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Bestuursverslag

Voorafgaande aan de Jaarrekening 2016 geven wij in het bestuursverslag beknopt inzicht in de wijze
waarop de beleidsmatige doelstellingen het afgelopen jaar zijn ingevuld. De Jaarrekening 2016
bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen hierop.

De Financiële Naders in 2016

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet vervangt niet alleen de Wet op
de Jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die vallen onder de
Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, De Jeugdwet voorziet in een
bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg hij opgroeien en
opvoeden naar gemeenten. De gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 de volledige
verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin in financieel,
beleidsmatig en procesmatig opzicht.

De financiële kaders voor de Begroting 2016 zijn geënt op deze transitie. In het najaar van 2015 zijn
de contractonderhandelingen van start gegaan met de zeven Gelderse regio's en de Veilig Thuis
organisaties die ertoe hebben geleid dat voor 2016 Jeugdbescherming Gelderland haar opbrengsten
in de begroting heeft vastgelegd op C 33,6 miljoen.

Vanaf 2015 zijn de maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering teruggelopen. In 2015 zijn
er nog 2.493 maatregelen Jeugdbescherming uitgevoerd, begroot voor 2016 zijn er 2.200. Het
dalende aantal maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering heeft ertoe geleid dat de
organisatie in 2015 een nieuwe reorganisatie heeft ingezet met als consequentie dat de personele
bezetting daalt naar ongeveer 400 fte, waar in 2015 nog gemiddeld meer dan 500 fte bij lbGld hun
werkzaamheden verrichtten.

Door de inzet van flankerend beleid heeft 113Gld de kosten van de nieuwe reorganisatie sterk weten

de reorganisatie in goede banen te leiden.

De noodzakelijke personele krimp is in 2015 vorm gegeven en in 2016 tot stand gekomen. De
materiële kosten zijn ook afgenomen. Een deel van de materiële kosten is variabel en afhankelijk
van de inzet van medewerkers, zoals de kosten voor woonwerkverkeer, zakelijke reiskosten en
opleidingskosten. Maar ook kosten die een meer permanent of vast karakter hebben zijn gedaald,
zoals bijvoorbeeld de kosten voor huisvesting.

Begroting 2016 en een personele formatie in 2016 van ruim 600 fte die daalt naar nog geen 400 fte
in de Begroting 2016. Voor de organisatie zijn dit ingrijpende veranderingen die de nodige impact
hebben op de financiële huishouding.

van werk -naar -werk periode in 2016 af. Het gaat hier om medewerkers van wie de personeelskosten
niet zijn opgenomen in de lopende Begroting 2016 en die nog deels als productief zijn aan te
merken. Uiteindelijk resulteert dit in een begroot resultaat van C 271.000 positief na dekking vanuit
de bestemmingsreserve.

Pagina 4/40



stichting Jeugdbescherming Gelderland
Arnhem

Exploitatieresultaat boekjaar

Het bedrijfsresultaat van het boekjaar is positief en bedraagt C 638.000. De begroting heeft een
positief resultaat van C 271.000 na dekking vanuit de bestemmingsreserve. Het bedrijfsresultaat
voor dekking bedraagt dan negatief C 839.000. Ten opzichte van de begroting een voordelig verschil
van C 1.477.000. Onderstaand wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen realisatie en
begroting.

In 2016 is de daling van het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen tot stand gekomen en omgezet in
een stijgende trend in de tweede helft van het jaar. De ontwikkeling van de voogdijmaatregelen is
vergelijkbaar met de groei van de nieuwe ondertoezichtstellingen. De ondertoezichtstellingen > 1
jaar dalen in een jaar tijd met ruim 300 maatregelen. Het begrote aantal
jeugdbeschermingsmaatregelen bedraagt 2.200 en de realisatie in 2016 komt uit op 2.221 (2015:
2.493).

In 2016 zijn er 538 reguliere jeugdreclasseringszaken gerealiseerd, waar er 580 zijn begroot. De
overige maatregelen op het terrein van de jeugdreclassering, ITB Criem, ITB Harde Kern en
Samenloop liggen duidelijk boven de begroting, maar kunnen de achterstand van de reguliere
Jeugdreclasseringszaken niet compenseren.

De opbrengsten Drang liggen bijna C 1,0 miljoen boven de begroting..11aGld heeft het aanbod van
producten en diensten uitgebreid en daarmee ingespeeld op de wensen van de klant. Dit heeft zich
vertaald in extra opbrengsten.

Veilig Thuis heeft meer zorgmeldingen van politie verwerkt. Begroot ruim 1.700, uiteindelijk
gerealiseerd ruim 2.300. De overige opbrengsten liggen eveneens boven begroting. Opbrengsten uit
het expertisecentrum, de verhuur van onroerend goed en de projectmatige doorbelasting van ICT en
overige kosten in het kader van Veilig Thuis en de projecten Patch hebben geleid tot extra
inkomsten.

De gerealiseerde opbrengsten hebben de begrote opbrengsten met C 2,6 miljoen overtroffen.

De verklaring voor het wezenlijke verschil in begrote en werkelijke kosten zit in de overschrijding van
de salariskosten. De kosten voor lonen en salarissen zijn C 1,8 miljoen hoger dan begroot. Ultimo
2015 is er een bestemmingsreserve gevormd van C 1,1 miljoen om de kosten van personeelsleden
af te kunnen dekken die niet zijn opgenomen in de begroting. Het gaat hier om personeelsleden die
de organisatie in 2016 verlaten en nog maar deels productief zijn tot het moment van vertrek.
Verder is er meer personeel ingezet als gevolg van de toename van de maatregelen Dwang en
Drang. De toename van het aantal zorgmeldingen van politie, evenals het oplopen van de
wachtlijsten bij Veilig Thuis heeft ertoe geleid dat er extra personeel is ingeleend.

Daarnaast heeft Jeugdbescherming Gelderland gestuurd op kosten. Zo zijn er een aantal
huurcontracten herzien om de huisvestingskosten structureel te laten dalen en is er bespaard op de
apparaatskoste n.

Voor een transparante vergelijking dient het begrote resultaat ad. C 271.000 tegenover het
gerealiseerde resultaat na dekking vanuit de bestemmingsreserve C 1.748.000 te worden geplaatst.

Pagina 5/90



Stichting teugdbescherrning Gelderland
Arnhem

Personeelsformatie

De personele formatie is in de loop van 2016 fors gedaald. Tijdelijke contracten zijn niet verlengd en
medewerkers maken gebruik van de regelingen zoals die in het Sociaal Plan zijn opgenomen.

