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‘Wij geloven dat er een onafhankelijke
organisatie nodig is, die mensen die
dat nodig hebben op weg helpt regie
te voeren over hun eigen leven.’
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Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarverslag met jaarrekening van Stichting
de Toegang. Precies een jaar geleden ben ik daar begonnen
als opvolger van Henk Matthijssen, die de Stichting de eerste
maanden ad interim onder zijn hoede had.
Mijn persoonlijke missie is dat alle inwoners van Emmen die
(tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen om
te blijven doen wat ze deden naar eigen vermogen. Daar zet ik
me iedere dag opnieuw voor in, met hart en ziel. Het is voor mij
een basishouding, ik geloof in de eigen kracht van mensen en
dat is precies wat we bij de Toegang doen. Wij kijken naar dat
wat mógelijk is voor onze inwoners. We stellen mensen in staat
om inzicht te krijgen in hun situatie. Samen met mensen die
belangrijk voor hen zijn zoals familie, vrienden of buren, zodat ze
hun eigen situatie kunnen verbeteren. Dat is waar wij in geloven
en voor staan. Wij creëren niet een afhankelijkheidsrelatie maar
leggen juist de regie bij de mensen zelf. Dat is ons vertrekpunt.
Onze professionals kijken zo naar iedere ondersteuningsvraag,
zodat ze adviseren over de meest optimale (best passende
oplossing) ondersteuning van een inwoner. Ik ben echt blij dat
wij in 2017 al die gezinnen hebben kunnen verwijzen.

en overzicht en krijgen de medewerkers steeds een beter
samenhangend beeld.
Wij kunnen dit werk alleen doen samen met onze ketenpartners.
En samen met die partners staan we voor een veranderopgave.
De komende tijd zetten we maximaal in op een effectieve en
prettige samenwerking met onze partners en jeugdhulp, zoals
Sedna, het onderwijs en natuurlijk de Gemeente Emmen. We
maken duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Het
vertrouwen naar elkaar toe is groot.
Ons doel is, zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan.
Want uiteindelijk doen we alles voor hen. De bewoners van de
Gemeente Emmen die ons nodig hebben op weg naar regie over
hun eigen leven.
Emmen, 29 maart 2018
Karin Stiksma, drs/MA
Directeur-bestuurder

Stichting de Toegang bestaat nu één jaar. Het was een
ontzettend boeiend en intensief jaar, al vanaf de eerste dag.
We hebben veel neergezet en we hebben nog genoeg te doen.
Iedereen werkt hard en de werkdruk is en blijft hoog. Een
crisis komt er soms dwars door heen. Onze professionals zijn
betrokken, deskundig en hebben hart voor de zaak. Bij ons
gaat het niet altijd vlekkeloos maar ons uitgangspunt is dat we
ervan leren en onszelf willen blijven verbeteren. We zijn kritisch
op onszelf en willen problemen zo goed mogelijk oplossen. We
hebben regelmatig contact met de Ombudsman sociaal domein.
Hij geeft aan dat hij van inwoners hoort dat we goed luisteren en
dat we deskundig zijn. Daar doen we het voor.
We zijn goed op weg maar we zijn er nog niet. We zijn volop
bezig om onze bereikbaarheid en doorlooptijden te verbeteren.
Daarnaast zijn we ook nog bezig met het verder vormgeven
van onze taken. Onafhankelijke toegang tot bepaalde
voorzieningen en regie waar nodig. Dát is onze taak. En dat doen
we voor steeds meer voorzieningen. Begin dit jaar zijn ook de
schulddienstverlening, WMO-hulpmiddelen en vervoer over
gegaan naar ons. Door die nieuwe taken is er meer verbinding
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Een onafhankelijke partij

Onze kernwaarden

Op 8 november 2016 is Stichting de Toegang opgericht met
als doel om op een onafhankelijke manier inwoners van de
Gemeente Emmen die dat nodig hebben op weg te helpen regie
te voeren over hun eigen leven.

Stichting de Toegang handelt vanuit opdracht van de Gemeente
Emmen, vanuit een eigen doel en visie. Samen met onze cliënten
en in samenspraak met onze netwerkpartners gaan we op zoek
naar de optimale ondersteuning in zowel het voorliggende veld
als in maatwerkvoorzieningen. Daarbij handelen we vanuit de
volgende kernwaarden:
• Betrouwbaar
• Deskundig
• Toegewijd

1.

Om dat te bereiken verstrekt de Toegang informatie en advies,
toeleiding naar ondersteuning en wordt bij jeugdcasuïstieken
regie van een gezin/jongere waar nodig ondersteund en
versterkt. Vanaf 1 januari 2017 geldt dat voor de WMO
voorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd
wonen binnen de Gemeente Emmen. Vanaf 1 juli 2017 is daar
ook de Jeugdhulp bijgekomen en vanaf 1 januari 2018 de
schulddienstverlening en WMO hulpmiddelen.

Onze kernwaarden zijn eind 2017 bepaald in samenspraak met
de medewerkers.

Om de onafhankelijkheid van het advies over toeleiding te
borgen is de Toegang door de Gemeente Emmen ondergebracht
in een zelfstandige stichting. De Stichting staat onder leiding van
het Bestuur (één directeur-bestuurder). Voor het toezicht op de
Stichting is een Raad van Toezicht aangesteld (drie leden).
Voor de Stichting waren in 2017 gemiddeld 39,11 FTE werkzaam.

