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Financiële resultaten
aan-z heeft in 2019 een resultaat gerealiseerd van 150.280
euro. In de begroting 2019 was uitgegaan van een
resultaat van 0 euro. Hierbij was rekening gehouden dat
aan-z in 2019 de eerste 100.000 euro zou bezuinigen (van
de te realiseren 4 ton in 3 jaar). Hieruit kan
geconcludeerd worden dat aan-z niet 100.000 euro, maar
250.280 euro in 2019 heeft gerealiseerd. Daarnaast is er
62.638 euro minder besteed aan de hiervoor benoemde
projecten.

Het Algemeen Bestuur van aan-z bepaalt de bestemming
van het positieve resultaat van 150.280 euro. Op 3 maart
2020 is een geactualiseerde financiële verordening door
het Algemeen Bestuur geaccordeerd, waarin is
vastgelegd dat het resultaat van aan-z in enig jaar ten
goede of ten laste komt van de gemeente Terneuzen. Dit
kan dus beide kanten op. Bij een positief resultaat
ontvangt de gemeente Terneuzen dit bedrag en bij een
negatief resultaat ontvangt aan-z van de gemeente
Terneuzen een extra bijdrage ter groo�e van dit
resultaat. Met deze opzet is het niet noodzakelijk meer
dat aan-z zelf reserves aanhoudt, hetgeen in het verleden
het geval was.

Opdrachtgever en uitvoerder
aan-z heeft in 2019 het uitvoeringsplan geïntroduceerd.
Op basis van een duidelijke opdrachtformulering van
de gemeente Terneuzen is vastgesteld welke
werkzaamheden door aan-z in 2019 worden uitgevoerd.
Voorheen waren de opdrachtformulering en het
uitvoeringsplan in één document vervlochten en
minder concreet. De nieuwe aanpak appelleert aan de
scheiding van taken tussen opdrachtgever en
uitvoerder. We zorgen uiteraard voor een goede en
structurele afstemming met elkaar en aan-z rapporteert
helder over de voortgang van de werkzaamheden. Na
elk kwartaal is in 2019 inzicht gegeven in de
tussentijdse financiële resultaten en ingeschat waar wij
eind 2019 op uit zouden kunnen komen. Hierdoor was
het Algemeen Bestuur van aan-z beter in staat de
resultaten te volgen, bij te sturen en te helpen waar
nodig. Ook voor de primaire dienstverlening geldt dat
in 2019 rapportages zijn ingericht en opgeleverd,
waaruit de performance richting klanten blijkt.
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Nieuw elan
De verandering bij aan-z is zichtbaar. Zowel intern als
extern. Met het vertrek van de baliefunctie in Axel voor
gemeentelijke taken, ontstond de kans voor aan-z om
zelf de centrale receptie te bemannen. Hierdoor worden
klanten bij binnenkomst in het pand direct verwelkomd
en opgevangen. Dankzij het telefonisch keuzemenu
komen klanten rechtstreeks bij de medewerker terecht
die zij nodig hebben en neemt de wach�ijd af. Van een
eventueel stoffig beeld van aan-z is met het verwijderen
van de 18 jaar oude vloerbedekking op locatie Axel
le�erlijk afscheid genomen. Ons pand heeft, met een
nieuwe vloer, sta- en zitbureaus, minder opbergruimtes,
planten en mooie schilderijen, gemaakt door een
medewerker van aan-z, een frisse uitstraling. Wij hebben
flexwerken geïntroduceerd en in de kantoorruimtes
heerst een meer huiselijke sfeer. Elke week kunnen de
medewerkers zich tegoed doen aan vers fruit. aan-z wil
graag een gezonde organisatie zijn. Samen met de
andere huurders van onze panden stemmen wij af over
het ontmoedigen/weren van roken rond onze panden en
wij stimuleren beweging, onder andere met de aanschaf
van diverse ‘bureaufietsen’.

2020
In 2020 ze�en wij de lijn van 2019 voort. Dat betekent
dat wij blijven werken aan de verbetering van onze
primaire dienstverlening. Met de gemeente Terneuzen is
afgesproken dat einde jaar 2020 3 ton bezuinigd is van
de noodzakelijke 4 ton in 3 jaar. Zoals hiervoor
aangegeven is in 2019 al 250.280 euro gerealiseerd. En in
2019 zijn al voorbereidingen getroffen voor
bezuinigingen in 2020. De verwachting is dat in 2020 de
volledige bezuinigingstarget van 4 ton euro wordt
gerealiseerd. In 2 jaar tijd in plaats van de afgesproken 3
jaar.

zo-net
In 2020 gaat er veel veranderen voor de organisatie
zo-net. In de gemeenteraadsvergadering van december
2019 is besloten de algemene voorziening hulp bij
huishouden te beëindigen. Vanaf 1 januari 2020 is hulp
bij huishouden voor alle inwoners van de gemeente
Terneuzen beschikbaar als maatwerkvoorziening. Dat
betekent dat op basis van een keukentafelgesprek
vastgesteld wordt of een klant in aanmerking komt
voor de gevraagde dienst. Dat geldt ook voor de
bestaande klanten van zo-net. En indien zij hulp bij
huishouden kunnen behouden, wordt deze dienst
verzorgd door andere zorgverstrekkers dan zo-net. De
verwachting is dat eind 2020 zo-net geen klanten meer
heeft en ook geen medewerkers in dienst heeft. Deze
exercitie zal projectmatig worden aangepakt, waarbij de
opdracht is zowel naar klanten als naar medewerkers
een zorgvuldige aanpak te betrachten.

Juridische structuur aan-z
Wij zullen in 2020 onderzoek doen naar de juridische
structuur en governance van de BGTS aan-z en, in dit
kader, de samenwerking met de Vlaamse gemeenten.
Per 1 januari 2019 is de automatische omze�ing van
GOL naar BGTS geregeld per Verdrag. De GOL is
overgegaan in een Benelux Groepering voor Territoriale
Samenwerking. In deze stukken wordt dan ook overal
de BGTS als rechtsvorm genoemd. De huidige structuur
met gedeelde zeggenschap en aansprakelijkheid tussen
de gemeente Terneuzen en de Vlaamse gemeenten
representeert onvoldoende de verhouding in
dienstverlening. Zowel de Vlaamse gemeenten als de
gemeente Terneuzen willen toewerken naar een
aangepaste juridische structuur met een passende
governance. Hiernaar zal in 2020 onderzoek
plaatsvinden.

Axel, 14 mei 2020

André van der Windt
interim directeur aan-z

Voorwoord

3



4

Jaarverslag 2019



5 

 

1. Inleiding 
 

 

aan-z is de organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en 

de uitvoering van de Wmo voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. Daarnaast biedt aan-z een 

welzijnsaanbod in de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke. 

 

Versterken en verbinden 

aan-z ondersteunt (kwetsbare) mensen om zelfredzaam en zoveel mogelijk in eigen regie te kunnen 

leven. We bevorderen een actieve deelname aan de maatschappij en contact met een eigen sociaal 

netwerk. We helpen mensen om bewuste keuzes te maken. We gaan hierbij uit van de eigen kracht en 

mogelijkheden van de mensen, met erkenning voor kwetsbaarheden en met respect voor hun 

leefwereld. We werken samen met een groot netwerk van vrijwilligers. Waar mogelijk stemmen we af 

en werken we samen met andere (zorg)organisaties. Onze inzet is gericht op het versterken en 

verbinden van individuen en groepen.  

 

Activiteiten, ondersteuning en toegang tot voorzieningen 

Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor informatie, advies en 

(opvoed)ondersteuning vanuit maatschappelijk werk, jeugd en gezin, jeugdpreventie en 

welzijnswerk. Tevens verlenen we toegang tot Wmo-voorzieningen en jeugdhulp in de gemeente 

Terneuzen. Voor alle inwoners uit ons werkgebied bieden we vrijwilligerswerk en organiseren we een 

breed aanbod welzijnswerk.  

 

Effectief, efficiënt en uniform 

In 2019 werden de gebiedsteams uitgebreid met de gespecialiseerde teams Jeugdpreventie, Wmo en 

Vrijwilligers. Deze teams zijn opgericht vanwege het specialistische karakter van de disciplines. De 

inzet van de teams komt ten goede aan de dienstverlening van onze klanten. Mede hierdoor werken 

we effectiever, efficiënter en meer uniform. In dit document geven we een beschrijvend en financieel 

overzicht van de verrichtte werkzaamheden in 2019. 

 

 

 

 

 

  



6 

 

2. Financieel overzicht 
 

 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt afgerond € 150.000. Op basis van de begroting 

inclusief begrotingswijziging werd een resultaat voorzien van € 0. Het positieve resultaat 2019 wordt 

veroorzaakt door diverse mutaties waarvan onderstaande de meest opvallende zijn: 

 

Omschrijving             Saldo 

Subsidie: o.a. extra bijdrage GT inhuur Wmo en extra projectbijdrage  79.000 

Subsidie: meevaller projectsubsidie transitie bedrijfsvoering -62.000 

Lagere kostprijs goederen en diensten 25.000 

Hogere personeel en organisatie minus dekking hierop -20.000 

Besparing op projectkosten transitie  62.000 

Lagere overige kosten (afschrijvingen, huisvesting en overig) 66.000 

Totaal belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie 

 

 

150.000 

  

Lasten en baten (inclusief mutaties reserves) 
   

Omschrijving  Lasten Baten Saldo 

Programma Welzijn en preventie 1.365.845 525.151 -840.694 

Programma Maatschappelijke ondersteuning 5.445.213 3.431.914 -2.013.299 

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 90.196 73.853 -16.343 

Overzicht Bedrijfsvoering 2.180.320 5.200.937 3.020.617 

Totaal (incl. afronding) 9.081.574 9.231.854 150.280 

 

Lasten en baten per kostensoort       

Omschrijving kostensoort Lasten Baten Saldo 

Personeelslasten 4.708.773   -4.708.773 

Organisatielasten 358.322   -358.322 

Huisvestingslasten 118.633   -118.633 

Kostprijs goederen en diensten 3.351.489   -3.351.489 

Projectkosten 437.362   -437.362 

Afschrijvingen 23.805   -23.805 

Toevoeging reserves 83.190   -83.190 

Budgetsubsidies   4.516.790 4.516.790 

Overige subsidies   2.890.103 2.890.103 

Projectsubsidies   520.552 520.552 

Overige baten   1.230.556 1.230.556 

Onttrekking reserves   73.853 73.853 

Totaal (incl. afronding) 9.081.574 9.231.854 150.280 

 

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen de rekeninguitkomst en de begroting na 

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

rekeningresultaatoverzicht’ van de jaarrekening 2019.  
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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 Terneuzen 

- 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 2019 lag de focus op de samenwerking met de activiteitencommissies en het ondersteunen van 

burgerinitiatieven. Zo is er in Terneuzen een naaiatelier opgezet en in Sas van Gent ‘De Sasse brug’, 

een naaiatelier en een Meet en Greet. 

 

THV 

In 2019 maakten wij het rooster voor de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. We namen deel aan 

intervisiebijeenkomsten en afstemmingsoverleggen. Tevens hebben we deelgenomen aan de 

bijscholing, welke is georganiseerd door het CZW-bureau. In 2019 hebben we veertien THV 

uitgevoerd, waarvan er bij tien een huisverbod is opgelegd. 
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Samenwerking met activiteitencommissies  

In de gemeente Terneuzen organiseren activiteitencommissies en Stichtingen Welzijn voor Ouderen 

(SWO) diverse activiteiten voor ouderen gericht op beweging, contact en gezelligheid. Dit doen zij 

met  behulp van subsidie van aan-z. De activiteitencommissies en SWO’s bereiken een grote groep 

ouderen. Zij zijn actief in Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag, Axel, Biervliet, Koewacht, Zuiddorpe 

en Westdorpe. 

 

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 de 

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 zowel de stichtingen en 

commissies als aan-z behoefte aan eenduidigheid. In 2019 lag de focus op het verbeteren van de 

samenwerking, ondersteuning en het krijgen van inzicht. Alle stichtingen en commissies hebben een 

vast contactpersoon binnen aan-z. Daarnaast is er gewerkt aan een efficiënte manier van aanvragen en 

rapporteren. 

 

Financieel overzicht preventie- en welzijnsactiviteiten 

 (N=nadelig; V=voordelig) 

Welzijns- en preventie-activiteiten       

Exploitatie 
2018  

werkelijk 

2019 begroot 

primitief 

2019 
2019  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijziging 

Preventie-activiteiten           

Lasten 81.191 109.070 109.070 48.154 60.916 V 

Baten 42.398 30.000 30.000 53.256 23.256 V 

Saldo -38.793 -79.070 -79.070 5.102 84.172 V 

Welzijnsactiviteiten           

Lasten 689.358 597.110 672.110 931.920 -259.810 N 

Baten 169.650 60.000 135.000 161.313 26.313 V 

Saldo -519.709 -537.110 -537.110 -770.606 -233.496 N 

Cursussen           

Lasten 27.566 54.736 54.736 7.701 47.035 V 

Baten 13.120 25.000 25.000 5.290 -19.710 N 

Saldo -14.445 -29.736 -29.736 -2.411 27.325 V 

              

Totaal welzijns- en preventie activiteiten       

Lasten 798.115 760.916 835.916 987.775 -151.859 N 

Baten 225.168 115.000 190.000 219.859 29.859 V 

Saldo -572.947 -645.916 -645.916 -767.916 -122.000 N 
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3.2 Jeugdpreventieactiviteiten 

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 gegenereerd om een aanbod te creëren voor 

de toekomst. In 2019 hebben we dit verder vormgegeven en een team Jeugdpreventie opgericht.  

Binnen dit team hebben we diverse taken uitgevoerd, zoals vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), 

Iedereen telt mee (ITM), Kids2Fun, Speelneuzen, Onbeperkt Sporten, Weerbaarheid en het Jongeren 

Informatie Punt (JIP Terneuzen).  

 

Project ‘Weerbaarheid in het basisonderwijs’ 

De doelstelling van onze dienst weerbaarheid is dat alle basisscholen in de gemeente Terneuzen 

deelnemen aan het project ‘Weerbaarheid in het basisonderwijs’. Alle (reguliere) basisscholen in de 

gemeente nemen deel waardoor alle kinderen uit de groepen zes, zeven en acht getraind worden in 

sociale, fysieke en mentale weerbaarheid. Wanneer er sprake is van een combinatieklas groep vijf en 

zes worden ook de leerlingen van groep vijf meegenomen. Op deze manier investeren we langdurig 

in de weerbaarheid van de jongeren in de gemeente Terneuzen. De leerlingen krijgen meerdere jaren 

op rij weerbaarheid aangeboden.  

In 2019 zijn we tevens gestart met weerbaarheidslessen voor leerlingen van de vijftien brugklassen 

van het Lodewijk college in Terneuzen. Juist in de overgang van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs verandert er zoveel bij jongeren. Weerbaarheidslessen ondersteunen deze 

overgang positief.   

Naast ons aanbod van lessen in het regulier onderwijs, zijn we in 2019 ook gestart met een pilot 

weerbaarheid op de Wingerd in Terneuzen. Het doel was onderzoeken hoe weerbaarheid voor deze 

doelgroep kan worden vormgegeven. De pilot was een groot succes.  

In 2019 gaven we weerbaarheidslessen aan 19 basisscholen, waarvan in totaal 58 klassen en 1344 

leerlingen (met een totaal van 902 lesuren). Binnen het voortgezet onderwijs verzorgden we 

weerbaarheidslessen voor 11 brugklassen, waarvan in totaal 206 leerlingen (met een totaal van 64 

lesuren).   

 

Jongeren Informatie Punt (JIP) Terneuzen 

Het JIP Terneuzen is er voor alle jongeren van 12 tot en met 25 jaar. We werkten aan de doelstellingen:  

1. De juiste en relevante informatie toegankelijk maken voor jongeren in de leeftijd van 12-25 

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 inspelen 

middels advisering, bemiddeling en preventie-activiteiten. 

