengetallen geven een goed beeld van de financiële positie en zijn van betekenis voor de 

weerbaarheid en wendbaarheid. Het is van belang de kengetallen in samenhang te presenteren 

aangezien een afzonderlijk kengetal niet zoveel zegt over de financiële positie. De netto schuldquota 

en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is goed te noemen omdat er geen 

financiële middelen dienen te worden aangetrokken omdat de inkomsten voornamelijk 

subsidiebijdragen zijn. Doordat er voornamelijk subsidiebijdragen zijn hoeven er geen externe 

middelen aangetrokken te worden wat dus geen effect geeft op de solvabiliteitsratio. 

 

3.5 Paragraaf Financiering 

 

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

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. 

 

Onderstaande tabel toont de berekening op basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert.  
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3.6 Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

Wat wilden we bereiken? 

- Burgers komen zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener terecht. 

- Vragen van burgers worden zo snel mogelijk opgepakt en afgewerkt. 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

- Het Centraal Aanmeldteam vormen. Burgers komen onmiddellijk terecht bij deskundige 

professionals die de vraag in beeld brengen en eventueel de vraag al kunnen beantwoorden. Zo 

niet, dan wordt de vraag kunnen inplant of doorgestuurd 

- Medewerkers van het aanmeldteam scholen. 

- ICT- toepassingen verbeteren en afstemmen, om zoveel mogelijk informatie snel kan ontsluiten.  

 

3.6.1 Het bestuur 

aan-z is een grensoverschrijdend openbaar lichaam, waarin over landsgrenzen heen vijf gemeenten 

met elkaar samenwerken. Het bestuur van aan-z is samengesteld uit politieke mandatarissen van de 

participerende gemeenten.  

 

Voorzitter  C. Liefting (D.B.) 

Vice- voorzitter  D. Buysse (D.B.) 

Bestuursleden  R. Lippens 

   M. Hemelsoet 

   C. Reijn 

   U. Meers 

   T. Lacres 

   M. Seels 

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
260                   230                   201                   275                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag -                    20                      49                      -                    

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 10                      -                    -                    25                      

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 5.715                

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
5.715                

(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)

23.372              20.949              18.456              25.294              

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

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

Rijks schatkist aangehouden middelen
260                   230                   201                   275                   

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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3.6.2 Missie en visie 

In 2016 is tijdens een cultuurtraject, ondersteund door Handelsreizigers in Ideeën in samenspraak met 

alle medewerkers een missie en visie geformuleerd voor de nieuwe organisatie. Deze hadden ook in 

2017 hun kracht. 

 

Missie: 

Onze medewerkers verkennen en ondersteunen samen vragen en sporen signalen op. We ontwikkelen 

nieuwe ideeën en realiseren creatieve oplossingen in het sociale domein. We ondersteunen individuen 

en groepen passend zodat ze bewuste keuzes maken. 

 

Visie: 

Onze medewerkers zijn samen in hun kracht en multi-inzetbaar. We zijn een lerende organisatie.  

In de toekomst zijn burgers zelfredzaam, samen redzaam en willen ze graag participeren, daarbij zal 

aan-z helpen. 

 

Kernwaarden: 

 Delen  

 Diversiteit 

 Nauwe samenwerking met burger/klant 

 

3.6.3 Huisvesting 

De medewerkers zijn gehuisvest op 2 verschillende locaties: 

- Markt 1 te Axel 

- Jacob Catsschool in Terneuzen 

 

3.6.4 Organisatie 

Managementteam 

 Fte 

Directie 1.056 

Teamleiders 2.000 

 3.056 

 

Secretarieel-administratief team  

 Fte 

Directiesecretariaat 1.00 

Balie en telefonie 1.25 

Administratief- secretariële ondersteuning 2.15 

Financiële ondersteuning 1.00 

 5.40 

 

Medewerkers primair proces 

De medewerkers zijn toegevoegd aan teams: 

 Vijf gebiedsteams (34.1 Fte) 

 Team Jeugd en Gezin (6.6 Fte) 

 Centraal aanmeldteam 

 Coördinatie huishoudelijke hulp (zo-net) 

 

In de vier Terneuzense gebiedsteams werken de sociaal werkers. De verschillende specialismen 

(welzijnswerk, individueel maatschappelijk werk, Wmo-consulenten en cliëntondersteuning) zijn 

vertegenwoordigd. 
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In het Vlaamse team werken sociaal werkers met een sociaal agogische en opbouwwerk- achtergrond 

en sociaal- cultureel werkers. 