Overige gegevens............................................................................................................................ 34
5.1 Statutaire regeling inzake bestemming resultaat.......... 34
5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke
		accountant............................................................................................................................. 34
5.
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2. Verslag Raad van Toezicht

Normen voor goed bestuur
Het bestuur en toezicht vinden plaats op basis van de normen
zoals omschreven in de Zorgbrede Governancecode. Deze
normen worden door de Toegang toegepast onder het motto
“pas toe of leg uit”.
De raad van toezicht benoemt de externe accountant. In persoon
is deze in ieder geval aanwezig bij het deel van de vergadering
van de raad van toezicht waarin bespreking van de jaarrekening
plaatsvindt.
De raad van toezicht ziet conform de Zorgbrede Governancecode
toe op de duur van de zitting van de accountant en het tijdig
wisselen.
De raad van toezicht heeft in de jaaragenda het evalueren
van het eigen functioneren opgenomen, evenals een jaarlijks
functioneringsgesprek met de bestuurder.

Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht hebben een onafhankelijke
positie. Zij hebben geen andere relatie met de stichting dan lid
van de raad van toezicht en vervullen ook geen (neven)functies
die tot belangenverstrengeling kan leiden. De Zorgbrede
Governancecode wordt daarin gevolgd.
Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een
periode van 4 jaar. De benoeming kan eenmalig opnieuw
worden verlengd. De raad let bij haar samenstelling op het naar
behoren kunnen vervullen van haar taak. Ten minste één lid
van de raad beschikt over voor de Toegang relevante kennis en
ervaring in de zorg. De honorering van de raad van toezicht is
gebaseerd op de eerdere adviesregeling van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en past
binnen de Wet Normering Topinkomens.
Op basis van de op de Zorgbrede Governancecode gebaseerde
reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en het
Informatiestatuut geeft de raad van toezicht invulling aan haar
taken. De raad heeft geen (structurele) commissies ingesteld.
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Op basis van ad hoc afspraken verdiepen enkele leden van de
raad zich zo nodig in een specifiek onderwerp. De voorzitter en
vice-voorzitter (een van de beide leden) voeren het jaargesprek
met de bestuurder.
De voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder voeren
tussentijds overleg over interne en externe ontwikkelingen,
de algemene (voort)gang van zaken en de voorbereidingen
van de raad van toezicht vergadering. De bestuurder kan voor
raadpleging tussentijds terugvallen op individuele leden van de
raad op basis van de expertise en het aandachtsgebied van het
lid.
Het jaar 2017 is een bijzonder jaar geweest voor de Toegang.
Hierin heeft de eerste bestuurder de nieuwe organisatie
vormgegeven en heeft de Raad van Toezicht haar eerste jaar
toezichthouden uitgeoefend.

Een vast agendapunt bij de vergaderingen van de raad van
toezicht is de voortgangsinformatie door de bestuurder. Op
deze wijze wordt ook het informatiestatuut nageleefd. Het biedt
de raad een goede basis om ondersteunend te klankborden
met de directeur en om kritisch te reflecteren op het beleid
en de uitvoering daarvan. Mede op basis van de door de
bestuurder verstrekte informatie spreken de raad van toezicht
en de bestuurder met elkaar over ontwikkelingen binnen de
organisatie en de sector, de risico’s, de kansen en de te volgen
strategie, intern en extern.

Eind 2017 heeft mevrouw Van der Meulen afscheid genomen
van de raad van toezicht wegens toegenomen drukte in haar
dagelijks werk. Er werd een openbare werving gestart voor een
nieuw, begin 2018 aan te treden lid. Hiertoe stelde de raad een
profielschets op en werd vervolgens een advertentie geplaatst
in een noordelijk dagblad. De procedure loopt nog. Uit de eerste
ronde kwamen geen geschikte kandidaten naar voren.
Emmen, 29 maart 2018
De Raad van Toezicht:

Een zwaarwegend aandachtspunt voor de raad van toezicht
vormt de interne beheersing en controle. Mede op basis van
de periodieke financiële (kwartaal)rapportages is met de
bestuurder gesproken over de gewenste en noodzakelijke
ontwikkelingen op dit vlak.

G. Bolhuis MBA

Mr. I. Mensink
De raad van toezicht vergadert in beginsel in aanwezigheid
van de bestuurder. In 2017 is de raad negen maal regulier in
vergadering bijeen geweest. Voorafgaand aan de plenaire
vergaderingen heeft de raad van toezicht (veelal) onderling
overleg zonder de bestuurder.
Naast de reguliere vergaderingen hebben de leden van de raad
van toezicht alleen of in groepsverband met hun specifieke
kennis de bestuurder ondersteund en geadviseerd bij de
vormgeving in brede zin van de Toegang.
Eind 2017 heeft de geplande jaarlijkse evaluatie van het eigen
functioneren van de raad van toezicht plaatsgevonden, onder
leiding van een externe voorzitter.
Eind 2017 heeft geen formeel functioneringsgesprek
plaatsgevonden met de bestuurder, maar een evaluatie van
afgelopen jaar. Van dat gesprek is een samenvattend verslag
opgesteld.
Afspraak is dat tenminste eenmaal per jaar een delegatie
van de raad van toezicht een vergadering bijwoont
van de klankbordgroep van stichting de Toegang (een
vertegenwoordiging van de adviesraden van de gemeente
Emmen) en de ondernemingsraad, al dan niet in aanwezigheid
van de directeur. Beide organen waren in 2017 nog niet
gevormd, deze gesprekken zullen derhalve in 2018 voor het eerst
plaatsvinden.