Dit doen we door actief te zijn op social media (Instagram en Facebook), door het aanbieden van 

workshops en inloopspreekuren en het organiseren van thema-ochtenden. In 2019 gaven we 

workshops over de onderwerpen geldzaken, online weerbaarheid en (shame)sexting. Met de 

inloopspreekuren willen we de drempel tot contact zo laag mogelijk maken door fysiek op de scholen 

aanwezig te zijn. De inzet van social media draagt hier ook aan bij. Het vergroot de zichtbaarheid en 

bereikbaarheid van JIP Terneuzen. Op onze social media kanalen gaven we, naast reguliere thema’s 

zoals geldzaken, onderwijs en gezondheid, aandacht aan actuele thema’s zoals (shame)sexting, 

eenzaamheid en pesten. In totaal hebben we 75 berichten gepost.  
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Voor het speciaal voortgezet onderwijs verzorgden we voor de workshop ‘Omgaan met geldzaken’ 

vijf lessen, waarvan drie lessen theorie, één werkbezoek en één opdracht om boodschappen te doen.  

Op de Sprong waren we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig voor het 

inloopspreekuur. Tijdens het inloopspreekuur kregen we vooral vragen over het aanvragen van  

Digi-D, ondersteuning bij het maken van een “Mijn plan 18”, het aanvragen van studiefinanciering en 

OV en het inschrijven bij het Scalda voor een vervolgopleiding.  

 

Kids2Fun en de Speelneus  

Namens Kids2Fun hebben we in 2019 tijdens de vakantieperiodes diverse activiteiten aangeboden 

voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. We organiseerden onder andere een middag in de skihal, in 

samenwerking met Mad Science hebben we in de Bio Base creatieve activiteiten georganiseerd welke 

in het teken stonden van de wetenschap en we hebben diverse zomeractiviteiten bij onze 

Speelneuslocaties uitgevoerd.  

 

Op de locaties Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen Oude Vaart en Terneuzen Stelle was de Speelneus 

wekelijks geopend. In 2019 hebben we ons gericht op professionalisering van de Speelneus. We 

onderzochten op welke manier de Speelneus het beste aansluit bij de doelgroep. In september 2019 

zijn we gestart met de herontwikkeling. Op basis van de behoefte van de kinderen per wijk/school 

hebben we diverse activiteiten georganiseerd, zoals creatieve middagen, sinterklaas, bingo en 

sportactiviteiten.  

 

De activiteiten van Kids2Fun en de activiteiten die we binnen de Speelneus aanbieden, raken meer 

met elkaar in verbinding. We bekijken in 2020 of we beide activiteiten kunnen bundelen en een breed 

aanbod van jeugdpreventie-activiteiten kunnen ontwikkelen. Deze activiteiten vinden gedurende het 

jaar plaats en zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de gemeente Terneuzen. 

 

(On)beperkt sporten  

aan-z en Hulst voor Elkaar boden in 2019 samen ‘(on)beperkt sporten’ aan. De sportvereniging voor 

(on)beperkt sporten is bedoeld voor Zeeuws-Vlaamse kinderen en jongeren met een zichtbare of 

onzichtbare beperking, die vaak moeilijk terecht kunnen bij een reguliere sportvereniging. Denk aan 

kinderen die lichamelijk of visueel beperkt zijn, maar bijvoorbeeld ook met hypermobiliteit. De 

sportvereniging is daarnaast bedoeld voor jongeren die moeite hebben om bij reguliere verenigingen 

hun plek te vinden, door welke beperking dan ook. De jongeren hebben kennis kunnen maken met 

allerlei sporten via de aangepaste sportclubs. Er zijn sporten aangeboden zoals basketbal, 

boogschieten, biljart, tennis, dans, goalbal en hockey. Hier hebben circa 30  jongeren per sport aan 

deelgenomen. Na een evaluatie van (on)beperkt sporten blijkt het resultaat positief. In 2020 wordt het 

initiatief voorgezet.   
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"Je ziet ze
groeien en
bewuster
worden van
zichzelf en
anderen."
"Contact hebben met kinderen en jongeren,
het stimuleren van hun zelfstandigheid en
talenten zien ontwikkelen: dat maakt mij
enthousiast! Ik ga uit van hun eigen kracht en
mogelijkheden en help hen hier naar op zoek te
gaan als zij het kwijt zijn.

Mijn werk is gericht op kinderen van groep
6 t/m 8 en jongeren van het voortgezet
onderwijs. Deze kinderen en jongeren maken
een grote ontwikkeling door, wat veel
onzekerheid met zich meebrengt. Velen zijn
echt gebaat bij weerbaarheidstraining. Je ziet
ze groeien en bewuster worden van zichzelf
en anderen.

De middelbare scholieren vinden het fijn om,
naast hun ouders, vrienden en docenten,
contact te hebben met jonge professionals die
er voor hen zijn, weten wat ze doormaken en
hen adviezen kunnen geven. We ondernemen
activiteiten met de jongeren die aansluiten op
hun leefwereld. Ook op deze manier vinden
we aansluiting bij de doelgroep.

De kracht van het jeugdpreventieteam is dat
we elkaar ondersteunen, ideeën uitwisselen en
meedenken met elkaar. Hierdoor kunnen we
de kinderen en jongeren van de gemeente
Terneuzen leuke, sportieve en educatieve
programma's aanbieden. Ik ben trots op wat
we als team allemaal voor elkaar krijgen."

Manouk Faassen-Rijnberg
Sociaal werker, team Jeugdpreventie
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Financieel overzicht jeugdpreventieactiviteiten 

 
 

3.3 Vrijwilligerswerk 

In 2019 hebben we het Team Vrijwilligers opgericht, dat bestaat uit een coördinator en medewerkers 

die ook in de gebiedsteams zitten.  Iedere teamlid is verantwoordelijk voor een specifieke taak / 

onderdeel binnen het vrijwilligersaanbod. De coördinator zorgt voor de totale prestatie, organisatie en 

de aansturing van dit team. We hadden in 2019 ruim 500 vrijwilligers die een belangrijke bijdrage 

leveren en we graag willen behouden. Door het team Vrijwilligers hebben we de tijd en ruimte om het 

vrijwilligerswerk beter, efficiënter en effectiever te organiseren. Het aantal activiteiten dat met behulp 

van vrijwilligers worden uitgevoerd, groeit. Er is een groeiende vraag naar de inzet van vrijwilligers. 

In 2019 ontvingen we 240 vrijwilligersvragen op de volgende diensten: klein tuinonderhoud, klussen 

in/om huis, boodschappendienst, oppasdienst, vriendschapsdienst, beweegmaatje, 

knoppenspreekuur, taalmaatje. Hiervan zijn er 228 succesvol bemiddeld, vier door de klant 

geannuleerd en bij acht konden we de match niet maken. 

2019

begroot na 

wijz.

VVE - ITM

Lasten 138.481 177.465 177.465 147.921 29.544 V

Baten 175.950 175.950 175.950 176.125 175 V

Saldo 37.469 -1.515 -1.515 28.204 29.719 V

Combinatiefuncties Brede School Coördinator

Lasten 27.666 28.390 28.390 13.563 14.827 V

Baten 10.000 10.000 10.000 10.000 0 N

Saldo -17.666 -18.390 -18.390 -3.563 14.827 V

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl

Lasten 20.972 19.333 19.333 23.756 -4.423 N

Baten 45.000 45.000 45.000 45.000 0 N

Saldo 24.028 25.667 25.667 21.244 -4.423 N

Combinatiefuncties Weerbaarheid

Lasten 135.488 188.307 188.307 70.237 118.070 V

Baten 57.750 65.000 65.000 65.000 0 N

Saldo -77.738 -123.307 -123.307 -5.237 118.070 V

Overige kleinschalige projecten

Lasten 4.065 8.766 8.766 0 8.766 V

Baten 0 5.000 5.000 0 -5.000 N

Saldo -4.065 -3.766 -3.766 0 -1.496 N

Totaal specifieke projecten

Lasten 326.672 422.261 422.261 255.476 166.785 V

Baten 288.700 300.950 300.950 296.125 -4.825 N

Saldo -37.972 -121.311 -121.311 40.649 161.960 V

2018 werkelijk
2019 begroot 

primitief

2019  

werkelijk
Verschil V/NExploitatie

Jeugdpreventie en diverse specifieke projecten
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Het Team Vrijwilligers werkt vanuit de drie kerntaken; ondersteunen, stimuleren en waarderen: 

1. Het leveren van een bijdrage aan het in stand houden van het bestaande vrijwilligerswerk  

 (ondersteuning); 

2. Het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het vrijwilligerswerk 

(stimulering); 

3.  Het waarderen van vrijwilligerswerk. 

 

Het aanbod vrijwilligersactiviteiten bestond in 2019 uit: 

Financiën  

- Formulierenbrigade  

- Burgeradviseur 

- Administratieve ondersteuning (BE) 

 

Onderhoud 

- Klein tuinonderhoud 

- Kleine klussen in en om het huis 

 

Cursusaanbod door vrijwilligers 

- Knoppenspreekuur 

- Digitale week 

- Vrijwillige docenten: aanbieden van 

cursussen 

- Naaiclub De Kameleon 

- Wandelgroepen 

 

Activiteiten(ondersteuning) en projecten 

- Route55 

- Elke stap telt 

- Geheugenkoor 

 

Maatjes 

- Maatjesproject 

- Beweegmaatjes 

- Taalmaatjes (t.b.v. laaggeletterdheid) 

 

Mantelzorgondersteuning 

- Boodschappendienst 

- Vervoersdienst 

- Vriendschapsdienst 

- Oppasdienst (BE) 

- Dag van de mantelzorg 

- Mantel(ont)zorgdagen 

- Alzheimercafé 

- Personenalarm(ering) 

 

Voeding 

- Tafeltje-dek-je (NL en BE) 

- Open tafel 

 

Aanbod België dorpsrestaurants 

- Dienstencentrum / dorpsrestaurant  

De Piramide in Assenede 

- Dorpsrestaurant WZC de Mey Wachtebeke 

- Buurthuis Het Zwaluwnest; W’eet in 

Wachtebeke 

- Dorpsrestaurant WZC in Sint Laureins  

- Dorpshuis te Watervliet 

We lichten een aantal activiteiten toe: 

 

Formulierenbrigade 

In mei 2019 is er een inlooppunt van de Formulierenbrigade bijgekomen in de Meubelhal van het 

Leger des Heils (LDH). Samen met onze vrijwilligers en de vrijwilligers van Schuldhulpverlening 

(SHV, onderdeel van het LDH) wordt dit inlooppunt bemand. De samenwerking tussen onze 

vrijwilligers en de vrijwilligers van SHV verliep goed. We zetten de samenwerking in 2020 voort.  

In september 2019 hebben we een inlooppunt opgestart in De Statie in Sas van Gent. De opzet, 

organisatie en planning van dit inlooppunt wordt verzorgd door de vrijwilligers van aan-z.   
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We hebben in totaal 57 aanvragen behandeld. De inlooppunten van de Formulierenbrigade zijn door 

circa 300 klanten bezocht. De vragen die de Formulierenbrigade en de Burgeradviseurs behandelen 

omvatten: aanvragen Digi-D, WW en bijstand, zorgtoeslag, huurtoeslag, belastingaangifte, aanvragen 

kwijtschelding Sabewa, hulp bij bezwaren, hulp bij opzeggen van contracten (telefoon, energie etc.), 

het opstellen van een financieel overzicht, hulp bij de OV-chip, het zoeken naar een huurwoning, post 

ordenen, enzovoorts. 

 

Naailessen in de Kameleon Terneuzen 

Elke (school)week op donderdagochtend van 9.15 tot 11.30 uur worden er naailessen gegeven in het 

buurthuis de Kameleon. Vrouwen uit alle culturen die in de gemeente Terneuzen wonen, kunnen 

aansluiten om te leren omgaan met een naaimachine. Er worden lessen gegeven om verschillende 

items te maken, zoals tasjes, kussenslopen en kledingstukken. Bovendien zijn de bijeenkomsten goed 

voor de verbreding van de sociale contacten. Bij elke bijeenkomst is er een koffiepauze waarin er 

regelmatig iets lekkers uit de eigen cultuur wordt gemaakt. Het spreken en oefenen van de 

Nederlandse taal is onderdeel van de naailessen. De lessen worden door vrijwilligers verzorgd. Zij 

bereiden de lessen voor, kopen de benodigde materialen in en ondersteunen de deelnemers tijdens de 

naailessen. Naast de lessen kunnen vrouwen ook aan eigen naaistukken werken. De grootte van de 

groep varieert. Gemiddeld zijn er wekelijks tien à twintig vrouwen aanwezig. 

  

Vervoersvragen 

In 2019 kwamen er 849 vervoersaanvragen binnen, waarvan er 784 succesvol zijn bemiddeld. Hiervan 

zijn 63 aanvragen voortijdig geannuleerd door de klant en bij twee klanten hebben we de match niet 

kunnen maken.  Het merendeel van de vervoersvragen komt vanuit het Belgisch werkgebied.  

 

Samenwerking Stichting Present 

In 2019 is er een samenwerking aangegaan met Stichting Present Terneuzen. aan-z en Present werken 

samen in de gemeente Terneuzen. Daar waar mogelijk kan er een beroep worden gedaan op elkaars 

vrijwilligers en expertise. Aangezien beide partijen werken vanuit een bestaand aanbod vrijwilligers 

zal er niet altijd gegarandeerd kunnen worden dat er vrijwilligers beschikbaar zijn op het moment van 

de aanvraag. aan-z en Present trekken samen op in het werven van vrijwilligers. Nieuwe vormen om 

vrijwilligers te vinden en te binden zijn noodzakelijk. Samenwerken voor de werving van specifieke 

doelgroepen kan hieraan bijdragen. Te denken valt aan bijvoorbeeld statushouders en scholieren met 

de opdracht een maatschappelijke stage te vervullen tijdens hun studie aan het vo, mbo en/of hbo. 

Nieuwe vormen van inzetbaarheid van vrijwilligers worden daarbij aangesproken en geeft nieuwe 

kansen om vrijwilligers te binden aan de organisaties.  Projecten waarin er een samenwerking is 

geweest zijn o.a.: ‘klussen in de tuin en huis’ en de ‘kerstengel’. De samenwerking wordt in 2020 

voortgezet.  
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Financieel overzicht vrijwilligerswerk 

Coördinatie vrijwilligerswerk       

Exploitatie 
2018  

werkelijk 

2019 begroot 

primitief 

2019 
2019  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Coördinatie vrijwilligerswerk         

Lasten 121.790 204.440 204.440 122.594 81.846 V 

Baten 13.914 8.913 8.913 9.167 254 V 

Saldo -107.876 -195.527 -195.527 -113.427 82.100 V 

 

De coördinatie van vrijwilligers is efficiënter uitgevoerd met als gevolgd dat er veel met vrijwilligers 

is gewerkt en minder met eigen personeel. In het verleden werden er meer uren gemaakt in de 

afzonderlijke gebiedsteams van aan-z.  

 

Totaal programma welzijn en preventie       

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019 begroot 

primitief 

2019 
2019  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Lasten 1.246.576 1.387.617 1.462.617 1.365.845 96.772 V 

Baten 527.781 424.863 499.863 525.151 25.288 V 

Saldo -718.795 -962.754 -962.754 -840.694 122.060 V 

 

 

 

  



De 26-jarige Soraya en haar maatje Ellen (60 jaar) kwamen in contact met elkaar via het maatjesproject
‘Maatjes Terneuzen’ van aan-z. Sindsdien ondernemen ze veel samen. Soraya kijkt dankzij haar maatje weer
met een positieve blik naar de toekomst.