 

Het Jeugd en Gezinsteam is samengesteld uit: 

• Twee consulenten en één loketmedewerker 

• Zes sociaal werkers 

• Drie procesregisseurs en één gedragsdeskundige 

Het Centraal Aanmeldteam is samengesteld uit tien sociaal werkers die één of meerdere dagdelen alle 

inhoudelijke vragen die per telefoon en mail binnenkomen ofwel onmiddellijk beantwoorden ofwel 

inplannen bij een sociaal werker. Op deze manier worden mensen zo snel mogelijk geholpen en 

ontstaan geen wachtlijsten. 

 

Ziekteverzuim 

Verzuimpercentage in 2017 is  4,13%   (2016: 6,88%  ; 2015: 5,62%) 

In 2017 is het aantal langdurig zieken afgenomen. Preventie van verzuim en belastbaarheid van 

oudere medewerkers houdt onze aandacht.  

 

PIOFACH: 

Verwezen wordt naar wat hierover vermeld staat in de inleiding. 

 

Verlofverplichtingen 

Per ultimo 2017 was sprake van een toename in het volume aan verlofverplichtingen, buitenom de 

personeelsgroei. Daarom is hiervoor een verplichting gevormd van € 62.000. 
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3.6.5 Salariskostenverdeling  

Zie hieronder de salariskostenverdeling naar product op basis van capaciteitsplanning 2016-2017. 

 

 
 

 

product productnr
Begroot 

2017

Realisatie 

2017

Organisatiekosten Uitvoeringsorganisatie aan-z 600101 972.535 587.522

Organisatiekosten Jeugd en gezin 600103 447.750 0

Preventie-activiteiten 667001 127.123 333.032

Welzijnsactiviteiten 667002 257.250 293.128

Cursussen 667003 4.687 2.423

Welkomboerderijen 667012 18.754 15.753

Eerstelijnsloket Jeugd 667120 0 471.929

Algemeen maatschappelijk werk 667050 491.516 617.642

Jeugdmaatschappelijk werk 667051 111.960 63.622

Schoolmaatschappelijk Werk 667052 94.664 120.328

Maaltijdverstrekkingen 667010 126.689 145.822

Mantelzorg 667011 12.503 41.853

Alphahulp (Zo-net B.V.) 666201 43.614 101.766

Eerstelijnsloket WMO 667101 277.729 290.816

Vrijwilligerswerk 667021 83.882 116.158

VVE - ITM 648001 146.715 139.634

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl 667030 33.254 13.281

Combinatiefuncties Brede School Coördinator 648002 24.173 11.193

Combinatiefuncties Weerbaarheid 667031 120.454 38.484

Overige kleinschalige projecten 667035 0 8.816

Waarvan Belgische gemeenten: totaal 182.727 271.097

Assenede 104.116 112.761

Wachtebeke 44.553 104.403

Kaprijke 12.502 26.043

St. Laureins 21.556 27.890
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3.6.6 Organisatiekosten 

 (N=nadelig; V=voordelig)         

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie 

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 begroot 

primitief 

2017 
2017  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z    

Lasten 1.045.903 1.172.493 1.464.993 1.193.138 271.855 V 

Baten 2.809.818 2.730.648 2.753.148 2.758.044 4.896 V 

Saldo 1.763.915 1.558.155 1.288.155 1.564.906 276.751 V 

Huisvestingskosten Uitvoeringsorganisatie aan-z    

Lasten 89.237 97.272 165.897 154.985 10.912 V 

Baten 0 0 25.375 25.996 621 V 

Saldo -89.237 -97.272 -140.522 -128.989 11.533 V 

Organisatiekosten- en huisvestingskosten Jeugd en Gezin   

Lasten 401.893 494.000 575.548 89.214 486.334 V 

Baten 520.000 503.000 603.548 603.548 0   

Saldo 118.107 9.000 28.000 514.334 486.334 V 

         

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering      

Lasten 1.537.033 1.763.765 2.206.438 1.437.336 769.102 V 

Baten 3.329.818 3.233.648 3.382.071 3.387.588 5.517 V 

Saldo 1.792.785 1.469.883 1.175.633 1.950.252 774.619 V 

 

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 de volgende programma’s een overschrijding > 3%: 

 

 
 

Toelichting 
a) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor welzijns- en 

preventieactiviteiten.  

b) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere lasten Alphahulp en zo-net BV 

als gevolg van een toename van het gebruik van de diensten huishoudelijke hulp. Ook zijn de 

lasten van het eerstelijnsloket jeugd hoger dan begroot. 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.  

 

 

Programma

Begroting na 

wijziging Realisatie Verschil

Welzijn en preventie 1.142.638 1.271.639 -129.001 a.