Door de inzet van extra medewerkers als gevolg van de toename van de opbrengsten en door de
aanwezigheid voor een gedeelte van het boekjaar van de personele formatie die wordt afgedekt
door de bestemmingsreserve is de werkelijke, gemiddelde formatie 424,3 fte tegenover 395,4 fte
begroot.

bestaan uit het
verschil in de gemiddelde loonsom per fte en het verschil in bezetting.
De gemiddelde gerealiseerde loonsom per he in 2016 is C 56.500 tegenover C 66.700 begroot. De
inzet van 28,4 fte boven de begroting leidt tot C 1.888.000 aan extra kosten. Het voordelige verschil

De gemiddelde bezetting in dienstverband op functieniveau van de directe hulpverleners is:

i Functie (in fte's) Werkelijk Begroot Verschil

leugdzorgmedewerker 208,1 190,8 17,3
Medewerker AMK 46,3 43,7 2,6
Crisisinterventor 10,8 15,1 -4,3
Detacheringen 25,8, 26,1
Totaal directe hulpverleners 291,0 275,7 15,3

De formatie van het overig pupilgebonden personeel en het toegevoegde personeel in de regio's en
op het hoofdkantoor is:

Functie Werkelijk Begroot Verschil

Teamleider 14,6 12,8 1,8

Gedragsdeskundige 16,9 14,7 2,2
Secreta dele ondersteuning 25,4 22,8 2,6
Overhead regio 24,6 19,1 5,5
Overhead hoofdkantoor 51,8 50,3 1,0

Totaal indirecte hulpverleners 133,3 119,7 13,1

Totaal medewerkers 424,3 395,4 28,4

Het ziekteverzuim in 2016 bedraagt 7,2% en ligt daarmee boven begroting (5,5%).

Bedrijfsvoering

Investeringen
De ontwikkeling van een nieuw cliantinformatiesysteem heeft vertraging opgelopen. De verwachting
is dat in 2018 het systeem operationeel is. In het verslagjaar hebben geen grote investeringen in l&A
en Huisvesting plaatsgevonden.
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Kwaliteitsverbetering
In de Jeugdwet is opgenomen de certificering voor een instelling die zich bezighoudt met de
uitvoering van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Een uitvoerig normenkader is de basis
voor de vereiste certificering vanuit de wetgever. Medio december 2015 heeft het
Keurmerkinstituut (KMI) een aantal kritische feiten gesignaleerd, die middels een gedegen plan van
aanpak zijn hersteld begin 2017 en ertoe hebben geleid dat het Keurmerkinstituut voor de komende
drie jaren het certificaat heeft toegekend.

.1bGld is ook HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbecordeling in de
Zorgsector. Dat betekent dat onze organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen
voor de geleverde hulpverlening. In het bijzonder streven wij naar:

Het hebben en behouden van een kwalitatief goede organisatie;
Het centraal stellen van onze cliënten daarin;
Het continu werken aan optimalisering van het aanbod in onze dienstverlening;
Het waarborgen van betrouwbare resultaten;
Het voldoen aan de eisen vanuit de sector zelf en aan eisen die door de overheid en cliënten aan
ons worden gesteld.

Periodiek vindt interne en externe toetsing plaats. Het lukt ons om het kwaliteitssysteem in stand te
houden, c.q. te verbeteren. Voor het geven van in- en externe opleidingen zijn wij tot slot ook in het
bezit van het CEDEO-certificaat.

Good governance

Wij hanteren de Zorgbrede Governancecode 2010 waarin de taken van de Raad van Toezicht verder
zijn geconcretiseerd en geformaliseerd. De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit 6 leden. Aan de
medezeggenschapstructuur is vormgegeven door de gebruikelijke overlegstructuur tussen de Raad
van Bestuur en de Ondernemingsraad. Met de cliëntenraad is in dit boekjaar regelmatig overlegd. De
controller is onafhankelijk adviseur van de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht.

Risicoparagraaf

Inleiding
Het geven van inzicht in risico's past binnen de ontwikkelingen van "Public Governance".
Transparantie over de uitvoering van beleid en het afleggen van verantwoording over de sturing en
beheersing van de organisatie aan interne en externe belanghebbenden komen steeds meer
centraal te staan. Het is dan ook belangrijk inzicht te krijgen in de mogelijke risico's, om zo de
stabiliteit in het resultaat te verbeteren en de doelstellingen van JbGld te kunnen behalen.
Onderstaand worden de risico's toegelicht en wordt waar relevant een kwantitatieve inschatting
gemaakt.

Algemeen

Strategische risico's
In 2015 is de Nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. J bGld heeft zich voorbereid op de transitie en
bevindt zich in een krachtenveld dat gewijzigd is. Hoe gaan de gemeenten uiteindelijk uitvoering
geven aan de Jeugdwet? Gemeentelijke contractering, het wegvallen van de budgetgarantie in 2016,
accountmanagement en het verschaffen van transparantie en inzicht betreffende de uitvoering van
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maatregelen vragen vaardigheden van de organisatie, zoals ondernemerschap en
relatiemanagement. Het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden heeft tijd nodig, maar is van
belang om de lange termijndoelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De terugloop in het aantal maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is in 2015 fors
geweest. Voor 2016 is verder rekening gehouden met een substantiële daling. Een progressief
verloop van deze daling dient te worden opgelost door personele aanpassingen die tot frictiekosten
leiden, die al snel kunnen oplopen tot honderdduizenden euro's.

De zwaarte van de problematiek van de gezinnen die bij JbGld binnen komen neemt toe. Het
verdienmodel komt onder druk te staan als maatregelen niet meer verantwoord binnen de
genormeerde uren kunnen werden uitgevoerd. Dit kan tot extra inzet leiden van directe
hulpverleners, waardoor de normprestaties in de begroting niet meer werden verwezenlijkt.

Er is onzekerheid over de continuïteit van de strategische activiteiten die JbGld uitvoert. De
activiteiten rondom Veilig Thuis worden in 2017 verzelfstandigd en onafhankelijk van JbGld
gepositioneerd. Dit leidt tot verlies aan inkomsten van ongeveer C 5,7 miljoen. Het verlies aan

De gemeentelijke aankoopbudgetten waarbij besparingen hoog in het vaandel staan leggen een druk
op de prijs van de maatregelen. De stijging van de CAO lonen kan in 2015 en 2016 niet worden
afgewenteld op de gemeentelijke contractpartners. JbGld dient hierop te anticiperen door de
kostprijs van haar maatregelen beheersbaar te maken om uiteindelijk de ongunstige
prijsontwikkelingen in gemeenteland te kunnen compenseren.

De financiering verloopt hoofdzakelijk vanuit bevoorschotting. In 2016 zijn er regio's die aansturen
op de implementatie van (digitale) facturering van verleende diensten of hoeveelheid maal prijs.
Bevoorschotting wordt dan stopgezet en betaling vindt achteraf plaats. Dit leidt tot een druk op het
werkkapitaal.

Operationele risico's
De Productieverantwoording 2016 is bepalend voor de eindafrekening met gemeenten over de
geleverde diensten in 2016. Het risico is aanwezig dat gemeenten cliënten niet opnemen in de
eindafrekening en cliënten niet in rekening kunnen worden gebracht bij andere gemeenten,
waardoor opbrengsten wegvallen. Een risico van 0,5% over de opbrengsten Dwang betekent in geld
C 100.000.

De implementatie van het cliëntinformatiesysteem WIJZ was voorzien in 2016. De vertraging in de
ontwikkeling rondom de invoering van het nieuwe informatiesysteem brengt onzekerheid met zich
mee: wordt het budget gehaald, lopen kosten onnodig lang door, wordt de uitvoering belemmerd?
Meerkosten zijn niet ondenkbeeldig en kunnen fors oplopen.

De krimp in de directe en indirecte functies en overhead is fors en leidt tot aanpassingen in de
inrichting van werkprocessen, de aansturing van teams en het vastleggen en wijzigen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Extra inhuur om hier soelaas te bieden dient uit de post
externe inhuur te komen, maar kan substantieel hoger uitvallen - C 100.000 tot C 200.000-.

