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JAARREKENING

B. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(voor resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 127.636           175.527           

Totaal vaste activa 127.636           175.527           

Vlottende activa

Debiteuren 2 44.746              107.398           

Te vorderen inzake subsidies huisvesting 3 -                    -                    

Overige vorderingen en overlopende activa 4 340.645           307.370           

Liquide middelen 5 4.793.882        3.658.949        

Totaal vlottende activa 5.179.273        4.073.717        

Totaal activa 5.306.909 4.249.244

Ref. 31-dec-2018 31-dec-2017

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 6 1.863.215        2.011.406        

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling 6 -                    0                        

Resultaat boekjaar 6 334.253           148.192-           

Totaal eigen vermogen 2.197.468        1.863.214        

Voorzieningen 7 156.447           184.782           

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren 8 314.739           162.369           

Aanspraken personeel 9 1.130.361        1.031.476        
Belastingen, sociale premies en pensioenen 10 286.900           272.782           

Nog te besteden kosten Stevig Ouderschap 11 190.067           190.084           
Vooruitontvangen bedragen 12 51.986              81.602              

Terug te betalen inzake subsidies Programma op maat 13 739.773           78.134              

Terug te betalen inzake subsidies huisvesting 14 11.544              15.604              

Terug te betalen inzake subsidies jongerencontactmoment 15 -                    98.271              

Overige schulden en overlopende passiva 16 227.624           270.926           
Totaal kortlopende schulden 2.952.994        2.201.248        

Totaal passiva 5.306.909        4.249.244        
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C. Staat van baten en lasten

Ref. Begroting 2018 2018 2017

€ € €

Baten

Bijdrage Basispakket 18 10.465.464           10.465.464           9.294.391             

Bijdrage Basispakket flexibel 18 477.893                414.238                -                        

Bijdrage Maatwerk (POM) 18 1.400.611             1.036.139             1.524.131             

Bijdrage Huisvesting 18 1.477.407             1.494.693             1.429.490             

Bijdrage Digitaal Dossier 18 -                       -                        685.688                

Bijdrage Jongerencontactmoment 18 -                       -                        294.814                

Bijdrage Samenwerking 18 44.531                  44.242                  320.581                

Opbrengsten RIVM 19 905.000                1.065.012             850.377                

Overige opbrengsten 20 322.157                758.162                625.573                

Som der baten 15.093.063           15.277.951           15.025.045           

Lasten

Lonen-en salarissen 21 8.612.286             8.537.144             8.799.616             

Sociale lasten en pensioenpremies 22 2.014.879             1.963.708             1.998.564             

Overige personeelskosten 23 583.505                596.848                535.388                

Uitbestede diensten 24 1.418.000             1.406.118             1.367.901             

Huisvestingskosten 25 1.517.407             1.583.223             1.549.098             

Overige kosten 26 805.243                720.511                817.991                

Projectkosten 27 141.800                136.145                104.679                

Som der lasten 15.093.120           14.943.697           15.173.237           

RESULTAAT BOEKJAAR -57 334.253                148.192-                

Voorstel resultaatbestemming 2018 2017

€ €

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve 334.253                148.192-                

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling 0 -                        

334.253                148.192-                
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D. KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Som baten en lasten 334.253       (148.192)      

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en waardeverminderingen 82.963         139.993       

- mutaties voorzieningen (28.335)        80.886         

54.628         220.879       

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 29.377         (167.538)      

- kortlopende schulden 751.746       (491.239)      

781.123       (658.777)      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.170.004    (586.090)      

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.170.004    (586.090)      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa (35.072)        (50.985)        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (35.072)        (50.985)        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afdracht resultaat -                   -                   

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                   -                   

Mutatie geldmiddelen 1.134.932    (637.075)      

Aansluiting Liquide middelen

Stand per 31 december 2017 3.658.949    

Stand per 31 december 2018 4.793.882    

Mutatie 1.134.932    

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

2018 2017
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E. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Statutaire gegevens

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West,

gevestigd Croesinckplein 24-26, 2722 EA te Zoetermeer,

KvK-nummer 50322273.

Statutaire doelstellingen

De statutaire doelstellingen van JGZ zijn:

a) het beschermen en bewaken van de lichamelijke en psychische gezondheid van alle kinderen en jeugdigen 

    vanaf (ongeveer) negen maanden voor hun geboorte tot aan hun drieëntwintigste jaar en het gebundeld 

    aanbieden van alle diensten ter zake;

b) het realiseren van groei, ontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling en continuïteit in de

    jeugdgezondheidszorg door middel van samenwerking met derden;

c) het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdgezondheidszorg;

d) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ640, en de bepalingen bij en krachtens de 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’).

Bij de opstelling van de jaarrekening worden bedragen op hele euro's afgerond, waardoor

afrondingsverschillen kunnen ontstaan. De vergelijkende cijfers zijn overgenomen uit de 

jaarrekening 2017. Deze presentatie is ongewijzigd ten opzichte van 2018.

De verdichte balans en verdichte staat van baten en lasten is uitgebreider gepresenteerd dan de RJ640 

voorschrijven. JGZ heeft deze uitbreidere toelichting gekozen om meer inzicht te geven aan de gebruikers 

van de jaarrekening, waaronder specifiek de gemeenten waarvoor JGZ activiteiten verricht. De jaarrekening 

wordt eveneens gebruikt voor vaststelling en afrekening van subsidies, waarmee deze uitgebreidere

toelichting meer inzicht verschaft over de hoogte per activiteit en gemeente.

Subsidiebeschikking uitvoering uniforme wettelijke taken

Voor de uitvoering van de uniforme wettelijke taken hebben de H8 gemeenten middels individuele 

subsidiebeschikkingen het totale budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de activiteiten.

Met deze subsidie dient JGZ ZHW, op grond van het Besluit Publieke Gezondheid, de uitvoering van 

de Jeugdgezondheidszorg vanuit het basistakenpakket voor kinderen van -/- 9 maanden tot 19 jaar te 

verrichten. In de subsidiebeschikkingen zijn voorwaarden en verplichtingen voor de JGZ ZHW opgenomen,

zoals prestatieverplichtingen op basis van bereikcijfers en het gebruik van een Digitaal Dossier.

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, de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen en van de 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.
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E. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 

waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

actief, zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat

daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering 

verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het 

bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de 

terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen 

verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en

de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele 

vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies 

wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening 

verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel 

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een 

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt 

als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening 

wordt gevormd.
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E. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en 

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen 

en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Operationele lease

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 

aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 

operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, 

op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.

Vlottende activa

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van 

de vordering.

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 nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 

af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening jubileumverplichtingen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening 

betreft de nominale waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is 

gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening langdurige ziekte

De voorziening langdurige ziekte betreft een reservering voor personeelsleden die op balansdatum

arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het tweede jaar ziek. In jaar

twee wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele 

salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten. 

Overige voorzieningen

Onder de overige voorzieningen is opgenomen de kosten voor vaccinverlies. Jaarlijks worden de vaccins in 

consignatie geleverd aan JGZ. Bij vaccinsverliezen groter dan 1% worden de meerkosten in rekening

gebracht bij JGZ. Deze verliezen worden opgenomen onder de overige voorzieningen.
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E. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord als deze 

voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. Bij de bepaling van het 

resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het 

matchingsprincipe en het egalisatieprincipe.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 

zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten

De baten bestaan uit subsidies voor de door de stichting JGZ ZHW uit te voeren wettelijke taken en specifiek 

overeengekomen diensten of werkzaamheden. 

De subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin de 

gesubsidieerde uitgaven komen. De realisatie is gebaseerd op een berekening van JGZ ZHW die aansluit bij 

voorwaarden, beschikkingen en overige afspraken met de gemeenten. De subsidies zijn bij de opmaak van de 

jaarrekening nog niet vastgesteld.

Jaarlijks vindt er een vaststelling van de besteding van deze subsidies plaats door de subsidieverstrekkers. 