De volgende vaststellingen en (voorgenomen) besluiten van de
bestuurder werden door de raad van toezicht goedgekeurd:
• De begroting 2017
• De vaststelling klassenindeling de Toegang volgens Wet
Normering Topinkomens

Samenstelling
Naam

Functie /
Aandachtsgebied

Jaar van (her)
benoeming

Jaar van
aftreden

Hoofdfunctie

Nevenfuncties

Mw. T.M. Van de
Meulen MBA MCM

Voorzitter
Zorg, Personeel

2017

2017

Bestuurder Frion

Geen

Dhr. G. Bolhuis MBA

Lid- Vicevoorzitter

2017

2021*

Manager Bedrijfsvoering
Openbaar Onderwijs
Groningen

Voorzitter Raad van
Toezicht ZorgCollectief
ZuidWest-Drenthe

Mw. Mr. I. Mensink

Lid- Vicevoorzitter

2017

2021*

Sr. Strategisch Adviseur
Concern Gemeente
Groningen

Geen

* herbenoembaar
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3. Verslag van het Bestuur

Inleiding
Met dit verslag legt het Bestuur van Stichting de Toegang
verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017. Het was
al met al een bewogen jaar, het eerste jaar na de formele
oprichting in november van 2016. Het was een jaar waarin
de eerste dienstverlening overkwam vanuit de Gemeente
Emmen. Er kwamen vele nieuwe medewerkers en ook is de
Toegang gewisseld van bestuurder. De Toegang is een kleine
uitvoeringsorganisatie die actief is binnen een grote context. Er
is gestart vanuit een opdracht, die voor zowel de medewerkers
van de Toegang als de Gemeente Emmen nieuw en af en toe ook
onbekend en onduidelijk was. Daarna is de organisatie in korte
tijd hard gegroeid, zowel voor wat betreft het aantal taken als
het aantal medewerkers. Die groei heeft soms gevolgen voor de
kwaliteit en doorlooptijd van de dienstverlening gehad. Het jaar
2018 zal dan ook name worden besteed aan de optimalisatie van
de processen van toeleiding en regie en aan de nadere bepaling
van de positie van de Toegang binnen het speelveld van het
sociaal domein.
In het onderstaande verslag gaan we verder in op
achtereenvolgens de activiteiten van 2017, de toestand van
de stichting per balansdatum en tenslotte de belangrijkste
relevante voornemens en risico’s voor de toekomst.

Onze activiteiten in 2017
Nadat de Toegang op 8 november 2016 was opgericht,
werden op 1 januari 2017 de eerste activiteiten vanuit de WMO
overgeheveld vanuit de Gemeente Emmen. Het betrof hier
de huishoudelijke hulp, begeleiding en beschermd wonen.
Met een nieuw team is enthousiast aan deze taken begonnen.
Daarbij kwamen sommige medewerkers over van ketenpartners
of de Gemeente Emmen, terwijl anderen van buiten de regio
of de sector zijn geworven, deels met een dienstverband bij
de Toegang, deels via detacheringen via zowel de Gemeente
Emmen als via commerciële aanbieders.
Op 1 april was er een wisseling van de wacht bij de leiding
van de Toegang. Op die datum is Karin Stiksma als bestuurder
benoemd als opvolger van Henk Matthijsse, die ad interim de
stichting vanaf de oprichting had geleid.
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Naast het verlenen van toegang tot de overgehevelde WMO
voorzieningen, stond het eerste halfjaar van 2017 ook in het
teken van de voorbereidingen op de overheveling van de
jeugdhulp. Deze kwam per 1 juli 2017 over van het Centrum
voor Jeugd en Gezin, waarbij de Toegang naast onafhankelijke
toeleider (toegangsverlener), in sommige gevallen ook de rol
van regisseur op zich moet nemen.
De opbouw van adequate werkprocessen heeft in 2017
veel aandacht gehad. Het jaar is begonnen vanuit de
startdocumenten die in 2016 door werkgroepen van de
Gemeente Emmen zijn vastgesteld. Dit moest echter nog
een gevolg krijgen bij de inrichting van de daadwerkelijke
werkprocessen. Omdat het proces van onafhankelijke
toeleiding nieuw is binnen het sociaal domein van de
Gemeente Emmen, heeft die inrichting veel aandacht gekost
en gehad van het management.
Bij de inrichting van de werkprocessen bleek bovendien
dat het informatiesysteem waarmee de Toegang vanuit de
startdocumenten is gestart ontoereikend is voor het tijdig
en adequaat bijsturen van de organisatie op belangrijke
indicatoren als doorlooptijden en aantallen en soorten
voorzieningen. Na veelvuldig overleg met de Gemeente
Emmen, waarvan de Toegang alle ICT-voorzieningen betrekt,
is het de verwachting dat deze situatie pas medio 2018 zal
verbeteren.
Ook de begroting waarmee is gestart kwam over uit de
gemeentelijke startdocumenten. Het jaar 2017 is dan ook
begonnen met indicatieve begrotingen voor Jeugdhulp en
WMO vanuit die documenten. In juni zijn deze samengevoegd
tot één geïntegreerde begroting die tevens wijzigingen bevatte
op basis van de actuele stand van zaken en ervaringen uit het
eerste halfjaar. Hierna is in het najaar van 2017 een integrale
begroting opgesteld voor 2018.
Naast de begroting 2018 is in het vierde kwartaal van 2017
de nodige aandacht besteed aan de overheveling van de
schulddienstverlening en andere resterende WMO taken
(hulpmiddelen en woningaanpassingen en vervoer) van de
Gemeente aan de Toegang. Deze overheveling is per 1 januari
2018 gerealiseerd, onder de voorwaarde dat na het eerste
kwartaal van 2018 geëvalueerd wordt of de toegekende

formatie en budget toereikend zijn. Ook zijn eind 2017 de
herindicaties voor wassen en strijken als een eenmalige
bijzondere opdracht bij de Toegang neergelegd door de
Gemeente Emmen.