Een schop onder je kont van je maatje

Het eerste contact
Ellen leerde aan-z kennen toen ze zocht naar een
zinvolle tijdsbesteding van haar vrije tijd. Soraya kent
aan-z via haar tante. Haar tante zocht contact met
aan-z, omdat Soraya op dat moment niet lekker in
haar vel zat. Zowel Ellen als Soraya kwamen bij het
maatjesproject Maatjes Terneuzen terecht. Al snel bleek
dat Soraya vooral behoefte had aan een ‘coach’ die
haar helpt wat positiever in het leven te staan.

Soraya: “De eerste afspraak met Ellen was op een
terras in Terneuzen. We hebben deze middag veel
gekletst en elkaar leren kennen. Het contact is
gewoon heel fijn. Ellen staat zo positief in het leven.
Ik merk dat dit mij vooruit helpt."

Afspraken
Soraya en Ellen spraken af niet voor ieder wissewasje
te bellen of te appen, de weekenden voor zichzelf te
houden en minimaal één keer per week af te spreken.

Toekomst
Soraya ziet haar toekomst weer rooskleurig in.
Dankzij het extra zetje van Ellen heeft ze een baan
waar ze helemaal op haar plek zit en haar sociale
netwerk is groter geworden.

Soraya: “Ik spreek vaker af met vriendinnen en ik
merk dat ik dingen minder uitstel en meer actie
onderneem. Ellen helpt mij hierbij. Op de momenten
dat het nodig is, trekt zij mij over de streep.”

Ellen: “Soms heeft ze gewoon een schop onder haar
kont nodig, waardoor ze wél de stap durft te
nemen.”

Soraya: “Ik heb afgelopen jaar, na het overlijden van
mijn vader, de zorg voor mijn moeder en alle zorgen
die daarbij komen kijken, dankzij Ellen en andere
dierbaren een positiever leven opgebouwd. Ik ben
volop bezig met mijn persoonlijke groei en
ontwikkeling.”

Interview

16
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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 

De sociaal werkers van aan-z zijn iedere dag bezig om burgers met problemen te helpen door hen te 

activeren, te motiveren en hun eigen kracht te laten ontdekken. Of het nu gaat om relatieproblemen, 

schulden, huiselijk geweld of huisvestingsproblemen; we helpen de klant om zelf oplossingen te 

vinden voor problemen. 
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“Het ‘pamperen’ van klanten is niet meer van deze tijd.” 

Ons werk draait om het stellen van de juiste vragen. Vragen die de klant aan het denken zetten. De 

klant mag zelf leren ontdekken wat er nodig is, welke doelen wil hij wil behalen en hoe hij deze kan 

realiseren? Die vragen vormen het hulpverleningsplan. Het oplossen van problemen doet de klant 

zelf. We creëren meer eigenaarschap door de klant te activeren en goed te ondersteunen. Niet meer 

‘pamperen’ of problemen voor hen oplossen, maar mensen ondersteunen om zelfredzaam en zoveel 

mogelijk in eigen regie te kunnen leven. 

 

Bijna iedereen heeft iemand 

Tijdens gesprekken met klanten ontdekken we de kwaliteit van het sociale netwerk. We onderzoeken 

hoe het netwerk eruit ziet, waar hulpbronnen liggen en waar belemmeringen zitten. Hulp vind je vaak 

dichterbij dan je denkt. Soms zeggen klanten: “Ik heb niemand.” Dat maakt ons juist nieuwsgierig. 

Vaak heeft de klant wel iemand die hem kan ondersteunen of helpen. Bij doorvragen ontdekken we 

vaak een vriend, familielid of buurman die een rol kan spelen bij het oplossen van een probleem. Zo 

gebruiken we de kracht van het eigen netwerk van de klant. 

 

Kijken naar mogelijkheden 

Klanten zijn vaak geneigd om te kijken naar wat ze niet (meer) hebben of kunnen. Wij helpen hen te 

zien wat er wel kan en mogelijk is. Omstandigheden kun je vaak niet veranderen; de manier waarop je 

ermee omgaat wel. Je kunt meer invloed op je situatie uitoefenen dan men denkt. Of dat nu met 

professionele hulp is of met hulp uit je eigen netwerk. Door de juiste vragen te stellen en 

ondersteuning te bieden, vinden klanten mogelijkheden en oplossingen. 

 

We werken vanuit onze gebiedsteams, zoeken de samenwerking met andere hulpverleners in de wijk 

en waar nodig verwijzen we naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarnaast is aan-z 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 & Cultuur; 

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

 

De dienstverlening individuele ondersteuning bestaat uit vijf trajecten. Afhankelijk van de hulpvraag 

en problematiek van de klant wordt er gekozen voor een traject.  

1. Enkelvoudige vraag    maximaal 2 gesprekken 

2. Meervoudige vraag  1 t/m 4 maanden 

3. Complexe vraag   1 t/m 6 maanden 

4. Uitloop   langer dan 6 maanden  

5. Maatwerk   specifieke afspraken over doorlooptijd 

 

  



19 

 

Bijzonderheden in 2019 

- Er waren veel hulpvragen die te maken hadden met het vinden van een woning. Het is ook in 

de gemeente Terneuzen moeilijk geworden om binnen een redelijke termijn een geschikte 

woning te vinden; 

- Steeds meer krijgen we te maken met vluchtelingen die kampen met sociaal-psychische 

problematiek, naast de praktische vragen over bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, het leren 

van de Nederlandse taal en omgaan met de digitale overheid; 

- Nog steeds blijft het een probleem dat er wachtlijsten zijn in de GGZ. Dat betekent dat 

doorverwijzen een probleem is, maar ook dat dossiers weer snel worden gesloten bij de GGZ 

en deze psychiatrische patiënten weer een beroep doen op aan-z; 

- In Zeeuws-Vlaanderen wordt helaas vaak een beroep gedaan op het team dat de Wet Tijdelijk 

Huisverbod uitvoert. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er evenveel huisverboden als in de rest van 

Zeeland tezamen. Dit geeft een extra druk op de hulpverlening door aan-z aan andere klanten 

in het kader van de Individuele Ondersteuning. 

 

Kantoordienst/bereikbaarheid 

aan-z is er voor alle burgers van de gemeente Terneuzen met een hulpvraag. We zijn laagdrempelig 

en bereikbaar. We staan burgers van de gemeente Terneuzen met een hulpvraag te woord en 

gezamenlijk met de hulpvrager zoeken we naar de juiste ondersteuning. We zijn telefonisch en op 

kantoor bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. We dragen zorg voor de eerste screening 

betreffende de hulpvraag van de klant (triage). Dit gebeurt meestal telefonisch. De Kantoordienst 

biedt ook praktische ondersteuning, door het aanbieden van advies en informatie. Zij kunnen de weg 

wijzen bij regelwerk en praktische vragen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en geldzaken. Zodra 

er telefonisch een hulpvraag bij de Kantoordienst binnenkomt, wordt er direct een afspraak met een 

sociaal werker ingepland die binnen twee weken plaatsvindt. 

 

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 twaalf in België en zestien in de gemeente Terneuzen. In 2019 maakten 620 

klanten gebruik van Tafeltje-dek-je, waarvan 349 klanten in Nederland en 271 klanten in België. In 

totaliteit werden er 49.008 maaltijden in Nederland en 44.543 maaltijden in België bezorgd. In 2019 

waren hierbij 180 vrijwilligers bij Tafeltje-dek-je betrokken. 

 

Mantelzorgondersteuning 

Wij bieden mantelzorgers het hele jaar 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 2019 hebben we het volgende gedaan: 
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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 en/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; 

 Deelname aan het Alzheimercafé. 

 

We hebben in 2019 diverse mantel(ont)zorgdagen georganiseerd. Zie hieronder een overzicht van de 

georganiseerde activiteiten: 

 

 

We werkten samen met SVRZ en ZorgSaam op het gebied van mantelzorgondersteuning, zoals het 

organiseren van de mantel(ont)zorgdagen en het organiseren van de mantelzorgdag. De 

Mantelzorgdag 2019 bij Bio Base was erg succesvol. Er waren ruim 250 bezoekers en veel 

deelnemende organisaties die de mantelzorgers van uitleg en informatie konden voorzien. Bovendien 

was er voor de mantelzorgers gelegenheid om wat te eten en te ontspannen.  

 

4.2 Wmo 

In 2019 waren er nieuwe ontwikkelingen binnen aan-z om de uitvoering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) nog beter te kunnen vormgeven. Per 1 juli 2019 is er een gespecialiseerd Wmo-

team gevormd binnen aan-z om de meldingen van burgers nog efficiënter op te kunnen pakken. Het 

gevolg hiervan is dat we een kortere wachttijd hebben kunnen creëren, waardoor burgers sneller 

geholpen worden.  

 

Op het gebied van kwaliteitswaarborging heeft aan-z zich ook goed bewogen. Zo hebben de Wmo-

consulenten in samenwerking met de gemeente meegewerkt aan het opzetten van het nieuwe beleid 

van 2020 ten behoeve van de uitvoering van de Wmo-wetgeving.  

 

29-jan Axel GHC Wmo en dialectenvereniging 

27-mrt Terneuzen Schoolmuseum en napraten Triangel 

15-mei Biervliet Braakmanboerderij natuurwandeling van Staatsbosbeheer 

3-jul Terneuzen Bezoek Portaal van Vlaanderen 

14-aug Terneuzen Klank en licht en beeldenroute 

25-sep Sas van Gent Tai Chi, Nell van Hartevelt 

8-nov Terneuzen Mantelzorgdag Bio Base 

18-dec Terneuzen Bloemschikken kerststuk en napraten 
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Ook hebben we in 2019 een goede samenwerking met de gemeente Terneuzen weten te behouden, 

alsmede met de zorgleveranciers. We doen dit door aan te sluiten aan bij het regionaal Wmo-

netwerkoverleg. Er zijn meerdere werkbezoeken geweest bij zorgaanbieders om in kaart te brengen 

hoe de samenwerking beter geformuleerd kan worden. We hebben een aantal efficiëntieslagen 

gemaakt. Zo hebben wij onze bereikbaarheid verruimd voor zowel de zorgleveranciers als de burgers. 

We hebben een e-mailadres speciaal voor zorgleveranciers in het leven geroepen. Zorgleveranciers 

hoeven niet meer te bedenken welke klant bij welke Wmo-consulent is betrokken, iets wat zoekwerk 

voorkomt en meer efficiëntie in de hand werkt. Het e-mailadres wordt zeer goed gebruikt door de 

zorgleveranciers. Door de dagelijkse behandeling van e-mailberichten komt dit weer ten goede van de 

klant.  

 

Voor de klanten hebben we onze telefonische spreekuren uitgebreid naar een dagdeel per dag in 

plaats van één uur. Door de ruimere bereikbaarheid is er meer tijd om vragen van burgers te 

beantwoorden en te beoordelen of zij in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Dit heeft 

ertoe geleid dat de Wmo-meldingen beter gescreend zijn op rechtmatigheid.   

 

Extern heeft aan-z verschillende voorlichtingen gegeven om de veranderingen binnen de Wmo-

wetgeving kenbaar te maken. Het publiek was divers. We gaven onder andere voorlichting aan het 

SVRZ en klanten in de Maxima in Terneuzen Ook sloten we aan bij een grote bijeenkomst in Bio Base 

ten behoeve van de Dag van de Mantelzorger.  

 

In 2020 staan er veranderingen aangaande de Wmo op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan het 

vervallen van de algemene voorziening hulp bij huishouden die alleen nog maar als een 

maatwerkvoorziening beschikbaar is en aan de wijziging van de eigen bijdrage. Deze veranderingen 

hebben nu al geleid tot een verhoogde stroom van aanmeldingen bij de Wmo.  Het gespecialiseerde 

Wmo-team zorgt ervoor dat we vakkundig en kwalitatief de burgers kunnen blijven helpen. 

 

Financieel overzicht Wmo 

Wmo             

Exploitatie 
2018  

werkelijk 

2019 

begroot 

primitief 

2019 

begroot na 

wijz. 

2019  

werkelijk 

Verschil V/N 

    

Alphahulp (zo-net B.V.)         

Lasten 1.503.121 1.355.498 2.088.498 2.212.247 -123.749 N 

Baten 1.447.310 1.372.339 2.105.339 2.242.693 137.354 V 

Saldo -55.811 16.841 16.841 30.446 13.605 V 

Maaltijdverstrekkingen         

Lasten 991.286 884.924 933.902 910.974 22.928 V 

Baten 797.672 802.069 762.069 778.542 16.473 V 

Saldo -193.614 -82.855 -171.833 -132.432 39.401 V 

Mantelzorg           

Lasten 18.193 3.200 3.200 9.340 -6.140 N 

Baten 3.019 1.700 1.700 2.832 1.132 V 

Saldo -15.174 -1.500 -1.500 -6.508 -5.008 N 
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Welkomboerderijen 

Lasten 121.582 158.880 158.880 133.723 25.157 V 

Baten 174.743 200.000 169.150 166.398 -2.752 N 

Saldo 53.161 41.120 10.270 32.674 22.404 V 

Welzijn Nieuwe Stijl           

Lasten 22.264 54.356 54.356 26.179 28.177 V 

Baten 0 0 0 2.412 2.412 V 

Saldo -22.264 -54.356 -54.356 -23.767 30.589 V 

Algemeen Maatschappelijk Werk         

Lasten 628.709 706.714 706.714 719.037 -12.323 N 

Baten 0 10.000 10.000 13.800 3.800 V 

Saldo -628.709 -696.714 -696.714 -705.237 -8.523 N 

Eerstelijnsloket Wmo           

Lasten 556.146 634.511 634.511 494.403 140.108 V 

Baten 130.000 130.000 130.000 165.000 35.000 V 

Saldo -426.146 -504.511 -504.511 -329.403 175.108 V 

              

Totaal Wmo           

Lasten 3.841.300 3.798.083 4.580.061 4.505.902 74.159 V 

Baten 2.552.744 2.516.108 3.178.258 3.371.676 193.418 V 

Saldo -1.288.556 -1.281.975 -1.401.803 -1.134.226 267.577 V 

 

De hogere baten zijn met name toe te schrijven aan een niet begrote vergoeding van de gemeente 

Terneuzen voor de extra inzet Wmo vanwege ziekte van personeel van de gemeente Terneuzen dat bij 

aan-z is gedetacheerd en dekking voor inzet personeel binnen de algemene voorziening. 

 

 

  



Alle vakmensen
zi�en bij elkaar
"Het mooiste van het Wmo-werk is om samen met
een klant aan de keukentafel te zi�en en in beeld te
brengen waar hij of zij in het dagelijks leven
tegenaan loopt. Samen gaan we op zoek naar
oplossingen en mogelijkheden. Ik ga altijd uit van
de eigen kracht van mensen. Waar nodig regel ik
een maatwerkvoorziening, met als doel om mensen
zo lang mogelijk in de thuissituatie te kunnen
laten functioneren. Soms is daar ook professionele
ondersteuning bij nodig.

De meerwaarde van het Wmo-team is dat alle
vakmensen nu bij elkaar zi�en. Dankzij de korte
lijnen kunnen we efficiënt met elkaar overleggen
en discussiëren. Op deze manier kunnen we ook
sneller werk van elkaar overnemen om de
wachtlijst zo kort mogelijk te houden. De sociaal
werkers uit de gebiedsteams weten ons te vinden
voor overleg.

Iedere werkdag biedt weer nieuwe uitdagingen. Ik
ben er trots op dat ik dagelijks kwetsbare mensen
of mensen met een beperking kan ondersteunen
door maatwerk te bieden."