Maatschappelijke 

ondersteuning 2.869.497 4.008.230 -1.138.733 b.
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3.7 Paragraaf Verbonden partijen 
 

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: 

Dhr. C.L. Liefting 

Eigen vermogen 01-01-2017 €  1,00 

31-12-2017:  € 1,00   

Vreemd vermogen - 

Veranderingen in 

2017 

Met ingang van 1 september 2017 huurt zo-net B.V. de keuken van het 

voormalige Schippersinternaat in Terneuzen, waar op termijn alle warme 

maaltijden voor Tafeltje-dek-je worden bereid en waarin een 

opleidingstraject voor basishoreca is voorzien. Hiertoe houdt zo-net B.V. 

een afzonderlijke administratie voor zo-lekker bij. 

 

Financieel resultaat 

2017 

Nihil  

 

Financieel belang aan-z is de enige aandeelhouder 

Risico’s 

 In 2016 hebben geen rapportages aan het Algemeen Bestuur 

plaatsgevonden? 

 

  
 

Er zijn geen andere risico’s dan dat aan-z zelfstandig deze taak zou 

uitvoeren  
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Jaarrekening  

1.  Balans per 31 december 2017 met toelichting 
 

Balans per 31 december 2017         

ACTIVA   31-12-2017   31-12-2016 

          

Vaste activa         

Materiële vaste activa               47.131                45.755  

Overige investeringen met economisch nut          47.131                45.755    

          

Financiele vaste activa 

                        

1  

  

                     1  

Kapitaalverstrekking deelnemingen                   1                         1    

          

          

 
        

          

          

Totaal vaste activa               47.132                45.756  

          

Vlottende activa         

          

Uitzettingen < 1jaar          1.018.031           1.393.687  

 -vorderingen op openbare lichamen        240.283                99.181    

 - uitzettingen in 's Rijks schatkist        561.500           1.137.000    

 - overige vorderingen        216.247              157.506    

          

Liquide middelen              340.219              295.810  

 - kassaldi               532                       75    

 - banksaldi        339.686              295.735    

          

Overlopende activa             367.686              281.028  

 - overige nog te ontvangen bedragen en 

vooruitbetaalde bedragen 
       367.686              281.028    

          

Totaal vlottende activa          1.725.936           1.970.524  

          

Totaal generaal          1.773.068           2.016.280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Balans per 31 december 2017         
PASSIVA   31-12-2017   31-12-2016 

          

Vaste passiva         

Eigen vermogen             918.270           1.161.630  

Algemene reserve         200.105           200.105    

Bestemmingsreserves         632.285           705.505    

Gerealiseerde resultaat 2015         105.555           105.555    

Gerealiseerde resultaat 2016         150.465           150.465    

Gerealiseerde resultaat 2017        -170.140        

          

          

          

          

Totaal vaste passiva             918.270           1.161.630  

          

Vlottende passiva         

Netto vlottende schulden < 1 jaar             476.787              514.466  

          

Overige schulden         476.787           514.466    

          

Overlopende passiva             378.011              340.184  

Nog te betalen bedragen         378.011           340.184    

          

          

          

         

          

          

          

Totaal vlottende passiva             854.798              854.650  

          

Totaal generaal          1.773.068           2.016.280  

 
Grondslagen voor waardering 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.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 

 

ACTIVA 

 

Vaste activa 

 

 
 
De investeringen 2017 betreffen de aanschaf van materieel ten behoeve van de 

kantoorbenodigdheden. 

 

 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. 

 

 
 

an-z neemt voor 100% deel aan de besloten vennootschap zo-net.  

 

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. 

 

 
 

 

Overige materiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

 - investeringen t.b.v.management 21.743             14.610             

 - investeringen maaltijdvoorzieningen 25.389             31.145             

TOTAAL 47.131             45.755             

Financiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

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

TOTAAL 1                       1                       

Omschrijving activa

Boek-

waarde 

31-12-2016

Investe-

ringen

 Des-

investe-

ringen 

 Bijdra-

gen van 

derden 

 Afwaar-

deringen 

Af-

schrijving 

2017

Boekwaarde 

31-12-2017

M ateriële vaste activa

Investeringen met economisch 

nut

Overige materiële vaste activa 

aan-z tbv management 14.610 14.026 0 0 0 6.894 21.742

Totaal overige materiële 

vaste activa tbv management
14.610 14.026 0 0 0 6.894 21.742

Overige materiële vaste activa 

tbv maaltijdvoorziening 31.145 5.353 0 0 0 11.109 25.389

Totaal overige materiële 

vaste activa tbv 

maaltijdvoorziening 31.145 5.353 0 11.109 25.389

Totaal materiële vaste activa 45.755 19.379 0 0 0 18.003 47.131

Financiële vaste activa 1 0 0 0 0 0 1

Totaal financiële vaste 

activa
1 0 0 0 0 0 1

Totaal vaste activa 45.756 19.379 0 0 0 18.003 47.132
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Vlottende activa 

 

 
 

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 vorderingen grotendeels 

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. 