Bij de overheveling van WMO en jeugdhulp is veel tijd besteed
om deze verandering met belanghebbenden te bespreken.
Rondom de overgang is overlegd met cliënten en hun
vertegenwoordigers, met zorgaanbieders en met andere
ketenpartners.

Personeelsbeleid

De dialoog met cliënten krijgt vanaf 2018 een meer
gestructureerd karakter in de vorm van een klankbordgroep.
Ook is in 2017 een klachtenregeling opgesteld en gepubliceerd
in nauw overleg met de ombudsman Sociaal Domein Drenthe.

Vanwege de grote groep nieuwe medewerkers is in 2017 relatief
veel aandacht besteed aan de werving en selectie van nieuwe
collega’s. Omdat het belangrijk is dat de medewerkers hun
kennis van het proces van advies en toeleiding opbouwen
en ook onderhouden, heeft opleiding en ontwikkeling van
het personeel veel aandacht gekregen. Er is gestart met een
opleidingsplan en medewerkers hebben o.a. de training
gespreksvoering en verslaglegging gevolgd evenals de training
Signs Of Safety. er zijn meerdere kennisateliers georganiseerd
voor de medewerkers. De groep administratief ondersteuners
heeft onder leiding van een externe coach gewerkt aan
uniforme werkprocessen. Daarnaast zijn er maandelijks
kennisateliers verzorgd, die veelal door onze partners zoals
het dementienetwerk, Veilig Thuis Drenthe en de Gemeente
Emmen zijn verzorgd. Ook is in het vierde kwartaal begonnen
met masterclasses voor de ontwikkeling van het (brede)
managementteam.
Het eerste volledige jaar van de Toegang heeft zich gekenmerkt
door een hoog personeelsverloop, ook op het niveau van het
management. Mede daardoor zijn veel medewerkers betrokken
via detacheerders. Dit hebben we gedaan omdat de werving van
nieuwe medewerkers tijd kost. Maar ook omdat we ervaren dat
de arbeidsmarkt met name in de jeugd én meer specifiek in het
Noorden van het land buitengewoon krap is. Ten behoeve van de
stabiliteit is het ons streven om in de toekomst minder verloop
en minder gedetacheerden te hebben. Dat is een uitdagende
opgave.

Belanghebbenden
Voor de Toegang is een continue dialoog met alle
belanghebbenden binnen de domeinen waar zij werkzaam is
van het hoogste belang.

Toestand per balansdatum
Het eerste jaar van Stichting de Toegang is gestart met
een indicatieve begroting vanuit de werkgroepen van de
Gemeente Emmen, waarbij nog veel kennis moest worden
opgedaan gedurende het jaar.
Het eerste (verlengde) boekjaar kende een bijdrage van € 3,12
miljoen van de Gemeente Emmen voor de uitvoering van de
taken voor WMO (€ 2,22 miljoen), de Jeugdwet (€ 0,85 miljoen)
en herindicaties wassen en strijken (€ 0,05 miljoen). Dit was
conform de gemaakte afspraken.
De belangrijkste kosten voor de Toegang zijn die van het
menselijk kapitaal. Hier is € 2,5 miljoen aan besteed, wat
€ 80.000 lager is dan was begroot. Voor wat betreft de overige
kosten is de Toegang ook binnen de begroting gebleven
(€ 36.000 lager), met name vanwege lager uitvallende
huurlasten.
Het eerste jaar is afgesloten met een positief resultaat van
€ 193.000. Ook de kasstroom over 2017 was positief met ruim
€ 0,3 miljoen en de Stichting heeft ultimo jaar dan ook een
positieve liquiditeit van datzelfde bedrag.
Stichting de Toegang heeft niet als doel om vermogen op te
bouwen. Het positieve resultaat over 2017 heeft geleid tot een
positief eigen vermogen ultimo 2017 van datzelfde bedrag en
dientengevolge ook een positieve solvabiliteit.
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Toekomst- en risicoparagraaf
Omdat Stichting de Toegang in zijn geheel wordt gefinancierd door
de Gemeente Emmen, is het voortbestaan van die financiering
cruciaal voor het voortbestaan van de stichting. Ook is de mate
van financiering bepalend voor het niveau van dienstverlening dat
de Toegang kan bieden aan de burgers van de Gemeente Emmen
die aanspraak willen maken op een voorziening vanuit de WMO
en/of de Jeugdhulp. Samen met de Gemeente Emmen worden er
langjarige (6 jaar) afspraken gemaakt hiervoor.
Andere risico’s die door de Toegang worden onderscheiden
betreffen:
• Weerstandsvermogen en onvoorziene kosten
De Gemeente Emmen heeft in de subsidiëring in principe
geen ruimte voor onvoorziene kosten. Dit leidt er toe dat er
geen weerstandsvermogen wordt opgebouwd en dat voor alle
tegenvallers er eerst moet worden gekeken of ze binnen de
begroting kunnen worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, is
aanvullende financiering van de Gemeente Emmen vereist.
• Organisatie-inrichting en personele bezetting
De werving en het behoud van adequaat geschoold en getraind
personeel blijft ook in 2018 een grote opgave. Er zijn binnen
het sociaal domein in de regio Drenthe diverse vacatures en
de Toegang merkt dat het vaak moeilijk is om tijdig geschikte
mensen te vinden.
• Werkdruk
Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vele nieuwe
vacatures bij de Toegang ontstaat regelmatig hoge werkdruk
onder de medewerkers.
• Ziekteverzuim
Mede door de hoge werkdruk en door de soms ernstige zaken,
bestaat het risico dat de fysieke en mentale belasting voor de
medewerkers te hoog wordt, hetgeen leidt tot een verhoogd
ziekteverzuim.
• Kwaliteit en tijdigheid dienstverlening
Door de combinatie van soms krappe bezetting en hoge
werkdruk bestaat het risico dat de kwaliteit van de
dienstverlening onder druk komt te staan. Ook kunnen de
doorlooptijden binnen het proces van de Toegang oplopen.
• Telefonische bereikbaarheid
Vanwege organisatorische en technische redenen lukt het soms
niet om alle binnenkomende telefoongesprekken in één keer te
beantwoorden.
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• Huisvesting en veiligheid
De Toegang is op zeven locaties gehuisvest (er zijn zes
gebieden waar de Toegang actief is, aangevuld met één
hoofdlocatie). De eisen die de Toegang stelt op het gebied
van veiligheid, arbo-omstandigheden en professionele
uitstraling komen daarbij soms in de knel met de wens van
de Gemeente Emmen om in alle zes gebieden aanwezig te
zijn.