De resultaten van deze vaststelling ten opzichte van de  eigen berekening worden verwerkt in het boekjaar van

van vaststellen.

Subsidies voor specifieke projecten worden verantwoord als baten voor zover ten laste van de betreffende 

toekenning lasten zijn gerealiseerd. Het nog te besteden deel van deze subsidies wordt verantwoord onder 

de kortlopende schulden.

Subsidie opbrengsten worden opgenomen indien ten laste van de betreffende toekenning lasten zijn 

gerealiseerd, maar nog geen subsidies zijn ontvangen.

Verlenen van diensten (samenwerking)

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Onder de lasten wordt 

verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
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Personeelsbeloningen

Personeelsbeloningen (lonen, sociale lasten enz.) vormen aparte regels in de staat van baten en lasten. Voor 

een nadere specificatie wordt verwezen naar de betreffende toelichting.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

JGZ ZHW 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 JGZ ZHW.

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. JGZ ZHW betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werk-

gever 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. 

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor  pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe 

berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 

dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. 

In januari 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het

pensioenfonds verwacht volgens hetherstelplan binnen 11 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen 

noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. JGZ ZHW 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. 

JGZ ZHW heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de staat van baten en lasten. Deze kosten zijn opgenomen 

in andere onderdelen van de staat van baten en lasten, te weten de overige kosten. Voor een nadere 

specificatie wordt verwezen naar de betreffende toelichting.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid 

voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over 

terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

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.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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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. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte

gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is 

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft 

plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 

aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van 

de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.  

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen -                  -                  

Machines en installaties -                  -                  

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 127.636           175.527           

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa -                  -                  

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa -                  -                  

Totaal materiële vaste activa 127.636           175.527           

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2018 2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 175.527           264.535           

Investeringen 35.072             50.985             

Herwaarderingen -                  -                  

Afschrijvingen (82.963)           (139.993)         

Bijzondere waardeverminderingen -                  -                  

Terugname geheel afgeschreven activa -                  -                  

Desinvesteringen -                  -                  

Boekwaarde per 31 december 127.636           175.527           

2018 2017

€ €

Aanschafwaarde 909.440           874.368           

Cumulatieve waardeverminderingen (195.661)         (195.661)         

Cumulatieve afschrijvingen (586.144)         (503.181)         

Toelichting:

Het afschrijvingspercentage bedraagt 0% tot 33,3% op de aanschafwaarde. In 2018 zijn investeringen gedaan in mobiele 

telefoons, software en werkplekken. Er hebben geen bijzondere waardeverminderingen in 2018 plaatsgevonden.

Algemene toelichting vorderingen

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van 

de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. Alle vorderingen hebben een looptijd

korter dan 1 jaar. 

2. Debiteuren 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Vordering op debiteuren 44.746             107.398           

Voorziening oninbaarheid -                  -                  

Totaal debiteuren 44.746             107.398           

 

Toelichting:

Onder debiteuren zijn inbare vorderingen opgenomen die met name betrekking hebben op overige diensten.
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3.Te vorderen inzake subsidies huisvesting 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Te vorderen subsidies huisvesting 34.103             73.329             

Voorziening oninbaarheid (34.103)           (73.329)           

Totaal te vorderen subsidies huisvesting -                  -                  

De specificatie is als volgt: 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Delft 2.988               22.181             

Leidschendam-Voorburg -                  -                  

Midden-Delfland -                  -                  

Pijnacker-Nootdorp 6.302               8.307               

Rijswijk 4.222               -                  

Wassenaar 7.777               8.228               

Westland 12.814             32.614             

Zoetermeer -                  1.999               

Voorziening (34.103)           (73.329)           

Totaal te vorderen subsidies huisvesting -                  -                  

Toelichting:

De kosten van de huisvesting worden integraal doorberekend aan de gemeenten. Het saldo van het nog te vorderen bedrag 

per balansdatum bestaat uit de werkelijke huisvestingskosen minus de ontvangen bedragen. In de loop van 2019 wordt de 

afrekening per locatie aangeboden en besproken met de individuele gemeenten. Voor de mogelijke incourantheid van

de vorderingen betreffende de huisvestingvorderingen is een voorziening getroffen.

4. Overige vorderingen en overlopende activa 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Vooruitbetaalde bedragen 92.288             100.697           

Nog te ontvangen RIVM entgelden 144.293           111.433           

Overige vorderingen 104.064           95.240             

Totaal overige vorderingen 340.645           307.370           

Toelichting:

De vooruitbetaalde bedragen hebben met name betrekking op vooruitbetaalde huur van het toekomstige boekjaar.

De te vorderen entgelden hebben betrekking op november en december van 2018. De afrekening en ontvangst 

van deze middelen heeft in februari 2019 plaatsgevonden.

De overige vorderingen hebben betrekking op waarborgsommen (€ 68.500), vordering UWV inzake transitievergoedingen

(€ 31.000) en enkele kleine vorderingen. De vordering op het UWV betreft een eenmalige langlopende vordering. Vanaf 2019 zal

jaarlijks een kortlopende vordering op het UWV worden opgenomen, zolang dezelfde wetgeving van toepassing is en 

uitstroom als gevolg van ziekte plaatsvindt, waarbij ook een transitievergoeding betaald wordt.
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5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Kassen 93                   545                  

Bankrekeningen 4.793.789        3.658.403        

Totaal liquide middelen 4.793.882        3.658.949

Toelichting:

In de liquide middelen zijn geen deposito's begrepen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar. JGZ ZHW beschikt niet over

een kredietfaciliteit. 
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PASSIVA

6. Eigen vermogen 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Algemene reserve 1.863.215        2.011.406        

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkeling -                  0                     

Resultaat boekjaar 334.253           148.192-           

Totaal eigen vermogen 2.197.468 1.863.215        

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat Onttrekking Toevoeging Saldo per

1-jan-2018 bestemming 31-dec-2018

€ € € € €

Algemene reserve 2.011.406       148.192-          -                  1.863.215        

Bestemmingsreserve Org. ontwikkeling 0                     -                  0                     

Resultaat boekjaar (148.192)         148.192          -                  334.253           334.253           

Totaal eigen vermogen 1.863.215       0                     -                  334.253           2.197.468        

Toelichting:

Het resultaat 2017 is conform het voorstel bestemming verwerkt in het eigen vermogen. Het resultaat 2018 is voor resultaat-

bestemming gepresenteerd. Het voorstel resultaatbestemming is opgenomen onder onderdeel C van de jaarrekening.

JGZ kan op grond van het convenant een vermogen opbouwen van maximaal 15% van de totale opbrengsten (budgetratio). De

budgetratio ultimo 2018 bedraagt 14,4%.

7. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

1-jan-2018 208 2018 2018 31-dec-2018

€ € € € €

Jubileumvoorziening 118.065          11.133            -                  -                  129.198

Voorziening langdurig ziekte 66.717            33.973            -                  -                  19.539

Overige voorzieningen -                  7.710              -                  -                  7.710

Totaal voorzieningen 184.782          52.816            -                  -                  156.447           

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2018

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 115.352           

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 17.105             

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 105.141           

Toelichting:

De jubileumvoorziening betreft de toekomstige aanspraken gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

De voorziening is getroffen voor op de balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

bezoldiging aan personeelsleden die op de balansdatum naar verwachting geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Overige voorziening betreft voorziening vaccinverlies, als gevolg van afgekeurde groepsvaccinatie in okotber 2018. Hierbij 

worden de vaccinaties opnieuw aangeboden aan deze specifieke doelgroep, waarmee de 514 vaccins als verloren worden

beschouwd. De verwachte afrekening van deze vaccinverliezen wordt pas eind 2019 verwacht.
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Algemene toelichting kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende 

schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

8.  Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Crediteuren 314.739           162.369           

Totaal schulden aan leveranciers en handelscrediteuren 314.739           162.369           

Toelichting:

De crediteuren worden doorgaans binnen 30 dagen betaald. De toename van de crediteuren komt voornamelijk door twee 

leveranciers die laat gefactureerd hebben. GGD Hollands Midden heeft de gehele inzet op het AZC Rijswijk over 2018 pas aan

het einde van het jaar gefactureerd ad € 106.000 en netsouricng heeft de kosten automatisering november 2018 gefactureerd 

ad € 64.000. Er zijn geen disputen over de openstaande bedragen onder de crediteuren.