 

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

beheert. 

 

 
 

 

 

Uitzettingen < 1 jaar 31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen 240.283           99.181             

Uitzettingen in 's Rijks schatkist 561.500           1.137.000       

Overige vorderingen 216.247           157.506           

TOTAAL 1.018.031       1.393.687       

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
260                   230                   201                   275                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag -                    20                      49                      -                    

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 10                      -                    -                    25                      

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 5.715                

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
5.715                

(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)

23.372              20.949              18.456              25.294              

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

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

Rijks schatkist aangehouden middelen
260                   230                   201                   275                   

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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De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Het verschil in liquide middelen ten aanzien van de balans per 31 december 2017 betreft voornamelijk 

het zogenaamde schatkistbankieren. Deze zijn per 31 december 2016 verantwoord onder ‘uitzettingen 

< 1 jaar’. 

 

 
 

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

meer de nog te ontvangen bedragen. 

 

PASSIVA 

 

Eigen vermogen 

 
 
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.  

 

  

Liquide middelen 31-12-2017 31-12-2016

Kassen 532                  75                    

Banksaldi 339.686           295.735           

TOTAAL 340.219           295.810           

Overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Overige overlopende activa 367.686           281.028           

TOTAAL 367.686           281.028           

Reserves 31-12-2017 31-12-2016

Algemene reserve 200.105           200.105           

Bestemmingsreserves 632.285           705.505           

Gerealiseerde resultaat 2015 105.555           105.555           

Gerealiseerde resultaat 2016 150.465           150.465           

Gerealiseerde resultaat 2017 170.140-           -                       

TOTAAL 918.270           1.161.630       
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Over 2017 bedraagt het resultaat € 170.140 nadelig. Bij vaststelling van de jaarrekening doen wij een 

voorstel met betrekking tot het rekeningresultaat. 

 

De onttrekking aan de reserve Wmo Welzijn Nieuwe Stijl betreft: 

- € 33.466 zijnde het saldo van de totale lasten (€ 191.129) en de ontvangen subsidie (€ 157.663) 

uitgaande van budgettaire neutraliteit op dit onderdeel;  

- € 39.754 ter dekking van de inrichtingskosten gezondheidscentrum Axel 

 

Vlottende passiva 

 
De vlottende passiva waarderen wij tegen nominale waarde. 

 

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

 
 
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 2017 

ICT  Supcom 
onderhoud/systeembeheer/aanschaf 

applicaties 
€ 21.100 

Cliëntenadministratie Adsysco Regicare: cursusadm/facturatie/ cliënten € 42.350 

Verzekeringen Meeus ongevallen collectief/autocasco € 6.597 

Loonadministratie 

  

Centric lonen  € 6.065 

Acerta  lonen BE € 5.161 

Kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016

Bank- en girosaldi -                       -                       

Overige schulden 476.787           514.466           

TOTAAL 476.787           514.466           

Overlopende passiva 31-12-2017 31-12-2016

Nog te betalen bedragen 378.011           340.184           

Overige vooruitontvangen bedragen -                   -                   

TOTAAL 378.011           340.184           

  
Stand per 31 

december 2016 

Stand per 1 

januari 2017 

Toe-

voegingen 

Ont-

trekkingen 

Stand per 31 

december 

2017 

Algemene reserves           

Algemene reserve 200.105 200.105     200.105 

            

Bestemmingsreserves           

Egalisatierekening subsidie maaltijden 101.742 101.742     101.742 

WMO Welzijn Nieuwe Stijl 182.883 182.883   73.220 109.663 

Aanbod dagactiviteiten 266.439 266.439     266.439 

Dienstenorganisatie 154.441 154.441     154.441 

Totaal Bestemmingsreserves 705.505 705.505 0 73.220 632.285 
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2.  Overzicht van baten en lasten, incl. 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 1.168.688 1.142.638 1.271.639 403.764 389.714 414.231 

Maatschappelijke 

ondersteuning 
2.744.497 2.869.497 4.008.230 2.006.902 2.229.902 2.672.026 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
38.200 -102.800 0 70.836 114.086 0 

Bedrijfsvoering 1.763.765 2.206.438 1.437.336 3.233.648 3.382.071 3.387.588 

Totaal 5.715.150 6.115.773 6.717.205 5.715.150 6.115.773 6.473.845 

              

Gerealiseerd totaal van baten en lasten       -243.360 

              

Mutaties reserves             

  toevoegingen onttrekkingen 

Omschrijving programma 
Begroting 

primitief 

Begroting na 

wijziging 
Werkelijk 

Begroting 

primitief 

Begroting na 

wijziging 
Werkelijk 

Welzijn en preventie 0 0 0 0 0 0 

Maatschappelijke 

ondersteuning 
0 0 0 0 0 73.220 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 73.220 

              

Gerealiseerde resultaat         -170.140 

 
In de hierna opgenomen analyse gaan wij in op de belangrijkste verschillen ten opzichte van de 

ramingen. 