Financieel
In december 2017 is de begroting voor 2018 ingediend bij de
Gemeente Emmen en begin januari besproken. Het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft in
haar vergadering van 21 maart 2018 besloten in te stemmen met de
begroting 2018. Samengevat ziet de begroting 2018 er als volgt uit:

Begroting 2018
€

De Stichting maakt geen gebruik van financiële instrumenten.
In 2018 zal een treasury-beleid worden vastgesteld.
Voor 2018 zijn er geen stellige bestuurlijke voornemens die
significante invloed zullen hebben op het gevoerde beleid van
de Toegang. Het jaar 2018 zal met name worden besteed aan
optimalisatie van de processen van toeleiding en regie. Ook
zal strategisch HR beleid opgezet worden. Evenals strategisch
beleid over de positie van de Toegang in het nieuwe speelveld
van het sociaal domein. Tevens zijn na balansdatum nieuwe
voorzieningen overgedragen vanuit de Gemeente Emmen, te
weten schulddienstverlening en overige WMO voorzieningen.
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen
gehouden in de Gemeente Emmen. Het is niet de verwachting
dat dit binnen 2018 nog zal leiden tot grote veranderingen
in het beleid van de Gemeente voor wat betreft het sociaal
domein en de positie van de Toegang.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in Nederland en ook voor
de Toegang. Ter voorbereiding op deze wetgeving is een
privacy-impact-analyse (PIA) gestart om de risico’s met de
verwerking van vertrouwelijke gegevens te kunnen inschatten.
Deze PIA is samen met de Gemeente Emmen uitgevoerd,
omdat de Gemeente alle ICT voorzieningen van de Toegang
levert. De Toegang gaat met deze uitkomsten aan de slag.

Baten
Subsidie Gemeente Emmen

4.549.140

Lasten
Reguliere personeelslasten
Overige kosten
Saldo reguliere baten en lasten

3.642.373
906.767
0

Eenmalige investering flexibele schil
1e halfjaar 2018
Totaal saldo

250.000
-250.000

Deze begroting kent een dekking voor de benodigde reguliere
kosten. Ten gevolge van een eenmalige investering is er een
tekort van € 250.000. De gemeente heeft aangegeven dat dit
deel gedekt moet worden uit het budgetoverschot (positieve
resultaat) van 2017 van € 193.000. Voor het gedeelte dat nog niet
gedekt is zal de Gemeente Emmen dat (incidenteel) aanvullen.
Stichting de Toegang richt zich in principe niet op een groei van
het eigen vermogen. Aan het einde van het begrotingsjaar 2018
is het de bedoeling dat het eigen vermogen van de Stichting
rond nihil zal zijn. Het beleid ten aanzien van de te nemen
risico’s wordt door het Bestuur uitgebreid en tijdig besproken
met de Raad van Toezicht.
Emmen, 29 maart 2018
Karin Stiksma, drs/MA
Directeur-bestuurder
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4. Jaarrekening
over de periode 8-11-2016 t/m 31-12-2017
4.1 Balans per 31 december 2017

4.2 Staat van baten en lasten over 2017

(vóór resultaatbestemming)
Ref.
31-12-17
ACTIVA		€

31-12-16
€

		
Ref.
		

Realisatie
2016
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
1
Totaal vaste activa		

61.628
61.628

0
0

Opbrengsten
Bijdragen gemeente Emmen
Overige opbrengsten

6
7

3.066.320		
56.733		

3.046.320
0

0
0

Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
2
Liquide middelen
3
Totaal vlottende activa		

732.913
340.408
1.073.321

0
0
0

Som der opbrengsten		

3.123.053		

3.046.320

0

Totaal activa		

1.134.949

0

Ref.
31-12-17
PASSIVA		€

31-12-16
€

						
Lasten
Personeelskosten
8
2.507.798		2.588.245
0
Afschrijvingen op materiële vaste activa
9
10.504		
9.750
0
Overige lasten
10
411.952		
448.325
0
Som der lasten		
2.930.254		
3.046.320
0
Resultaat		

Eigen vermogen
4		
Resultaat boekjaar		
192.799
0
Totaal eigen vermogen		
192.799
0
			
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden
5
942.150
0
Totaal kortlopende schulden		
942.150
0
			
Totaal passiva		
1.134.949
0

Financiële baten en lasten		
Resultaat		

Jaarstukken

192.799		

0

0

0		

0

0

192.799		

0

0

						
Resultaatbestemming					
Het resultaat is als volgt verdeeld:		
2017			
2016
		
€			
€
Resultaat boekjaar		
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Realisatie		 Begroting
2017		 2017
€		
€