Bart Kindt
Wmo-consulent
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4.3 Jeugd en Gezin 

Ook in 2019 was er een toename in het aantal zorgvragen. De inzet van 

vraagverhelderingsgesprekken, aanvragen zorgbeschikking en de inzet van lichte 

opvoedondersteuning zijn toegenomen. In 2019 hebben we in 839 casussen een vorm van lichte 

opvoedondersteuning en/of casusregie geboden, opgemaakt uit de CBS beleidsrapportage Jeugd. In 

2019 hebben we 3.305 zorgbeschikkingen afgegeven. Daar waar we in 2018 veel complexe 

opvoedproblematiek zagen, hebben we in 2019 een aanzet gemaakt om het team Jeugd & Gezin meer 

te positioneren op het gebied van lichte opvoedondersteuning en beter te laten aansluiten bij 

preventie-activiteiten. Dit hebben we gedaan door op verkenning te gaan naar de behoefte van het 

(basis)onderwijs. Er is een pilot gestart ‘OZA’ (onderwijs zorgarrangementen) binnen de Springplank 

voor kleuters. Hierin trachten we onderwijs en zorg samen te laten plaatsvinden en een opstapeling 

van zorgbeschikkingen te voorkomen.  

 

Tevens is er gewerkt aan het opzetten van een pilot om het sociaal werk van Jeugd & Gezin te 

verbinden van het basisonderwijs. Eind 2019 hebben we daarop kunnen berichten dat we los van deze 

pilot (op twee basisscholen) onze sociaal werkers vanuit Jeugd en Gezin verbinden aan alle 

basisscholen in de gemeente Terneuzen. In 2019 hebben er ruim 35 familienetwerkberaden 

plaatsgevonden. 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.  

 

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

Indicator Eenheid Periode Gemeente  

Terneuzen 

Nederland 

Jongeren met jeugdhulp % van jongeren tot 18 jaar 1e  halfjaar 2019  12,9 10,0 

Jongeren met 

jeugdbescherming 

% van jongeren tot 18 jaar 1e  halfjaar 2019  1,5 1,1 

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Financieel overzicht Jeugd en Gezin 

Jeugd en Gezin           

Exploitatie 
2018  

werkelijk 

2019 

begroot 

primitief 

2019 

begroot na 

wijz. 

2019  

werkelijk 

Verschil V/N 

    

Jeugdmaatschappelijk werk         

Lasten 262.232 329.158 329.158 470 328.688 V 

Baten 0 0 0 195 195 V 

Saldo -262.232 -329.158 -329.158 -275 328.883 V 

Schoolmaatschappelijk werk         

Lasten 67.592 102.672 102.672 81.880 20.792 V 

Baten 49.229 46.830 46.830 60.042 13.212 V 

Saldo -18.363 -55.842 -55.842 -21.838 34.004 V 

  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Eerstelijnsloket Jeugd           

Lasten 393.348 396.564 410.217 847.691 -437.474 N 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -393.348 -396.564 -410.217 -847.691 -437.474 N 

Individuele (maatwerk)voorzieningen Jeugd       

Lasten 2.208 25.000 25.000 9.270 15.730 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -2.208 -25.000 -25.000 -9.270 15.730 V 

              

Totaal jeugd           

Lasten 725.380 853.394 867.047 939.311 -72.264 N 

Baten 49.229 46.830 46.830 60.237 13.407 V 

Saldo -676.151 -806.564 -820.217 -879.074 -58.857 N 

 

Op ‘totaal jeugd’ zijn er geen noemenswaardige grote afwijkingen. Er zijn wat verschuivingen tussen 

jeugdmaatschappelijk werk en jeugdloket, die in de begroting minder specifiek waren toegedeeld. Dit 

zorgt niet voor grote afwijkingen ten opzichte van het uitvoeringsplan.   

 

Exploitatie 
2018  

werkelijk 

2019 

begroot 

primitief 

2019 

begroot na 

wijz. 

2019  

werkelijk 

Verschil V/N 

    

Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning      

Lasten 4.566.680 4.651.477 5.447.108 5.445.213 1.895 V 

Baten 2.601.973 2.562.938 3.225.088 3.431.914 206.826 V 

Saldo -1.964.708 -2.088.539 -2.222.020 -2.013.299 208.721 V 

 

 

 

 

 

  



26 

 

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 
2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

primitief 

2019 
2019  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Onvoorziene lasten           

Lasten 0 89.213 44.607 0 44.607 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo 0 -89.213 -44.607 0 44.607 V 

Financiële lasten en baten           

      

Lasten 12.304 0 0 0 0 N 

Baten 12.273 0 0 0 0 N 

Saldo -31 0 0 0 0 N 

Oninbare debiteuren           

Lasten 0 0 0 7.006 -7.006 N 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -31 0 0 -7.006 -7.006 N 

Mutatie reserves           

Lasten 0 0 83.190 83.190 0 N 

Baten 173.800 408.991 73.853 73.853 0 N 

Saldo 173.800 408.991 -9.337 -9.337 0 N 

              

Totaal Algemene dekkingsmiddelen         

Lasten 12.304 89.213 127.797 90.196 37.601 V 

Baten 186.073 408.991 73.853 73.853 0 N 

Saldo 173.770 319.778 -53.944 -16.343 37.601 V 

 

Financiële tegenvallers zijn opgevangen in de reguliere kostenposten. Daardoor hoefde de post 

‘onvoorziene lasten’ niet aangewend te worden. Deze valt vrij in het resultaat van aan-z. De storting 

in de bestemmingsreserve ‘transitie bedrijfsvoering’ betreft de reeds begrote overheveling van het 

project naar 2020, omdat in verband met een effectieve planning en ‘first-time-right’ een aantal 

kleinere onderdelen zijn doorgeschoven naar 2020. Zo konden die zaken die ‘live’ moesten in 2019 op 

een juiste manier in productie worden gebracht. De onttrekking in de reserve betreft de eenmalige 

begrote mutatie die nodig was ter dekking van het begrote nadelige resultaten op diverse 

kostenposten. 
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5.1 Financiële kengetallen 

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekeningstukken 2015 

verplicht een uniforme basisset 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 en 

jaarrekening 2019. 

 

  
Realisatie 

2017 

Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2019 

Netto schuldpositie 13,46% -0,58% -11,45% 0,85% 

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle leningen 
13,46% -0,58% -11,45% 0,85% 

Solvabiliteitsratio 51,79% 6,66% 80,93% 25,52% 

Structurele exploitatieruimte -1,49% -6,03% 1,06% -0,79% 

 

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. 

 

5.2 Algemene beleidsindicatoren 

Onderstaand worden de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden 

beoogd of gerealiseerd, toegelicht aan de hand van beleidsindicatoren.  

 

Bijgevoegd de algemene beleidsindicatoren:  

Naam indicator Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2018 

Formatie Fte 1.000 inwoners  0,71 0,77 

Bezetting Fte 1.000 inwoners  0,71 0,77 

Apparaatskosten  Kosten per inwoner  € 24 € 25 

Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom 13,2% 13,1% 

Totale kosten inhuur externen   € 636.201 € 566.574 

Overhead Kosten als % van totale lasten 24,0% 27,4% 
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Het valt op dat de kosten voor externe inhuur / overhead in 2019 relatief hoog zijn, afgemeten op de 

totale personeelslasten. De oorzaak is meerledig: IT is in 2019 volledig ingericht (door Supcom extern 

uitgevoerd) en er  is een interim manager bedrijfsvoering geweest tot begin september. Verder zijn er 

i.v.m. ziekte van Wmo-medewerkers van de gemeente Terneuzen, Wmo-medewerkers ingehuurd. 

Tevens was het noodzakelijk om projectleiding en procesconsultancy voor het project transitie 

bedrijfsvoering aan te trekken, omdat deze capaciteit bij aan-z en bij de opdrachtgever (Gemeente 

Terneuzen) niet voorhanden was.  

 

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. Deze ratio stijgt (positief) ten 

opzichte van 2018 van 6,7% naar 25,52 % door met name het positieve resultaat van 150.280 euro. 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 de gemeente Terneuzen worden de (toekomstige) 

begrotingen opgesteld om hierop te anticiperen. Dat betekent dat te allen tijden reëel wordt begroot, 

hetgeen ook het uitgangspunt is van toezichthoudende organen. 
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6. Paragrafen 
 

 

6.1 Paragraaf financiering 

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting tot het opstellen van 

financieringsparagrafen in de toelichting op de begroting en het jaarverslag opgenomen. 

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.  

 

Schatkistbankieren 

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

schatkistbankieren decentrale overheden. In de volgende tabel wordt de berekening weergegeven op 

basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert. In 2019 heeft er geen overschrijding van het 

drempelbedrag plaatsgevonden. Ook dit proces is in eigen beheer goed onder controle gebracht. 

 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 250       

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen 

              248                177                160                133  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                   2                  73                  90                117  

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 

drempelbedrag 
                 -                     -                     -                     -    

(1) Berekening drempelbedrag 

    Verslagjaar       

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar            9.085        

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 
           9.085        

(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       

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

    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) 

         22.300           16.146           14.697           12.236  

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

(2) - (5a) / (5b) 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen 

              248                177                160                133  
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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. 

 

6.2 Paragraaf bedrijfsvoering (overzicht overhead) 

Het programma bedrijfsvoering betreft de uitvoering van de hierna genoemde programma’s. Alle 

overheadkosten zijn opgenomen in dit programma. Alle kosten die direct toerekenbaar zijn aan een 

programma worden vervolgens naar dat programma toegerekend.  

 

De transitie van de bedrijfsvoering van de gemeente Terneuzen naar aan-z is in 2019 grotendeels 

afgerond en wordt in paragraaf ‘6.2.12 Project transitie bedrijfsvoering’ verder toegelicht. 

Stafdisciplines zoals Support, Bedrijfsbureau, P&O, Communicatie en Financiën hebben een duidelijke 

positie gekregen in de organisatie en zijn in 2019 naar behoren bemand. Hierdoor is het gelukt om de 

totale bedrijfsvoering te verbeteren. 

 

6.2.1 Bestuur 

In 2019 kwam het Algemeen Bestuur zes keer bijeen en heeft het bestuur één keer een schriftelijke 

afhandeling van documenten gehad. Het Vlaamse deel van het Algemeen Bestuur heeft in 2019 een 

deels andere samenstelling gekregen naar aanleiding van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen 

eind 2018. De eerste vergadering van het algemeen Bestuur in 2019 op 1 april 2019 was in 

aanwezigheid van drie nieuwe Vlaamse bestuursleden. Het bestuur van aan-z is samengesteld uit 

politieke mandatarissen van de participerende gemeenten. Het Algemeen Bestuur bestond vanaf   

1 april 2019 uit de volgende personen: 

 Voorzitter: Paula Stoker (gemeente Terneuzen), tevens voorzitter Dagelijks Bestuur 

 Vice-voorzitter: Hilde Batslé (gemeente Assenede), tevens lid Dagelijks Bestuur 

 Bestuursleden: 

o Paul Balcaen (gemeente Terneuzen), vervanger van de vertrokken Ronald Lippens 

o Marijke Hemelsoet (gemeente Terneuzen) 

o Jan Paul Casteleijn (gemeente Terneuzen) 

o Christine Bax (gemeente Wachtebeke), vervanger van de vertrokken Urbain Meers 

o Inge de Gussem (gemeente Kaprijke), vervanger van de vertrokken Marnix Seels 

o Tom Lacres (gemeente St. Laureins) 

 

6.2.2 Personeel en organisatie 

De huidige Cao Sociaal Werk loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. In juni 2019 hebben Sociaal 

Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn het onderhandelaarsakkoord gesloten. 

Nadat de leden van de partijen in juli 2019 hebben ingestemd met het bereikte resultaat, is het 

akkoord op 9 september 2019 ondertekend. Belangrijke thema’s zijn vitaliteit en duurzame 

inzetbaarheid. 
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Werkdruk, veiligheid en verzuim blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector. Deze punten 

hangen ten dele samen en worden mede door externe factoren veroorzaakt, zoals door de druk op de 

gemeentelijke budgetten waardoor met steeds minder personeel hetzelfde of meer werk wordt 

verricht. Met de grote wijziging van de cao sinds 2015 wordt meer aandacht gegeven aan eigen 

regelruimte en duurzame inzetbaarheid. Deze cultuuromslag, waarin werknemer en werkgever 

gezamenlijk blijven investeren in duurzame inzetbaarheid, blijven sociale partners onder de aandacht 

brengen. 

 

Loon 

Per 1 september 2019 zijn de salarisbedragen structureel verhoogd met 3,25%. Vanaf 1 september 2019 

wordt de pensioenpremie in de sector gelijk verdeeld over de werknemer en de werkgever. Per 1 juli 

2020 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 3,25%. De bodembedragen voor de 

vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering worden op 1 september 2019 en 1 juli 2020 ook met 3,25 % 

verhoogd.  

 

Organisatie 

aan-z telde in 2019 in totaal gemiddeld 89 medewerkers en 65,63 fte. 

 

Onderdeel Aantal fte 

Directie 1,00 

Manager dienstverlening 1,00 

Manager bedrijfsvoering 1,00 

Bedrijfsbureau 1,67 

Finance & control 2,53 

Communicatie 0,89 

P&O 1,00 

Support         5,27 

Team Axel 7,33 

Team Wmo 4,00 

Team Terneuzen Noord 4,36 

Team Terneuzen Zuid 5,00 

Team Sas van Gent 6,44 

Team Jeugd en Gezin 12,13 

Team Jeugdpreventie 7,83 

Team Vrijwilligers 0,89 

zo-net 2,89 

 

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Voor ieder gebiedsteam 

is een meewerkend coördinator aangesteld. Interne medewerkers die de ambitie en de nodige 

competenties bleken te hebben, zijn na een zorgvuldige werving- en selectieprocedure doorgestroomd 

naar deze functie. De coördinatoren zijn 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, 

Communicatie, Managementondersteuning en Kwaliteitsmanagement (Bedrijfsbureau) heeft ertoe 

geleid dat ze een plaats in de begroting gekregen. Hierdoor konden de disciplines in 2019 worden 
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ingevuld en vormkrijgen. In de vier gebiedsteams werken de sociaal werkers. De verschillende 

specialismen (welzijnswerk, maatschappelijk werk, individuele klantondersteuning) 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.  

 

Wij hebben in 2019 een gespecialiseerd Wmo-team geformeerd. Aanleidingen hiervoor waren de 

concentratie van dit kennis specifieke onderwerp, grip krijgen op de werkvoorraden en de noodzaak 

de dienstverlening te verbeteren. 

 

Bereikte resultaten met het Wmo-team: 

• Werkachterstanden zijn weggewerkt 

• Geen afleiding, focus op taken, er werd efficiënter en effectiever gewerkt 

• Kennisdeling en –overdracht effectiever en sneller 

• Processen beschreven en verbeterd 

• Betere dienstverlening met minder capaciteit 

 

Een team voor vrijwilligers met een aparte coördinator voor de vrijwilligers is ontstaan door de 

erkenning van het belang van de rol van vrijwilligers binnen aan-z.  

 

De organisatiestructuur zag er per einde 2019 als volgt uit:  

 
Ziekteverzuim 

Werkplezier versterken, werkdruk verlagen, veiligheid verhogen, (werk gerelateerd) verzuim 

vermijden en goede begeleiding zijn belangrijke thema’s binnen aan-z. Analyse en bewustwording 

blijft van belang, evenals het ondernemen van adequate stappen, op basis van een planmatige aanpak. 

In 2019 is beleid opgesteld en is het ziekteverzuimbeleid na instemming van de Ondernemingsraad 

geïmplementeerd. Primair doel van het ziekteverzuimbeleid is om naar een meer gezonde en vitale 

organisatie te ontwikkelen. Een tweede  doelstelling van het ziekteverzuimbeleid van aan-z is het 

voorkomen en verder terugdringen van het ziekteverzuim door een adequate begeleiding en 

advisering van betrokken partijen. 