 

Programma Welzijn en preventie 

 

 
 
Het saldo van dit programma bedraagt afgerond € 104.484 negatief. Dit nadeel komt per saldo door 

een nadeel voor welzijns- en preventieactiviteiten van € 192.000, een nadeel voor coördinatie 

vrijwilligerswerk van € 26.000 en een voordeel voor diverse specifieke projecten van € 114.000.  

 

Exploitatie
2016 

werkelijk

2017 

begroot 

primitief

2017 

begroot na 

wijz.

2017 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 1.188.985 1.168.688 1.142.638 1.271.639 -129.001 N

Baten 436.099 403.764 389.714 414.231 24.517 V

Totaal saldo van baten 

en lasten
-752.886 -764.924 -752.924 -857.408 -104.484 N

Mutaties reserves 0 0 0 0 0

Resultaat -752.886 -764.924 -752.924 -857.408 -104.484 N
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Welzijns- en preventieactiviteiten 

Het nadeel van afgerond € 192.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- Hogere lasten en baten van preventie-activiteiten van afgerond resp. € 205.000 en € 38.000 

- Hogere lasten en baten van welzijnsactiviteiten van resp. € 34.000 en € 7.000 

- Lagere lasten en baten van cursussen van resp. € 31.000 en € 21.000 

- Hogere lasten door af te dragen BTW voor preventie, activiteiten en cursussen van € 10.000. 

 

Coördinatie vrijwilligerswerk 

Het nadeel van afgerond € 26.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten van € 26.000. 

 

Specifieke projecten 

Het voordeel van afgerond € 114.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- Lagere lasten van VVE-ITM van € 14.000 

- Lagere lasten van combinatiefuncties Brede School Coördinator van € 13.000 

- Lagere lasten van combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl van € 20.000 

- Lagere lasten van combinatiefuncties Weerbaarheid van € 82.000 

- Hogere lasten van overige kleinschalige projecten van € 16.000. 

  

Programma Maatschappelijke Ondersteuning 

 

 
 

Het saldo op dit programma bedraagt afgerond € 623.000 nadelig. Dit nadeel komt per saldo door een 

nadeel voor Wmo van afgerond € 191.000 en een nadeel voor Jeugd en Gezin van afgerond € 432.000. 

 

Wmo 

Het nadeel voor dit onderdeel bedraagt afgerond € 191.000 en wordt veroorzaakt door: 

- Hogere lasten en baten van Alphahulp/zo-net B.V. van resp. € 482.000 en € 291.000 

- Hogere lasten en baten van maaltijdverstrekkingen van resp. € 54.000 en € 10.000  

- Hogere lasten van mantelzorg van € 30.000 

- Hogere lasten en baten van welkomboerderijen van resp. € 5.000 en € 12.000 

- Lagere lasten en hogere baten welzijn nieuwe stijl van resp. € 4.000 en € 139.000 

- Hogere lasten en baten van algemeen maatschappelijk werk van resp. € 126.000 en € 2.000 

- Hogere lasten en lagere baten van eerstelijnsloket Wmo van resp. € 14.000 en € 10.000 

 

Jeugd en Gezin 

Het nadelig resultaat van afgerond € 432.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- Hogere lasten van de eerstelijnsloket Jeugd van € 472.000 

- Lagere lasten van de jeugdmaatschappelijk werk van € 48.000 

- Hogere lasten van schoolmaatschappelijk werk van € 27.000 

- Lagere lasten van individuele (maatwerk)voorzieningen jeugd van € 19.000 

 

 

  

Exploitatie
2016 

werkelijk

2017 

begroot 

primitief

2017 

begroot na 

wijz.

2017 

werkelijk
Verschil V/N

Lasten 3.329.667 2.744.497 2.869.497 4.008.230 -1.138.733 N

Baten 2.330.150 2.006.902 2.229.902 2.672.026 442.124 V

Totaal saldo van baten 

en lasten
-999.517 -737.595 -639.595 -1.336.204 -696.609 N

Mutaties reserves 126.594 0 0 73.220 73.220 V

Resultaat -872.923 -737.595 -639.595 -1.262.984 -623.389 N
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

 

Exploitatie 
2016 

werkelijk 

2017 

begroot 

primitief 

2017 

begroot na 

wijz. 