De betaling van facturen door gemeenten buiten de Provincie Gelderland aan JbGld verloopt
moeizaam. In de Jaarrekening is hier een voorziening voor getroffen op basis van aannames en
schattingen. De liquiditeit wordt hierdoor negatief beïnvloed. JbGld heeft in de loop van 2016
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debiteurenbeheer geïmplementeerd en de problemen rondom het betalingsverkeer met
buitenprovinciale gemeenten gemitigeerd.

De inrichting van het (digitale) facturatiesysteem - Vecozo - waarbij het principe van bevoorschotting
wordt losgelaten brengt onzekerheid met zich mee. Onjuiste en onvolledige afwikkeling leidt tot
vertraging in het betalingsverkeer en het oplopen van de omloopsnelheid voor debiteuren. Met de
inrichting van een projectgroep Vecozo onder auspiciën van een projectleider tracht lloGld het
digitale facturatiesysteem op beheerste wijze te installeren.

De verzelfstandiging van de Veilig Thuis organisaties gaat gepaard met diverse werkzaamheden die
door lloGld nog moeten worden verricht. De verzelfstandiging vindt deels in het lopende boekjaar
plaats en vraagt de nodige aandacht bij de omzetting van de arbeidsovereenkomsten, de vastlegging
van de contractafspraken tot het moment van overgang, de effectuering van de dienstverlenings-
overeenkomst op het terrein van de ICT en de verhuur van een gedeelte van het vastgoed. De
organisatie van de werkzaamheden, binnen de vigerende wet- en regelgeving, vraagt de nodige
aandacht binnenlbEld.

Mogelijke claims vanuit de Commissie Samson die JbGld treffen. Deze claims zijn moeilijk of niet te

afgelopen jaren niet ondenkbaar.

Financiële positie
De ontwikkeling van strategische risico's kan een grote impact hebben op de financiële positie en
het weerstandsvermogen. De daling van het aantal maatregelen en de afname van strategische
activiteiten kunnen substantiële frictiekosten veroorzaken die een grote impact hebben op het
weerstandsvermogen van lloG Id.

Wet- en regelgevins
Wet Bescherming Persoonsgegevens:
Vanuit Europa wordt gewerkt aan de uitrol van aangescherpte data privacy regelgeving, die van
toepassing zal worden voor alle EU lidstaten. De Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de nieuwe naam
van de toezichthouder luidt, kan straks boetes opleggen tot maximaal 810.000 euro of tien procent
van de (wereldwijde) jaaromzet van de organisatie. Deze bevoegdheid heeft de toezichthouder bij
vrijwel iedere overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het niet op een
behoorlijke of zorgvuldige manier verwerken van persoonsgegevens of het te lang bewaren van
persoonsgegevens.

Fiscale ontwikkelingen:
Aangekondigde wijzigingen in de vennootschapsbelasting voor direct of indirect door de overheid
uitgevoerde activiteiten, waarmee in concurrentie wordt getreden met andere bedrijven brengen
een kostenverzwarend effect met zich mee.

Maatregelen

In 2016 is er nadrukkelijk geïnvesteerd in de relaties met de afzonderlijke gemeenten:
relatiemanagement op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van regiomanager en teamleider.
Zo is er veelvuldig afstemming met elkaar geweest over de ontwikkeling van de dienstverlening en is
hierover gerapporteerd.
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Wekelijks probeert JbGld in te spelen op de vragen van de wijkteams. Op deze wijze is JbEld ook
meer betrokken bij de doorgeleiding van cliënten naarlbGld.

JbGld is bezig met de ontwikkeling van een kenniscentrum om zich met haar expertise te profileren,
maar ook om haar deskundigheid op een aantal terreinen aan derden aan te bieden. Voorbeelden
zijn het omgaan met complexe echtscheidingen, deskundigheid op het gebied van Privacy en
Security, risicotaxatie en deskundigheid op het terrein van multicultureel vakmanschap.

JbGld heeft diverse, specifieke risico's afgedekt middels verzekeringen en procedures. Voorzieningen
zover gebruikelijk binnen de wettelijke richtlijnen voor verplichtingen, verliezen of te verwachten
tegenvallers waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die redelijkerwijs zijn in te
schatten. Alternatieve aanwending uit de gevormde voorzieningen is dan ook niet mogelijk.

JbGld heeft maatregelen getroffen om datalekken tijdig te identificeren en te evalueren. JbGld stelt
een stappenplan op hoe te handelen op het moment dat persoonsgegevens gelekt zijn en maakt
hierover afspraken met betrokken partijen. De organisatie is zich bewust van de hogere eisen die
aan informatiebeveiliging worden gesteld, aangezien zij in toenemende mate met (onder andere)
gemeentes gegevens uitwisselt. Cyberrisico's veranderen het inherente risicoprofiel.

Met de inrichting van een projectgroep Vecozo onder auspiciën van een projectleider tracht JbGld
het digitale facturatiesysteem op beheerste wijze te Installeren. JbGld tracht op deze wijze het risico
van een discontinue financieringsstroom te voorkomen.

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen dat nodig is om tegenvallers op te
vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Daarbij wordt niet alleen
rekening gehouden met mogelijke tegenvallers, maar ook met de flexibiliteit die een organisatie
heeft om haar uitgaven patroon aan te passen aan haar nieuwe inkomstenniveau en niet de kans dat
tegenslagen zich tegelijkertijd voordoen. In de begroting is een post voor onvoorzien opgenomen om
kosten zoals voor de Commissie Samson op te kunnen vangen

JbGld stuurt nadrukkelijk op haar weerstandsvermogen om zo strategische onzekerheden financieel
te kunnen opvangen, zonder dat daarbij de continuiteit van de organisatie bedreigd wordt.lbGld
anticipeert op strategische ontwikkelingen en tracht daarmee personele en materiële frictiekosten
te beheersen om zo haar weerstandsvermogen zoveel mogelijk intact te houden.

JbGld hanteert prestatie-indicatoren en meet en evalueert prestaties met het oog op het realiseren
van de strategie. Vanuit de leiding van de organisatie worden de missie, visie, normen en waarden
uitgedragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door communicatie vanuit het intranet, of het blog van de
bestuurder, maar ook via team- en managementdagen om te stimuleren dat
organisatiedoelstellingen worden onderschreven en gerealiseerd. JbGld ontwikkelt een mix aan
instrumenten om een evenwichtige beheersingsorganisatie in te richten.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen uitgedrukt in een % van de bedrijfslasten) is ultimo
2016 20,1% (2015 17,8%). Onder het eigen vermogen wordt hier verstaan het vermogen exclusief
bestemmingsreserves. De vrijval van de voorziening frictiekosten in 2015 heeft ertoe geleid dat het
weerstandsvermogen in 2015 substantieel is verbeterd. In 2016 heeft het weerstandsvermogen een
verdere progressie ondergaan door de positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat.
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Financieringsstructuur

Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kende financieringsstructuur als volgt

2016 2015

Beschikbaar op lange termijn

Eigen vermogen 8.431 7.793
Voorzieningen 528 893
Langlopende schulden 0 0

8.959 8.686
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 2.362 2.603
Financiële vaste activa 0

2.362 /603

Overschot op lange termijn

Vorderingen
Schulden op korte termijn

Liquide middelen

Netto vlottende middelen

6.597 6.083

4.771 3.795
-9.621 -9.485

-4.850 -5.689
11.447 11.773

6.597 6.083

Solvabiliteit 39% 35%
Current ratio 1,7 1,6

bestemmingsreserves- weer!
De current ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen -schulden
op korte termijn- uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Vooruitblik naar 2017

Wij zullen ons in 2017 verder moeten voorbereiden op de kansen en bedreigingen die in de
hedendaagse dynamiek op de organisatie afstevenen. Deze proactieve houding is een vereiste, wil
lliGld haar missie in stand houden. Jeugdbescherming Gelderland richt zich op het beschermen van
jeugdigen die opgroeien in situaties waarin sprake is van een ernstige bedreiging van hun
ontwikkeling terwijl hulpverlening zonder aandringen of interventies van buitenaf niet voldoende tot
stand komt of tot onvoldoende resultaat leidt.