9. Aanspraken personeel 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Te betalen netto salarissen 41.086             28.725             

Te betalen eindejaaruitkering 42.874             51.080             

Te betalen vakantiegeld 373.740           384.217           

Reservering vakantiedagen 672.660           567.454           

Totaal aanspraken personeel 1.130.361        1.031.476        

Toelichting:

De aanspraken personeel betreffen de reservering van het vakantiegeld welke in de maand mei 2019 betaalbaar gesteld

moet worden alsmede de reservering van nog niet opgenomen vakantiedagen van het personeel. Met ingang van 2017

is de nog te betalen eindejaarsuitkering opgenomen, die elk jaar in november zal worden uitgekeerd. De netto salarissen 

betreft de betaling van de dertiende run die in januari 2018 is uitbetaald.

10. Belastingen, sociale premies en pensioenen 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Loonheffing en sociale premies 263.307           247.323           

Pensioenpremies 23.592             25.459             

Totaal belastingen, sociale premies en pensioenen 286.900           272.782           

Toelichting:

De belastingen, sociale premies en pensioenen betreffen de loonheffing over de maand december 2018 alsmede het restant 

af te dragen pensioenpremies (totale afdracht minus voorschotnota's PFZW). De afloop van de loonheffing en sociale

premies vindt plaats in januari 2019, de afloop van de pensioenverplichtingen zal naar verwachting in het tweede kwartaal

van 2019 grotendeels plaatsvinden.
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11. Nog te besteden kosten Stevig Ouderschap 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Totaal nog te besteden kosten trajecten Stevig Ouderschap 190.067           190.084           

Totaal nog te besteden kosten Stevig Ouderschap 190.067           190.084           

Toelichting:

De nog te besteden kosten trajecten Stevig Ouderschap bestaan uit trajecten die in 2017 en 2018 zijn gestart en in 2019 worden 

afgerond. Een traject voor Stevig Ouderschap duurt gemiddeld anderhalf jaar met 6 contactmomenten. De gemeenten

financieren het volledige traject vooraf, waarmee de nog uit te voeren contactmomenten zijn gereserveerd.

12. Vooruitontvangen bedragen 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Vooruitontvangen subsidie Arts MG (specialisatie jeugdarts) 51.986 81.602             

Vooruitontvangen gemeentelijke subsidies Basistakenpakket -                  -                  

Totaal vooruitontvangen bedragen 51.986 81.602             

Toelichting:

VWS stelt jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor de opleiding van artsen, waaronder jeugdartsen. JGZ ZHW heeft 

hiervoor een verzoek gedaan bij VWS. Het ter beschikking gestelde budget wordt bepaald op basis van verwachte inzet artsen

in opleiding, afgezet in FTE. JGZ ZHW heeft in werkelijkheid minder FTE artsen in opleiding dan vooraf is aangevraagd,

waardoor een deel van de toegekende subsidie terug betaald dient te worden. JGZ heeft in 2018 een bijstellingverzoek

aangeboden bij VWS tot een verlaging van de subsidie.

13. Terug te betalen inzake subsidies Programma op Maat 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Terug te betalen subsidies programma op maat 739.773           78.134             

Totaal terug te betalen subsidies programma op maat 739.773           78.134             

De specificatie is als volgt: 31-dec-2018 31-dec-2017
€ €

Delft 113.821           -                  
Leidschendam-Voorburg 96.246             14.586             
Midden-Delfland 31.579             17.919             
Pijnacker-Nootdorp 14.369             -                  
Rijswijk 32.977             -                  

Wassenaar 24.583             -                  

Westland 70.472             -                  

Zoetermeer 355.726           45.629             

Totaal terug te betalen subsidies programma op maat 739.773           78.134             

Toelichting:

Per 31 december 2018 is er sprake van activiteiten van het Programma op Maat welke niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

De niet gerealiseerde activiteiten worden tegen het beschikte tarief terug betaald aan de betreffende gemeenten.
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14. Terug te betalen inzake subsidies huisvesting 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Terug te betalen subsidies huisvesting 11.544             15.604             

Totaal  terug te betalen subsidies huisvesting 11.544             15.604             

De specificatie is als volgt: 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Delft -                  -                  

Leidschendam-Voorburg 8.667               610                 

Midden-Delfland 1.164               10.877             

Pijnacker-Nootdorp -                  -                  

Rijswijk -                  4.117               

Wassenaar -                  -                  

Westland -                  -                  

Zoetermeer 1.713               -                  

Totaal terug te betalen inzake subsidies huisvesting 11.544             15.604             

Toelichting:

De kosten van de huisvesting worden integraal doorberekend aan de gemeenten. Het saldo van het nog te betalen bedrag 

per balansdatum bestaat uit de werkelijke huisvestingskosten minus de ontvangen bedragen. In de loop van 2019 wordt de 

afrekening per locatie aangeboden en besproken met de individuele gemeenten. Te vorderen bedragen zijn voorzien als

oninbaar, mede doordat de gemeente een maximaal bedrag heeft beschikt.  De overschrijding boven de beschikking wordt 

vanuit voorzichtigheid volledig voorzien.

15. Terug te betalen inzake subsidies jongerencontactmoment 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Terug te betalen subsidies jongerencontactmoment -                  98.271             

Totaal terug te betalen subsidies jongerencontactmoment -                  98.271             

De specificatie is als volgt: 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

Delft -                  14.210             
Leidschendam-Voorburg -                  12.789             
Midden-Delfland -                  3.794               

Pijnacker-Nootdorp -                  11.923             

Rijswijk -                  7.625               

Wassenaar -                  5.082               

Westland -                  19.592             

Zoetermeer -                  23.256             

Totaal terug te betalen inzake subsidies jongerencontactmoment -                  98.271             

Toelichting:

Het jongerencontactmoment is met ingang van 2018 onderdeel geworden van het basispakket JGZ. Deze afspraak is vastgelegd

in het convenant 2018-2021 Er vindt geen verrekening meer plaats op basis van de realisatie.
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16. Overige schulden en overlopende passiva 31-dec-2018 31-dec-2017

€ €

De specificatie is als volgt:

Accountant- en juridische kosten 45.857             38.270             

Vooruitontvangen subsidies 18.000             -                  

Nog te betalen hielprikvergoedingen 15.079             21.544             

Overige schulden 148.028           211.112           

Overlopende passiva 660                 -                  

Totaal overige schulden en overlopende passiva 227.624           270.926           

Toelichting:

De nog te betalen hielprik vergoedingen betreffen de vergoedingen aan verloskundige praktijken die vanaf

juli 2014 voor JGZ ZHW de hielprikken hebben uitgevoerd. De overige schulden en overlopende passiva betreffen kosten 

die betrekking hebben op 2018, maar per 31 december 2018 nog niet zijn gefactureerd aan JGZ ZHW. De daling komt voort uit 

een eenmalige kortlopende schuld in 2017 voor een transitievergoeding ad € 35.000.

17. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huisvesting

De jaarlijkse financiële verplichtingen ten aanzien van de huisvesting bedragen circa € 1.315.000. Hierbij is geen rekening 

gehouden met onderverhuur aan derden. Er zijn tot zekerheid voor het niet nakomen van financiële verplichtingen door 

Stichting JGZ ZHW geen bankgaranties verleend aan derden.

De Stichting heeft ultimo 2015 formeel alle huurcontracten overgenomen van de latende partijen. Daarnaast hebben er enkele

verhuisbewegingen plaatsgevonden. De tendens is tevens dat in de toekomst het aantal locaties wordt teruggebracht en

JGZ ZHW nog meer naar de vindplaatsen van kinderen en ouders toegaat.