BGTS aan-z

Team    
Terneuzen 

Noord/Zuid

Team   
Wmo

Team  
Axel

Team  Sas 
van Gent

Team 
Jeugd-

Preventie 

Team 
Jeugd & 
Gezin

Team            

België

Team 

Vrijwilligers

zo-net  &          

zo-lekker 

Financiën, ICT, Support Kwaliteits-, Proces- en 
managementondersteuning 

(Bedrijfsbureau)

P&O Communicatie
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Het verzuimpercentage in 2019 is gemiddeld 7,3%. In Q1 van 2019 was het verzuimpercentage 7.8%, 

in Q2 7%, in Q3 6,4% en in Q4 7,7%. Vooral het kortdurende ziekteverzuim is de oorzaak van de 

stijging in het laatste kwartaal. De ambitie is om in 2020 het ziekteverzuimpercentage positief te 

kunnen beïnvloeden door nog meer de aandacht te vestigen op het thema vitaliteit.  

 

Speerpunten voor P&O voor 2019 en 2020 zijn: 

1. Vitaliteit, employability en duurzaamheid: 

 Verzuimbeleid en –protocol. Deze is in april 2019 geïmplementeerd binnen aan-z; 

 Vitaliteitsbeleid opstellen en implementeren in 2020. 

 

2. Opleidingen: 

 Visie op opleiden; 

 Opleidingsplan; 

 Management development: de coördinatoren hebben een ontwikkeltraject gevolgd  in Q4 van 

2019, die is afgerond in Q1 2020; 

 Talentmanagement. 

 

3. Cultuur & Leiderschap: 

 Beleid jaargesprekken;  

 Cultuur; 

 Loopbaanpaden; 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (voorbereiden en uitvoeren in 2020). 

 

6.2.3 Marketing en communicatie 

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken en de behoeften op het gebied van de interne en 

externe communicatie van aan-z hebben we, in samenwerking met communicatiebureau Lievens 

Communicatie, begin 2019 een nulmeting communicatie uitgevoerd. Onderzoek, in de vorm van 

deskresearch en interviews met stakeholders, leverde veel inzichten op. Voor een groot aantal thema’s 

en doelgroepen zijn constateringen en adviezen omschreven. De toegevoegde waarde van 

communicatie op de performance van aan-z blijkt groot. De stakeholders schatten in dat een 

verbetering van de communicatie een grote invloed heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.  

 

In 2019 lag de focus op: 

- een betere inzet van de interne communicatie;  

- communicatie ter ondersteuning van diverse projecten;  

- het vergroten van de zichtbaarheid van aan-z;  

- de laagdrempeligheid vergroten;  

- het herzien van de profielschets, visie, missie en kernwaarden van aan-z.  

 

Sinds 2019 wordt de strategische en tactische invulling van de marketing en communicatie uitgevoerd 

door onze communicatieadviseur. Voor diverse communicatietaken was er ondersteuning van de 

communicatiewerkgroep, bestaande uit een aantal medewerkers van de afdeling Support en de 

primaire dienstverlening. Zij voerden deze taken uit naast hun reguliere werkzaamheden. De 

werkgroep gaf onder andere invulling aan communicatiemiddelen zoals het intranet, de website, 
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social media en drukwerk. De investeringskosten bestonden uit kosten voor vormgeving, drukwerk 

en aanvullend advies. 

 

Vooruitblik 2020 

Op basis van de opbrengsten en adviezen uit de nulmeting wordt in 2020, middels een intern en een 

extern communicatieplan, de communicatieaanpak voor de toekomst vastgesteld. Hieruit 

voortvloeiend herzien we de bestaande communicatiemiddelen en zetten we nieuwe middelen in. Een 

sterkere positionering van aan-z en de inzet van marketing en communicatie ter ondersteuning van de 

dienstverlening is het doel.  

 

6.2.4 Huisvesting  

De huisvesting is per eind 2019 teruggebracht naar twee locaties: 

 Stadhuis Axel | Markt 1, Axel 

 Jacob Catsstraat 7, Terneuzen 

 

De huur van het Gezondheidscentrum in Axel is per eind 2019 opgezegd. Dit komt ten goede aan de 

wens om voor onze klanten zo efficiënt, effectief en uniform mogelijk te werken. De twee jeugdteams 

van aan-z zijn gehuisvest op de locatie aan de Jacob Catsstraat. De andere teams zijn gehuisvest op het 

hoofdkantoor in Axel. Dit levert verschillende voordelen op, waaronder een grotere verbinding en 

versterking van de diverse teams en disciplines, efficiëntere en effectievere communicatie en minder 

versnippering in de werkprocessen. Op ons hoofdkantoor in Axel bemannen we sinds 2019 tevens de 

centrale receptie. Hierdoor is aan-z meer zichtbaar in het pand. De klanten worden bij binnenkomst 

direct verwelkomd en opgevangen.  

 

In 2019 is de inrichting van het hoofdkantoor in Axel gemoderniseerd en verbeterd. De achttien jaar 

oude vloerbedekking is vervangen door een nieuwe vloer. Met nieuwe meubels waaronder sta- en 

zitbureaus, een diversiteit aan planten, wekelijks vers fruit en mooie schilderijen hebben we 

comfortabele werkplekken en huiselijke ruimtes gecreëerd. Dit draagt bij aan onze focus op flexibel 

werken, een clean-desk-policy en gezondheid in een goede werkomgeving. De werkruimtes zijn 

gericht op de behoeften van de medewerkers, waaronder stiltewerkplekken, overlegplekken, 

flexplekken en extra vergaderruimtes. De sfeervolle inrichting draagt bij een comfortabel gevoel, 

zowel voor de medewerkers als voor de klanten. In 2020 wordt de herinrichting van de kantoorlocatie 

in Axel afgerond en worden er ook op de kantoorlocatie in Terneuzen verbeteringen aangebracht, 

waaronder meer sta- en zitbureaus en planten.  

 

 

  



Een plek waar je
je thuis voelt
"We hebben comfortabele flexwerkplekken en sfeervolle ruimtes
gecreëerd waar je pre�ig kunt werken en overleggen. Huiselijk,
botanisch en scandinavisch waren de uitgangspunten voor de
herinrichting. Ook vitaliteit staat centraal. We willen als
organisatie zorgdragen voor de gezondheid van onze medewerkers.

Dankzij de sta- en zitbureaus kan iedereen zijn/haar bureau op de
juiste hoogte instellen wanneer er zi�end wordt gewerkt en kan
men ook staand werken. Er zijn verschillende fitnessa�ributen
beschikbaar en er wordt wekelijks vers fruit geleverd.

Ik vind het belangrijk dat de kantooromgeving bijdraagt aan een
comfortabel gevoel, zowel voor de medewerkers als voor de klanten.
Het doel is dat iedereen de kantoorlocatie als fijn ervaart; een plek
waar je je thuis voelt."

Iris Hanny
Manager Dienstverlening 35
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6.2.5 Facilitaire voorzieningen 

Het facilitair beheer van aan-z is in 2019 in eigen beheer genomen. Dit geldt ook voor het postproces 

en de repro. De bestellingen van papier, enveloppen en soortgelijk drukwerk is intern belegd. Een 

klein deel van de inventaris is eigendom van de gemeente Terneuzen. Uitbestedingspartner Supcom 

heeft in 2019 de uitvoering van het werkplekbeheer binnen de kantoorlocaties van aan-z voor zijn 

rekening genomen. 

 

Het overig facilitair beheer ligt voor de locaties in Axel en Terneuzen bij de manager bedrijfsvoering, 

die per 1 september 2019 is gestart. Hij stuurt ook de twee huishoudelijk medewerkers aan.  

 

Het postproces wordt in 2020 geoptimaliseerd. Een medewerker van de afdeling Support brengt 

momenteel de inkomende post rond op de verschillende kantoorlocaties en brengt de uitgaande post 

naar het postagentschap. Er wordt aan digitalisering gewerkt, met als doel in 2020 de fysieke interne 

poststromen tussen de twee kantoren te beperken. 

 

6.2.6 IT 

Het IT-beheer is in 2019 onder verantwoordelijkheid van aan-z uitgevoerd. 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; 

 Troubleshooting; 

 Advies en consultancy. 

 

In 2019 is de verdere professionalisering van ICT binnen aan-z gerealiseerd. Dit werkgebied valt 

onder de verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsvoering. 

 

Concrete resultaten die aan-z op het gebied van IT heeft bereikt zijn: 

 De totale hardware van de back-office van aan-z is vervangen. Hierdoor is er een 

bedrijfszekere situatie ontstaan en wordt uitval van de systemen voorkomen; 

 De Windows 2008R2 servers zijn vervangen door 3 Windows 2016 terminal servers. Dit heeft 

gezorgd voor een verdere optimalisatie van de werkomstandigheden; 

 Overgang naar ADP voor de salarisadministratie en de ingebruikname van de 

werknemersportalen; 

 Overgang en inrichting van Exact voor de financiële administratie en beheer; 

 Inrichten en uitbesteden van de ICT Servicedesk aan Supcom. Tevens een inhaalslag op het 

gebied van ICT-onderhoud en –beheer; 

 De inrichting van een eigen tijdschrijfmodule RegiTijd; 

 Beschrijving van diverse bedrijfsvoering processen en vastlegging hiervan in de 

procesbeschrijvings-applicatie DB54; 

 Tevens heeft de overdracht plaatsgevonden van het ICT-beheer van de mobiele telefonie.  

Binnen aan-z wordt voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet gebruikgemaakt van de applicatie 

SUITE. Deze applicatie is eigendom van en valt onder beheer van de gemeente Terneuzen. Er is een 
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digitale ‘tunnelverbinding’ om de applicaties van de gemeente Terneuzen op het netwerk van aan-z 

beschikbaar te stellen. 

 

6.2.7 AVG 

Het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacyregels is een 

doorlopend proces. In 2019 werd er verder gewerkt aan de implementatie van een gestructureerd 

kader en een degelijke organisatorische opzet. Dit met als doel om ook op de lange termijn aan de 

wetgeving te kunnen voldoen. Er werd o.a. gewerkt aan de professionalisering van: 

 De werkwijze rondom het uitvragen en delen van gegevens; 

 Het voorkomen van datalekken; 

 Het omgaan met fysieke dossiers; 

 Het regelen van toestemmingen (indien nodig); 

 Het vergroten van awareness. 

De positie van de functionaris gegevensbescherming (FG), die de bescherming van persoonsgegevens 

bevordert en bewaakt, is intern ingevuld. 

 

Vooruitblik 2020 

Voor 2020 ligt de focus op de verfijning en het nader uitwerken van de processen. Ook wordt er een 

PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) voor privacy ingericht. Dit ten behoeve van de accountability, het 

overzicht en continue verbetering. Binnen deze focus valt ook het opvolgen van de aandachtspunten 

die zullen volgen uit de eerste Data Protection Impact Assessment (DPIA). Op de agenda komt ook de 

implementatie van de technische maatregelen voor informatiebeveiliging die voldoen aan wettelijke 

eisen. Ook ‘awareness binnen de organisatie’ staat hoog op de agenda voor het komende jaar. 

 

6.2.8 Klachtenbehandeling 

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

deze persoon 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 verliep niet naar tevredenheid, is er de 

mogelijkheid om een klacht in te dienen bij aan-z. Deze klacht komt dan bij de klachtencoördinator 

van aan-z terecht. Vervolgens wordt een klachtenprocedure gestart.  

 

Het doel is om samen tot een overstemming te komen zodat de klacht naar ieders tevredenheid kan 

worden afgehandeld. Indien de klacht na gesprekken met de medewerker of de klachtencoördinator 

niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de 

onafhankelijke klachtencommissie. De klager kan een vertrouwenspersoon vragen hierbij te helpen. 

Het is ook mogelijk dat de klacht door de klachtencoördinator direct wordt voorgelegd aan de 

klachtencommissie van aan-z. Deze commissie bestaat uit drie personen en is onafhankelijk. Dat wil 

zeggen dat de leden niet bij aan-z werken.  

 

De klachtencommissie stuurt na behandeling een rapport van bevindingen, vergezeld van een advies 

en eventuele aanbevelingen naar het dagelijks bestuur van aan-z. Het dagelijks bestuur deelt 

vervolgens aan de klager, de beklaagde en de klachtencommissie mee of ze het oordeel van de 

commissie deelt en welke maatregelen ze neemt.  
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Klachtenoverzicht  

Burgers kunnen hun klacht indienen per brief, per telefoon, per e-mail of in een persoonlijk gesprek. 

In 2019 zijn er bij aan-z tien klachten ingediend. Zes klachten zijn in samenspraak met de 

klachtencoördinator en betrokkene naar tevredenheid afgehandeld. Eén klacht is na indienen door 

klager ingetrokken. Eén klacht bleek betrekking te hebben op een andere organisatie dan aan-z. Eén 

klacht is vroegtijdig afgerond, omdat er na een vervolggesprek geen gehoor meer werd gegeven door 

klager. Eén traject loopt nog. 

 

6.2.9 Salariskostenverdeling 

Onderstaand de salariskostenverdeling naar product op basis van de capaciteitsplanning 2019: 

Product Productnummer Realisatie 2018 Realisatie 2019 

Welzijn en Preventie       

Preventie-activiteiten (alarmering/THV) 667001/4 67.516 36.235 

Welzijnsactiviteiten/Cursussen 667002/3/35 454.262 342.262 

Welzijnsactiviteiten Jeugdpreventie 667002   366.531 

VVE – ITM 648001 131.698 139.602 

Combinatiefuncties Weerbaarheid 667031 132.111 63.904 

Coördinatie vrijwilligerswerk 667021 111.395 111.621 

Combinatiefuncties Brede School Coördinatie 648002 27.666 13.563 

Combinatiefuncties Gezonde Actieve Leefstijl 667030 20.972 23.756 

Maatschappelijke Ondersteuning       

Huishoudelijke Hulp (zo-net B.V.) 666201 176.171 125.153 

Maaltijdverstrekkingen 667010 103.793 86.196 

Mantelzorg 667011 11.937 2.898 

Formulierenbrigade (WNS) 667032   15.205 

Welkomboerderijen 667012 15.524 7.279 

Algemeen Maatschappelijk Werk 667050 628.650 718.771 

Eerstelijnsloket Wmo 667101 497.001 371.325 

Schoolmaatschappelijk Werk 667052 67.592 73.880 

Jeugd &Gezin 667120 655.580 785.300 

 

Bedrijfsvoering       

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie  

    aan-z* 
600101 415.045 1.147.439 

     

 

* De organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z in 2018 en 2019 zijn niet te vergelijken, omdat dit 

enkel de salariskosten van het eigen personeel zijn toegedeeld naar rato van de verdeling van hun 

werkzaamheden per product. In 2019 is de totale bedrijfsvoering overgeheveld van de gemeente 

Terneuzen naar aan-z.   

 

In 2019 zijn onder meer de volgende functies ingevuld:  manager bedrijfsvoering, communicatie 

medewerker, P&O adviseur, medewerker Support en kwaliteitsadviseur. Deze functies werden in 

2018 deels door inhuurkrachten uitgevoerd en deels door de gemeente Terneuzen. 
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In de jaarrekening 2018 zaten de kosten van de interim directeur en manager zo-net als  

inleen-/projectkosten verwerkt, dus niet als personeelskosten. Ook dit zorgt voor een verschuiving in 

de interne personeelskosten.  

 

In 2019 zijn de volledige interne personeelskosten in deze tabel opgenomen (dus inclusief pensioenen, 

reiskosten en overige personeelskosten). Ook hierdoor zijn deze cijfers niet meer volledig 

vergelijkbaar. Het totale % indirecte FTE’s is in 2019 rond de 20%. 

 

6.2.10 Organisatiekosten 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie 

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019 begroot 

primitief 

2019 
2019  

werkelijk 
Verschil V/N begroot na 

wijz. 