192.799			
192.799			

0
0
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4.2 Kasstroomoverzicht over 2017
Ref.
		 €

2017 		
€
€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat			192.799		
0
						
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen		
10.504		
0
			10.504		 0
					
Veranderingen in werkkapitaal:
- debiteuren		
-56.423		
0
- overige vorderingen		
-10.497		
0
- overlopende activa		
-22.066		
0
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen behoudens rekeningcourant krediet)		
869.923		
0
			780.937
0
0
			
		
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			
984.240		
0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten						
Investeringen materiële vaste activa		
-72.132		
0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			

-72.132		

0

Mutatie geldmiddelen			912.108		

0

Stand geldmiddelen per 1 januari			
Stand geldmiddelen per 31 december			
Mutatie geldmiddelen			

0
0
0

0		
340.408		
340.408		

Toelichting
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt
het resultaat aangepast voor posten van de staat van baten en lasten en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en
uitgaven in boekjaar 2017.
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4.3 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Algemene gegevens

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en
presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting de Toegang is statutair (en feitelijk) gevestigd te
Emmen, op het adres Parallelweg 36, en is geregistreerd onder
KvK-nummer 67231659.
Stichting de Toegang is opgericht op 8 november 2016 te
Emmen. De directie van de Stichting wordt gevoerd door
mevrouw drs. K.M. Stiksma MA.

De belangrijkste activiteiten zijn:
1) De Stichting stelt zich ten doel het uitvoeren van de taken
binnen het Sociaal Domein.
2) De Stichting tracht haar doel te bereiken door uitvoering
te geven aan het door de gemeenteraad en /of het college
vastgestelde beleid en regelgeving in het kader van de
taken en verantwoordelijkheden in het Sociaal Domein.
3) De Stichting zal de door de Gemeente Emmen verstrekte
gelden uitsluitend aanwenden voor de doeleinden in de
gemeente Emmen waarvan de gelden zijn ontvangen.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 8
november 2016 tot en met 31 december 2017. In 2016 hebben
er geen financiële transacties plaatsgevonden, reden waarom
in 2016 geen cijfers zijn opgenomen.

Grondslagen voor het opstellen van de
jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonderwinststreven.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
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Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn
gebaseerd op de 12 juli 2017 door de Raad van Toezicht
vastgestelde begroting 2017.

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 grondslagen en
de 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.

Grondslagen van waardering van activa en
passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar Stichting de Toegang zullen toevloeien en de waarde
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan
met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op
de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of
de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in
de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans
opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg
alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico’s
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een
derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een
verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het
tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat
ook de functionele valuta is van Stichting de Toegang.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de
aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die
gebaseerd zijn op de verwachte gebruiksduur.
De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de
aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij
gehanteerd:
- andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden
tijdsevenredig afgeschreven. Jaarlijks wordt vastgesteld of er
bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op
de materiële activa.

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond
van de statuten zou bestaan.
Aanwending van bestemmingsfondsen
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsfondsen
worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de
resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve
gebracht. Wijzigingen in de beperking van de bestemming van
reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties
worden aangebracht, worden als overige mutatie binnen het
eigen vermogen verwerkt.
Algemene en overige reserves
Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel
van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen
binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen
beschikken.

Schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van
maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen

Grondslagen van resultaatbepaling

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde,
inclusief transactiekosten. Een voorziening wordt getroffen
op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Algemeen

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

Eigen vermogen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt
tussen Algemene reserve en Bestemmingsfondsen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten
en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen
wanneer de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn
gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.
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Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten
uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd,
worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat
van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de
inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de
mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht
betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte
kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare
wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van
de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten
worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.

Bijdragen Gemeente Emmen
De bijdragen van de Gemeente Emmen zijn bedoeld voor de
uitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
en taken op het gebied van Jeugd. De bijdragen zijn gebaseerd
op uitvoeringsovereenkomsten die afgesloten zijn met de
Gemeente Emmen.

Overige bedrijfsopbrengsten
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben
betrekking op uitleen van personeel.

Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen
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.
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Pensioenen
Stichting de Toegang heeft voor haar werknemers een
toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht
op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd bij Stichting de Toegang. De verplichtingen,
die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn.
Stichting de Toegang 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. Naar de stand van ultimo
februari 2018 was de dekkingsgraad van het pensioenfonds
101,6%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van
ten minste 104,3% te hebben. Het pensioenfonds verwacht
hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of
om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting de
Toegang heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders
dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting de
Toegang heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en
met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te
ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met
een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven
uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de
stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en
deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige
gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017
Activa
2. Debiteuren en overige vorderingen		
1. Materiële vaste activa 		
De specificatie is als volgt:

2017
€

2016		
€

De specificatie is als volgt:

2017
€

2016
€

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en
administratieve uitrusting

Vorderingen op debiteuren
56.423
0
61.628
0
Nog te factureren omzetbelasting
643.927
0
Pensioenen
3.497
0
Vooruit gefactureerde pensioenpremie
22.066
0
Totaal materiële vaste activa
61.628
0
Personeelskosten/Diensten derden
7.000
0
				
		
		
		
Andere vaste bedrijfsTotaal vorderingen en overlopende activa
732.913
0
middelen, technische en
administratie-ve uitrusting
Totaal
€
€
Overige toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:
			
De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op oninbaarheid, er is geen voorziening dubieuze debiteuren gevormd.
Boekwaarde per 1 januari
0
0
Bij: investeringen
72.132
72.132
Af: investeringssubsidies
0
0 Af:
afschrijvingen
10.504
10.504
3. Liquide middelen			
Af: bijzondere waardeverminderingen
0
0
		
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
0
0
De specificatie is als volgt:
2017
2016
Af: desinvesteringen
0
0
€
€
		
Boekwaarde per 31 december
61.628
61.628
RegioBank
340.408
0
			
			
Aanschafwaarde
72.132
72.132
Totaal liquide middelen
340.408
0
Cumulatieve waardeverminderingen
0
0
Cumulatieve afschrijvingen
10.504
10.504
			
Toelichting:
61.628
61.628
De liquide middelen staan vrij ter beschikking.
		