Ultimo 2018 is sprake van 28 locaties die in gebruik zijn door de stichting JGZ ZHW. De contractuele verplichtingen zijn 

opgenomen voor alle 28 locaties. Dit betreft ook de verplichtingen die samenhangen met het instandhouden van de gebouwen,

zoals klein onderhoud, schoonmaak, belastingen en energie.

Automatisering

De Stichting JGZ ZHW heeft op basis van een Europese Aanbesteding in augustus 2018 de gunning toegekend aan 

RAM Mobile Data BV voor diensten op het gebied van ICT en WAN. Het contract is formeel getekend op 7 november 2018.

De contractwaarde bedraagt € 393.000 inclusief btw per jaar, met een looptijd van 3 jaar.

Ten aanzien van de telefonie is middels een Europese Aanbesteding in 2018 een contract gegund voor een periode van 3 jaar

voor zowel de vaste als de mobiele telefonie. Dit contract is getekend op 19 oktober 2018 en heeft een contractwaarde van 

€ 140.000 per jaar inclusief btw.

De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn als volgt te onderscheiden:

huisvesting automatisering totaal

€ € €

Kortlopend deel van de NUDBBV (< 1 jr.) 1.218.649       533.000          1.751.649        

Langlopend deel van de NUDBBV (> 1 jr.) 978.151          1.066.000       2.044.151        

Hiervan langlopend deel NUDBBV (> 5 jaar) 24.768            -                  24.768             

Totaal verplichtingen 2.221.568       1.599.000       3.820.568        
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Convenant JGZ ZHW

Met ingang van 2018 beschikt de stichting JGZ ZHW over een nieuwe meerjarige afspraak, vormgegeven in een vierjarige 

convenant die loopt tot en met 2021. Dit covenant dient als basisafspraak voor uitvoering en financiering van het basispakket JGZ. 

Hierin wordt het bestaande financiele kader voortgezet uit het convenant 2013-2017, waarbij het basispakket wordt

uitgebreid met de activiteit jongerencontactmoment. Daarnaast is vastgelegd dat met ingang van 2019 de opbrengsten voor

het rijksvaccinatieprogramma op zelfde wijze worden geintegreerd in het financiele kader. Jaarlijks wordt op grond van CPI en

CBS kindaantallen de totale bijdrage van de H8 gemeenten bepaald en individueel aangevraagd in acht afzonderlijke subsidie

aanvragen.

Vennootschapbelasting

JGZ ZHW heeft aan de belastingdienst gevraagd om een conclusie te trekken of JGZ ZHW onder de Wet Vpb valt. Voor

de boekjaren 2013 tot 2015 is geconcludeerd dat JGZ ZHW geen onderneming heeft gedreven en hierdoor is JGZ ZHW

niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. JGZ ZHW heeft haar dienstverlening in 2018 niet aangepast en stelt zich

op het standpunt dat zij ook in 2018 geen onderneming gevoerd heeft in het kader van de Wet Vpb. Hierdoor zijn geen

posities opgenomen ten aanzien van de fiscus.
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18. Gemeentelijke baten 2018 2017

€ €

Bijdrage basispakket 10.465.464     9.294.391       

Bijdrage basispakket flexibel (maatwerk) 414.238          -                  

Bijdrage maatwerk (POM) 1.036.139       1.524.131       

Bijdrage huisvesting 1.494.693       1.429.490       

Bijdrage Digitaal Dossier -                  685.688          

Bijdrage Jongerencontactmoment -                  294.814          

Bijdrage Samenwerking 44.242            320.581          

Totaal gemeentelijke baten 13.454.776     13.549.095     

De bijdragen aan de bovenstaande subsidies is als volgt:

2018

€

Bijdrage Delft 2.057.642       

Bijdrage Leidschendam-Voorburg 1.661.609       

Bijdrage Midden-Delfland 546.864          

Bijdrage Pijnacker-Nootdorp 1.467.036       

Bijdrage Rijswijk 1.303.706       

Bijdrage Wassenaar 638.283          

Bijdrage Westland 2.610.280       

Bijdrage Zoetermeer 3.169.355       

13.454.776     

Toelichting:

De subsidies hebben betrekking op activiteiten voor de uitvoering van basispakket JGZ, maatwerk activiteiten, de dekking van de 

huisvestingskosten en inzet binnen het sociaal domein. De subsiies voor het basispakket hebben een structureel karakter, op basis

een convenant met de H8 gemeenten. In het convenant, die is aangegaan voor de periode van 2018 tot en met 2021,

is de jaarlijkse berekeningsmethodiek beschreven en zijn tevens de prestatievereisten benoemd. De bijdrage jongerencontactmoment 

en de bijdrage digitaal dossier zijn met ingang van 2018 onderdeel geworden van de bijdrage basispakket en worden niet meer apart

aangevraagd en verantwoord.

De verantwoording inzake de bijdrage basistakenpakket vindt plaats op basis van niet financiële informatie. In de toelichting 

bij punt 33 zijn de gerealiseerde prestaties (uitgedrukt in bereik) van het basispakket opgenomen. Op basis van de geleverde 

prestaties over 2018 kan worden vastgesteld dat de prestaties binnen de kaders van de subsidiebeschikkingen 2018, algemene

subsidieverordeningen van de betreffende gemeenten en de convenant JGZ ZHW gerealiseerd zijn.

Ten aanzien van de subsidies maatwerk zijn prestatieafspraken gemaakt die beschreven zijn in het productenboek van JGZ

ZHW. De realisatie van de prestaties zijn nader toegelicht per gemeenten onder punt 34 van de jaarrekening. Alle prestaties

met een onderproductie worden afgerekend, alle prestaties met een overproductie zijn voor risico van de stichting en worden niet als

opbrengst in de jaarrekening gepresenteerd. Zover van toepassing zijn in enkele gemeenten specifieke inhoudelijke uitvoeringseisen

bij de uit te voeren maatwerk activiteiten. JGZ ZHW heeft in deze specifieke gevallen vastgesteld dat aan deze voorwaarden is 

voldaan, zoals opgenomen zijn in de subsidiebeschikking. JGZ ZHW zal naast de financiële gegevens in deze jaarrekening tevens

een verzoek tot vaststelling aan de acht gemeenten sturen, waarin de inhoudelijke eisen zullen worden toegelicht. 

Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de activiteiten "participatie netwerken" en "casusregie" die in de verantwoording 

gesteld zijn op € 0. Voor deze activiteiten heeft JGZ onvoldoende geregistreerd en aantoonbaar te maken dat de activiteiten 

geleverd zijn. JGZ heeft besloten om die reden de subsidiebedragen die hiermee samenhangen terug te betalen aan de gemeenten.

In 2019 wordt een administratief verbeterplan opgezet om deze tekortkoming in de processen en interne beheersing op te lossen.

Alle subsidies worden voor 31 maart 2019 ter vaststelling aangeboden bij de acht gemeenten. De vaststelling zal gedurende het

boekjaar 2019 plaatsvinden. Alle subsidie opbrengsten zijn opgenomen op basis van de door JGZ ZHW ingezette vaststelling, 

rekening houdend met de voorwaarden en afspraken per gemeente.
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19. Opbrengsten RIVM 2018 2017

€ €

RIVM opbrengsten inzake vaccinaties 1.052.083       837.599          

RIVM opbrengsten inzake hielprikonderzoeken 12.930            12.778            

Totaal opbrengsten RIVM 1.065.012       850.377          

Toelichting:

Voor het vaccineren van baby’s en kinderen, als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), wordt door het RIVM 

aan haar uitvoerders een vergoeding betaald. Vanaf medio 2014 is JGZ ZHW ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de

hielprikonderzoeken (NHS) in haar werkgebied. Dit is uitbesteed aan de verloskundigenpraktijken, die hiervoor een vergoeding 

ontvangen. Met ingang van 1 januari 2019 wordt het rijksvaccinatieprogramma gefinancierd vanuit de gemeenten. JGZ heeft

in het convenant 2018-2021 hierover afspraken gemaakt met de betreffende gemeenten.