De ontwikkeling van een samenwerkingsstrategie speelt een belangrijke rol om de continuïteit van
kwalitatief hoogstaande dienstverlening op termijn te garanderen. De dienstverlening dichter bij de
cliënt brengen en de kwaliteit van dienstverlening op kwalitatief hoog niveau aanbieden zijn
primaire uitgangspunten. De kosten gerelateerd aan bedrijfsvoering, stafafdelingen en
expertisecentrurn kunnen op een efficiënte wijze met elkaar worden gedeeld.
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In 2016 is een start gemaakt met de voorbereiding van de juridische fusie met JbOv. De beide Raden
van Toezicht hebben in december 2016 aan de Raad van Bestuur van JbGld en JbOv groen licht
gegeven om de juridische fusie voor te bereiden en in april 2017 een plan van aanpak te
presenteren. De beide Raden van Toezicht nemen op basis van het plan van aanpak het uiteindelijke
besluit om de juridische fusie daadwerkelijk gestalte te geven. Voor dit traject is een
bestemmingsreserve gevormd van C 342.500, waarvan de kosten over beide organisaties zijn
verdeeld.

Scenario's zijn ontwikkeld om de juridische fusie financieel te onderbouwen en diverse strategische
ontwikkelingen zijn uitgewerkt om de organisatie vorm te geven, in te richten en toekornstbestendig
te maken.

Voor 201.7 heeft lbeld de omzet met de regio's en gemeenten contractueel vastgelegd. De
contracten met de regio's zijn afgerond. De opbrengsten die begroot zijn in 2017 passen in het
gecontracteerde inkoopvolume. In de Begroting 2017 is direct waarneembaar dat de opbrengsten
ten opzichte van 2016 substantieel dalen, namelijk met 20%.

Het aantal maatregelen jeugdbescherming in de begroting bedraagt 2.225 en ligt daarmee op het

2016, ad C 19,8 miljoen. De daling van de opbrengsten speelt zich af bij Veilig Thuis en de

Een belangrijke ontwikkeling in 2017 is de verzelfstandiging van de Veilig Thuis organisaties. Drie
Veilig Thuis organisaties- Gelderland Noord, Midden en Zuid- worden als zelfstandige organisaties in

miljoen.
De terugloop in het aantal detacheringen is duidelijk zichtbaar. Gemeenten nemen contracten over
en nemen de medewerkers op in hun eigen wijkteams op contractbasis met als gevolg een daling
van de geprognosticeerde opbrengsten met ruim C1,1 miljoen ten opzichte van 2016.

De personele formatie krimpt mee met de verkleining van de opbrengsten. Gemiddeld is de
personele formatie in 2016 424,3 fte. De begroting ligt hier ongeveer 85 fte onder. Wel zien we in
2017 door de werkdruk in de primaire hulpverlening dat de caseload onder druk komt te staan. In
combinatie met een hoger dan begroot verzuim en de inwerkproblematiek van nieuwe
hulpverleners bij een hogere doorstroom van personeel, leidt dit tot druk op de personele formatie
en tijdelijk extra inzet om de kwaliteit van het werk te kunnen blijven garanderen.

De daling van de kosten houdt geen gelijke tred met de daling van de opbrengsten. We gebruiken
bestemmingsreserves om kosten af te dekken waarvoor in de Begroting 2017 geen dekking
voorhanden is.

lbGld kan niet onbeperkt mee in een kostenstrategie en dient zich te herpositioneren en vanuit haar
kracht te handelen. Hoe kan ltiGld haar "competitieve advantages" aan de man brengen en hier geld
aan verdienen? Om onze positie op de jeugdbeschermingsmarkt te handhaven en te verbeteren
investeert .1bGld in expertise, innovatie, ontwikkeling en efficiency. De dekking voor deze
investeringen komt uit bestemmingsreserves die in deJaarrekening van 2016 worden opgenomen.
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113Gld heeft veel expertise in het begeleiden van gezinnen niet complexe problemen en kinderen die
bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Om deze deskundigheid verder te ontwikkelen en het
trainingsaanbod goed in de markt te kunnen zetten wordt in 2017 het expertisecentrum van een
kwaliteitsimpuls voorzien. Dit leidt tot extra kosten in 2017 die nog niet kunnen wonden
terugverdiend. Deze meerkosten moeten tot een voldoende fundament lelden om vanaf 2018
inkomsten te laten stijgen en de kosten van het expertisecentrum daarmee af te dekken.

J bGld dient te anticiperen op de concurrentie die op de organisatie afkomt en de voelbare prijsdruk
die is ontstaan. Een kostenstrategie past niet bij de positionering in de markt. Het gaat om
hoogwaardige dienstverlening in een markt met weinig aanbieders, waarin productinnovatie en

vrijgemaakt en wordt ingezet op de veranderingen om uit de kostenspiraal te komen door markt
terug te winnen of nieuwe markten te betreden.

Met de gemeenten zijn harde afspraken gemaakt over de tijdelijke bevoorschotting van onze
dienstverlening in 2017, waardoor onze liquiditeitspositie niet in gevaar hoeft te komen.
Voorwaarde is dan wel dat de implementatie en werking van Vecozo efficiënt verlopen in de tweede
helft van 2017.

De turbulentie van het afgelopen jaar heeft ons geleerd hoe belangrijk communicatie is. Het belang
van een goede communicatie is niet te overschatten. Dat is ook de reden geweest om via het
intranet en het blog van de bestuurder regelmatig te publiceren over de ontwikkelingen in de
jeugdzorg en lbGld in het bijzonder. Een open en constructieve relatie met de ondernemingsraad en
de cliëntenraad heeft bijgedragen aan het goede verloop van de reorganisatie.

Graag wil ik u allen bedanken voor uw inspanningen en betrokkenheid bij Jeugdbescherming
Gelderland. De motivatie en inzet van de medewerkers van lbGld en overige stakeholders dragen
wezenlijk hij aan de uitvoering van onze missie en visie.