Gehanteerde afschrijvingspercentages
20%		

Toelichting:
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 72.132 aan vaste activa opgenomen waarvan de stichting het economisch en juridisch
eigendom heeft. Van uitgaven > € 450 wordt beoordeeld of de betreffende uitgave voor activering in aanmerking komt, dit is het geval wanneer het
gaat om uitgaven inzake actief dat is bestemd om de bedrijfsuitoefening van de stichting duurzaam te dienen.
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017
Passiva

5. Overige kortlopende schulden		
4. Eigen vermogen		
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:		
2017
			€
Resultaat boekjaar			

2016
€

192.799

0

Totaal eigen vermogen			
192.799
0
		
				
Resultaat boekjaar
Saldo per
ResultaatOverige
Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven:
01-01-2017
bestemming
mutaties
31-12-17
€
€
€
€
Resultaat boekjaar

0

0

192.799

192.799

De specificatie is als volgt:

2017
€

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

280.837
471.661
0
Overige schulden:		
Vakantiedagen
24.558
Loopbaanbudget
15.338
Overige nog te betalen kosten:		
Personeelskosten/Diensten derden
106.856
Overige kosten
42.900

2016
€
0
0		

0
0

0
0

Totaal overige kortlopende schulden
942.150
0
Totaal resultaat boekjaar
0
0
192.799
192.799
		
		
Toelichting resultaat boekjaar:

Overige toelichtingen kortlopende schulden:

Het resultaat over het boekjaar 2017 van € 192.799 is opgenomen onder het eigen vermogen. In de overeenkomst met de gemeente Emmen is
overeengekomen dat jaarlijks overleg plaatsvindt over de afrekening van het verschil tussen de gerealiseerde kosten en begrote kosten.

De belastingen en premies zijn in januari 2018 binnen de betalingstermijnen betaald.
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4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017
Baten

Lasten

6. Bijdragen gemeente Emmen
		

8. Personeelskosten
		

De specificatie is als volgt:

Realisatie
Begroting
Realisatie
2017
2017
2016
De specificatie is als volgt:
€
€
€
			
Bijdrage voor uitvoering taken
Lonen en salarissen
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2.220.000
2.200.000
0
Sociale lasten
Bijdrage voor uitvoering taken Jeugd
846.320
846.320
0
Pensioenpremies
				Personeel niet in loondienst
Totaal
3.066.320
3.046.320
0

Realisatie
2017
€

Stichting de Toegang heeft overeenkomsten afgesloten met de Gemeente Emmen voor het uitvoeren van Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO).
De gemeente stelt hiervoor een budget ter beschikking. Vanaf 1 juli 2017 heeft Stichting de Toegang naast taken op het gebied van de WMO ook de
opdracht gekregen uitvoering te geven aan taken op het gebied van Jeugd. Beide opdrachten zijn van structurele aard.

7. Overige opbrengsten					
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

Overige dienstverlening:			
Herindicatie Wassen & Strijken
45.677
0
0
			
Overige opbrengsten:				
Uitgeleend personeel
11.056
0
0
			
Totaal
56.733
0
0

Toelichting:
In 2017 heeft Stichting de Toegang van de Gemeente Emmen de opdracht ontvangen uitvoering te geven aan herindicaties voor wassen & strijken.
Deze diensten zijn ingekocht. De kosten die hiervoor in rekening zijn gebracht zijn volledig doorbelast aan de Gemeente Emmen. Beide opdrachten
zijn van incidentele aard.
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Realisatie
2016
€

1.047.597
2.037.610
0
152.377		
0
85.977		0
894.464
252.000
0
2.180.415

Toelichting:

Begroting
2017
€

2.289.610

0

Andere personeelskosten:			
Werving- en transitiekosten
127.319
97.250
Reiskostenvergoeding woon-werk en dienstreizen
66.158
75.000
Deskundigheidsbevordering
73.782
92.000
Bedrijfsarts
1.491
3.145
HRM-Kosten
43.943
20.790
Registratie kwaliteitsregister
945
500
Deskfee
5.191
5.250
Overige personeelskosten
8.554
4.700

0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotaal
327.383
298.635
0
			
Totaal personeelskosten
2.507.798
2.588.245
0
Gemiddeld aantal personeelsleden
op basis van FTE’s (vast en flexibel)

39,11

36,26

0

Toelichting:
In de eerste maanden van 2017 is door Stichting de Toegang te weinig personeel ingezet. Na implementatie van financiële rapportages en een
personeelsprognosemodel is er actief in gezet op de invulling van vacatures. De effecten hiervan zullen in 2018 zichtbaar worden.
In 2017 is € 127.319 aan werving- en transitiekosten verantwoord. Deze kosten hebben betrekking op de kwartiermaker voor de nieuwe jeugdtaken,
de werving en selectie van nieuwe medewerkers en het opstellen van contracten. Daarnaast zijn de kosten voor het inwerkprogramma voor de
medewerkers jeugd die per 1 juli in dienst zijn getreden en de tijdelijke inzet van een bedrijfskundig medewerker ter ondersteuning van de bestuurder
hieronder verantwoord. Deze kosten houden verband met de oprichting van de Stichting en hebben een incidenteel karakter.
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9. Afschrijvingen op materiële vaste activa