20. Overige opbrengsten 2018 2017

€ €

Inkomsten subsidie opleiding Artsen MG 234.131          214.830          

Overige opbrengsten 524.031          410.743          

  

Totaal overige opbrengsten 758.162          625.573          

Toelichting:
Onder de overige opbrengsten is een subsidie opgenomen in het kader van opleiding Artsen MG. Deze subsidie wordt verstrekt 
door het ministerie van VWS en heeft een tijdelijk karakter. Per jaar vindt een vaststelling plaats op basis van het aantal FTE artsen 
dat in opleiding is. De vaststelling van deze subside heeft nog niet plaatsgevonden. Met ingang 2019 vervalt deze regeling en zal
een nieuwe regeling rondom de specialisatie van jeugdartsen ontstaan in samenwerking met Stichting SBOH.

Onder de overige opbrengsten zijn enkele voordelen opgenomen vanuit subsidievaststellingen 2017 en daarnaast zijn activiteiten

die door derden zijn bekostigd sterk toegenomen. Belangrijke opbrengsten zijn het AZC Rijswijk (120.000) en de vordering op 

het UWV inzake transitievergoedingen bij ziekte (112.000). Tevens is circa € 60.000 opbrengsten genoten voor onderzoeken.

21. Lonen en salarissen 2018 2017

€ €

Bruto loon (salaris) 7.072.820       7.262.526       

Overwerk / extra uren 2.760              46.947            

Eindejaarsuitkering 495.895          477.105          

Vakantiebijslag 561.548          583.764          

Dotatie reservering vakantiedagen 105.207          11.734            

Dotatie voorzieningen 45.107            80.886            

Overig 28.538            137.750          

8.311.875       8.600.712       

Ontvangen zwangerschapsgelden 150.240-          132.055-          

Personeel niet in loondienst 16.875            -                  

Inhuur- en uitzendkrachten 358.634          330.959          

Totaal lonen en salarissen 8.537.144       8.799.616       
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Toelichting:

De lonen en salarissen betreft alle medewerkers die in dienst zijn bij JGZ ZHW en verloond worden via de salarisadministratie. 

Een daling van de personele kosten komt geheel voort uit een daling van de formatie en de reguliere CAO stijgingen. De formatie

had echter moeten stijgen op basis van de begroting en de aanvullende subsidies voor nieuwe activiteiten.

De post inhuur- en uitzendkrachten betreft met name inzet binnen het primair proces.

Het gemiddeld aantal FTE is als volgt verdeeld : 2018 2017

Artsen 27,0                27,3                

Verpleegkundigen 59,2                57,9                

Assistenten 25,7                26,2                

Overige primaire functies 21,9                25,2                

Overige personeel 28,9                28,2                

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 162,7              164,8              

Toelichting:

Het gemiddeld aantal FTE betreft de medewerkers in loondienst. Begroot is 163,5 FTE voor 2018. Hierbij zijn projecten en inzet 
in samenwerkingsverbanden formatie uitgedrukt. Ultimo 2018 is sprake van 164,8 FTE in dienst (2017: 160,5 FTE), waarmee stijgende
lijn is ingezet op de formatie. Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2017: 0)

22. Sociale lasten en pensioenpremies 2018 2017

€ €

Premie ZVW wg 496.315          494.912          

Premie WW wg 201.031          193.079          

Premie WIA wg 560.769          577.257          

Reservering sociale lasten vakantiegeld 3.114-              6.385              

Pensioen 708.707          726.932          

Totaal sociale lasten en pensioenpremies 1.963.708       1.998.564       

Toelichting:
Deze post heeft onder andere betrekking op de werkgeverslasten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen.  
De sociale lasten betreffen de reguliere werkgeverskosten op basis van het geldende fiscale regime. De sociale lasten zijn gestegen

in lijn met de stijging in formatie en de toenname van de premiepercentage voor de WIA en WW. De kosten met betrekking tot de 

pensioenen wordt afgedragen aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn. De jaarlijkse premiepercentages voor de pensioenen zijn 

gelijk gebleven ten opzichte van 2017, waardoor de kosten in lijn met het bruto loon zijn gestegen.

23. Overige personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2018 2017

€ €

Werving en selectie 65.939            17.666            

Opleiding 153.985          206.895          

Kosten Arbodienst 61.055            65.094            

Reis-en verblijfkosten 175.981          190.802          

Overige personeelskosten 104.018          39.636            

Vergoeding Raad van Toezicht 35.870            15.295            

Totaal overige personeelskosten 596.848          535.388          
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Toelichting:

Onder de overige personeelskosten zijn reguliere kosten opgenomen op basis van de CAO en arbeidsvoorwaarden. De werving 

en selectie is toegenomen door een uitgebreide wervingscampagne in het najaar 2018. De kosten voor organisatiebrede 

JGZ events zijn in 2018 ook hoger. Hier is extra op ingezet voor zelforganisatie en teambuilding in oktober 2018.

Ten opzichte van begroting zijn overigens de opleidingskosten achtergebleven met circa € 50.000,-, net als in het voorgaande

boekjaar.

24. Uitbestede diensten 2018 2017

€ €

Automatisering 827.865          780.813          

DD JGZ licentie, onderhoud en beheer 180.927          237.358          

Maatwerkontwikkeling systeem / Management Informatie 76.997            65.979            

Consultancy bronsystmenen -                  -                  

Kosten overige software 133.300          129.234          

RIVM vaccins bewaking 78.076            50.284            

Postbezorging 78.405            71.707            

Facilitaire diensten 1.236              723                 

Financiële- en salarisadministratie 10.883            12.125            

HRM-diensten 18.430            19.677            

Totaal uitbestede diensten 1.406.118       1.367.901       

Toelichting:

De uitbestede diensten betreffen onder andere contractuele verplichtingen met latende partijen inzake de outsourcing van 

taken als administratie, ICT, facilitaire zaken en diensten als HRM en postbezorging. De automatisering is volledig uitbesteed 

aan Netsourcing BV, op grond van een Europees aanbestedingstraject in 2013. De overige uitbestede diensten zijn

op niveau gebleven en kennen geen noemenswaardige mutaties.

25. Huisvestingkosten 2018 2017

€ €

Huur onroerende zaken inclusief servicekosten 1.095.089       1.066.698       

Servicekosten / Schoonmaakkosten / Belastingen 488.134          482.400          

Totaal huisvestingskosten 1.583.223       1.549.098       

Toelichting:

De stichting JGZ ZHW maakt voor de uitvoering van haar dienstverlening in 2018 gebruik van 28 locaties. De huisvestingskosten 

bestaan uit doorberekende huurpenningen, servicekosten, schoonmaak kosten en belastingen. De gemeenten vergoeden 

door middel van subsidiebeschikking de directe kosten voor huisvesting.
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26. Overige kosten 2018 2017

€ €

OR-kosten 10.289            9.823              

Managementadviezen en juridische kosten 19.034            68.001            

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 82.963            139.993          

Drukwerk 74.781            82.107            

Porti- en vrachtkosten 93.611            96.703            

Accountantskosten en advieskosten 66.000            60.361            

Contributies 45.459            34.881            

Kantoorbenodigdheden 23.535            15.211            

Kantine 20.890            22.949            

Verzekeringen 39.936            35.847            

Communicatiekosten 58.203            55.863            

Verbandmiddelen en spuiten 75.730            73.347            

Directe kosten gerelateerd aan BTP 14.077            11.983            

Directe kosten gerelateerd aan POM 93.341            105.947          

Overige algemeen 2.661              4.972              

Totaal overige kosten 720.511          817.991          

Toelichting:

De overige kosten dalen ten opzichte van 2017 en liggen 85k onder de begroting. Voor 2018 is uitgegaan van enkele grote

investeringen in de aanpassingen van huisvesting rondom het thema veiligheid. Deze aanpassingen zijn pas opgestart

in het najaar 2018 en worden pas gerealiseerd begin 2019, waardoor de afschrijvingen met 55.000 lager uitvallen. 