Organisatiekosten uitvoeringsorganisatie aan-z       

Lasten 1.271.454 1.836.255 1.287.412 1.570.184 -282.772 N 

Baten 2.756.616 2.766.552 3.937.455 3.915.118 -22.338 N 

Saldo 1.485.162 930.297 2.650.043 2.344.934 -305.109 N 

Huisvestingskosten uitvoeringsorganisatie aan-z     

Lasten 107.973 120.772 118.984 118.633 351 V 

Baten 0 0 0 0 0 N 

Saldo -107.973 -120.772 -118.984 -118.633 351 V 

Organisatiekosten- en huisvestingskosten Jeugd en gezin     

Lasten 52.772 140.798 140.798 54.141 86.657 V 

Baten 751.614 751.614 765.267 765.267 0 N 

Saldo 698.842 610.816 624.469 711.126 86.657 V 

Transitie bedrijfsvoering aan-z         

Lasten 596.853 218.120 500.000 437.362 62.638 V 

Baten 550.694 1.529.294 583.190 520.552 -62.638 N 

Saldo -46.159 1.311.174 83.190 83.190 0   

              

Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering         

Lasten 2.029.053 2.315.945 2.047.194 2.180.320 -133.126 N 

Baten 4.058.924 5.047.460 5.285.912 5.200.937 -84.976 N 

Saldo 2.029.871 2.731.515 3.238.718 3.020.617 -218.101 N 

 

6.2.11 Procesmanagement 

In de applicatie DB54 worden de processen van aan-z vastgelegd. Dit is voor veel bedrijfsvoerings-

processen en processen van de primaire dienstverlening gebeurd. Deze activiteiten waren belegd in de 

projecten ‘transitie bedrijfsvoering’ en ‘processen primaire dienstverlening’. Deze projecten liepen 

begin januari 2020 ten einde. Van belang is dat het procesmanagement goed landt in de reguliere 

organisatie. De leidinggevenden en coördinatoren van aan-z hebben de opdracht gekregen voor hun 

aandachtsgebieden te zorgen dat processen goed zijn beschreven, worden gemonitord en zo nodig 

verbeterd. Procesmanagement is geïntegreerd in het taak- en verantwoordelijkheidsgebied van de 

manager bedrijfsvoering en de kwaliteitsadviseur. 
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6.2.12 Project transitie bedrijfsvoering 

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

bedrijfsvoeringstaken van aan-z over te dragen vanuit de gemeente Terneuzen aan aan-z is in 2018 

een project ‘transitie bedrijfsvoering’ gestart voor de realisatie van de transitie.  

 

In juni 2018 is gestart met de uitvoering van het project en de laatste werkzaamheden van het project 

zijn januari 2020 afgerond. De belangrijkste onderdelen betroffen de transitie van de financiële 

administratie en beheer, de salarisadministratie, P&O, ICT-beheer en facilitaire zaken.  

 

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

van de stuurgroep en de gemeente Terneuzen succesvol uitgevoerd. In de laatste vergadering van de 

stuurgroep is het End Project Report besproken en is aan de projectmanager décharge verleend.  

 

6.2.13 Project processen primaire dienstverlening 

In 2019 is geïnvesteerd in de primaire dienstverlening van aan-z. De activiteiten hiervoor waren 

ondergebracht in het project ‘processen primaire dienstverlening’. Dit project is begin 2019 van start 

gegaan en in januari 2020 afgerond. De primaire dienstverlening vormt de kern van onze 

werkzaamheden richting klanten en tevens het bestaansrecht van aan-z als organisatie. Belangrijke 

doelstellingen voor dit project waren: 

 Onze processen zijn duidelijk, verbeterd en efficiënter ingericht; 

 Een organisatie die past bij onze (her)ingerichte dienstverlening; 

 Er vindt monitoring plaats op onze primaire dienstverlening.  

Hierbij zijn een aantal speerpunten bepaald: plannen, digitaliseren en rapporteren. 

 

Het doorvoeren van de procesverbeteringen heeft gezorgd voor meer eenduidigheid, doelgerichtheid 

en efficiëntie. De hieruit voortvloeiende besparingen zijn geëffectueerd door het niet volledig te 

hoeven vervangen van het natuurlijk verloop binnen de organisatie. Wij zijn met minder mensen meer 

gaan doen en hebben de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. Tevens zijn 

wachttijden voor klanten bij aan-z teruggedrongen. 

 

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 klanten 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. 

  



41 

 

zo-net BV 

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 bovenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn 

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

Vreemd Vermogen n.v.t.  

Partners Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z (enig aandeelhouder) 

Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging gemeente: 

Paula Stoker 

Eigen vermogen 01-01-2019 €  1,00 

31-12-2019:  € 16,686   

Vreemd vermogen - 

Veranderingen in 

2019 

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. Even zozeer als in 2018 

is in 2019 gebleken dat de consumptie van de dienst hulp bij huishouden aanzienlijk 

is gestegen. Op basis van de eerste kwartaalrapportage, waaruit direct al bleek dat 

de begroting 2019 niet gehaald zou worden, is een onderzoek gestart naar de 

mogelijkheden om het tij te keren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de 

gemeenteraad in haar vergadering van december 2019 heeft besloten te stoppen met 

de algemene voorziening hulp bij huishouden van zo-net. Vanaf 1 januari 2020 is 

hulp bij huishouden alleen als maatwerkvoorziening beschikbaar, waarvoor zo-net 

dan niet meer de uitvoerder is (beleid Gemeente Terneuzen). De bestaande klanten 

worden in 2020 geïndiceerd. Bij een positieve toekenning ontvangen zij hulp bij 

huishouden van een andere zorgaanbieder. In 2020 wordt vastgesteld hoe de 

afwikkeling van zo-net plaatsvindt. Het ligt voor de hand dat uiteindelijk alleen de 

keukenactiviteiten (zo-lekker) onderdeel uitmaken van de BV.   

 

Financieel resultaat 

2019 

Nihil 

 

Financieel belang aan-z is de enige aandeelhouder 

Risico’s De kosten van zo-net zijn te hoog / onbeheersbaar.  

De transitie van algemene voorziening naar maatwerkvoorziening voor bestaande 

klanten verloopt niet goed. 
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6.3.1 zo-net: hulp bij huishouden 

In 2019 heeft aan-z in opdracht van de gemeente Terneuzen de algemene voorziening voor 

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

oudere en vaak hulpbehoevende mensen langer zelfstandig hun eigen leven kunnen blijven leven. In 

2018 heeft zo-net in totaal al een sterke stijging doorgemaakt naar ruim 900 gefactureerde klanten. Dit 

aantal is in de eerste maanden van 2019 sterk gestegen naar over de 1.000 gefactureerde klanten. Veel 

mensen wisten de weg naar zo-net te vinden. 

 

In 2019 zijn eveneens een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen zo-net:  

 Zo zijn voor de belangrijkste processen alle personeelsprotocollen geüpdate; 

 Er is geïnvesteerd in bereikbaarheid en betrokkenheid door een wekelijks inloop spreekuur 

voor de medewerkers en een rechtstreeks telefoonnummer voor de klanten. 

  

Het succes van zo-net heeft echter een keerzijde. De kosten van huishoudelijke hulp zijn in 2019 sterk 

gestegen en de bijdragen die ontvangen worden, zullen in 2020 sterk dalen. Dit laatste wordt 

veroorzaakt door nieuwe wetgeving, waarin alle klanten vallen onder een abonnementstarief van € 19 

per maand. In 2019 is reeds vroegtijdig benoemd dat er voor het boekjaar 2019 een bedrag van € 

693.000 extra nodig is ten opzichte van de primaire begroting. In de tweede helft van 2019 heeft zo-net 

een wachtlijst moeten hanteren, omdat er niet genoeg middelen beschikbaar waren om aan deze 

toenemende vraag te voldoen.  

  

In december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de algemene voorziening voor huishoudelijke 

hulp te beëindigen. Per 1 januari 2020 is hulp bij huishouden alleen als maatwerkvoorziening 

beschikbaar, zodat er aan de voorkant strikter kan worden geïndiceerd en de hulp terecht komt bij die 

groep die het echt nodig heeft. Om de medewerkers in dit proces mee te nemen, zijn er op 10 oktober 

2019 twee informatiebijeenkomsten geweest waarin het personeel geïnformeerd is over de 

ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen. In het eerste kwartaal van 2020 worden definitieve keuzes 

gemaakt rondom het vormgeven van de huishoudelijke hulp in de gemeente Terneuzen vanaf 2020. 

 

6.3.2 zo-lekker: keukenactiviteiten 

De keuken van zo-lekker is opgezet ten behoeve van het verstekken van maaltijden voor de 

dienstverlening Tafeltje-dek-je door aan-z. aan-z indiceert hiervoor in de regio Terneuzen. zo-lekker 

wordt hierbij ondersteund door het geïntegreerde erkend leerbedrijf ‘Horeca Trainingscentrum’, waar 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen een periode van drie maanden een aantal belangrijke 

basisvaardigheden aangeleerd krijgen om binnen de horeca te functioneren. De visie van de keuken 

van zo-lekker is het bereiden van lekkere, gezonde en warme maaltijden, die ambachtelijk worden 

bereid met zoveel mogelijk verse streekproducten vanuit de Zeeuws-Vlaamse regio.  

 

Doelen Horeca Trainingscentrum: 

Voor mensen met een migratieachtergrond zijn de doelen: 

 Het begeleiden en bijbrengen van Nederlandse normen, waarden, taalvaardigheid, nakomen 

van afspraken; 

 Het aanleren horecavaardigheden. 
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Voor uitkeringsgerechtigden met een uitzichtloze situatie zijn de doelen: 

 Het creëren van arbeidsritme; 

 Werken binnen een team; 

 Aanleren horecavaardigheden. 

 

Terugblik 2019 

Samenwerking Werk Servicepunt (WSP) Zeeuws Vlaanderen 

WSP levert arbeidskrachten voor de keuken. Dit zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die in 

de keuken een kans krijgen zich te ontwikkelen. De samenwerking met WSP is in 2019 succesvol en 

waardevol gebleken. In de eindevaluatie is afgesproken de samenwerking ook in 2020 voort te zetten. 

 

Samenwerking scholengemeenschappen, RBL, Prokino en Dethon.  

De in 2019 verwachte groei en verbreding door organisaties en scholen zoals in het jaarplan 

omschreven is behaald.  

 

Maaltijdproductie Wmo / aan-z 

Ten opzichte van 2018 is de jaaromzet van de Wmo gerelateerde warme maaltijden met circa 4500 

stuks op jaarbasis gedaald. Op verzoek van SVRZ is een tijdelijke productie van warme 

maaltijdcomponenten ten behoeve van ‘De Redoute’ te Sas van Gent gerealiseerd. Met dit initiatief is 

de daling van de Wmo-maaltijden opgevangen.  

 

Verwachting 2020  

Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is in samenwerking met aan-z besloten de huidige 

dienstverlening gefaseerd als volgt bij te stellen: 

 Bestaande en toekomstige klanten kunnen maaltijden tijdens het weekend bestellen. Deze 

worden koelvers op vrijdagen geleverd; 

 De huidige maaltijd bestaat momenteel uit een soep, een warm hoofdgerecht en een dessert. 

De intentie is om het nagerecht (met uitzondering van de feestdagen) te laten vervallen. De 

prijs van de maaltijd zal hierdoor dalen. De verwachting van beide scenario’s is een toename 

van de productie van warme maaltijden; 

 Zo-lekker biedt de mogelijkheid om in plaats van een maaltijdkoffer met warme componenten 

nu ook een koelverse maaltijd te kiezen. De aanleiding hiervoor is de toenemende vraag van 

senioren om zelf hun eetmoment te bepalen.  

 

Prokino 

Ter bestrijding van de vereenzaming van ouderen is Prokino op zoek naar een formule om ouderen en 

jongeren bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk bereiden / nuttigen van een maaltijd. 

zo-lekker is gevraagd om hierover mee te denken en/of te participeren. 

 

De opgezette samenwerking van Juultje (Prokino), waarin maandelijkse kookworkshops voor 

kinderen werden georganiseerd, is halverwege het jaar gepauzeerd. Uitval door ziekte van één van de 

koks lag hieraan ten grondslag. De bedoeling is om dit in 2020 weer op te pakken.    
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Uitbreiding samenwerking topkoks 

Naast topchef Edwin Vinke van restaurant ‘De kromme watergang’ is nu ook Eric van Bochhoven van 

restaurant ‘Het Vlasbloemeke’ bij zo-lekker betrokken. Eric draagt de visie van zo-lekker een warm 

hart toe en heeft onder andere geadviseerd over de samenstelling van het kerstmenu. De intentie is 

om met beide koks diverse samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Stagiaires van beide 

restaurants met een verplicht ‘grootkeuken onderdeel’ worden doorverwezen naar zo-lekker.  

 

Uitbreiding mogelijkheden HTC 

Naast de training binnen de keuken van zo-lekker (backoffice) ontstaat de mogelijkheid om een 

trainingstraject met catering gerelateerde processen in te richten (frontoffice). Dit veroorzaakt een 

aanzienlijke stijging van de slagingskans voor tijdelijke medewerkers om succesvol door te stromen 

naar regulier werk. 

 

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.  

 

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. In 2018 is dit verminderd tot een bedrag van € 95.873 

euro en in 2019 tot een bedrag van € 22.020. Hierdoor heeft aan-z inmiddels onvoldoende reserves om 

tegenvallende resultaten in enig jaar zelf op te kunnen vangen. In maart 2020 is een geactualiseerde 

financiële verordening door het Algemeen Bestuur geaccordeerd waarin is vastgelegd dat het 

resultaat van aan-z in enig jaar ten goede of ten laste komt van de gemeente Terneuzen, dit omdat 

aan-z reëel begroot en geen buffers heeft om dit op te vangen.  

 

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 2019 is een aantal risico’s 

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

belangrijkste risico’s. 
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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. Dit is ondervangen door in de 

financiële verordening expliciet te maken, dat positieve en negatieve resultaten ten gunste of 

ten laste van de gemeente Terneuzen komen, waarbij aan-z zorg draagt voor een reële 

begroting; 

 In de begrotingswijziging 2019 hebben wij circa zeven ton euro extra subsidie gevraagd en 

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

deze dienst onder druk komen te staan, waarna een wachtlijst is gehanteerd in 2019. Op deze 

wijze is binnen dit budget de opdracht uitgevoerd. In 2020 wordt een rigoureuze wijziging 

verwacht in de hele aanpak van de ‘hulp bij huishouden’. Voor deze aanpassing zijn in 2020 

financiële middelen beschikbaar gesteld (projectbudget); 

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

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

de opdrachtgever) loopt aan-z het risico niet te kunnen voldoen aan haar verplichtingen. 

Doordat de mogelijkheid om bij banken rood te staan mag worden geactiveerd, is dit risico 

deels gemitigeerd. Het risico blijft echter dat voor de dienstverlening ‘hulp bij huishouden’ de 

bedragen die in de begroting 2020 zijn opgenomen, niet voldoen voor de totale afwikkeling 

van dit ‘project’; 

 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 directe afbouw niet of nauwelijks mogelijk is. 

 

Organisatorische risico’s 

 zo-net is in 2020 een organisatie in ontwikkeling en onderhavig aan veel veranderingen. Het 

risico bestaat dat er onvoldoende wordt meegewerkt of kan worden meegewerkt aan de 

veranderingen, bijvoorbeeld door eigen medewerkers maar ook de gemeente Terneuzen. Of 

de kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden, hangt deels af van het percentage klanten 

dat na indicering nog hulp ontvangt. Hier heeft aan-z geen invloed op. Zij voert slechts de 

gesprekken op basis van de door de gemeente Terneuzen gestelde normering. Uitkomsten zijn 

vooraf moeilijk in te schatten; 

 In 2019 is de bedrijfsvoering zo goed als volledig zelfstandig ingericht binnen aan-z.  In 2020 is 

het van belang dat aan-z en de gemeente Terneuzen goed blijven samenwerken op die 

onderdelen waar nog wijzigingen verwacht kunnen worden. Denk hierbij met name aan de 

lopende projecten rondom juridische en fiscale structuur, het project zo-net en de afwikkeling 

van de transitie bedrijfsvoering. Hier zal vanuit de gemeente Terneuzen voldoende middelen 

beschikbaar moeten worden gesteld. 