2017 

werkelijk 
Verschil V/N 

Lasten 1.537.033 1.763.765 2.206.438 1.437.336 769.102 V 

Baten 3.329.818 3.233.648 3.382.071 3.387.588 5.517 V 

Totaal saldo van baten 

en lasten 
1.792.785 1.469.883 1.175.633 1.950.252 774.619 V 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 N 

Resultaat  1.792.785 1.469.883 1.175.633 1.950.252 774.619 V 

 
Het saldo van paragraaf bedrijfsvoering bedraagt afgerond € 775.000 voordelig. Dit voordeel wordt 

veroorzaakt door de organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z van € 277.000 voordelig, door de 

organisatiekosten en huisvestingskosten Jeugd en Gezin € 486.000 voordelig en door 

huisvestingskosten uitvoeringsorganisatie aan-z van € 12.000 voordelig. 

 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z 

Het voordeel van afgerond € 277.000 wordt veroorzaakt door lagere lasten en hogere baten van de 

organisatiekosten van resp. € 272.000 en € 5.000. 

 

Huisvestingskosten uitvoeringsorganisatie aan-z 

Het voordeel van afgerond € 12.000 wordt veroorzaakt door lagere lasten en hogere baten van de 

huisvestingskosten van resp. € 11.000 en € 1.000. 

 

Organisatie- en huisvestingskosten Jeugd en Gezin 

Het voordeel van afgerond € 486.000 wordt veroorzaakt door lagere lasten van de organisatie- en 

huisvestingskosten Jeugd en Gezin van € 486.000. Deze zijn naar de producten ‘eerstelijnsloket 

jeugdhulp’ en ‘jeugdmaatschappelijk werk’ toegerekend.  
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Overzicht baten en lasten op kostensoort  

 

  
Rekening 

2016 

Begroting 

2017 na 

wijziging 

Rekening 

2017 

    

Verschil V/N 

Baten           

Budgetsubsidies 3.449.733 3.530.638 3.707.148 176.510 V 

Overige subsidies 1.587.594 1.314.276 1.564.557 250.281 V 

Projectsubsidies 5.000 5.000 5.000 0   

Overige baten 1.047.181 1.151.773 1.197.140 45.367 V 

Renteopbrengsten 70 0 0 0   

Onttrekking reserves 126.594 114.086 73.220 -40.866 N 

Totaal Baten 6.216.172 6.115.773 6.547.065 431.292 V 

            

Lasten           

Personeelslasten 3.456.276 3.708.602 3.759.057 50.455 V 

Organisatielasten 293.821 383.046 407.128 24.082 N 

Huisvestingslasten 89.237 118.397 110.360 -8.037 V 

Kostprijs goederen en 

diensten 
2.202.832 1.995.988 2.415.736 419.748 N 

Projectkosten 6.994 0 6.920 6.920 N 

Afschrijvingen 16.523 12.540 18.003 5.463 N 

Rentelasten 25 0 0 0   

Toevoeging reserves 0 0 0 0 N 

Doorberekeningen 0 -102.800 0 102.800 N 

Totaal Lasten 6.065.708 6.115.773 6.717.205 601.432 N 

            

Saldo  150.465 0 -170.140 -170.140 N 

 

 
Toelichting belangrijkste afwijkingen baten en lasten tussen begroting en realisatie 

 

  Baten     

1. Budgetsubsidies     

  Hogere budgetsubsidie Alphahulp zo-net BV 176.510 V 

        

2. Overige subsidies     

  - Hogere subsidie Alphalhulp zo-net BV 122.312 V 

  - Hogere subsidie Welzijn Nieuwe Stijl 138.506 V 

  - Lagere subsidie Schoolmaatschappelijk werk -2.769 N 

  - Lagere subsidie eerstelijnsloket Wmo -10.000 N 

  - Overige kleine verschillen 694 V 

  Totaal 248.743 V 

        

4. Overige baten     

  - Hogere baten vergoedingen personeel 6.661 V 

  - Lagere baten vergoedingen personeel Alphahulp zo-net BV -8.307 N 
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  - Hogere baten alarmering 2.097 V 

  - Hogere baten bijdragen in kosten THV 36.201 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen welzijnsactiviteiten 8.487 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen Route 55 7.125 V 