Daarnaast zijn er veel minder kosten voor managementadviezen gemaakt. In de begroting is rekening gehouden met € 60.000 en

de realisatie bedraagt slechts € 19.000. 

27. Projectkosten 2018 2017

€ €

Overige projectkosten 136.145          104.679          

Totaal kosten projecten 136.145          104.679          

Toelichting:

De projectkosten zijn conform begroting hoger in het boekjaar 2018. Alle ambitities zijn gerealiseerd binnen de begroting.
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28. Gegevens WNT

In het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn van alle topfunctionarissen uit 2018 onderstaand toegelicht:

Leidinggevende topfunctionarissen 

Dhr. R.J. 

Boumans

Bestuurder

01/01 - 31/12

1,0

ja

115.325€        

11.256€          

126.581€        

151.000€        

n.v.t.

126.581€        

n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12

1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

109.790€        

10.967€          

120.757€        

146.000€        

120.757€        

Toelichting:

De genoten inkomsten in het kader van voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn, hebben betrekking op de 

conform CAO VVT vastgestelde werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn. Alle in het kader

van de WNT vastgestelde top-functionarissen voldoen aan de WNT normering, zoals opgenomen in de Wet Normering 

Topinkomens. De WNT is ook van toepassing op JGZ ZHW. De beloning is op basis van de WNT ingedeeld in klasse III van zorg- en 

jeugdhulp (maximaal € 151.000 voor het boekjaar 2018). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. 

Toezichthoudende topfunctionarissen 

Dhr. G. van 

Maanen
Mw. L. Jumelet

Mw. R.G. Gerla-

Hamelink

voorzitter lid lid

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

 €           7.629  €           5.116  €           5.073 

22.650€          15.100€          15.100€          

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

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

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

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

 €              172  €           5.325  €           5.209 

 €         21.900  €         14.600  €         14.600 

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1

Reden waarom de overschrijding

Toelichting vordering onversch. betaling

Gegevens 2017

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2017

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Reden waarom de overschrijding

Toelichting vordering onversch. betaling

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Deeltijdfactor 2017 in fte

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2018

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Deeltijdfactor in fte

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal
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Dhr. J.J.L. 

Pepers

Dhr. J.A.G. 

Verheijen

lid lid

01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

 €           5.000  €           5.040 

15.100€          15.100€          

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

n.v.t n.v.t

n.v.t n.v.t

01/01 - 31/12 01/06 - 31/12

 €           5.000  €           2.916 

 €         14.600  €           8.517 

Toelichting:

De beloning voor de  Raad van Toezicht is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ

regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen de stichting. De vergoedingen voor de leden van de Raad

van Toezicht voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een 

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 

functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 

vermeld zijn of hadden moeten worden.

29. Honoraria onafhankelijke accountant 2018 2017

€ €

De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening 66.000            60.361            

Overige controlewerkzaamheden -                  -                  

Fiscale advisering -                  6.993              

Niet-controlediensten -                  -                  

Totaal honoraria accountant 66.000            67.354            

Toelichting:

De presentatie van het honoraria accountant is gebaseerd op de werkelijke kosten.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Reden waarom de overschrijding

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Totale bezoldiging

Toelichting vordering onversch. betaling

Bezoldiging

Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging
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30. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en

hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op 

niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 28.

31. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de intepretatie van deze jaarrekening

32. Winstbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in onderdeel C, pagina 24.
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33. Kengetallen bereik

Als onderdeel van de opbrengsten zijn de bereikpercentages en realisatie van kinderen in beeld gepresenteerd:

Realisatie 2018

0 - 1 jr: Zuigelingen 98% 100% 99% 99% 99% 100% 99% 99%

2 - 4jr: Peuters 90% 91% 93% 94% 91% 93% 97% 95%

4-19jr: Schoolgaand (incl JCM) 84% 71% 94% 79% 73% 84% 78% 74%

JGZ heeft het bereik in de 0-4 op niveau gehouden. In de doelgroep 4 tot 18 jaar is het bereik gedaald. Met name 

in het voortgezet onderwijs is de afname het grootste. De daling van het bereik komt voort uit het onvoldoende 

in staat zijn om voldoende personeel aan te trekken voor de uitvoering van de contactmomenten, maar ook 

de toegang tot de scholen die complexer is geworden. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt heeft JGZ in 

het najaar een nieuwe wervingscampagne opgestart om voldoende personeel aan te trekken om in 2019 te 

werken aan verbetering van het bereik van kinderen. Daarnaast zal begin 2019 gewerkt worden aan de 

verbetering van alle communicatiemiddelen om de dienstverlening van JGZ onder de aandacht te brengen, naast 

de wijze waarop JGZ omgaat met de algemene verordening gegevensbescherming die het in 2018 moeilijker 

heeft gemaakt om binnen de scholen haar activiteiten uit te voeren.

JGZ heeft in aanvulling op het convenant in het jaarplan 2018 de ambitie geformuleerd om het 

bereik te presenteren op grond van de indeling in het Landelijk Professioneel Kader. JGZ is niet in staat 

geweest deze nieuwe categoriale indeling in te voeren. Met ingang van 2019 zal deze nieuwe indeling gevolgd 

gaan worden. Deze nieuwe indeling heeft verder geen direct effect op het aanbod en de uitvoering van 

het basispakket.

34. Specificatie afrekening programma op maat

In de navolgende pagina's zijn de specificaties van de acht gemeenten opgenomen ten aanzien van de 

programma op maat producten.

D
e
lf

t

L
e
id

sc
h
e
n
d
a
m

-

V
o
o
rb

u
rg

M
id

d
e
n
-D

e
lf

la
n
d

P
ij

n
a
c
k
e
r-

N
o
o
td

o
rp

R
ij

sw
ij

k

W
a
ss

e
n
a
a
r

W
e
st

la
n
d

Z
o
e
te

rm
e
e
r

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Afrekening Programma op maat Delft 50

BTP Flexibel

Prod. 
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            60,00 21.600,00€        74,00 26.640,00€        -5.040,00€        -€                  123,33%

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                950,00 7.635,15€         680,00 5.465,16€         2.169,99€         2.169,99€         71,58%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            141,29 28.181,01€        177,00 35.304,30€        -7.123,29€        -€                  125,28%

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              130,00 12.480,00€        0,00 -€                  12.480,00€        12.480,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              256,00 18.432,00€        0,00 -€                  18.432,00€        18.432,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            0,00 -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            2,00 576,00€            2,00 576,00€            -€                  -€                  

Programma op Maat

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         45,00 60.588,00€        43,00 57.895,20€        2.692,80€         2.692,80€         95,56%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         8,00 11.520,00€        3,00 4.320,00€         7.200,00€         -€                  37,50% VHT verrekend met BMZ EUR 5.040 en ZV EUR 2.160

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            20,00 15.292,80€        24,00 18.351,36€        -3.058,56€        -€                  120,00%

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      0,67 68.068,00€        0,67 68.068,00€        -€                  -€                  100,00%

Programma op Maat extra

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              0,00 -€                 -€                  -€                  -€                  

2 a Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              250,00 18.000,00€       0,00 -€                  18.000,00€        18.000,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              226,00 16.272,00€       0,00 -€                  16.272,00€        16.272,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              -€                 -€                  -€                  -€                  

4 Directe kosten Regie op preventie 39.932,00€       18.532,00€        21.400,00€        21.400,00€        Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

4 Inzet JIP 50.000,00€       50.000,00€        -€                  -€                  

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 368.576,96€      285.152,02€      83.424,94€        91.446,79€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 68.904,00 88.904,16 -20.000,16

POM 264.673,00 279.672,80 -14.999,80

POM extra (15K, I17 094 + 20K E-mail 8-8-2018/IB 19 0006) 35.000,00 35.000,00

368.577,00 368.576,96 0,04

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 368.577,00

0,00

Afrekening POM -91.446,79

Per saldo te betalen/ontvangen -91.447,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Afrekening Programma op maat Leidschendam-Voorburg 51

Prod. 