 

Risicobeheersing 

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

Risk Control Matrix worden de risico’s in de eerste helft van 2020 nader geïnventariseerd en worden 

er prioriteiten toegekend. Vervolgens worden mitigerende maatregelen beschreven en organisatorisch 

belegd. aan-z zet in 2020 verder in op preventieve maatregelen om risico’s te ondervangen. De 

manager bedrijfsvoering en de kwaliteitsadviseur van aan-z werken op basis van de risicoanalyse 

verdere beheersmaatregelen uit. 
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6.4.3 Risico’s rondom het coronavirus 

Het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor de dienstverlening van aan-z en zo-net. Bij het 

uitbreken van het virus hebben wij voor beide organisaties bepaald welke werkzaamheden 

gecontinueerd, aangepast of gestaakt worden. Dit hebben wij vastgelegd en gecommuniceerd met 

onze opdrachtgevers. Gelet op het feit dat wij onze werkzaamheden uitvoeren op sociaal 

maatschappelijk terrein, hanteren wij als uitgangspunt voor het al dan niet op de gebruikelijke wijze 

continueren van de dienstverlening de noodzaak voor klanten. In veel situaties waar geen sprake is 

van noodzaak (van een schrijnende situatie), kunnen wij casuïstiek telefonisch afhandelen. Het komt 

ook voor dat werkzaamheden worden uitgesteld. En bij nood leggen wij nog steeds bezoeken af, met 

inachtneming van de maatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven en aanvullende 

maatregelen vanuit onze organisaties. 

 

De primaire opdrachtgever, de gemeente Terneuzen, heeft aangegeven dat subsidies gestand worden 

gehouden. Daarmee lopen aan-z en zo-net geen continuïteitsrisico. Ruimte die nu ontstaat doordat 

medewerkers thuiswerken en aanzienlijk minder bezoeken afleggen, wordt benut om extra 

werkzaamheden op te pakken. Zo worden klussen die later waren gepland, naar voren gehaald. Een 

ander voorbeeld is dat wij periodiek telefonisch contact opnemen met onze klanten voor een praatje 

en om te informeren hoe het met hen gaat. Dit wordt erg gewaardeerd door de klanten. Hiermee 

blijven wij ons inspannen voor de inwoners van de diverse gemeenten waar wij voor werken en 

invulling geven aan onze sociaal maatschappelijke functie. 

 

Doordat bepaalde activiteiten worden gestaakt, bijvoorbeeld cursussen die door aan-z worden 

georganiseerd, worden er minder kosten gemaakt. De keerzijde is dat uitgestelde werkzaamheden 

deels ingehaald dienen te worden, bijvoorbeeld uitgestelde bezoeken die geen noodzaak hadden. Om 

dit in te halen zullen naar verwachting extra kosten gemaakt worden. De verhouding van de 

besparingen en de extra kosten is op dit moment niet bekend, maar zal goed worden gemonitord en 

hierover zal afstemming plaatsvinden met de opdrachtgever(s). 
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7. Vooruitblik 2020 
 

 

In 2018 en 2019 zijn investeringen gedaan om aan-z te laten ontwikkelen naar een professionele en 

financieel gezonde organisatie. Dankzij deze investeringen waren wij in staat de bedrijfsvoering, die 

voor een belangrijk deel was uitbesteed aan de gemeente Terneuzen, binnen aan-z te beleggen dan 

wel uit te besteden aan andere gespecialiseerde organisaties. De investeringen zijn ook gebruikt om de 

primaire dienstverlening op orde te brengen. Dit heeft tot gevolg dat er diverse organisatorische 

veranderingen zijn doorgevoerd, dat werkprocessen zijn verbeterd en ingekort en dat wij dezelfde 

dienstverlening met minder medewerkers konden uitvoeren. In 2018 en 2019 hebben wij hierbij 

diverse externe processpecialisten ingezet. In 2020 komen wij meer op eigen benen te staan. De 

budgetten laten verdere externe inzet op dit vlak in beperkte mate toe. Toch gaan wij door met het 

verder professionaliseren van onze dienstverlening en de bedrijfsvoering. Het verder 

professionaliseren van aan-z betekent niet alleen een betere dienstverlening voor onze klanten, maar 

ook het in 2020 voltooien van de noodzakelijke bezuinigingen. Het managementteam en de 

medewerkers van aan-z zijn naar verwachting voldoende geëquipeerd om de transitie af te ronden. 

De verwachting is dat de transitie van aan-z tot 1 januari 2021 duurt.  

 

In 2020 zal er, zoals ook in het voorwoord van deze jaarstukken is aangegeven, ook veel aandacht 

worden besteed aan (onderzoek naar) de organisatorische veranderingen bij aan-z, zoals een 

organisatorische herpositionering van de Vlaamse belangen en/of werkzaamheden en de beëindiging 

van hulp bij huishouden als algemene voorziening en de navenante afwikkeling van de 

huishoudelijke hulp binnen zo-net. Wij zullen vanuit de kaders van onze opdrachtgevers (beleid en 

opdracht) onze primaire dienstverlening bestendig en consequent uitvoeren. Het voorkomen van 

curatieve zorg wordt steeds belangrijker. Preventie is dan ook een belangrijk thema voor aan-z en dit 

geldt in het bijzonder voor jeugdzaken. aan-z heeft hierop geanticipeerd door in 2019 een nieuw team 

voor Jeugdpreventie op te richten. Dat geldt ook voor een ander belangrijk onderwerp bij aan-z, 

namelijk de inzet van vrijwilligers. Er zijn ruim 600 vrijwilligers actief bij aan-z, voor allerlei diensten. 

Gesteld kan worden dat er een grote afhankelijkheid is van vrijwilligers om de dienstverlening vanuit 

aan-z te kunnen waarborgen. Dit is de reden dat er ook een nieuw team is neergezet om de activiteiten 

en randvoorwaarden richting vrijwilligers te organiseren.  

 

Net zoals in 2019 wordt er in 2020 gewerkt aan een arbeidsklimaat gebaseerd op twee pijlers. Er is 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, de dienstverlening wordt 

verbeterd en er is ruimte voor de ontwikkeling van de organisatie en haar personeel. Daarbij is het 

streven om aan-z te positioneren als autoriteit in het sociale domein. De andere pijler is gericht op de 

werkomstandigheden. aan-z streeft voor haar personeel naar een goede werksfeer en prettige 

werkplekken. 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. Er mag geen tolerantie zijn naar 

verstorende factoren. Er ontstaat gaandeweg een andere cultuur binnen  aan-z waarin zakelijkheid en 

plezier in het werk hand in hand gaan. Een betere huisvesting, waar in 2019 nadrukkelijk in is 

geïnvesteerd en ook in 2020 nog veel aandacht voor zal zijn, moet hier aan bijdragen. 
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1. Balans per 31 december 2019 met toelichting 
 

 

Balans per 31 december 2019         

ACTIVA   31-12-2019   31-12-2018 

          

Vaste activa         

          

Materiële vaste activa   177.300   139.976 

Overige investeringen met economisch nut 177.300   139.976   

          

          

Financiële vaste activa   1   1 

Kapitaalverstrekking deelnemingen 1   1   

          

Totaal vaste activa   177.301   139.977 

          

Vlottende activa         

          

Uitzettingen < 1jaar   513.320   710.035 

 -vorderingen op openbare lichamen 81.530   176.504   

 - uitzettingen in 's Rijks schatkist 339.365   360.000   

 - overige vorderingen 99.430   173.531   

- voorziening dubieuze debiteuren -7.006       

          

Liquide middelen    122.042   230.302 

 - kassaldi 643   742   

 - banksaldi 121.399   229.560   

          

Overlopende activa   197.496   359.091 

 - overige nog te ontvangen bedragen en 

vooruitbetaalde bedragen 197.496   359.091   

          

Totaal vlottende activa   832.858   1.299.428 

          

Totaal generaal   1.010.160   1.439.405 
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Balans per 31 december 2019         

PASSIVA   31-12-2019   31-12-2018 

          

Vaste passiva         

          

Eigen vermogen   255.490   95.873 

Algemene reserve 22.020   96.005  
Bestemmingsreserves 83.190   562.585   

          

Gerealiseerde resultaat 2015 0   105.555   

Gerealiseerde resultaat 2016 0   150.465   

Gerealiseerde resultaat 2017 0   -170.140   

Gerealiseerde resultaat 2018 0   -648.597   

Gerealiseerde resultaat 2019 150.280       

          

Totaal vaste passiva   255.490   95.873 

          

Vlottende passiva          
        

Netto vlottende schulden < 1 jaar   214.133   573.554 

          

Overige schulden 214.133   573.554   

          

           
        

Overlopende passiva   540.537   769.978 

Nog te betalen bedragen 540.537   769.978   

          

Totaal vlottende passiva   754.670   1.343.532 

          

Totaal generaal   1.010.160   1.439.405 

 

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 

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. 03-3-2020 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 arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 

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

moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden 

en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.  

 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

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

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

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

 

Balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan 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 rente typische 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.  
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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 2019 

ACTIVA           

Overige materiële vaste activa     31-12-2019 31-12-2018 

investeringen t.b.v. management     121.352             60.466  

investeringen maaltijdvoorzieningen     55.949             79.510  

  TOTAAL               177.300            139.976  

 

De investeringen 2019 betreffen de aanschaf van materieel ten behoeve van de nieuwe 

kantoorinrichting (m.n. nieuwe vloeren in de kantoortuinen en nieuwe bureaus en kantoorinventaris). 

 

 De afschrijvingstermijnen voor vaste activa zijn in lijn met het afschrijvingsbeleid zoals vastgesteld in 

de financiële verordening: 

 Investeringen t.b.v. maaltijdbezorging: 5 jaar 

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

 Kantoormateriaal, inventaris en meubilair:  5 jaar 

 Vloeren     10 jaar 

 

Overige investeringen worden afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. 

Financiële vaste activa       31-12-2019 31-12-2018 

 - 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. 

 

Vaste activa 

Omschrijving activa 

Boek 

waarde     

31-12-

2018 

Investe-

ringen 

 Des-

investe-

ringen  

 

Bijdragen 

van 

derden  

 Afwaar-

deringen  

Af-

schrijving 

2019 

Boek- 

waarde       

31-12-2019   

Materiële vaste activa  
     

  

Investeringen met economisch nut 
     

  

Overige materiële vaste activa 

aan-z tbv management 
60.465 84.691 0 0 0 23.805 121.351 

Totaal overige materiële 

vaste activa t.b.v. 

management 

60.465 84.691 0 0 0 23.805 121.351 

Overige materiële vaste activa 

t.b.v. de maaltijdvoorziening 
79.510 0 0 0 0 23.562 55.948 

Totaal overige materiële 

vaste activa (afschrijvingen 

in kostprijs goederen) t.b.v.  

de maaltijdvoorziening 

79.510 0 0 0 0 23.562 55.948 

          

Totaal materiële vaste activa 139.975 84.691 0 0 0 47.366 177.299 

Financiële vaste activa 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal financiële vaste activa 1 0 0 0 0 0 1 

Totaal vaste activa 139.977 84.691 0 0 0 47.366 177.300 

 

Vlottende activa           

Uitzettingen < 1 jaar       31-12-2019 31-12-2018 

Vorderingen op openbare lichamen                 81.530            176.504  

Uitzettingen in 's Rijks schatkist               339.365            360.000  

Overige vorderingen                   99.430            173.531  

Voorziening dubieuze debiteuren                  7.006-   

  TOTAAL               513.320            710.035  

 

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 
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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 geeft de berekening weer op basis van alle bankrekeningen die aan-z beheert. 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 250       

    Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen 
              248                177                160                133  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                   2                  73                  90                117  

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

(1) Berekening drempelbedrag 

    Verslagjaar       

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar            9.085        

(4b) 
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 
           9.085        

(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       

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

    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) 

         22.300           16.146           14.697           12.236  

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

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

schatkist aangehouden middelen 
              248                177                160                133  

 

Liquide middelen       31-12-2019 31-12-2018 

Kassen                        643                   742  

Banksaldi                 121.399            229.560  

  TOTAAL               122.042            230.302  

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Overlopende activa       31-12-2019 31-12-2018 

Overige overlopende activa     197.496           359.091  

  TOTAAL               197.496            359.091  

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

meer de nog te ontvangen bedragen. 
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PASSIVA 

Reserves       31-12-2019 31-12-2018 

Algemene reserve                  22.020             96.005  

Bestemmingsreserves                  83.190           562.585  

Gerealiseerde resultaat 2015                          -           105.555  

Gerealiseerde resultaat 2016                          -           150.465  

Gerealiseerde resultaat 2017                          -          170.140- 

Gerealiseerde resultaat 2018                          -          648.597- 

Gerealiseerde resultaat 2019              150.280    

  TOTAAL              255.490             95.873  

 

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 in 2019 vrijgevallen in de algemene reserve en 

zijn samen met de resultaten uit 2015-2018 verrekend in deze algemene reserve.  

 

In 2019 is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd voor: 

- Transitie bedrijfsvoering: bestemd voor de afwikkeling van het project transitie 

bedrijfsvoering ad € 83.190. 

 

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

Over 2019 bedraagt het resultaat  €150.280 voordelig.  
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Overzicht reserves, exclusief rekeningresultaat 

  
Stand per 31 

dec 2018 

Stand per 1 

jan 2019 

Toe-

voegingen 

Ont-

trekkingen 

Stand per 31 

dec 2019 

Algemene reserves           

Algemene reserve 96.005 96.005 562.585 636.570 22.020 

            

Totaal Algemene reserves 96.005 96.005 562.585 636.570 22.020 

Bestemmingsreserves           

Egalisatierekening subsidie 

maaltijden 
95.442 95.442   95.442   

Wmo Welzijn Nieuwe Stijl 109.663 109.663   109.663   

Aanbod dagactiviteiten 266.439 266.439   266.439   

Dienstenorganisatie 91.041 91.041   91.041   

Transitie Bedrijfsvoering     83.190   83.190 

Totaal Bestemmingsreserves 562.585 562.585 83.190 562.585 83.190 

      
  

Saldo 658.590 658.590 645.775 1.199.155 105.210 

De mutatie op de algemene reserve betreft per saldi: 

- Een storting van € 562.585 vanuit de vrijgevallen bestemmingsreserves 

- Een onttrekking van € 562.717 ter dekking van de resultaten van 2015-2018 

- Een onttrekking van €73.853 ter dekking van het begrotingstekort 2019 

 

De mutatie op de bestemmingsreserve betreft: 

- Een onttrekking van € 562.585 i.v.m. vrijval van de bestemmingsreserves 

- De storting in de bestemminsreserve transitie bedrijfsvoering ad € 83.190 

 

Vlottende passiva 

Kortlopende schulden       31-12-2019 31-12-2018 

Bank- en girosaldi                             -                        -  

Overige schulden                 214.133            573.554  

  TOTAAL               214.133            573.554  

De vlottende passiva waarderen wij tegen nominale waarde. 