Stichting Jeugd bescherming Gelderland, Arnhem

Raad van Bestuur
drs. J.W.A.M. Lomans
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Jaarrekening

Balans
Staat van baten en lasten
Kasstroomoverzicht
Toelichting jaarrekening
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Staat van baten en lasten over 2016

Exploitatie Begroting
Toelichting 2016 2016 Exploitatie 2015

BATEN: 7

Bedrijfsopbrengsten 36.232.430 33.580.015 40.408.602

Overige bedrijfsopbrengsten 1.971 0 -454

Som der  baten 36.234.401 33.580.015 40.408.138

LASTEN:

Personeelskosten S 30.906.084 28.325.129 35.411.474

Afschrijvingen op materiële vaste
activa 9 332.805 305.000 490.737

Overige waardeverminderingen
van materiële vaste activa 10 113.414 -- --

Kosten activiteiten en cliënten 11 112.818 150.000 130.627

Overige bedrijfskosten 12 4.148.569 4.129.000 -388.452

Som der bedrijfslasten 35.613.690 32.909.129 35.644.386

BEDRIJFSRESULTAAT 620.711 670.886 4.763.752

Financiële baten en lasten 13 17.414 50.000 35.102

RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSVOERING 638.125 720.886 4.798.854

Onvoorziene baten en lasten 14 0 450.000 0

RESULTAAT BOEKJAAR 638.125 270.886 4.798.854

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling
Bestemmingsreserve Afvloeiing Personeel

2016 2015

830.135 3.688.556

918.288
(1.110.298) 1.110.298

638.125 4.798.854
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Kasstroomoverzicht

(Volgens de indirecte methode) 2016 2015

Bedrijfsresultaat 638.125 4.763.752

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen (en overige
waardeveranderingen)

- Onttrekking voorzieningen
- Dotatie voorzieningen
- Vrijval voorzieningen
-Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutatie operationele vorderingen
- Mutatie operationele schulden

446.219

(432.409)

237.787

(170.461)

490.737

(450.936)

747.588

(6.334.627)

(992.633) (809.610)

135856 933257
(856.777) 123.647

Kasstroom uit bedrijfsoperaties (137.516) (669.839)

Ontvangen interest 17.414 35.102

17.414 35.102

Kasstroom uit operationele activiteiten (120.102) (634.737)

Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aflossingen van langlopende schulden
Betaalde interest

(205.767) (152.925)

(205.767) (152.925)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -- --

Mutatie  geldmiddelen (325.870) (787.662)

Stand geldmiddelen per 1 januari 11.772.894 12.560.556

Stand Geldmiddelen per 31 december 11.447.024 11.772.894

Mutatie Geldmiddelen (325.870) (787.662)

De toelichting op het kasstroomoverzicht is voor wat betreft de gehanteerde grondslagen bij het
opstellen van het kasstroomoverzicht opgenomen aan het einde van de algemene grondslagen voerde
opstelling van de jaarrekening.
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De Stichting Jeugdbescherming Gelderland (113G1d) met als statutaire vestigingsplaats Arnhem is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 41052159.

Als gecertificeerde instelling heeft 113Gld als belangrijkste taak binnen de Jeugdwet de uitvoering van de
Jeugdbescherming- en Jeugdreclasseringmaatregelen. Op voordracht van gemeenten voert zij de
maatregelen uit in opdracht van de kinderrechter.

De activiteiten van .113Gld betreffen verder dienstverlening aan gemeenten voor de uitvoering van Veilig
Thuis, Spoedzorg en de uitvoering van (drang)trajecten, mede ter voorkoming van Justitiële maatregelen.
Verder biedt llaGld gemeenten in de transitiefase ondersteuning door beschikbaarstelling van personeel
voor de bezetting van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 640 "Organisaties
zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva werden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere grondslag is vermeld.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
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Primaire financiële instrumenten

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost van de 'Grondslagen voor de waardering van activa en passiva'.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
In het hoofdstuk 'Toelichting op de Staat van baten en lasten' post '9. Personeelskosten', zijn enkele
posten m.b.t. 2015 anders gerubriceerd om de vergelijkbaarheid te vergroten.

Continuïteit van de activiteiten

Voor 2017 is de omzet contractueel vastgelegd. De contracten met de regio's voor maatregelen
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Drang zijn afgehecht. De opbrengsten die begroot zijn in 2017
passen in het gecontracteerde inkoopvolume.

In 2017 wordt 1bGld geconfronteerd met ingrijpende wijzigingen in het portfolio van strategische
activiteiten. De Veilig Thuis organisaties worden verzelfstandigd en krijgen een onafhankelijke status. De
vraag naar detacheringen loopt substantie& terug. lbGld concentreert zich op de kerntaken Dwang en
Drang. De volledige impact van deze veranderingen wordt sterk voelbaar vanaf 2018.

Scenario's wijzen uit dat de kans aanwezig is dat de vraag naar de dienstverlening van J bGld terugloopt,
bijvoorbeeld door een kleiner aantal jongeren, de overheveling van taken naar de wijkteams en de
afname van de jeugdcriminaliteit. Scenario's onderstrepen de noodzaak van samenwerking. Niet enkel
vanuit een economisch perspectief, maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden.
Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met zo weinig mogelijk wisseling van de directe hulpverlener
om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Een zeker volume van maatregelen is dan een vereiste en
biedt 11aGld de mogelijkheid om zich als aantrekkelijk werkgever op het terrein van de hulpverlening te
positioneren.

1bGld ziet in de samenwerking met 1b0v voldoende uitdagingen om de dienstverlening kwalitatief te
continueren en onderzoekt dan ook de mogelijkheden van een juridische fusie.

De daling van de toekomstige opbrengsten heeft zijn weerslag in de personele formatie. De verschillende
scenario's wijzen uit dat de formatie dient te krimpen. Frictiekosten voor vaststellingsovereenkomsten,
transitievergoedingen en verlieslatende contracten moeten worden ingezet om de congruentie tussen
opbrengsten en formatie te zekeren. Frictiekosten die in de miljoenen kunnen lopen, maar waar de
organisatie .1bGld en in het geval van de fusie met 1b0v, beide organisaties voldoende vermogen voor
kunnen inzetten.

Inmiddels hebben gemeenten in Gelderland aangegeven met 1bGld te willen overleggen over langjarige
contractafspraken. Gemeenten stellen hier in eerste instantie de voorwaarde aan dat fuseren met 1b0v
zou moeten warden uitgesteld. Gemeenten zijn echter bereid verbinding te maken en dat biedt 1bGld de
kans om de continuïteit van haar activiteiten wezenlijk te vergroten. Derhalve is de jaarrekening 2016
opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

JbGld beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een materieel vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de
boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde, waarbij de realiseerbare waarde de
hoogste waarde is van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Voor de bekostiging van onderhoudswerkzaamheden van grotere omvang aan eigen gebouwen is een
bestemmingsreserve huisvesting gevormd.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen warden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen werden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de
verplichting vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als actief in de balans opgenomen.
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Voorziening reorganisatie

De voorziening reorganisatie 2015 is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze voorziening heeft
betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien voerde
groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. Een voorziening wordt gevormd indien per
balansdatum een plan is geformaliseerd en hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij de
betrokkenen dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart niet de implementatie van het
reorganisatiepla n.

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na
balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt bij de betrokkenen dat de reorganisatie
zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, wordt eveneens
een voorziening in de balans opgenomen.

Voorziening iub ileumverplichtingen
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met de verwachte salarisstijging en de blijf kans. Bij het contant maken is een rente van 2% als
disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening frictiekosten
De voorziening frictiekosten transitie is gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorziening is
gebaseerd op de kosten van afbouw personeel en infrastructuur over de jaren 2015, 2016 en 2017.
Inmiddels is de krimp van de organisatie voor het begrotingsjaar 2016 gerealiseerd. In de voorziening zijn
wachtgelduitkeringen voor ontslagen medewerkers opgenomen.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorziening langdurig
zieken is getroffen voor de kosten voor medewerkers die gedurende het resterende dienstverband, tot
moment WIA, naar verwachting niet zullen herstellen.

Kortlopende Schulden
Crediteuren en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder
aftrek van verleende kortingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate
waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis. De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor al vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben
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Lonen en salarissen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op
grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend
aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden
toegerekend.

Pensioenen
JbGld heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrage pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
JE(Gld betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat.

Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf laatste
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder fluctueren. In april
2017 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 128%. Het
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen twaalf jaar hieraan te kunnen voldoen en
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere premieverhogingen door te voeren. JBG heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. Daarom zijn in de jaarrekening alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar verantwoord.

Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de resultatenrekening opgemaakt aangezien llaGld
alleen in het segment jeugdhulpverlening actief is

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen
onder de kasstroom uit bedrijfsoperaties.
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2) Vorderingen en overlopende activa

31.12.2016 31.12.2015

Nog te factureren Jeugd wet 1.805.055 0
Debiteuren 667.520 458.358

Debiteuren Jeugd wet 632.526 2.143.045
Voorziening dubieuze debiteuren (13.608) (105.948)
Overige vorderingen 1.305.936 396.180
Vooruitbetaalde bedragen 373.534 905.108

4.770.953 3.795.743

Per 31-12-2015 was er met betrekking tot de post nog te factureren gemeenten Jeugd wet geen bedrag
nog te factureren. Door een wijziging van de financieringsafspraken met een specifieke regio zijn ultimo
boekjaar de openstaande vorderingen nog niet uit gefactureerd en nu als zodanig opgenomen.
De post voorziening dubieuze debiteuren is sterk afgenomen De implementatie van debiteurenbeheer
heeft hier aan bijgedragen.
In de post overige vorderingen zijn verschillende vorderingen opgenomen die geen betrekking hebben op
uitvoering Jeugd wet De vooruitbetaalde bedragen betreffen vooruitbetaalde huur, pensioenpremies en
overige kosten. De post vorderingen en overlopende activa is in zijn geheel kortlopend.

3) Liquide middelen

31.12.2016 31.12.2015

Bankrekeningen 11.443.384 11.767.509

Kassen 3.640 5.385

11.447.024 11.772.894

Het saldo liquide middelen staat geheel ter vrije beschikking.

4) Eigen Vermogen

31.12.2016 31.12.2015

c

Algemene Reserve 7.164.394 6.334.259

Bestemmingsreserve Huisvesting 348.411 348.411

Bestemmingsreserve Afvloeiing Personeel -- 1.110.298

Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 918.289

8.431.093 7.792.968

De Bestemmingsreserve Huisvesting is bestemd voor de bekostiging van onderhoudswerkzaamheden van
grotere omvang aan de gebouwen van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland.
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De Bestemmingsreserve Afvloeiing Personeel is bestemd om de loonkosten af te dekken van
medewerkers die door de reorganisatie in de loop van 2016 de organisatie verlaten, niet zijn opgenomen
in de Begroting 2016 maar (deels) nog prestaties verrichten in 2016.

De Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling heeft betrekking op de afdekking van kosten in het
kader van de positionering van de organisatie in de marktomgeving, product- en procesinnovatie alsmede

de opbouw en versteviging van het kenniscentrum. Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer
te geven:

Eigen Algemene Bestem. Bestem, Bestem.
Vermogen Reserve Reserve Reserve reserve

Organisatie Huisvesting Afvloeiing Totaal
ontwikkeling Personeel

C C C C

Saldo per 1
januari 6.334.259 348411 1.110.298 7.792.968

Resultaats-
bestemming 830.135 918.288 -- (1.110.298) 638.125

Ov mutaties

Saldo per 31
december 7.164.394 918.288 348.411 -- 8.431.093

5) Voorzieningen

Voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
1 jan. 31 dec.
2016 2016

C C C C

Frictiekosten
Transitie 145.759 -- 40.651 24.411 80.697

Voorziening
Reorganisatie 519.582 -- 333.631 146.050 39.901
2015
Jubileum-
verplichting 228.006 84.019 58.127 -- 253.898
Langdurig -- 153.768 -- 153.768
Zieken

893.347 237.787 432.409 170.461 528.264

Toelichting in welke mate de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (cl  jaar) 331.766
Langlopend deel van de voorzieningen( 1 jaar) 196.498
Hiervan langlopend ('5 jaar) 0
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In het boekjaar 2013 is de voorziening frictiekosten transitie gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op
de kosten van afbouw personeel en infrastructuur over de jaren 2015, 2016 en 2017. Inmiddels is
transitie afgerond en de krimp van de organisatie voor het begrotingsjaar 2016 gerealiseerd.
De voorziening reorganisatie 2015 bestaat uit de kosten van transitievergoedingen en overige kosten die
met de uitvoering van het sociaal plan van doen hebben, zoals juridische kosten en kosten van

outplacement.
De voorziening Jubileumuitkeringen betreft verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en
de blijf kans.
De voorziening langdurig zieken is getroffen voor de kosten voor medewerkers die gedurende het
resterende dienstverband, tot moment WIP, naar verwachting niet zullen herstellen.

6) Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31.12.2016 31.12.2015

Crediteuren 370.684 801.591

Belastingen en sociale premies 1.629.403 1.782.951

Nog te betalen salarissen 6.672 2.273

Te betalen afkoopsommen 0 397.301

Vakantiegeld 1.243.273 1.333.985

Vakantiedagen 1.233.091 1.552.936

Pupil gebonden fondsuitkeringen 86.677 49.405
Schulden aan regio gemeenten 2.324.670 1.303.491

Te verrekenen pensioen pupillen 83.485 78.893

Te betalen Pensioenpremie 319.189 368.632

Vooruit ontvangen opbrengsten maatregelen Drang 806.273 801.731
Overige schulden 1.517.528 1.011.901

9.620.945 9.485.090

door regio's en gemeenten maar die door de onderproductie als gevolg van minder maatregelen
terugbetaald moeten worden aan de regio's en gemeenten.

In de post te betalen afkoopsommen zijn afgesloten vaststellingsovereenkomsten opgenomen, waarin de
afkoopsom is overeengekomen door partijen.

De verlofdagenverplichting is gebaseerd op het uitgangspunt dat de werkzaamheden van medewerkers
die (langdurig) met verlof gaan zoveel als mogelijk worden opgevangen door (tijdelijke) medewerkers. De
verlofdagenverplichting bestaat daarom uit de salariskosten inclusief alle sociale lasten van deze

(tijdelijke) medewerkers.
Vooruit ontvangen opbrengsten maatregelen Drang betreft vooruit ontvangen opbrengsten voor Drang
maatregelen. In het vierde kwartaal van 2016 zijn maatregelen Drang gestart waaronder 155
maatregelen reguliere Drang en 161 vervolgtrajecten van vier maanden, waarvan de volledige opbrengst
in 2016 is ontvangen maar de uitvoering van de maatregel doorloopt tot in 2017.
De overige schulden op korte termijn betreffen onder andere nog te betalen reiskosten,
automatiseringskosten, kantoorkosten, huurkosten en accountantskosten.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur Panden Looptijd Huurprijs per jaar

Apeldoorn, Prins Willem Alexanderlaan 201 31-12-2017 C 150.000

Ede, Oude Bennekomseweg 3 31-12-2017 184.727

Harderwijk, Westeinde 23 (gedeeltelijk) 31-12-2017 C 19.575

Nijmegen, Tarweweg 6 31-10-2017 C 78.079

Tiel, Hertog Reinaldlaan 80 14-12-2017 C 24.505

Zutphen, Dreef 6d 30-06-2017 C 110.163

Huur Parkeerplaatsen Looptijd Huurprijs per jaar

Apeldoorn, Ruijterstraat onbepaald C 4.356

Arnhem, Rietgrachtstraat 32 onbepaald 9.355

Doetinchem, locaties centrum onbepaald C 10.860

Nijmegen, parkeervergunningen onbepaald C 6.372

In 2015 is er een nieuwe overeenkomst inzake kopieerapparatuur aangegaan. De overeenkomst heeft
een looptijd van 36 maanden tot 01-10-2018. De kosten bedragen C 2.800 per maand. De totale
verplichting op balansdatum bedraagt 58.800

VPB-plicht Jeugdzorg

Door de invoering van de Jeugd wet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de organisatie van jeugdzorg/ -hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten
contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/ -hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de
wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) - meer dan
voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze
eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer
kunnen doen op de zogenoemde 'subsidie-vrijstelling' in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer
wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de
jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor
deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingenzijn om
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde
'zorgvrijstelling' in de vennootschapsbelasting.

Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën
en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale
problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke
voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks
bekend. Om voornoemde reden heeft Stichting Jeugdbescherming Gelderland geen rekening gehouden
met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten

7) Opbrengsten

Exploitatie Begroting
2016 2016

Bedrijfsopbrengsten:

Exploitatie
2015

Jeugdbescherming 15.982.744 15.813.459 19.020.008
Jeugdreclassering 3.800.080 3.993.429 3.913.841
Drang 5.090386 4.105.459 6.231.009
veilig Thuis 5.675.982 5.334.549 5.232.601
Spoedeisende Zorg 1.685.710 1805.115 1.610.037
Detacheringen 2.388.263 2.037.445 3.380.435

Overige subsidies en
opbrengsten 1.144.165 164.000 618.210

Projectsubsidies 355.064 326.349 367.505

Scholing 110.036 0 34.956
Overige bedrijfsopbrengsten 1.971 0 (464)

Som der bedrijfsopbrengsten 36.234.401 33.579.505 40.408.138

De gecontracteerde omzet wordt vergoed op basis van bevoorschotting niet achteraf verrekening

gebaseerd op de feitelijk geleverde productie.

In de loop van 2016 is het aantal nieuwe ondertoezichtstellingen sterk gestegen en heeft ook het aantal
voogdijzaken een impuls ondergaan. De opbrengsten Drang tonen een substantieel beter beeld dan

begroot.
De opbrengsten Veilig Thuis zijn hoger dan begroot door het grote aantal Politiemeldingen bij Veilig
Thuis. Overige opbrengsten en projectsubsidies zijn toegenomen door de facturering van incidentele
projectkosten in het kader van Veilig Thuis, doorbelaste huurkosten en diverse gemeentelijke projecten.
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8) Personeelskosten

Exploitatie Begroting
2016 2916 Exploitatie 2015

lonen en salarissen 22.372.915 20.931.062 26.209.550

Sociale lasten 3.737.979 3.402.762 4.194.684

Pensioenpremies 2.205.676 2.044.305 2.514.212

Reiskosten woon- werkverkeer 241.176 215.000 260.055

Reis- en verblijfkosten 662.632 625.000 765.009

Scholingskosten 328.192 400.000 358.360

Overige personeelskosten 794.043 382.000 573.822

Personeel niet in loondienst 561471 325.000 535.772

Totaal Personeelskosten 30.906.084 28.325.129 35.411.474

De gemiddelde bezetting op jaarbasis van personeel in dienst (inclusief tijdelijk personeel) bij .1bGld was
in 2016 424,3 fte (2015: 503,4 fte). De gemiddelde bezetting in de begroting bedraagt 395,4 f te's.

9) Afschrijvingen op materiële vaste activa

Exploitatie Begroting
2016 2016 Exploitatie 2015

C C

Gebouwen 188.618 55.000 205.979

Machines en installaties 6.111 17.763

Andere vaste bedrijfsmiddelen 138.076 250.000 266.995

Totaal afschrijvingen 332.805 305.000 490.737

De afschrijvingslasten voor gebouwen zijn hoger dan begroot, omdat in 2016 over de renovaties wordt
afgeschreven.
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10) Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa

Gebouwen

Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal waardevermin-
deringen van materiële vaste
act iva

Exploitatie Begroting
2016 2016 Exploitatie 2015

107.441

5.973

113.414

De waardeverminderingen van materiële vaste activa hebben betrekking op het niet synchroon lopen
van de huurtermijn van vastgoed locaties en de levensduur van de verbouwingen en renovaties van het
gehuurde vastgoed.

11) Kosten activiteiten en cliënten

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

Pupilkosten 59.414 50.000 31.297

Zelfstandige kamerbewoning 34.561 75.000 77.442

Ziektekosten uithuisgeplaatsten 18.843 25.000 21.888

Totaal activiteiten cliënten 112.818 150.000 130.627

Effectieve sturing op de kosten activiteiten en cliënten en de actieve werving van fondsen dragen sterk bij
aan de daling van de kosten.

12) Overige Bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Onderhoudskosten 97.425 140.000 128.456

Kosten huur en beheer 987.563 875.000 1.149.877

Overige huisvestingskosten 450.916 560.000 558.180

Subtotaal huisvestingskosten 1.535.904 1.575.000 1.836.513
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Automatiseringskosten
ICT en computerbenodigdheden
Subtotaal
automatiseringskosten

768.444

768.444

825.000 939.616

825.000 939.616

Huisvestingskosten zijn lager in verband met het afstoten van huisvesting en het bedingen van
goedkopere contracten. In de post huurkosten is een claim opgenomen van 120.000 in verband met
frictiekosten als gevolg van de huuropzegging. Structurele ICT-aanpassingen en verbeteringen hebben tot
meerkosten geleid. Daarnaast zijn er meerkosten voor de implementatie van het cliéntinformatiesysteem
WIJL

Apparaatskosten
Exploitatie Begroting Exploitatie

2016 2016 2015

Telefoonkosten 549.896 250.000 368.205

Lidmaatschappen 484/04 450.000 322.096

Leasekosten inventaris 77.870 125.000 651.893

PR en Werving 114.842 75.000 115.744

Porti, bank- en legeskosten 83.291 80.000 86.639

Overige algemene kosten 534.120 699.000 647.617

Subtotaal apparaatskosten 1.844.223 1.679.000 2.192.194

Subtotaal Bedrijfskosten 4.148.571 4.079.000 4.968.323

Vrijval voorziening frictiekosten (5.356.776)

Totaal overige Bedrijfskosten 4.148.571 4.079.000 (388.453)

In het boekjaar 2013 is de voorziening frictiekosten transitie gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op
de kosten van afbouw personeel en infrastructuur over de jaren 2015, 2016 en 2017. Inmiddels is de
krimp van de organisatie voor het begrotingsjaar 2016 gerealiseerd. Door flankerend sociaal beleid, actief
plaatsingsbeleid, detachering bij gemeenten en het beschikbaar hebben van een grotere flexibele schil in
de personele bezetting, is het gelukt het aantal gedwongen ontslagen beperkt te houden. In de
herbeoordeling van de voorziening zijn de huidige wachtgelders opgenomen evenals de kosten van nog
uit te betalen transitievergoedingen en overige kosten betreffende afspraken uit het sociaal plan. Dit
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De leasekosten zijn gedaald in 2016 door een goedkoper contract voor de copiers. In 2015 is er onder de
post leasekosten een mogelijke schadepost opgenomen in verband met de opzegging van het lopende
contract ad. C 400.000. De telefoonkosten zijn in 2016 laag begroot en uiteindelijk is het werkelijk

telefoongebruik hoger uitgevallen.
Onder de post overige algemene kosten zijn in 2015 kosten voor dubieuze debiteuren opgenomen voor
een 106.948. In 2016 zijn deze kosten sterk teruggelopen door de implementatie van
debiteurenbeheer.

13) Financiële baten en lasten

Rentebaten

Rentelasten

Totaal financiële
baten/lasten

Exploitatie Begroting Exploitatie
2015 2016 2015

C

17.795

(382)

50.000 35.102

17.414 50.000 35.102

De rentebaten liggen lager dan begroot door de daling van de procentuele rentevergoeding.

14) Onvoorziene baten en lasten

Onvoorziene baten
Onvoorziene lasten

Totaal onvoorziene
baten/ lasten

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

C

450.000

C

450.000 0

De post onvoorziene lasten in de begroting ad. C 450.000 is niet aangesproken.
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Bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders

WNT-verantwoording 2016 Stichting Jeugdbescherming Gelderland
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting
Jeugdbescherming Gelderland van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, die
leidt tot een waardering met 9 punten en een indeling in klasse III. Het bezoldigingsmaximum in 2016
voor de Stichting Jeugdbescherming Gelderland 145.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan
1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de
voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de
duur van het dienstverband.

Le/dil-wi:levende ton functionarissen met dienstbetrekkin

bedragen x C 1

Funct ie(s)

J.W.A.M. Lomans

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? la

Individueel WNT-maximum 145.000

Beloning 149.374

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn 11.570

Subtotaal 160.944

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2016 160.944

Verplichte motivering indien
overschrijding:
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervullIng 2015 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in (te) 1,0 .

Beloning . 165.085

Belastbare onkostenvergoedingen 0

Beloningen betaalbaar op termijn 11.407 -

Totaal bezoldiging 2015 176A92

Individueel WNT-maximum 2015 170.578
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Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x C I

Functie(S)

W. van der Schoor

VOORZITTER

H.C.J. Janssen

Lid

8.G.M.Wichman

Lid

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 21.750 14.500 19.500

Beloning 12,700 8.500 8.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Subtotaal 12.700 8.500 8.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totaal bezoldiging 2016 12.700 8.500 8.500

Verplichte motivering indien
overschrijding:

riv .t. n.v.t.

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/ 12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Beloning 12.700 8.500 8.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totaal bezoldiging 2015 12.700 8.500 8.500

bedragen x C I

Functie(s)

P.M. van Belle-
Kusse

Lid

A.Maussart

Lid

IA. Jurrigns

Lid

Aanvang en einde functievervullinq 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maxlmum 14.500 19.500 14.500

Beloning 8.500 8.500 8.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Subtotaal 8.500 8.500 8.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2016 8.500 8.500 8.500

Verplichte motivering indien
overschrijding:

n.v.t n.v.t

Gegevens 2015
Duur dienstverband In 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/ 31/12

Beloning 8.500 8.500 ' 8.500

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 . 0

Beloningen betaalbaar op tetmlin 0 0 0

Totaal bezoldiging 2015 8.500 8.500 8.500
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bedr agen x e i

Funct ie(s)

J. Hoogerbrug

Transitiemanager

Duur dienstverband in 2016 1/1- 31/05

Ornvanq dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? Ja

( Fictieve) dienstbetrekking? Nee

Individueel WNT-maxlmum 60.417

Bezoldiging

Beloning 60.019

Belastbare onkostenvergoedingen 698

Beloningen betaalbaar op termijn 0

Subtotaal 60.717

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2016 60.717

Verplichte motivering indien
overschrijding:

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling 2015 1/1-31/12
Omvang dienstverband 2015 (In fte) 1,0

Beloning 173.880

Belastbare onkostenvergoedingen 7.001

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 180.881

Individueel WNT-maximum 2015 170.578

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Er zijn in 2016 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.
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Honoraria Accountants

Controle van de Jaarrekening

Fiscale advisering

Andere niet-controle diensten

Totaal honoraria
accountants

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Exploitatie Begroting Exploitatie
2016 2016 2015

63.525

23.714

29.108

116.347

65.000 66.689

65.000 66.689

De Raad van Bestuur van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft de Jaarrekening 2016
vastgesteld. De Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft de jaarrekening
2016 goedgekeurd in de vergadering van 26 juni 2017.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de oordeelsvorming beïnvloeden.

Resultaat bestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 16.

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurder:

Dhr. J.W.A.M.Lomans

Raad van Toezicht

Dhr. W. van der Schoor, Voorzitter

Mevr. P.M. van Belle- Kusse

Dhr. H.C.J. Janssen
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Dhr. JA. Jurriën

Dhr. A. Maussart

Dhr. B.G.M. Wichman
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Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen tekst opgenomen over de vrije beschikking van het behaalde resultaat.

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van bestuur van Stichting Jeugdbescherrning Gelderland

VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2016 OPGENOMEN
JAARREKENING 2016

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Jeugdbescherming Gelderland te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de In het Rapport inzake Jaarstukken 2016 opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting JeugdbeschermIng Gelderland op
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder
winststreven en de bepalingen krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WalT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2016.

2. De staat van baten en lasten over 2016.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie "Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Jeugdbescherming Gelderland zoals vereist in 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.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Delogte Accountants BV. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member flrm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2016 OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Rapport inzake Jaarstukken 2016
andere Informatie, die bestaat uit:

Bestuursverslag
Overige gegevens

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

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW Is vereist,

Alle informatie bevat die op grond van 11t1 640 organisaties zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen orde andere Informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in R3 640 organisaties zonder winststreven
en de Nederlandse Standaard 729. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met R1 640 organisaties zonder winststreven.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met R1 640 organisaties zonder winststreven en de bepalingen krachtens de Wet
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is de raad
van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de conhnuïteftsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten In continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle -Informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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
controleprotocol WNT, 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, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden 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 stichting.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover In de jaarrekening staan.

-let vaststellen dat de door de raad van 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 stichting haar
bedrijfsactiviteiten 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 stichting haar continuiteit niet langer kan handhaven.

Het evalueren van de presentatie, structuur en Inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen

[1:m1[cl-in-men.
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Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht opende uitvoering van de groepscontrole. In dir kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
rislcoproftel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële Informatie af specifieke posten
noodzakelijk was.

Wij communiceren met het 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.

Maastricht, 26 juni 2017

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: P.G.M. Petra AA
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