Nr. Type Omschrijving product Producteenheid  P
ri

js
 p

e
r 

p
ro

d
u
c
t 

A
a
n
ta

l

 S
u
b
si

d
ie

b
e
d
ra

g
 

A
a
n
ta

l

 B
e
d
ra

g
 

 V
e
rs

c
h
il
 

b
e
sc

h
ik

k
in

g
 

v
e
rs

u
s 

re
a
li
sa

ti
e
 

 A
fr

e
k
e
n
in

g
 

Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            26,00 9.360,00€         13,00 4.680,00€         4.680,00€         4.680,00€         50,00%

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                823,00 6.614,45€         741,00 5.955,42€         659,03€            659,03€            90,04%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            100,00 19.945,93€        50,00 9.972,97€         9.972,97€         9.972,97€         50,00%

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              15,00 1.440,00€         0,00 -€                  1.440,00€         1.440,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              307,00 22.104,00€        0,00 -€                  22.104,00€        22.104,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  0,00%

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            50,00 14.400,00€        25,00 7.200,00€         7.200,00€         7.200,00€         50,00%

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         30,00 40.392,00€        28,00 37.699,20€        2.692,80€         2.692,80€         93,33%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         0,00 -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  0,00%

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            0,00 -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  0,00%

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  0,00%

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      -€                  -€                  -€                  -€                  0,00%

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              77,00 7.392,00€         0,00 -€                  7.392,00€         7.392,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

2 Inzet Verpleegkundige; Home-start Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              557,03 40.106,00€       557,03 40.106,00€        -€                  -€                  100,00%

3 Inzet Verpleegkundige; Casusregie Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              309,00 22.248,00€       0,00 -€                  22.248,00€        22.248,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

4 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              0,00 -€                 -€                  -€                  -€                  0,00%

Aanvullende verantwoording Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 77,00€              16,00 1.232,00€         16,00 1.232,00€         -€                  -€                  100,00%

5 Directe kosten Home-Start 14.631,00€       9.867,00€         4.764,00€         4.764,00€         0,00%

6 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  0,00%

7 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  0,00%

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 199.865,38€      116.712,58€      83.152,80€        83.152,80€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 59.545,93 59.545,93 -0,00 

POM 40.392,00 40.392,00 0,00

Homestart 54.737,00 54.737,00 0,00

POM Extra 27.048,00 27.048,00 0,00

Toeleiding VVE 18.142,00 18.142,45 -0,45 

199.864,93 199.865,38 -0,45 

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 199.864,93

0,00

Afrekening POM -83.152,80

Per saldo te betalen/ontvangen -83.153,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            -€                  1,00 360,00€            -360,00€           -€                  

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                180,00 1.446,66€         169,00 1.358,25€         88,41€              88,41€              93,89%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            15,00 2.991,89€         10,00 1.994,59€         997,30€            997,30€            66,67%

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              30,00 2.880,00€         0,00 -€                  2.880,00€         2.880,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              80,00 5.760,00€         0,00 -€                  5.760,00€         5.760,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            0,00 -€                  1,00 384,00€            -384,00€           -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            20,00 5.760,00€         19,00 5.472,00€         288,00€            288,00€            95,00%

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         6,00 8.078,40€         3,00 4.039,20€         4.039,20€         4.039,20€         50,00%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         4,00 5.760,00€         0,00 -€                  5.760,00€         5.016,00€         0,00% VHT verrekend met BMZ EUR 360 en ZV EUR 384

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              0,00 -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  0,00%

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              50,00 4.800,00€         0,00 -€                  4.800,00€         4.800,00€         Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

2 Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              95,00 6.840,00€         0,00 -€                  6.840,00€         6.840,00€         Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              15,00 870,00€            0,00 -€                  870,00€            870,00€            0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

4 Aanvullende diensten -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 45.186,95€        13.608,05€        31.578,90€        31.578,90€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 13.665,00 18.838,55 -5.173,55 

POM 31.520,00 26.348,40 5.171,60

45.185,00 45.186,95 -1,95 

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 45.185,00

0,00

Afrekening POM -31.578,90

Per saldo te betalen/ontvangen -31.579,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            10                     3.600,00€         12,00 4.320,00€         -720,00€           -€                  120,00% Inzet lumpsum

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                598                   4.806,13€         512,00 4.114,94€         691,18€            691,18€            85,62%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            8                      1.595,67€         9,00 1.795,13€         -199,46€           -€                  112,50% Inzet lumpsum

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              20                     1.920,00€         0,00 -€                  1.920,00€         1.920,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              50                     3.600,00€         0,00 -€                  3.600,00€         3.600,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            -                   -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            30                     8.640,00€         32,00 9.216,00€         -576,00€           -€                  106,67% Inzet lumpsum

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         16                     21.542,40€        17,00 22.888,80€        -1.346,40€        -€                  106,25% Inzet lumpsum

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         -                   -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            -                   -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              -                   -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      0,11                 11.027,02€        0,11 11.027,02€        -€                  -€                  100,00%

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              0,00 -€                 -€                  -€                  -€                  

2 Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              -€                 -€                  -€                  -€                  

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              -€                 -€                  -€                  -€                  

4 Lumpsum bedrag 11.000,00€       2.841,86€         11.000,00€        8.158,14€         

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 67.731,22€        56.203,75€        14.369,32€        14.369,32€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 24.162,00 24.161,80 0,20

POM 43.569,00 43.569,42 -0,42 

67.731,00 67.731,22 -0,22 

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 67.731,00

0,00

Afrekening POM -14.369,32

Per saldo te betalen/ontvangen -14.369,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            65                     23.400,00€        58,00 20.880,00€        2.520,00€         -€                  89,23% BMZ verrekend met SO EUR 2.520

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                527                   4.235,50€         593,00 4.765,94€         -530,44€           -€                  112,52%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            188                   37.499,09€        138,00 27.525,39€        9.973,70€         9.565,70€         ZV verrekend met Inzet VPK EUR 408

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              80                     7.680,00€         0,00 -€                  7.680,00€         7.680,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              222                   15.984,00€        0,00 -€                  15.984,00€        15.984,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            10                     3.840,00€         3,00 1.152,00€         2.688,00€         -€                  30,00% GV verrekend met SO EUR 2.688

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            38                     10.944,00€        40,00 11.520,00€        -576,00€           -€                  105,26%

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         25                     33.660,00€        33,00 44.431,20€        -10.771,20€      -€                  132,00%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         3                      4.320,00€         0,00 -€                  4.320,00€         -€                  0,00% VHT verrekend met SO EUR 4.320

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            15                     11.469,60€        17,00 12.998,88€        -1.529,28€        -€                  113,33%

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      1,00                 102.102,00€      1,00 102.102,00€      -€                  -€                  100,00% Corr. tarief VPK + 2 uur extra p/w kinderrecht

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              0,00 -€                 -€                  -€                  -€                  

2 a Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 6,00€                525,00 3.150,00€         593,00 3.558,00€         -408,00€           -€                  112,95%

b Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              693,00 49.896,00€       693,00 49.896,00€        -€                  -€                  100,00%

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              -€                 -€                  -€                  -€                  

4 Lumpsum -€                 -€                  -€                  -€                  

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 308.180,18€      278.829,41€      29.350,78€        33.229,70€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 70.963,00 66.083 4.879,50

POM 199.654,00 204.598 -4.943,60 

Onverklaard Ziekteverzuim schooljaar 2017/2018 (I17 076) 18.616,27 37.499 -18.882,82 

Extra beschikking ziekteverzuim, I 18 065 18.948,70 18.948,70

308.181,97 308.180,18 1,79

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 308.181,97

0,00

Afrekening POM -33.229,70

2 uur extra p/w kinderrechten toegekend (e-mail 10-10-2018) 2.836,17

Correctie verkeerd tarief VPK als Zorgregisseur -2.583,00

Per saldo te betalen/ontvangen -32.977,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            20,00 7.200,00€         21,00 7.560,00€         -360,00€           -€                  105,00%