		

10. Overige lasten

Realisatie
Begroting
Realisatie
2017
2017
2016
€
€
€
			
Algemene kosten
319.227
273.603
0
- materiële vaste activa
10.504
9.750
0
92.725
174.722
0
				Huur
		
Totaal afschrijvingen
10.504
9.750
0
Totaal overige bedrijfskosten
411.952
448.325
0
De specificatie is als volgt:

Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Realisatie
2016
€

De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De begrote afschrijvingen zijn in lijn met de gerealiseerde afschrijvingen.

Specificatie van de Algemene kosten
			
Overige huisvestingskosten
899
0
0
ICT basisvoorzieningen
85.164
76.893
0
Verbindingen en wifi
12.012
12.158
0
Telefonie
19.779
15.724
0
Overige ICT kosten
3.209
2.850
0
Externe deskundigheidsondersteuning casuïstiek
7.242
40.000
0
Financiële en salarisadministratie
46.615
40.000
0
Accountantskosten
12.500
22.500
0
Communicatiekosten
2.993
30.850
0
Kantoorkosten
14.933
16.000
0
Advieskosten huisvesting
14.708
0
0
Huurlocaties bijeenkomsten
1.901
2.500
0
Raad van toezicht
28.446
27.500
0
Verzekeringen
735
1.000
0
Juridische kosten
22.239
1.000
0
Inkoop wassen en strijken
45.677
0
0
Overige algemene kosten
175
58.500
0
Diverse baten en lasten
0
-73.872
0
Totaal algemene kosten

319.227

273.603

0

Toelichting
De begroting van de huurlasten was te hoog. In de loop van 2017 heeft Stichting de Toegang in samenspraak met de Gemeente Emmen meer zicht
gekregen op de werkelijke huurlasten. Stichting De Toegang betaalt de huur voor het gebruik van de locaties namelijk aan de Gemeente Emmen.
Er is in 2017 € 14.708 aan advieskosten betaald aan de Gemeente Emmen voor huisvestingsvraagstukken. Deze is apart gepresenteerd in de
jaarrekening.
In opdracht van de gemeente Emmen heeft Stichting De Toegang uitvoering gegeven aan herindicaties voor wassen & strijken (€ 45.677).
Deze diensten zijn ingekocht en vervolgens doorbelast aan de Gemeente Emmen. Per saldo is dit kostenneutraal in de staat van baten en lasten
opgenomen.
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4.6 WNT verantwoording 2017
Overige toelichtingen

WNT-verantwoording 2017 Stichting de Toegang

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting de Toegang.
Het voor Stichting De Toegang toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 99.000,- (Zorg en Jeugdhulp Klasse I).

Zie paragraaf ‘overige toelichtingen op de jaarrekening’.
		
					
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Honoraria accountant
Realisatie
Realisatie
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende
		
2017
2016
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
		
€
€
De honoraria van de accountant zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening
12.500
2 Overige controlewerkzaamheden
3 Fiscale advisering
4 Niet-controlediensten
0
		
Totaal honoraria accountant
12.500

bedragen x € 1
Functiegegevens

0

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

€ 51.686

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 47.707
€0

Subtotaal

€ 47.707

Totaal bezoldiging

Jaarstukken

1/5 - 31/12
0,7778
nee
ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
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K.M. Stiksma
Directeur-bestuurder

€0
€ 47.707

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)

-

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-

Totaal bezoldiging 2016

-

33

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12
bedragen x € 1
Functiegegevens

H.A. Matthijsse
Directeur-bestuurder

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

K.M. Stiksma
Directeur-bestuurder

bedragen x € 1
Functiegegevens

Kalenderjaar
Aanvang en einde functievervulling (aanvang/einde)
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2017

2017
01-01/31-03

2016
08-11/31-12

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief

€ 176

€ 175

€ 176

€ 175

Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 73.500

€0

€ 24.500

€0

Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het
(gemiddeld) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
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€ 73.500

2017
01-04/30-04

T.M. Van der
Meulen-Wiersema
Voorzitter

I. Mensink

G. Bolhuis

Lid

Lid

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

€ 10.000
€ 14.850
€0
€ 10.000
n.v.t.

€ 7.500
€ 9.900
€0
€ 7.500
n.v.t.

€ 7.500
€ 9.900
€0
€ 7.500
n.v.t.

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

2016
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

€ 24.500
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

€ 153
€ 59.800

n.v.t.
n.v.t.

€ 55
€ 5.267

n.v.t.
n.v.t.

€ 59.800
€0
€ 59.800
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 5.267
€0
€ 5.267
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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4.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

4.10 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

De raad van toezicht van Stichting De Toegang heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 29 maart 2018.

BestuurRaad van Toezicht		
							
							

4.8 Resultaatsvoorstel
Vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht is het resultaat over 2017 toegevoegd aan het algemeen vermogen van
de stichting.

							
W.G.			
W.G.

4.9 Gebeurtenissen na balansdatum

Mevrouw drs. K.M. Stiksma MA
Mevrouw Mr. I. Mensink
							
							
							

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.

			

W.G.

			
De heer G. Bolhuis MBA
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5. Overige gegevens
5.1 Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
In de statuten is geen artikel opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

5.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Op de volgende bladzijde treft u de controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan.
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Bijlage
Accountantsverklaring
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