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

 

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

Nog te betalen bedragen       540.537           769.978  

Overige vooruitontvangen bedragen                           -                      -    

  TOTAAL               540.537            769.978  

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.  
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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 2019 

ICT  Supcom 
Onderhoud/systeembeheer/aanschaf 

applicaties/consultancy 
€ 40.000 

Klantenadministratie Adsysco 
Regicare: cursusadministratie/facturatie/ 

klanten 
€ 57.275 

Financiële administratie Parentix 
Licenties Cloud Services t.b.v. Exact Globe 

en Scan Sys 
€ 5.191 

 Exact 
Licenties Exact Globe (for Finance) financieel 

pakket, inclusief support Axians/Exact 
€6.672 

Verzekeringen AON Ongevallen collectief/autocasco € 5.800 

Loonadministratie 

  

ADP Lonen NL € 23.000 

Acerta  Lonen BE € 4.692 
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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 1.387.617 1.462.617 1.365.845 424.863 499.863 525.151 

Maatschappelijke 

ondersteuning 
4.651.477 5.447.108 5.445.213 2.562.938 3.225.088 3.431.914 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
89.213 127.797 90.196 -12.000 -12.000 0 

Bedrijfsvoering (overhead) 2.315.945 1.964.004 2.097.130 5.047.460 5.297.912 5.200.937 

Totaal 8.444.252 9.001.526 8.998.384 8.023.261 9.010.863 9.158.001 

Gerealiseerd totaal van baten en lasten     -420.991 9.337 159.617 

              

Mutaties reserves 
            

  toevoegingen onttrekkingen 

Omschrijving programma 
Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 
Begroting 

primitief 

Begroting 

na 

wijziging 

Werkelijk 

Welzijn en preventie         266.439 266.439 

Maatschappelijke 

ondersteuning 
        296.146 296.146 

Algemene 

dekkingsmiddelen 
  562.585 562.585 

420.991 73.853 73.853 

Bedrijfsvoering (overhead)   83.190 83.190       

Totaal   645.775 645.775 420.991 636.438 636.438 

Gerealiseerde resultaat     0 0 150.280 

              

Waarvan incidentele baten en lasten     205.123 205.123 -222.790 

              

Structureel gerealiseerd resultaat      205.123 205.123 -72.510 

 

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

ramingen.  
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Programma welzijn en preventie           

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019       

begroot 

primitief 

2019    

begroot na 

wijz. 

2019 

werkelijk 
Verschil V/N 

Lasten 1.246.576 1.387.617 1.462.617 1.365.845 96.772 V 

Baten 527.781 424.863 499.863 525.151 25.288 V 

Totaal saldo van baten 

en lasten 
-718.795 -962.754 -962.754 -840.694 122.060 V 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0   

Resultaat  -718.795 -962.754 -962.754 -840.694 122.060 V 

       
Programma Maatschappelijke ondersteuning         

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019       

begroot 

primitief 

2019    

begroot na 

wijz. 

2019 

werkelijk 
Verschil V/N 

Lasten 4.566.680 4.651.477 5.447.108 5.445.213 1.895 V 

Baten 2.601.973 2.562.938 3.225.088 3.431.914 206.826 V 

Totaal saldo van baten 

en lasten 
-1.964.708 -2.088.539 -2.222.020 -2.013.299 208.721 V 

Mutaties reserves 109.663 0 0 0 0   

Resultaat  -1.855.045 -2.088.539 -2.222.020 -2.013.299 208.721 V 

       
Paragraaf bedrijfsvoering           

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019       

begroot 

primitief 

2019    

begroot na 

wijz. 

2019 

werkelijk 
Verschil V/N 

Lasten 2.029.053 2.315.945 2.047.194 2.180.320 -133.126 N 

Baten 4.058.924 5.047.460 5.285.912 5.200.937 -84.976 N 

Totaal saldo van baten 

en lasten 
2.029.871 2.731.515 3.238.718 3.020.617 -218.101 N 

Mutaties reserves 0 0 -9.337 -9.337 0 0 

Resultaat  2.029.871 2.731.515 3.229.381 3.011.280 -218.101 N 

       

Algemene dekkingsmiddelen           

Exploitatie 
2018 

werkelijk 

2019       

begroot 

primitief 

2019    

begroot na 

wijz. 

2019 

werkelijk 
Verschil V/N 

Lasten 12.304 89.213 127.797 90.196 37.601 V 

Baten 121.936 408.991 73.853 73.853 0 V 

Totaal saldo van baten 

en lasten 
109.633 319.778 -53.944 -16.343 37.601 V 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 

Resultaat  109.633 319.778 -53.944 -16.343 37.601 V 
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Overzicht baten en lasten per kostensoort 

  

Rekening 

2018 

Begroting 

2019 na 

wijziging 

Rekening 

2019 Verschil V/N 

  

  

Baten           

Budgetsubsidies 3.527.228 4.514.213 4.516.790 2.577 V 

Overige subsidies 1.873.766 2.871.650 2.890.103 18.453 V 

Projectsubsidies 750.694 525.000 520.552 -4.448 N 

Overige baten 1.232.990 1.100.000 1.230.556 130.556 V 

Financiële transacties 12.273     0 N 

Onttrekking reserves 173.800 73.853 73.853 0 N 

Totaal Baten 7.570.751 9.084.716 9.231.854 147.138 V 

            

Lasten           

Personeelslasten 4.069.007 4.607.691 4.708.773 101.082 N 

Organisatielasten 755.813 308.359 358.322 49.963 N 

Huisvestingslasten 108.452 133.984 118.633 -15.351 V 

Kostprijs goederen en diensten 2.754.167 3.376.885 3.351.489 -25.396 
 

   V 

Projectkosten 488.373 500.000 437.362 -62.638 V 

Afschrijvingen 31.232 30.000 23.805 -6.195 V 

Financiële transacties 12.304     0 V 

Toevoeging reserves 0 83.190 83.190 0 V 

Onvoorzien   44.607 0 -44.607  V 

Totaal Lasten 8.219.348 9.084.716 9.081.574 -3.142 V 

            

Saldo  -648.597 0 150.280 150.280 V 

 

Toelichting belangrijkste afwijkingen baten en lasten (afgerond per saldi € 150.000) 

De totale baten van aan-z zijn € 147.000 hoger dan begroot en worden m.n. veroorzaakt door: 

 Extra bijdrage van Terneuzen voor inhuur personeel i.vm. ziekte bij Wmo van + € 35.000 

 Een extra projectbijdrage vanuit Terneuzen rondom onderzoek naar fiscaal en juridische 

structuur (BTW, VPB en BGTS). Dit betrof € 50.000, waarvan gerealiseerd + € 14.000 

 Bijdrage van Terneuzen zo-net 2018 voor een bedrag van + € 29.000 

 Teruggave projectsubsidie transitie bedrijfsvoering, door efficiency in het project t.o.v. eerdere 

projectplanningen voor een bedrag van - € 62.000 

 Overige opbrengsten: hogere vergoeding m.n. THV en WLZ + € 32.000  

 Overige vergoeding extra inzet personeel  € 130.000 

 Daling overige opbrengsten, o.a. door  minder maaltijden - € 31.000 

 

De totale lasten van aan-z zijn € 3.000 lager dan begroot door: 

 Hogere personeelskosten m.n. door meer uitbetaald verlof, hoger dan verwachte 

pensioenkosten en inleen IT (in 2020 is deze vacature ingevuld) - € 101.000 

 Hogere organisatielasten m.n. door meerwerk op accountantscontroles oude jaren - € 49.000 
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 Lagere kosten huisvesting + € 16.000 

 Hogere kostprijs goederen en diensten + € 25.000 

 Besparing op projectkosten transitie + € 62.000 

 Lagere overige kosten + 50.000 

 

WNT-verantwoording 2019  

De WNT is van toepassing op aan-z. Het voor aan-z toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019  

€ 194.000 Algemeen bezoldigingsmaximum 2019). 

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt 

bedragen x € 1 M.A.G. van der Windt 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen €165.822 

Beloningen betaalbaar op termijn    €11.404 

Subtotaal  €177.226 

  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €194.000 

  

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

  

Bezoldiging €177.226 

  

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

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

 

In de bovenstaande tabel zijn geen vergelijkende cijfers van 2018 opgenomen. Dit omdat in 2018 geen 

sprake was van een vast dienstverband. De vergelijkende cijfers van 2018 zijn opgenomen in tabel 1b 

omdat in 2018 sprake was van inhuur. 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12   

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 M.A.G. van der Windt 

Functiegegevens Interim directeur 

Kalenderjaar 2019 2018 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) n.v.t. 8/1 – 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar   n.v.t. 12 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   

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

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

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12  

n.v.t. 

 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)   

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? n.v.t. 

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

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  n.v.t. 

  

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

Bezoldiging n.v.t. 

   

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

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

 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen. Er zijn in 2019 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. 

 

Leden van het Algemeen Bestuur 

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

Het Algemeen Bestuur bestond vanaf januari 2018 tot april 2019 uit de volgende personen: 

- Mw. Paula Stoker 

Voorzitter Algemeen Bestuur (tevens voorzitter Dagelijks Bestuur vanaf juni 2018); Dhr. Cees Liefting 

(tot juni 2018)  

- Mw. Dominique Buysse 

Vice-voorzitter (tevens lid Dagelijks bestuur) 

- Dhr. André van der Windt 

Directeur aan-z (tevens lid Dagelijks Bestuur, vanaf juli 2018); Mw. Annik Terryn (tot juli 2018)  

- Dhr. Ronald Lippens 

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen 

- Mw. Marijke Hemelsoet - de Jaeger  

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen 
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- Dhr. Jan Paul Casteleijn 

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen; Dhr. Cor Reijn (tot juni 2018)  

- Dhr. Urbain Meers 

Algemeen lid namens de gemeente Wachtebeke 

- Dhr. Tom Lacres 

Algemeen lid namens de gemeente Sint-Laureins 

- Dhr. Marnix Seels 

Algemeen lid namens de gemeente Kaprijke 

 

Het Algemeen Bestuur bestond vanaf 1 april 2019 uit de volgende personen: 

- Mw. Paula Stoker 

Voorzitter Algemeen Bestuur (tevens voorzitter Dagelijks Bestuur) 

- Dhr. André van der Windt 

Directeur aan-z (tevens lid Dagelijks Bestuur) 

- Mw. Hilde Baetslé  

Algemeen lid namens de gemeente Assenede, (tevens lid Dagelijks Bestuur) 

- Dhr. Paul Balcaen (vervanger van de vertrokken Ronald Lippens) 

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen 

- Dhr. Jean-Paul Casteleijn  

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen 

- Mw. Marijke Hemelsoet - de Jaeger  

Algemeen lid namens de gemeente Terneuzen 

- Dhr. Tom Lacres  

Algemeen lid namens de gemeente Sint-Laureins 

- Inge de Gussem (vervanger van de vertrokken Marnix Seels) 

Algemeen lid namens de gemeente Kaprijke 

- Mw. Christine Bax (vervanger van de vertrokken Urbain Meers) 

Algemeen lid namens de gemeente Wachtebeke 

 

De leden van het bestuur hebben in 2018 en 2019 geen vergoeding ontvangen (uitgezonderd de 

directeur) 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 2019, aangezien in de begroting 2019 ook geen overzicht 

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

 

              Taakveld 
Jaarrekening 2019 

Saldo 
Lasten Baten 

0  Bestuur en Ondersteuning       

  0.10 Mutaties reserves 83.190 73.853 -9.337 

  0.4  Overhead 2.180.320 5.200.937 3.020.617 

  0.8  Overige baten en lasten 7.006 0 -7.006 

   2.270.516 5.274.790 3.004.274 

4  Onderwijs       

  4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 243.364 246.167 2.804 

   243.364 246.167 2.804 

6  Sociaal Domein       

  6.1  Samenkracht en burgerparticipatie 2.955.931 1.249.948 -1.705.982 

  6.2  Wijkteams 1.342.093 165.000 -1.177.093 

  6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 14.254 10.833 -3.421 

  6.71 Maatwerkdienstverlening  18+ 2.212.247 2.242.693 30.446 

  6.72 Maatwerkdienstverlening  18- 9.270 0 -9.270 

  6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.900 42.422 8.522 

   6.567.695 3.710.897 -2.856.798 

         

    9.081.574 9.231.854 150.280 

 

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 een onttrekking van €73.985 ter dekking van het begrotingstekort 2019 

en een storting in de bestemminsreserve transitie bedrijfsvoering ad € 83.190. Onder lasten Overhead 

zijn de incidentele transitiekosten verantwoord zoals opgenomen in de goedgekeurde begroting 2019. 

Onder baten zijn onder andere de budgetsubsidies en de subsidie voor transitie Bedrijfsvoering 

opgenomen.  
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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   

Bedrijfsvoering (overhead) 2.047.194 2.180.320 -133.126 a. 

 

Toelichting 

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een meer precieze toedeling van de 

personeelskosten aan activiteiten. Dit zorgt voor verschuivingen binnen de programma’s, deze passen 

binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid en konden niet eerder gesignaleerd worden. 
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5. Incidentele baten en lasten 
 

 

Incidentele lasten  Rekening 2019 

Programma Welzijn en Preventie   

Personeelskosten detachering 31.910 

Maatjesproject 72.592 

subtotaal 104.502 

    

Programma Maatschappelijke ondersteuning   

Huishoudelijke hulp (zo-net BV) 750.142 

Inhuur personeel van derden (eerstelijnsloket Wmo) 123.078 

subtotaal 873.220 

    

Paragraaf bedrijfsvoering   

Inhuur personeel van derden 73.981 

Transitie -en reorganisatiekosten 437.362 

Kosten onderzoek fiscaal/BGTS 14.455 

Frictiekosten 23.178 

subtotaal 548.976 

    

Totaal 1.526.698 

Incidentele baten  Rekening 2019 

Programma Welzijn en Preventie   

Detacheringsvergoeding personeel 31.910 

Subsidie maatjesproject 75.000 

subtotaal 106.910 

    

Programma Maatschappelijke Ondersteuning   

Subsidie Huishoudelijke hulp (zo-net) 733.000 

Subsidie extra Wmo medewerkers 165.000 

subtotaal 898.000 

    

Paragraaf bedrijfsvoering   

Subsidie transitie bedrijfsvoering 520.552 

Subsidie frictiekosten 25.000 

Subsidie onderzoek fiscaal/BGTS 14.455 

Correctie onttrekking reserve/transitiekosten 184.571 

subtotaal 744.578 

    

Totaal 1.749.488 
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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   bedrag 

Raming oorspronkelijke begroting  89.213 

     

Onttrekkingen    

Aanpassing raming 1ste begrotingswijziging 2019 Verschillend -44.606 

     

Toevoegingen  0 

     

Totaal onvoorzien na wijziging  44.607 
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7. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

 

Het coronavirus (COVID-19) heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar naar 

verwachting wel voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. 

Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.  

 

We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico 

voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om 

onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 

  



 

 

20057D03D58/CVM/1 

 Deloitte Accountants B.V. 

Park Veldzigt 25 

4336 DR Middelburg 

Postbus 7056 

4330 GB Middelburg 

Nederland 

 
Tel: 088 288 2888 

Fax: 088 288 9895 

www.deloitte.nl 

 

 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 

Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van Aan-Z 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2019  

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Aan-Z te Axel 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 2019 als van de activa en passiva van Aan-Z op  

31 december 2019 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 2019 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten voor een bedrag van € 136.056 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 3 maart 2020 

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 2019. 

• Het overzicht van baten en lasten over 2019. 

• 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 2019 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 € 136.056. 

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 3 maart 2020 en het Controle-

protocol WNT 2019. 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 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. 

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19 

Het coronavirus heeft ook invloed op Aan-Z. Wij wijzen op de toelichting die is opgenomen onder de  

“gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening waarin het dagelijks bestuur de 

mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op de organisatie en op de omgeving waarin 

Aan-Z opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandig-

heden om te gaan heeft beschreven. Zij geven aan dat er onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit 

moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten op de financiële resultaten en 

financiële positie van Aan-Z in te schatten. Naar verwachting zijn er veel financiële gevolgen voor veel 

beleidsterreinen van de begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Ons oordeel bij de jaarrekening 

2019 is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid. 

Materialiteit 

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

bepaald op € 96.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% en 

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

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

3 maart 2020. 

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

voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. 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 € 96.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 

mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

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. 
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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. 

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. 

NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 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. 

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 overeen-

stemming 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 beëin-

diging 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 voort-

zetten, 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. 
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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. 

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 3 maart 2020 en het Controleprotocol WNT 2019, 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 controlewerk-

zaamheden 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 mei 2020  

Deloitte Accountants B.V. 

 

: 

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA  