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                163,00 1.310,03€         164,00 1.318,07€         -8,04€               -€                  100,61%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            20,00 3.989,19€         9,00 1.795,13€         2.194,05€         2.194,05€         45,00%

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              20,00 1.920,00€         0,00 -€                  1.920,00€         1.920,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              200,00 14.400,00€        0,00 -€                  14.400,00€        14.400,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            13,00 3.744,00€         0,00 -€                  3.744,00€         3.375,96€         0,00% GV verrekend met BMZ EUR 360 en VVE EUR 8,04

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         10,00 13.464,00€        8,00 10.771,20€        2.692,80€         2.692,80€         80,00%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  

2 Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

4 Aanvullende diensten -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 46.027,22€        21.444,40€        24.582,82€        24.582,82€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 32.563,00 32.563,22 -0,22 

POM 13.464,00 13.464,00 0,00

46.027,00 46.027,22 -0,22 

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 46.027,00

0,00

Afrekening POM -24.582,82

Per saldo te betalen/ontvangen -24.583,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            30,00 10.800,00€        20,00 7.200,00€         3.600,00€         3.600,00€         66,67%

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 -jarigen) mogelijk 8,04€                1.039,00 8.350,44€         872,00 7.008,26€         1.342,18€         1.342,18€         83,93%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            60,00 11.967,56€        110,00 21.940,53€        -9.972,97€        -€                  183,33% Inzet lumpsum

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            0,00 -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            16,00 4.608,00€         2,00 576,00€            4.032,00€         4.032,00€         12,50%

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         10,00 13.464,00€        19,00 25.581,60€        -12.117,60€      -€                  190,00% Inzet lumpsum

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         5,00 7.200,00€         1,00 1.440,00€         5.760,00€         5.760,00€         20,00%

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            10,00 7.646,40€         9,00 6.881,76€         764,64€            764,64€            90,00%

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              100,00 7.200,00€         0,00 -€                  7.200,00€         7.200,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. Vervanging 102.102,00€      -€                  -€                  -€                  -€                  

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              70,00 6.720,00€         0,00 -€                  6.720,00€         6.720,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

2 a Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              340,00 24.480,00€        0,00 -€                  24.480,00€        24.480,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              1.856,00 133.632,00€      1.856,00 133.632,00€      -€                  -€                  100,00%

c Inzet Verpleegkundige Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 72,00€              141,00 10.152,00€        0,00 -€                  10.152,00€        10.152,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

3 Inzet Assistent Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 58,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

4 Lumpsum 72,00€              396,00 28.512,00€        22.090,57€        28.512,00€        6.421,43€         0,00%

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 274.732,40€      226.350,72€      70.472,25€        70.472,25€        

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 35.726,00 35.726,00 -0,00 

POM 239.006,00 239.006,40 -0,40 

274.732,00 274.732,40 -0,40 

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 274.732,00

0,00

Afrekening POM -70.472,25

Per saldo te betalen/ontvangen -70.472,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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Opmerking

1 Bemoeizorg / Traceren Per traject 360,00€            75,00 27.000,00€        51,00 18.360,00€        8.640,00€         8.640,00€         68,00%

2 Toeleiding naar VVE Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk 8,04€                1.374,00 11.042,84€        989,00 7.948,59€         3.094,25€         3.094,25€         71,98%

3 Onderzoek bij ziekteverzuim Per verzuimtraject 199,46€            200,00 39.891,87€        157,00 31.315,12€        8.576,75€         8.576,75€         78,50% 70 uit gelden Epidemioloog €13.962,20 (I18 075)

4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 96,00€              40,00 3.840,00€         0,00 -€                  3.840,00€         3.840,00€         0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ Per uur inzet t.b.v. bijeenkomsten 72,00€              300,00 21.600,00€        0,00 -€                  21.600,00€        21.600,00€        0,00% Onvoldoende onderbouwing aanwezig, 0 verantwoord

5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 384,00€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Inzet 4 uur per bijeenkomst / per docent 288,00€            67,00 19.296,00€        41,00 11.808,00€        7.488,00€         7.488,00€         61,19%

1 Stevig Ouderschap Per traject 1.346,40€         55,00 74.052,00€        54,00 72.705,60€        1.346,40€         1.346,40€         98,18%

2  Video-hometraining Per traject 1.440,00€         -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

3 Begeleiding Overgewicht Per traject 764,64€            -€                  0,00 -€                  -€                  -€                  

4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen Per uur inloopspreekuur 72,00€              -€                  -€                  -€                  -€                  

5 Regie op zorg Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging 102.102,00€      -€                  -€                  -€                  -€                  

1 Inzet Arts JGZ Per uur, specifieke inzet tbv gemeente 96,00€              0,00 -€                  -€                  -€                  -€                  

2 Inzet Verpleegkundige Inzet in FTE 95.472,00€        1,56 148.936,32€      0,49 46.317,00€        102.619,32€      102.619,32€      31,10%

2 Inzet Verpleegkundige Inzet in FTE 95.472,00€        0,60 57.586,00€        0,00 -€                  57.586,00€        57.586,00€        0,00% Inzet PO / KDV onvoldoende geregistreerd.

3 Inzet Assistent Inzet in FTE 88.218,00€        1,82 160.556,76€      1,78 157.028,00€      3.528,76€         3.528,76€         97,80%

4 a Aanvullende diensten 95.472,00€        1,63 155.709,00€      0,25 23.868,00€        131.841,00€      131.841,00€      15,33%

b Aanvullende diensten Inzet in uren 72,00€              40,00 2.880,00€         0,00 -€                  2.880,00€         2.880,00€         0,00%

c Inzet Verpleegkundige Per CM -€                  -€                  -€                  -18.000,00€      Afbouw project Doorzorg 2019 U 18 099

d Aanvullende diensten -€                  -€                  -€                  

5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust Jeugdarts inzet per uur 96,00€              PM -€                  -€                  

Totaal budget o.b.v. beschikkingen 722.390,78€      369.350,31€      353.040,48€      335.040,48€      

Subsidie Beschikt POM Verschil

BTP Flexibel 108.709,00 122.670,70 -13.961,70 

POM 74.053,00 74.052,00 1,00

Inzet PO en KO 57.586,00 57.586,00 0,00

Inzet op MBO Rijnland 2.880,00 2.880,00 0,00

Meerpunt medewerkers 160.556,00 160.556,76 -0,76 

Doorzorg 148.936,00 148.936,32 -0,32 

Armoede 120.000,00 155.709,00 -35.709,00 

Verschuiving POM 2017 Armoede naar 2018 (Zoetermeer) 35.709,00 35.709,00

(I 18 075) 70 trajecten ZV-SV vanuit Epidemiolooggelden 13.962,20 13.962,20

722.391,20€      722.390,78€      0,42

Ontvangen middelen

Beschikkingen ontvangen per bank 672.720,00

Verschuiving POM 2017 Armoede naar 2018 35.709,00

(I 18 075) 70 trajecten ZV-SV vanuit Epidemiolooggelden 13.962,20

0,00

Afrekening POM -335.040,48

Per saldo te betalen/ontvangen -335.040,00

2018-Beschikking 2018-Verantwoording
BTP Flexibel

Programma op Maat

Programma op Maat extra

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
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Ondertekening van de jaarrekening door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

te Zoetermeer, 27 maart 2019

W.G. W.G.

De heer R.J. Boumans De heer G. van Maanen

Directeur Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. W.G.

De heer J.A.G. Verheijen Mevrouw L. Jumelet

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

Mevrouw R.G. Gerla-Hamelink De heer J.J.L. Pepers

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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I.  OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW heeft de jaarrekening 2018

vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2019.

De raad van toezicht van de Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW heeft de jaarrekening 2018

goedgekeurd in de vergadering van 27 maart 2019.

Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten van de stichting JGZ ZHW bevatten geen artikel met betrekking tot de bestemming 

van het resultaat.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden


