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Bestuursverslag

Voorafgaande aan de Jaarrekening 2018 geven wij in het bestuursverslag beknopt inzicht in de wijze
waarop de beleidsmatige doelstellingen het afgelopen jaar zijn ingevuld. De Jaarrekening 2018
bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen hierop.

Exploitatieresultaat boekjaar

Het bedrijfsresultaat van het boekjaar is het begrootte
resultaat bedraagt het verschil C 1.000. Onderstaand wordt een analyse gegeven van de verschillen
tussen realisatie en begroting.

Jeugdbescherming uitgekomen op 2.274. Begroot zijn 2.188 maatregelen. De opbrengsten

instroom van ondertoezichtstellingen. Het aantal begrote ondertoezichtstellingen <1 jaar is 564, het
gerealiseerde aantal ondertoezichtstellingen cl jaar 653.
De stijgende trend van het aantal ondertoezichtstellingen vertaalt zich door in het aantal
ondertoezichtstellingen met een looptijd langer dan 1 jaar. Begroot zijn 957 ondertoezichtstellingen
>1 jaar, gerealiseerd 998.

Voor Jeugdreclassering treffen we dalende baten aan, namelijk bijna C 0,2 miljoen. Het aantal
gerealiseerde maatregelen Reguliere Jeugdreclassering ligt met 481 ruim 4% onder het begrote
volume.

De opbrengsten in de Preventieve Jeugd bescherming staan onder druk. In toenemende mate wordt
de uitvoering van maatregelen in het preventief kader verschoven naar de wijkteams. De
budgetproblematiek bij gemeenten werkt hierin versterkend en remt de opbrengsten voor
Preventieve Jeugdbescherming bij 1661d.

dan verondersteld. Gemeenten hebben in 2018 uiteindelijk meer mensen ingehuurd van lloGld. De

ICT dienstverlening verricht voor Veilig Thuis. Laatstgenoemde organisatie was niet in staat deze
dienstverlening intern tijdig op te starten, niet als resultante een opbrengst van 150.000. De
opbrengsten van het transformatieproduct in Centraal Gelderland zijn gehonoreerd (C 150.000).

De toename in de personeelskosten bedraagt C 0,5 miljoen. In 2018 is er meer formatie (12 fte)
ingezet dan begroot. De complexiteit van de maatregelen en de omvang van het personeelsverloop
hebben een drukkend effect op de productiviteit. De gemiddelde loonsom ligt 1,8% onder begroting
en compenseert voor een deel de boven formatieve inzet.

Focustraject. De oorzaak ligt in de intensivering van het traject in 2018, waardoor de kosten C 0,1
miljoen hoger uitvallen.
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anticiperen op de verkoop van de panden in eigendom, waardoor onderhoudskosten lager uitvallen.
Kantoorkosten en afschrijvingskosten zijn lager door kostenbeheersing en het doorschuiven van
investeringen naar 2019.

De Financiële Kaders in de Begroting 2018

De financiële kaders voor de Begroting 2018 worden in sterke mate bepaald door contractafspraken
met de acht Gelderse regio's. De contractonderhandelingen zijn van start gegaan in de tweede helft
van 2017 en hebben er uiteindelijk toe geleid dat JbGld de omzet in de Begroting 2018 heeft

In de Begroting 2018 zijn er 2.188 maatregelen Jeugdbescherming opgenomen. De
ondertoezichtstellingen met een looptijd korter dan een jaar vertonen een opwaartse trend, evenals
het aantal voogdijmaatregelen. De daling van de ondertoezichtstellingen niet een looptijd langer dan
een jaar zet door, maar weliswaar in een gematigde vorm. Voor Jeugdreclassering wordt rekening
gehouden met een dalend scenario.

De opbrengsten voor de maatregelen Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, gezamelijk de

loopt in 2018 terug, naar ruim 7 f te. Het uitgangspunt is dat gemeenten arbeidscontracten
overnemen en medewerkers opnemen in hun eigen wijkteams.

Onderstaande diagram geeft de procentuele verdeling van de begrote baten voor 2018 weer en
toont de afhankelijkheid van J bGld van de opbrengsten Dwang.

Begroting 2018 opbrengsten in %

vij
kaki

vzF

De daling van de opbrengsten brengt de noodzaak met zich mee de organisatie hierop aan te
passen, zowel qua personele formatie als voor wat betreft de materiële kosten. De begrote
personele formatie loopt dan ook terug naar 298,4 fte (2016: 341 fte), wat uitmondt in ruim
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miljoen salariskosten. De begrote materiële kosten inclusief overige personeelskosten worden naar

nul resultaat, de nul begroting.

De nul begroting heeft als consequentie dat er fors dient te worden bespaard op de personele
kosten. Een verdergaande krimp van de personele formatie is onvermijdelijk en leidt tot een
reorganisatie die in het laatste kwartaal van 2017 wordt ingezet. Ook de materiële kosten ondergaan
een substantiële daling om zo tegemoet te kunnen komen aan het beoogde nulresultaat in de
Begroting 2018.
lbGld dient de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening in stand te houden en tegelijk de
organisatie door te ontwikkelen in lijn met de transformatie opdracht en daarmee dus ook
substantieel bij te dragen aan innovaties in samenwerking met gemeenten en ketenpartners. In de
Begroting 2018 is er voor vernieuwing en doelmatigheid, door het verbeteren van de
werkprocessen, het versterken van de kernkwaliteiten, het verminderen van de werkdruk en het
verruimen c.q. vernieuwen van de dienstverlening, ruimte gemaakt. Een paar voorbeelden van de
vernieuwing en de uitbreiding van diensten diellaGld in 2018 doorvoert zijn:

- FOCUS; een bedrijfsbreed organisatie ontwikkeltraject dat uit gaat van De Bedoeling; 'alle
kinderen blijvend veilig', en dat daartoe een aantal specifieke organisatieprincipes
introduceert en bekrachtigt in alle geledingen van de organisatie. Een van de aspecten is dat
we ons werk voor kinderen en jongeren meer en meer gezinsgericht aanpakken.

- WIE: een nieuw cliëntregistratiesysteem dat aansluit bij de nieuwe eisen van de gemeenten
en meer ondersteuning biedt in de samenwerking met de cliënt. Dit programma is van
strategisch belang om enerzijds de procesefficiency en anderzijds de doelmatigheid van de
systemen te verbeteren. Doel is minder administratieve belasting in het primaire proces en
een betere ondersteuning van de Nieuwe Jeugdbescherming. De cliëntenraad heeft het
systeem gezien en heeft zich zeer enthousiast getoond in de mogelijkheden van het
systeem.

- Het (door)ontwikkelen van Logi. Datamanagement is in veel opzichten belangrijk voor de
organisatie, met name als sturingsinstrument om vast te stellen of we financieel en
kwalitatief de resultaten behalen die we hebben afgesproken en als instrument voor het
ontwikkelen van nieuwe diensten.

- Het (door)ontwikkelen van het expertisecentrum. Het expertisecentrum krijgt steeds meer
vorm. De aanvraag voor trainingen overstijgt de capaciteit. Acquisitie en promotie krijgen
veel aandacht. De uitrol en implementatie van het organisatie ontwikkeltraject Focus.
Samen met managers en medewerkers gaat Focus het werk in: wat gebeurt er en waarom
en welke factoren bepalen dat? Deze aanpak biedt een nieuw kader om een organisatie
vanuit het klantperspectief op te bouwen om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Herijken van Missie, visie en strategie. In de loop van 2018 worden missie, visie en strategie opnieuw
tegen het licht gehouden van onze veranderende interne en externe omgeving. Op grond daarvan
wordt ook de organisatie inrichting aangepast (2019) en worden organisatie doelen voor de
toekomst bepaald.

De begrote en gerealiseerde personeelsformatie

De begrote formatie voor 2018 bedraagt 298,4 fte. De gemiddelde, gerealiseerde formatiegrootte
bedraagt 310,2 fte.

De complexiteit van de maatregelen, door bijvoorbeeld de toename van het aantal
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vechtscheidingen, en de forse doorstroom van medewerkers in het primair proces heeft tot extra
personele inzet geleid.

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

Functie (in fte's) Werkelijk Begroot
192,2

Verschil
7,8leugdzorgmedewerker 200,0

Crisisinterventor 9,7 11,1 -1,4
Detacheringen 10,5 7,3 3,2
Totaal directe hulpverleners 220,2 210,6 9,6

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

Functie Werkelijk Begroot Verschil
Teamleider 11,3 10,8 0,5
Gedragsdeskundige 14,8 12,5 2,3
Secretariele ondersteuning 10,7 13,3 -2,6
Overhead regio 7,3 9,7 -2,4
Overhead hoofdkantoor 45,9 41,5 4,4
Totaal indirecte hulpverleners 90,0

310,2
87,8
298,4

2,2 _ _-
11,8Totaal medewerkers

In de gemiddelde, werkelijke bezetting zijn niet de medewerkers opgenomen die deel uitmaken van
de voorziening langdurig verzuim. Het totaal aantal fte's inclusief de medewerkers in de voorziening
langdurig verzuim bedraagt 321.

Het ziekteverzuim in 2018 bedraagt 6,4% (in 2017: 7,2%) en ligt daarmee boven begroting (5,5%). In
de loop van 2018 toont het maandelijks verzuimcijfer een dalend beeld.

Bedrijfsvoering

Investeringen
In 2018 is er in de Begroting een investering ad. C 250.000 opgenomen voor het vervangen van de
helft van de laptops in de organisatie. In het najaar van 2018 is besloten geen verplichting voor de
investering aan te gaan en de investering door te schuiven naar 2019.

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. Het Keurmerkinstituut heeft het certificaat
toegekend tot medio 2020. In 2020 vindt de gebruikelijke herauditering plaats.

Periodiek vindt interne en externe toetsing plaats, onder andere door middel van interne audits en
toetsen van het Keurmerk Instituut. 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.
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Good governance

Wij hanteren de Zorgbrede Governancecode 2017 waarin de verantwoordelijkheden van de Raad
van Toezicht en de Raad van Bestuur verder zijn geconcretiseerd en geformaliseerd. De Raad van
Toezicht is in 2018 met 6 leden van start gegaan, een van de leden is in 2018 gestopt. De Raad van
Toezicht bestaat op balansdatum uit vijf 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

Onder risico's verstaan we de alle mogelijke gebeurtenissen en omstandigheden die een bedreiging
vormen voor de mate waarin we als organisatie onze missie; De Bedoeling; 'alle kinderen blijvend
veilig', kunnen waarmaken en kunnen blijven waarmaken. We onderscheiden die risico's naar mate
van verwachte impact en de mate waarin ze zich zouden kunnen voordoen. Een belangrijk aspect
van risico beheersing is de omgekeerde redenering; de mogelijk niet benutte gebeurtenissen en
omstandigheden, die een kans vormen voor de mate waarin we als organisatie onze missie; De
Bedoeling; 'alle kinderen blijvend veilig', kunnen waarmaken.

Onder risicobeheersing verstaan we het herkennen, en doorzien van risico's en kansen, zodanig dat
we de meest optimale mix weten te kiezen van; risico 'assessment' (het waarnemen, analyseren en
beoordelen van risico's), maatregelen nemen ter reductie van risico's en maatregelen nemen ter
benutting van kansen.

Algemeen

Strategische risico's

In 2015 is de Nieuwe Jeugdwet van kracht geworden. lbGici heeft zich voorbereid op de transitie en
bevindt zich in een krachtenveld dat gewijzigd is. Het ontwikkelen van een evenwichtige relatie
tussen .1bGld als uitvoerder van maatregelen en de gemeenten als contractpartner vraagt
vaardigheden van de organisatie, zoals ondernemerschap, relatiemanagement, het ontwikkelen van
een netwerkorganisatie en anticiperend vermogen. Het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden
heeft tijd nodig en kan in wezen worden opgevat als een cultuurverandering en is van belang om de
lange termijndoelstellingen te kunnen verwezenlijken. De zwaarte van de problematiek van de
gezinnen die bij lbGld binnen komen neemt toe. Het verdienmodel komt onder druk te staan als
maatregelen niet meer verantwoord binnen de genormeerde uren kunnen worden uitgevoerd. Dit
kan tot extra inzet leiden van directe hulpverleners, waardoor de normprestaties in de begroting
niet meer worden verwezenlijkt. De Begroting 2019 houdt rekening met de zwaarte van de
problematiek en heeft de productieve normuren daarop aangepast.

Naast de toegenomen complexiteit van de maatregelen wordt .1bGld in het primair proces
geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Het verloop onder jeugdzorgmedewerkers ligt de
afgelopen jaren op 15% tot 20%, echter het aanbod van nieuwe jeugdzorgmedewerkers verschraalt,
mede door de concurrentie van de wijkteams en de Veilig Thuis organisaties. De uitwijk naar
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is er zelfs sprake van negatieve marginale opbrengsten.