  - Hogere baten deelnemersbijdragen Sociaal Vitaal 1.157 V 

  - Lagere baten overige inkomsten jeugdactiviteiten -9.000 V 

  - Lagere baten deelnemersbijdragen cursussen -21.020 N 

  - Hogere baten opbrengst huur maaltijdverstrekkingen 10.217 V 

  - Hogere baten opbrengst dienstverlening welkomboerderijen 8.019 V 

  - Hogere baten vervoer welkomboerderijen 4.058 V 

  - Overige kleine verschillen -328 N 

  Totaal 45.367 V 

        

6. Onttrekking reserves     

  - Lagere onttrekking reserve WNS -40.866 N 

  Totaal -40.866 N 

  
  

    
Lasten 

7. Personeelslasten     

  

- Hogere lasten bruto salarissen en vergoedingen -17.950 N 

- Hogere lasten overige personeelskosten overeenkomst -62.000 N 

- Lagere lasten studiekosten/deskundigheidsbevordering 2.891 V 

  
- Lagere lasten onkosten- en overige vergoedingen 2.228 V 

- Hogere lasten reis- en verblijfkosten -16.450 N 

  - Hogere lasten stagevergoedingen -1.324 N 

  

- Lagere lasten Werkkostenregeling (WKR) 18.932 V 

- Lagere lasten reis- en verblijfkosten medewerkers jeugd 3.712 V 

- Lagere lasten studiekosten medewerkers jeugd 19.283 V 

- Overige kleine verschillen 223 V 

  Totaal -50.455 N 

        

8. Organisatielasten     

  - Hogere lasten accountantskosten -21.092 N 

  - Hogere lasten advieskosten algemeen -40.462 N 

  - Lagere lasten automatiseringskosten 6.637 V 

  - Lagere lasten telecommunicatie en dataverkeer 9.981 V 

  - Lagere kopieerkosten 2.500 V 

  - Hogere lasten promotiekosten -6.293 N 

  - Hogere lasten administratiekosten -2.425 N 

  - Hogere lasten overige organisatielasten -2.125 N 

  - Lagere lasten aankoop duurzame roerende zaken 2.876 V 

  - Lagere lasten kantoorbenodigdheden Jeugd en Gezin 8.958 V 

  - Lagere lasten representatie jeugd 2.000 V 

  - Lagere lasten publicatie/advertentiekosten jeugd 5.000 V 

  - Lagere lasten vrijwilligerskosten 6.131 V 

  - Overige kleine verschillen 4.232 V 

  Totaal -24.082 N 
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9. Huisvestingslasten     

  - Lagere lasten gas en elektra 2.630 V 

  - Lagere lasten onderhoud inventaris 1.403 V 

  - Lagere schoonmaakkosten 1.836 V 

  - Lagere overige huisvestingslasten 2.168 V 

  Totaal 8.037 V 

       

10. Kostprijs goederen en diensten     

  - Hogere lasten bijdragen aan dienstorganisatie zo-net BV -424.178 N 

  
- Lagere lasten kosten activiteitencommissies 14.655 V 

- Hogere subsidie activiteitencommissies -12.987 N 

  - Lagere huur activiteitencommissies 21.900 V 

  - Hogere kostprijs maaltijden -14.490 N 

  - Lagere lasten overige kosten 4.719 V 

  
- Af te dragen BTW welzijn, preventie, cursussen en maaltijden 

- Overige kleine verschillen 

-10.000 

633 

N 

V 

  Totaal -419.748 N 

        

11. Projectkosten     

  - Hogere lasten project Sociaal Vitaal 6.920 N 

        

 

Specificaties subsidies 

 

  Rekening 2016 
Begroot 2017  

na wijziging 
Rekening 2017 

incidenteel/ 

structureel 

Budgetsubsidies      

Gemeente Terneuzen, 

algemeen 
2.554.845 2.570.174 2.570.184 structureel 

Gemeente Terneuzen, Jeugd en 

Gezin 
520.000 603.548 603.548 structureel 

Gemeente Terneuzen, zo-net  0 176.500 incidenteel 

OCMW Assenede 96.350 96.928 96.928 structureel 

OCMW Wachtebeke 50.225 50.526 50.526 structureel 

OCMW Kaprijke 17.425 17.529 17.529 structureel 

OCMW Sint Laureins 15.888 15.983 15.983 structureel 

VVE-ITM 195.000 175.950 175.950 structureel 

Sub-totaal 3.449.733 3.530.638 3.707.148   

   
    

Overige subsidies  
    

Gemeente Terneuzen  
    

Loonkostensubsidie 52.101 0 0 incidenteel 

Aanschaf 

beamer/projectiescherm 
0 4.250 4.870 incidenteel 

Huur gezondheidscentrum 0 21.125 21.126 
vanaf 2018 in 

budgetsubsidie 
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Tijdelijke uitbreiding personeel 

WMO 
0 85.000 0 incidenteel 

Combinatiefuncties Brede 

school 
10.000 10.000 10.000 structureel 

WMO vraagverheldering 208.753 92.000 230.506 structureel 

WMO Welzijn Nieuwe Stijl 157.663 157.663 157.663 t/m 2017 

WMO Alphahulp/zo-net B.V. 1.010.000 807.688 1.005.000 structureel 

Combinatiefuncties Gezonde 

Actieve Leefstijl 
45.000 45.000 45.000 structureel 

Combinatiefuncties 

Weerbaarheid 
30.000 30.000 30.000 structureel 

Detachering Toonbeeld 33.848 0 0 incidenteel 

       

Overig      

Loonkostensubsidie 

integratiebedrijf 
13.020 13.020 13.020 structureel 

Diverse scholen: 

Schoolmaatschappelijk Werk 
63.355 46.830 45.599 structureel 

Mantelzorg: subsidie 

Alzheimercafé 
1.478 1.700 1.773 structureel 

Sub-totaal 1.585.197 1.314.276 1.564.557   

    
   

Projectsubsidies      

Gemeente Terneuzen      

GALM/Elke stap telt/Lokaal 

Beweegnetwerk 
2.000 2.000 2.500 structureel 

Sociaal Vitaal 3.000 2.500 2.500 structureel 

Sub-totaal 5.000 4.500 5.000   

       

Totaal 5.039.930 4.849.414 5.276.705   
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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 

2017 voor aan-z is € 179.000,00. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

In 2017 waren er geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam bij aan-z. 

Verantwoording 2017  

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 2017 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 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
€ 181.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  

Totale bezoldiging € 118.953,53 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  

Gegevens 2016  

bedragen x € 1 Mevrouw A.M. Terryn 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 107.672,99 

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.794,36 

Subtotaal € 116.418,95 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
€ 179.000 

  

Totale bezoldiging € 116.467,35 
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1b. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

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. 

 

De leden van het algemeen bestuur bestaan uit: C. Liefting (tevens dagelijks bestuur), D. Buysse 

(tevens dagelijks bestuur), R. Lippens, M. Hemelsoet, C. Reijn, U. Meers, T. Lacres, M. 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. Overzicht incidentele baten en lasten 

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

programmarekening een overzicht van de incidentele baten en lasten. Uit dit overzicht blijkt in 

hoeverre incidentele factoren van invloed zijn geweest op het resultaat van de jaarrekening. 

 

Incidentele lasten  Rekening 2017 

Paragraaf bedrijfsvoering   

Overige personeelskosten afkoop                 62.000  

Inhuur personeel van derden                13.741  

Inrichtingskosten gezondheidscentrum Axel                44.624  

Advieskosten cultuur- en communicatietraject                60.812  

subtotaal              181.178  

    

Programma Maatschappelijke ondersteuning   

Inhuur eerstelijns loket Wmo                10.611  

Salariskosten tijdelijke contracten eerstelijnsloket Wmo en 

alpha-hulp (zo-net) 
             113.080  

subtotaal              123.690  

    

Totaal              304.868  

    

Incidentele baten   Rekening 2017  

Paragraaf bedrijfsvoering   

Detacheringsvergoeding personeel                26.160  

Bijdrage in opleidingskosten                  1.226  

Extra subsidie beamer gezondheidscentr. Axel                  4.250  

subtotaal                31.636  

    

Programma Maatschappelijke Ondersteuning   

Hogere bijdrage Zo-net in extra personeelskosten                51.363  

Vergoeding voor Alg. Maatsch. Werk                  1.775  

subtotaal                53.138  

    

Paragraaf algemene dekkingsmiddelen   

Onttrekking aan de reserve Welzijn Nieuwe Stijl t.b.v. 

inrichting gezondheidscentrum Axel en dekking nadelig 

exploitatiesaldo t.o.v. de ontvangen subsidie 

               73.220  

    

Totaal              157.995  
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4. 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. 

 

 
 

 

5. Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 
 

De controle verklaring van Deloitte wordt in definitieve vorm opgeleverd na formeel akkoord van het 

Algemeen Bestuur van aan-z op deze jaarrekening. 

Overzicht onvoorzien

Onvoorzien
programma/ 

paragraaf
bedrag

Raming oorspronkelijke begroting 38.200

Onttrekkingen

dekking nadelig saldo 1e wijziging 2017 -21.700

dekking stijging salariskosten Bedrijfsvoering -10.500

aanpassing budget Jeugd en Gezin conform begroting 

2017
Wmo -6.000

Toevoegingen

Totaal onvoorzien na wijziging 0