Gemeenten trachten in toenemende mate preventieve maatregelen uit te voeren in de wijkteams.
De opbrengsten voor preventieve jeugdbescherming komen onder druk te staan. 11zGld dient alert te
zijn op ontwikkelingen in de vraag naar dienstverlening bij gemeenten. Maatwerk, individuele
oplossingen en klantenpartnerschap lijken kansen te zijn voor de organisatie.
De gemeentelijke budgetten waarbij besparingen hoog in het vaandel staan leggen een druk op de
prijs van de maatregelen. De tekorten in de jeugdzorg lopen dramatisch op en gemeenten zijn op
zoek naar besparingsmogelijkheden in de gehele keten. JbGld initieert kosten in de keten,
bijvoorbeeld door uithuisplaatsingen en dient zich te realiseren op welke wijze zij kan meebewegen
met de roep om besparingen.
Concurrerende GI's spelen een rol bij het verdelen van de maatregelen in Gelderland. Voor de regio
Nijmegen en Centraal Gelderland komt Jeugd Veilig Verder als concurrent op de markt. J bGld zal zich
hiertoe moeten verhouden, en het risico van een potentieel teruglopende vraag is aanwezig.

Tactische en operationele risico's

De Productieverantwoording 2018 is bepalend voor de eindafrekening met gemeenten over de
geleverde diensten in 2018. Het risico is aanwezig dat gemeenten cliënten niet opnemen in de
eindafrekening en cliënten niet in rekening kunnen werden gebracht bij andere gemeenten,
waardoor opbrengsten wegvallen.

In 2017 is het digitale declaratieproces van start gegaan en in 2018 verder doorontwikkeld.
Inmiddels is er een stabiele situatie, echter met ruim 50 gemeenten in Gelderland en de opname van
buiten provinciale gemeenten in het berichtenverkeer in 2019 is de afwikkeling van het
berichtenverkeer een arbeidsintensieve aangelegenheid.

De implementatie van het cliéntinformatiesysteem WUZ is in 2018 gestart en wordt medio 2019
beëindigd. De implementatie zorgt voor de nodige werkdruk in de organisatie.

Naast het project WIJL is het besluit genomen om te investeren in de verbetering van de
werkprocessen door de implementatie van het organisatie ontwikkelingstraject Focus. Focus helpt
organisaties te ontwikkelen. De aanpak van Focus biedt een nieuw kader om een organisatie vanuit
het klantperspectief op te bouwen en om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Na interventie
van Focus staat er een organisatie die zelfstandig verder kan blijven verbeteren, ontwikkelen en
samenwerken aan haar bedoeling. De projecten WIJZ en Focus vragen de nodige energie van de
organisatie, maar zijn belangrijk om de komende jaren de organisatie toekomstbestendig te maken.

Met de notitie "van richting naar inrichting" richten we de organisatie anders in. Van cruciaal belang
wordt de functie van teamleider. De functie van regiomanager verdwijnt en teamleiders krijgen een
grotere verantwoordelijkheid in de aansturing. Integraal management vraagt andere vaardigheden
van teamleiders.

De krimp van 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, waardoor meerkosten niet ondenkbaar zijn.
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Financiële positie
De ontwikkeling van strategische risico's kan een grote impact hebben op de financiële positie en
het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen heeft zich in 2018 goed ontwikkeld en de
verkoop van de panden geeft ook in 2019 een positieve impuls aan het weerstandsvermogen.

Wet- en regelgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG
zorgt voor onder meer versterking en uitbreiding van privacyrechten, maar ook voor meer
verantwoordelijkheden voor organisaties.
De Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de nieuwe naam van de toezichthouder luidt, kan straks
boetes opleggen. 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. JbGld heeft de
bescherming van persoonsgegevens ingericht en een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Fiscale ontwikkelingen

De aangekondigde wijzigingen in de vennootschapsbelasting zijn nog onduidelijk, zoals toegelicht
onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen op pagina 29 en 30.

Risicobereidheid

De risicobereidheid vanlbGld kan worden onderverdeeld in een aantal typen risico's.
Veiligheid: De veiligheid van kinderen en het recht om op te groeien in een veilige
leefomgeving is essentieel. De zwaarte van de problematiek en de invloed van gemeentelijke
aankoopbudgetten, zoals omschreven in de strategische risico's, kunnen geen afbreuk doen
aan de veiligheidssituatie van kinderen. Onze risicobereidheid is in dit geval nul.
Financiën: Jeugdbescherming Gelderland heeft als doelstelling om haar vermogenspositie op
peil te houden en een financieel, gezonde exploitatie te voeren met continuïteit van de
kasstromen. Jeugdbescherming Gelderland monitort haar resultaten en de ontwikkeling op de
langere termijn. Vanuit dit kader wordt de risicobereidheid op financieel terrein afgeleid.
Integriteit: Jeugdbescherming Gelderland is zich bewust van frauderisico's. De Raad van
Bestuur streeft naar een cultuur van eerlijk en ethisch gedrag en heeft beheersings-
maatregelen getroffen om de kans op fraude zoveel mogelijk te beperken. Jeugdbescherming
Gelderland heeft als doel de veiligheid van kinderen te borgen en hanteert dan ook de
hoogste gedragsnormen.
Kwaliteit: Jeugdbescherming Gelderland dient te voldoen aan strenge kwaliteitseisen vanuit
het Keurmerkinstituut om haar taak uit te kunnen voeren. Onze risicobereidheid is in dit
geval nul.
Wet- en regelgeving: Jeugdbescherming Gelderland is een betrouwbare partner en wil haar
goede reputatie in stand houden. Het voldoen aan afspraken in het kader van wet- en regel-
geving past in het beeld van betrouwbaarheid.

Maatregelen

In 2018 is er nadrukkelijk geïnvesteerd in de relaties met de afzonderlijke gemeenten:
relatiemanagement op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van regiomanager en teamleider.
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In de strategische notitie "van richting naar inrichting" wordt uiteengezet op welke wijze JbGld haar
relaties met opdrachtgevers verbetert en versterkt.

Wekelijks probeert lloGld in te spelen op de vragen van de wijkteams. Op deze wijze is JbGld ook
meer betrokken bij de doorgeleiding van cliënten naarJbGld.

JbGld heeft een kenniscentrum ontwikkeld, om zo 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 multiculturele sensitiviteit.
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 te voorkomen, tijdig te identificeren en te evalueren.
JbGld stelt een stappen plan 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.

Voor de twee grote projecten Focus en WIJZ is een projectleider aangesteld en wordt er externe
deskundigheid ingekocht. In de Begroting 2018 zijn er middelen en medewerkers geoormerkt om de
projecten succesvol te kunnen oppakken en begeleiden.

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 uitgavenpatroon aan te passen aan haar nieuwe inkomstenniveau en met de kans dat
tegenslagen zich tegelijkertijd voordoen. In de begroting is een post voor onvoorzien opgenomen om
dergelijke kosten op te kunnen vangen.

JbGld heeft in 2018 de beide panden die in eigendom zijn verkocht. De feitelijke levering en de
boeking van de opbrengst vindt plaats in 2019. De verkooptransactie leidt in 2019 tot een
versteviging van de liquiditeitspositie en de solvabiliteit. JbGld zal een deel van de middelen die
vrijkomen, inzetten om de organisatie structureel te verbeteren, in lijn met de notitie "van richting
naar inrichting".

JbGld stuurt nadrukkelijk op haar weerstandsvermogen om zo strategische onzekerheden financieel
te kunnen opvangen, zonder dat daarbij de continuïteit van de organisatie bedreigd wordt. JbGld
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 organisatie-
doelstellingen worden onderschreven en gerealiseerd. JbGld ontwikkelt een mix aan instrumenten
om een evenwichtige beheersingsorganisatie in te richten.
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Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen uitgedrukt in een % van de bedrijfsopbrengsten) is
ultimo 2018 21,9% (2017: 17,4%). Onder het eigen vermogen wordt hier verstaan het vermogen
exclusief bestemmingsreserves.

Financieringsstructuur

Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de financieringsstructuur als volgt
worden weergegeven (x C 1000):

Beschikbaar op lange termijn

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Overschot op lange termijn

Vorderingen

Schulden op korte termijn

Liquide middelen

Netto vlottende middelen

Solvabiliteit
Current ratio

2018 2017

6.049 5.576
597 1.005

6.646 6.581

1.758 1.850

1.758 1.850

4.888 4.731

4.615 5.472
(5.719) (6.702)

(1.105) (1.230)

5.992 5.961

4.888 4.731

49% 39%
1,9 1,7

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 warden betaald.

Vooruitblik naar 2019

Wij zullen ons in 2019 verder voorbereiden op de kansen en bedreigingen die in de hedendaagse
dynamiek op de organisatie afkomen. Deze proactieve houding is een vereiste, wil JbGld haar missie
blijven waarmaken. 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.
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De Begroting 2019 toont aan dat het portfolio aan opbrengsten aan diversiteit gaat verliezen. Waar
de opbrengsten voor Veilig Thuis al in 2018 zijn verdwenen (uitgezonderd huuropbrengsten en
dienstverlening ICT), zien we in 2019 een verdergaande concentratie van opbrengsten in het Dwang
spectrum. In 2018 is het gerealiseerde aandeel Dwang 75% van de totale baten, om in de Begroting
2019 op te lopen naar 81%. Dit gaat ten koste van het aandeel Preventieve Jeugdbescherming,

De formatie zal in 2019 ligt gaan dalen ten opzichte van 2018. De opbrengsten lopen enigszins terug
en dit zal zijn effect hebben op de formatieve grootte. Detacheringen lopen bijvoorbeeld terug,
omdat gedetacheerde medewerkers bij gemeenten aan de slag gaan. De Begroting 2019 gaat uit van
300 fte.

Begroting 2019

Baten

Dwang

Preventieve Jeugdbescherming

Spoedzorg

Overige opbrengsten

Detachering

Totaal Baten

21.829

2.338

1.843

430

558

26.998

Lasten

Salariskosten

Overige personeelskosten

Huisvesting

Kantoorkosten

Automatiseringskosten

Verzorgingskosten

Afschri jvingen

Onvoorzien

Totaal Lasten

Begroting 2019

21.229

2.238

892

829

1.213

172

199

200

26.972

Exploitatieresultaat 25

miljoen). De formatie daalt, echter het gemiddelde loon gaat omhoog door anciënniteit en een cao-
verhoging in 2019. Vermeld dient te worden dat de tarieven in 2019 substantieel (7%) zijn verhoogd
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ten opzichte van 2018, ondanks het feit dat de tarieven zich nog onder het niveau van het
kostprijsonderzoek van Berenschot bevinden.

2018. Stijgende automatiseringskosten en afschrijvingskosten als gevolg van de investeringen in ICT
middelen zijn een belangrijke oorzaak, maar ook kantoorkosten en huisvestingskosten stijgen.
Stijgende huisvestingskosten hebben te maken met incidentele kosten met betrekking tot de
verhuizingen in 2019, maar ook met stijgende huurkosten als gevolg van de nieuwe huurlocatie in
Arnhem, waar ook het hoofdkantoor wordt gehuisvest. Tenslotte resteert een klein positief resultaat

.1bGld heeft in 2018 besloten de investeringen in laptops, die voor 50% van de werknemers was
begroot, door te schuiven naar 2019. De oude laptops worden in 2019 voor alle werknemers van
JbGld vervangen. Bij de aankoop van de nieuwe laptops wordt nadrukkelijk rekening gehouden met
de wensen en eisen van de medewerkers in het primair proces. De medewerkers zijn middels
klankbordgroep cq. -bijeenkomsten betrokken bij de aankoop van de nieuwe werkplekken. Met de
aankoop van deze nieuwe infrastructuur en overige ICT investeringen zal een bedrag zijn gemoeid

budget vrijgemaakt van C 120.000. Dit betreft de investering in (kantoor)inventaris en aanpassingen
in de huurlocatie die voor rekening vanlbGld komen.

In 2019 kan de vrijval van de verkoop van de panden in Arnhem worden ingeboekt. Het gaat hier om

visiedocument van richting naar inrichting, leiden tot een andere manier van werken.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden verdeeld en de bedoeling -de richting- vraagt om
een andere inrichting van de organisatie.
Anders inrichten betekent afscheid nemen van oude dingen en nieuwe zaken ontwikkelen. Hiermee
gaan kosten gepaard. Kosten die leiden tot verbetering en vooruitgang van de organisatie en als
investering voor de toekomst dienen te worden opgevat.

Door verkoop van de twee panden realiseren we een aanzienlijke boekwinst en versterking van de
liquiditeitspositie. Dat geeft ons de mogelijkheid om, met behoud van een gezonde financiële balans,
te investeren in met name ICT middelen en om incidentele kosten te begroten die samenhangen
met activiteiten gericht op de implementatie van het nieuwe beleid. Hierbij moeten we vooral
denken aan activiteiten gericht op instroom, behoud, doorstoom, training en uitstroom van
medewerkers.

De turbulentie van het afgelopen jaar heeft ons geleerd hoe belangrijk communicatie is. Het belang
van een goede communicatie is niet te overschatten. Een open en constructieve relatie met de
ondernemingsraad en de cliëntenraad heeft bijgedragen aan het goede verloop van de
reorganisatie.

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor alle inspanningen en betrokkenheid bij
Jeugdbescherming Gelderland. De motivatie en inzet van de medewerkers van lbGld en overige
stakeholders bepalen uiteindelijk de uitvoering van onze missie en visie.

Stichting Jeugdbescherming Gelderland, Arnhem

Arno Lelieveld
Bestuurder
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Jaarrekening

Balans
Staat van baten en lasten
Kasstroomoverzicht

Toelichting jaarrekening
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Balans 31 december 2018

Toel 31 -dec -18 31 -dec -17 Toel 31 -dec -18

C C

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

31 -dec -17

C

Eigen vermogen
1.757.539 1.850.268 Algemene reserve 5.700.577 5228.026

1.757.539 1.850.268 Egalisatiereserve 348.411 348.411

Totaal eigen vermogen 4 6.048.988 5.576.437

Voorzieningen 5 596.791 1.005.318
Vorderingen en overlopende activa 2 4.614.492 5.472.333
Liquide middelen 3 5292.381 5.961.070 Kortlopende schulden

Totaal vlottende activa 10.606.873 11.433.403 Kortlopende schulden 6 5.718.633 6.701.916

Totaal activa 12.364.412 13.283.671 Totaal passiva 12.364.412 13.283.671
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Staat van baten en lasten over 2018

BATEN:
Bedrijfsopbrengsten

Som der baten

LASTEN:
Personeelskosten

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

Kosten activiteiten en cliënten

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

BEDRIJFSRESULTAAT

Financiële baten en lasten

Exploitatie Begroting
Toelichting 2018 2018 Exploitatie 2017

7

8

27.589.922 26.803.951 30.127.341

27.589.922 26.803.951 30.127.341

23.807.848 23.180.788 28.060.686

9 122.730 190.000 190.535

11 136.590 180.000 92.906

12 3.050.203 3.251.685 4.638.134

27.117.371

472.551

26.802.473 32.982.261

1.478 (2.854.920)

13 263

RESULTAAT UIT GEWONE
BEDRIJFSVOERING 472.551 1.478 (2.854.657)

Buitengewone baten en lasten 14 0

RESULTAAT BOEKJAAR 472.551

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

1.478 (2.854.657)

2018 2017

472.551 (1.936.369)
-- (918.288)

472.551 (2.854.657)
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Kasstroomoverzicht

(Volgens de indirecte methode)

Bedrijfsresultaat

C

2018

C C

2017

C

472.551 (2.854.920)

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen en overige

waardeveranderingen 122.730 190.535
- Mutaties voorzieningen (408.527) 477.054

186.754 667.589

- Veranderingen in werkkapitaal:
- Mutatie operationele vorderingen 857.841

- Mutatie operationele schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(701.370)

(983.284) (2.919.027)

(125.443) (3.620.397)

61.311 (5.807.728)

Ontvangen interest 263

Kasstroom uit operationele activiteiten

263

61.311 (5.807.465)

Investeringen in materiële vaste activa (30.000) (21547)
Desinvesteringen materiële vaste activa 344.058

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (30.000) 321.511

Mutatie geldmiddelen 31.311 (5.485.954)

Stand geldmiddelen per 1 januari 5.961.070 11.447.024

Stand Geldmiddelen per 31 december 5.992.381 5.961.070

Mutatie Geldmiddelen 31.311 (5.485.954)

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 voor de
opstelling van de jaarrekening.
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activi teiten

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

Als gecertificeerde instelling heeft JbGld 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 lbGld betreffen verder dienstverlening aan gemeenten voor de uitvoering van
Speedzorg en de uitvoering van Preventieve Jeugdbescherming mede ter voorkoming van justitiële
maatregelen. Verder biedt lbGld 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 worden 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 werden voortdurend
beoordeeld.

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.

Continuïteit van de activiteiten

Inleiding
Vanaf 2015 zijn de opbrengsten van Jeugdbescherming Gelderland substantieel afgenomen. Taken zijn
verdwenen en overgegaan naar gemeenten. Opbrengsten lopen terug naar C 27,5 miljoen en het
portfolio aan opbrengsten toont een verdergaande concentratie van activiteiten in het Dwang kader.
Voor 2019 laat de Begroting ongeveer hetzelfde opbrengstvolume zien - C 27,0 miljoen- en gesteld kan
werden dat grote schommelingen in opbrengsten voorbij lijken te zijn.

Het boekjaar 2018

miljoen. In het gerealiseerde resultaat zitten incidentele meevallers. Zo zijn er extra inkomsten uit ICT
dienstverlening aan Veilig Thuis en kan er in Centraal Gelderland een transformatieproduct worden
gefactureerd. In totaal gaat het hier om C 0,3 miljoen extra inkomsten. Tegelijkertijd zien we
detacheringsopbrengsten oplopen door nieuwe plaatsingen in 2018. Het doorschuiven van investeringen

terrein van huisvesting en algemene kantoorkosten dragen verder bij aan het resultaat.

In 2018 is er met de strategische notitie "van richting naar inrichting" een start gemaakt met de
ontwikkeliing en versterking van de organisatie. De verbetering van de cliënt- en klantgerichtheid door
bijvoorbeeld het organisatie ontwikkeltraject Focus en het nieuwe cliéntregistratiesysteem WIJZ dragen
bij aan de slagvaardigheid van de organisatie.
De reorganisaties hebben de organisatie platter en wendbaarder gemaakt en door de
verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen en talenten van mensen aan te spreken, ziet
Jeugdbescherming Gelderland kansen om de organisatie te versterken.

De Begroting 2019
De Begroting 2019 toont aan dat het portfolio aan opbrengsten aan diversiteit gaat verliezen. Waar de
opbrengsten voor Veilig Thuis al in 2018 zijn verdwenen (uitgezonderd huuropbrengsten en
dienstverlening In, zien we in 2019 een verdergaande concentratie van opbrengsten in het Dwang

2018.

De formatie zal in 2019 ligt gaan dalen ten opzichte van 2018. De opbrengsten lopen enigszins terug en
dit zal zijn effect hebben op de formatieve grootte. Kostentechnisch zien we in 2019 een daling van de
personele kosten ten opzichte van 2018 met ongeveer C 0,4 miljoen. De Begroting 2019 gaat uit van 300
fte.

De overige materiële kosten bedragen C 3,5 miljoen. Stijgende automatiseringskosten en
afschrijvingskosten als gevolg van de investeringen in ICT middelen zijn een belangrijke oorzaak van de
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toename van de materiele kosten in vergelijking met 2018, maar ook kantoorkosten en
huisvestingskosten stijgen. Stijgende huisvestingskosten hebben te maken met incidentele kosten met
betrekking tot de verhuizingen in 2019, maar ook met stijgende huurkosten als gevolg van de nieuwe
huurlocatie in Arnhem, waar ook het hoofdkantoor wordt gehuisvest. Tenslotte resteert een klein positief
resultaat van C 25.000 in 2019.

De verkoop van de panden

In 2018 zijn de beide panden in eigendom van JbGld verkocht. De feitelijke levering vindt plaats in 2019

Een deel van deze middelen wordt in 2019 ingezet om de organisatie structureel te versterken, door
middel van opleidingen, talentmanagement, relatiemanagement en investeringen in ict- middelen.

Contra cterinq 2020
Er beweegt zich op dit moment, ook op landelijk niveau, veel in de sfeer van wet- en regelgeving rond
aanbesteding en contractering. Onduidelijk is nog waar dit toe leidt. De onderhandelingen met de regio's
over de contracten van 2020 zijn nog nauwelijks begonnen.

De samenwerking bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering wordt in alle regio's in zijn algemeenheid
als succesvol bestempeld en continuering na 2019 lijkt een reële optie. Uitlatingen vanuit de regio's
bevestigen dit beeld.

Voor drie van de acht regio's zijn er meerderjarige contracten afgesloten die doorlopen tot in 2020 of
verder.

Conclusie
De strategische notitie "van richting naar inrichting vormt de roadmap voor het veranderingsproces,
waarmee JbGld een slagvaardige, wendbare organisatie wordt die inzet op klantpartnerschap met
gemeenten en talenten ontwikkeld binnen haar eigen organistie. Voor 2019 is er een begroting met een
klein positief resultaat. Verbeteringen in het declaratieproces Vecozo en de verkoop van de panden in
eigendom leveren een substantiële bijdrage aan de versterking van de liquiditeit. De ondersteunende
afdelingen werden efficienter ingericht om het primaire proces optimaal te kunnen faciliteren. De
jaarrekening is dan ook opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

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
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boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde, waarbij de realiseerbare waarde de
hoogste waarde is van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

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 warden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 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 werden 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

Voorziening reorganisatie

De voorziening reorganisatie 2017 is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze voorziening heeft
betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien er 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 met de implementatie van het reorganisatieplan.

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 jubileumverplichtingen
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 1% als
disconteringsvoet gehanteerd.
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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 tot en met 2020.. 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

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
lbGld 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.
JOGId 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 februari
2019 bedroeg de dekkingsgraad 100,8%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124%. Het
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan in 2027 hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen
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noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere
premieverhogingen door te voeren. lbGld 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 JbGld
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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Toelichting op de balans

1) Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedri jfs- Andere vaste
gebouwen en Machines en bedrij ft-

terreinen installaties middelen

Verkrijgingsprijs per 1 januari 2018
Cumulatieve waardeverminderingen per 1 januari 2018
Boekwaarde per 1 januari 2018

Totaal

7.310.732 731.784 7.042.152 15.084.668

-5.588.681 -731.784 -6.913.933 -13.234.398

1.722.051 0 128.219 1.850.270

Investeringen 0 0

Afschrijvi ngen -17.770 0

Desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

30.000

-104.961

30.000

-122.731

0 0 0 0

1.704.281 0 53.258 1757.539

Verkrijgingsprijs per 31 december 2018 7.310.732 731.784 7.072.152 15.114.668
Cumulatieve waardeverminderingen per 31 december 2017 -5.606.451 -731.784 -7.018.894 -13.357.129

Boekwaarde per 31 december 1.704.281 0 53.258 1.757.539

Afschrijvingspercentages 2-10% 5-30% 10-50%
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2) Vorderingen en overlopende activa

31.12.2018 31.12.2017

E

Nog te factureren Jeugdwet 2.889.557 3.743.583
Debiteuren 728.810 457.735
Debiteuren Jeugd wet 113.889 79.687
Voorziening dubieuze debiteuren (44.166)
Overige vorderingen 862.888 1.029.938
Te vorderen pensioenpremie
Vooruitbetaalde bedragen. 63.504 161.389

4.514.492 5.472.333

Ultimo 2018 is nog niet alle zorg via het internetportaal Vecozo gedeclareerd. De feitelijke eindafrekening
met de regiogemeenten vindt plaats door middel van de financiële productieverantwoording Jeugdwet
2018.
Onder de post voorziening dubieuze debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen voor
posten uit 2017 die betrekking hebben op regiogemeenten en buitenprovincia le gemeenten.
De post overige vorderingen bestaat onder meer uit vorderingen op het UWV en het Transformatieplan
regio Centraal Gelderland.
De vooruitbetaalde bedragen betreffen softwarelicenties, voeruitbetaalde huur, abonnementen en
overige kosten. De post vorderingen en overlopende activa is in zijn geheel kortlopend.

3) Liquide middelen

31.12.2018 31.12.2017

Bankrekeningen 5.988.202 5.955.856

Kassen 4.179 5.214

5.992.381 5.961.070

Het saldo liquide middelen staat geheel ter vrije beschikking.

4) Eigen Vermogen

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve Huisvesting

31.12.2018 31.12.2017

6.048.988 5.228.026

348.411

6.048.988 5.576.437

De Bestemmingsreserve Huisvesting is bestemd voor de bekostiging van onderhoudswerkzaamheden van
grotere omvang aan de gebouwen van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland. De panden die lbGld in
bezit heeft zijn verkocht en de feitelijke overdracht vindt plaats in mei 2019. De Bestemmingsreserve
Huisvesting valt ultimo 2018 vrij.
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Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

Eigen Algemene Bestem.reserve
Vermogen Reserve Huisvesting

Saldo per 1
januari
Resultaats-
bestemming

Ov.mutaties

Saldo per 31
december

5.228.026

472.551

348.411

6.048.988

Totaal

348.411 5.576.437

(348.411)

472.551

6.048.988

5) Voorzieningen

Voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
1 jan. 31 dec.
2018 2018

Frictiekosten
Transitie
voorziening
Jubileum-
verplichting
Langdurig
Zieken
Voorziening
Reorganisat.ie
2017

210.000

198.483
528.836

67.999

42.221
439.253

44.014 51.986 114.000

40.436
531.686

-- 200.268
153.880 282.523

67.320 679

1.005.318 481.474 683.456 206.545 596.791

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (cl jaar) 386360
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar) 210.431
Hiervan langlopend (> 5 jaar)

In het boekjaar 2013 is de voorziening frictiekosten transitie gevormd. Inmiddels is de transitie afgerond.
De voorziening betreft de uitkering van wachtgelden en loopt door tot in 2020.

In 2017 is er een nieuwe voorziening reorganisatie getroffen. Onder de voorziening waren
reorganisatiekosten opgenomen welke in 2018 nagenoeg volledig onttrokken zijn.
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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 WIA, naar verwachting niet zullen herstellen.

6) Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31.12.2018 31.12.2017

Crediteuren 646.311 470.431
Belastingen en sociale premies 1.181.527 1.299.970
Nog te betalen salarissen 3.455 5.181
Te betalen afkoopsommen 274.161 1.397.401

Vakantiegeld 699.536 787.338
Vakantiedagen 994.243 1.053.878

Terug te betalen Jeugdwet 714.109 773.988
Pupil gebonden fondsuitkeringen 75.427 80.506

Te verrekenen pensioen pupillen 134.597 99.706

Te betalen Pensioenpremie 486.222
Overige schulden 509.045 733.519

5.718.633 5.701.918

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

In de post te betalen afkoopsommen ad. C 274.161 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
veriofdagenverplichting bestaat daarom uit de salariskosten inclusief alle sociale lasten van deze
(tijdelijke) medewerkers.
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, Linie 620 31-12-2019 48.495

Ede, Oude Bennekomseweg 3 31-12-2020 C 57.207

Harderwijk, Westeinde 23 31-12-2019 31.361

Nijmegen, Tarweweg 5 31-10-2019 111893

Doetinchem, Burg.van Nispenstraat 14 30-04-2019 C 13.092

Tiel, Hertog Reinaldlaan 80 30-04-2020 47.857

Zutphen, Dreef 6d 31-12-2020 C 37.400

Doetinchem, Hanzestraat 35 31-03-2022 41.183

Arnhem, Delta 1 30-04-2024 253.630

Huur Parkeerplaatsen Looptijd Huurprijs per jaar

Arnhem, Rietgrachtstraat 32 28-02-2019 1.591

Doetinchem, locaties centrum 31-03-2019 1.890

Nijmegen, parkeervergunningen 31-10-2019 6.210

In 2018 is het shortleasecontract voor een bedrijfsauto met een jaar verlengd tot 03-12-2019. De

vermeld dienen te werden.

VPB-plicht Jeugdzorg

Door de invoering van de Jeugdwet 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 diverse aanbieders van jeugdzorg/ -hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de

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 (meestal stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal venneotschapsbelastingplichtig is voor
deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om
(gedeeltelijke) vennootschapsbelasting 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 en 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
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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.

Toelichting op de Staat van baten en lasten

7) Opbrengsten

Exploitatie Begroting Exploitatie
2018 20118 2017

Bedrijfsopbrengsten:

Jeugdbescherming 17.154.547 16.183.156 15.909.288
Jeugdreclassering 3.543.214 3.723.067 3.731294
Drang 2.860.241 3.799.325 4.618.843
Veilig Thuis -- -- 1.440.986
Spoedeisende Zorg 1.842.960 1.809.562 1.774.555
Detacheringen 1.092.227 638.552 1.342.960
Overige subsidies en
opbrengsten 634.409 250289 866.799
Projectsubsidies 220.922 200.000 206.749
Scholing 241.402 200.000 235.867

Som der bedrijfsopbrengsten 27.589.922 26.803.951 30.127.341

In 2018 is het aantal ondertoezichtstellingen < 1 jaar sterker gestegen dan begroot. De daling van het
aantal ondertoezichtstellingen >1 jaar is als gevolg van de stijging van de ondertoezichstellingen cl jaar
getransformeerd naar een stijgende trend in de tweede helft van 2018. De reguliere maatregelen
jeugdreclassering vertonen een dalende trend in 2018.
In toenemende mate worden wijkteams in gemeenten ingezet in het preventief kader, waardoor de
opbrengsten voor preventieve jeugdbescherming dalen. Gemeenten hebben daarentegen wel meer
gebruik gemaakt van de inleen -detacheringen- van medewerkers van JbGld om de toegenomen
werkzaamheden in de wijkteams te kunnen afhandelen.

In de overige subsidies en opbrengsten zijn huuropbrengsten verantwoord. Opbrengsten voor ICT-
dienstverlening aan Veilig Thuis en inkomsten uit het Transformatieplan met Centraal Gelderland vinden
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8) Personeelskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremies
Reiskosten woon- werkverkeer
Reis- en verblijfkosten
Scholingskosten

Overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst

Totaal Personeelskosten

Exploitatie Begroting
2018 2018 Exploitatie 2017

16.924.053 16.615.507

2.904.456 2.734.198
1.649.507 1.682.583

169.313 215.000

609.449 595.000
250.880 230.000

548.298 408.500
751.892 700.000

23.807.848

20.147.829

3.163.360

1.867.001
214.224

647.292

226.544
669.974

1.124.462

23.180.788 28.060.686

De gemiddelde bezetting op jaarbasis van personeel in dienst (inclusief tijdelijk personeel) bij.113Gld was in
2018 321 fte (2017: 357,6 fte). In de gerealiseerde gemiddelde bezetting zijn de medewerkers
meegenomen die zijn opgenomen in de voorziening voor langdurig verzuim. Exclusief medewerkers in de
voorziening langdurig verzuim bedraagt de gemiddelde formatie 310,2 fte (begroet 298,4 fte).

begroting wordt veroorzaakt door de verjonging van de organisatie. De hoge uitstroom van circa 20% aan
personeel heeft tot een instroom van medewerkers geleid met minder ancienniteit.

9) Afschrijvingen op materiële vaste activa

Exploitatie Begroting
2018 2018 Exploitatie 2017

C

Gebouwen 17.770 18.000 57.575

Machines en installaties -- 2.000 2.029

Andere vaste bedrijfsmiddelen 104.960 170.000 130.931

Totaal afschrijvingen 122.730 190.000 190.535

De afschrijvingslasten zijn lager dan begroot, omdat er in 2018 nagenoeg geen investeringen hebben
plaatsgevonden. In 2018 zijn begrote investeringen ad. C 250.000 voor ICT doorgeschoven naar 2019.
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10) Kosten activiteiten en cliënten

Psychologisch onderzoek

Ziektekosten uithuisgeplaatsten
Overige pupilkosten

Totaal activiteiten cliënten

Exploitatie Begroting
2018 2018

C

79.395

18.487
38.708

136.590

Exploitatie
2017

95.000
25.000

60.000

75.918
21.119

(4.131)

180.000 92.906

De kosten voor activiteiten en cliënten blijven door effectieve sturing binnen de begrote kosten. In 2018
zien we een toename van de tolkkosten, die zijn verantwoord onder de overige pupilkosten.

11) Overige Bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Exploitatie Begroting Exploitatie

2018 2018 2017

Onderhoudskosten 64.646 90.000 108.138

Kosten huur en beheer 371.805 426.000 640.744
Overige huisvestingskosten 335.144 387.500 414061

Subtotaal huisvestingskosten 771.595

Automatiseringskosten

ICT en computerbenodigdheden
Subtotaal
automatiseringskosten

1.112.041

1.112.041

903.500 1.162.943

1.159.166 997.472

1.159.166 997.472

Huisvestingskosten zijn lager in verband met het afsluiten van huurcontracten voor kleinere huurlocaties.
De indirecte huisvestingskosten zoals, schoonmaak, energie en onderhoud, dalen mee. In verband met de
verkoop van de beide panden in Arnhem in 2019 is op onderhoudskosten bespaard.

De kosten voor ICT en computerbenodigdheden zijn binnen de begroting gebleven.

Exploitatie Begroting Exploitatie
Apparaatskosten 2018 2018 2017

C

Telefoonkosten 208.594 170.000 471.616
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Lidmaatschappen
Fusiekosten

Leasekosten inventaris
PR en Werving

Porti, bank- en legeskosten
Overige algemene kosten

Subtotaal apparaatskosten

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten

Bijzondere lasten

Subtotaal bijzondere baten
en lasten

95.351 250.000

48.886
42.154
74.686

421.967

70.000
70.000
82.500

337.500

165.501
184.678

63.083
72.889
76.955

661.587

891.638 980.000 1.696.309

(206.545) (795)

481.474 782.205

274.929 781.410

Totaal overige Bedrijfskosten 3.050.203 3.632.500 4.638.134

De apparaatskosten zijn lager dan begroot. Ten opzichte van het boekjaar 2017 valt op te merken dat de
telefoonkosten zijn gedaald door betere contractafspraken. De kosten voor het fusietraject met JbOv zijn
eenmalig.

De bijzondere baten en lasten betreffen de vrijval van en de dotatie aan de voorzieningen reorganisatie
2017, jubileumuitkeringen, langdurig ziek en frictiekosten transitie.
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Bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders
WNT-verantwoording 2018 Stichting JeugdbeschermIng Gelderland
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op de Stichting Jeugdbescherming Gelderland. Het voor de Stichting Jeugdbescherming

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 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.
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Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13' maand van de functievervulling

bedragen z C 1.

Functiegegevens

A.Lelieveld

Bestuurt er

1.W.A.M.Lomans

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in
2018

1/3-31/12 1/1/-31-3

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in [te)

1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

115.634 32.538

Beloningen betaalbaar op termijn 10.199 3.091

Subtotaal 125.833 35.629

Individueel toepasselijke
bezold igi n gsma xi mum

126.592 37.233

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v. t. N.v.t

Totale bezoldiging 125.833 35.629

Reden waarom de overschrijding al dan
niet i s toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v. t. N.v.t.

Gegevens 2017

bedragen x C 1

Functiegegevens

TVLA 1.Lornans

Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in
2017

1/1-31/12

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in [te)

1,0

Dienstbetrekking? ia

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

151.619

Beloningen betaalbaar op termijn 11.900

Subtotaal 163.519

Individueel toepasselijke
bezold iging smaal mum

146.000

Totale bezoldiging 163.519

Pagina 35/02



Stichting Jeugdbescherming Gelderland
Arnhem

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x C 1

Functiegegevens

W.van der Schoor

Voorzitter

H.C.J.Janssen

Lid

B.G.M.Wichman

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1-31/12 1/1-31/3

Bezoldiging
Totale bezoldiging 12.700 8.500 2.125

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

22.650 15.100 3.775

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v. t. N. v. t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v. t. N. v. t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v. t. N. v. t. N. v. t.

Gegevens 2017

bedragen x C 1

Functiegegevens

W.van deir Schoor

Voorzitter

H.C.J.Jansson

Lid

13.G.M.Wichman

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1-31/12 1/1/31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 12.700 8.500 8.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

21.900 14.600 14.600

bedragen x C 1

Functiegegevens

P.M.Kusse

Lid

A.Maussart

Lid

J. A. Jul-flens

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 8.500 8.500 8.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

15.100 15.100 15.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v. t. N.v.t. N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v. t. N. v. t. N. v. t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v. t. N. v. t.

Gegevens 2017

bedragen x C I

Functiegegevens

P.M.Ku5Se

Lid

A.Plaussart

Lid

J.A.Jurnens

lid

Aanvang en einde functievervulling In 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 8.500 8.500 8.500

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximurn

14.600 14.600 14.600
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

bedragen x C 1

Functiegegevens

J.W.e.m. Lomans

Functie(s) bij beeindiging dienstverband eestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor
in fte)

1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2018

Ontslaguitkering'
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

C 46.379

Individueel toepasselijk maximum C 75.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

N.v. t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband

C 46.379

Waarvan betaald in 2018

Reden waarom de overschrijding al dan
niet i s toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zi jn er geen overige functionarissen met een

dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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Honoraria Accountants
Exploitatie Begroting Exploitatie

2018 2018 2017

C

Controle van de Jaarrekening 76.300

Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten 29.645

Totaal honoraria
accountants

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

105.945

75.000 73.776

9.020
34.909

75.000 117.705

De Raad van Bestuur van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft de Jaarrekening 2018
vastgesteld op 13 mei 2019. De Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft
de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 13 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 17.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurder: Raad van Toezicht

Mevr. P.M. Kusse

:Voorzitter

Dhr. H.C.J. Janssen
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Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is geen tekst opgenomen over de vrije beschikking van het behaalde resultaat. Derhalve
treedt de wettelijke regeling conform BW2 Titel 9 in werking.

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 Jeugdbescherming Gelderland

VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2018 OPGENOMEN
JAARREKENING 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting JeugdbeschermIng Geldedand te Arnhem gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het Rapport Inzake Jaarstukken 2018 opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jeugdbescherming Gelderland op
31 december 2018 en van het resultaat over 2018 In overeenstemming met 111 640 organisaties zonder
winststreven en de bepalingen krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

I . De balans per 31 december 2018.

2. De staat van baten en lasten over 2018.

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 en het Controleprotacal WNT 2018 vallen. 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 acc ountants (VGBA).

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

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT 2014
zoals bepaald en verantwoord door de zorginstelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en
hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2014.

Deloitte Accountants B.V. is Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Le Rotterdam onder nummer 24362853.
Delete Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LIP, a member flmu of Deloitte Touche votmatsu umited.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld In
artikel 1.68 WNT en artikel 5, lid 1, sub j OitvaerIngsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2019 OPGENOMEN
ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Rapport inzake leerstukken 2018
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 Ft] 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 of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 organisaties zonder winststreven
en de Nederlandse Standaard 720. 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 Ri 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 R/ 690 organisaties zonder winststreven en de bepalingen krachtens de Wet
normering topinkomens (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 continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continutteitsveronderstelling, 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.
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De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
orde stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit 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.

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 materlantelt beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wrj hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, 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 omstandrgheden. 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.

Het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde conbnulteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatle 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 continuïteit niet langer kan handhaven.
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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.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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 Airport, 13 me: 2019

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: P.G.M. Retra AA
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