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BESTUURSVERSLAG 
  
 
Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) 
De Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Breda e.o. is een stedelijk en regionaal 
werkende instelling voor eerstelijns psychosociale hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening 
gevestigd in Breda. Het Maatschappelijk Werk werkte in 2019 in Breda, Moerdijk, Alphen-Chaam en 
Baarle-Nassau. Daarnaast werden door het IMW in het verslagjaar uitgevoerd: sociaal raadsliedenwerk, 
crisisdienst buiten kantooruren, diverse CJG functies, bijzonder maatschappelijk werk, voorlichting aan 
niet westerse migranten i.h.k.v. de “Europese migratie- en veiligheidsfondsen” en diverse projecten. 
 
Visie 
Het IMW “helpt balans hervinden”. 
 
Doelstelling 
Het IMW stelt zich ten doel binnen de welzijnszorg van Breda e.o. in het kader van de sociale 
dienstverlening in ruime zin hulp te verlenen aan individuen, gezinnen, groepen en categorieën, daar 
waar het sociaal functioneren op enigerlei wijze als problematisch wordt ervaren of problematisch dreigt 
te worden. 
Het IMW wil daarbij extra aandacht geven aan (groepen) mensen die in hun ontwikkeling of emancipatie 
belemmerd (dreigen te) worden en groepen die “aan de zijlijn” van de samenleving (dreigen te komen) 
staan. 
 
Mission statement 
Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale en sociaal juridische 
dienstverlening, die zich in samenwerking met anderen, richt op het helpen van mensen met 
persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, 
bevorderen of ondersteunen. 
Het IMW zet haar kennis van psychosociale problemen in, in ketens van voorzieningen van wonen, zorg 
en welzijn, ter bevordering van het zelfstandig functioneren van (groepen) mensen. 
De hulpverlening wordt voortdurend getoetst op effectiviteit, efficiency, maatschappelijke relevantie en 
algemeen erkende kwaliteitseisen. 
 
Algemene identificatiegegevens 
 

Naam verslagleggende 
rechtspersoon 

Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda 
e.o. 

Rechtsvorm Stichting 
Postadres | bezoekadres Postbus 1089 | Willemstraat 20 
Postcode 4801 BB | 4811 AL 
Plaats Breda 
Telefoonnummer 076-5305888 
Nummer kamer van Koophandel 41102189 
E-mailadres info@imwbreda.nl 
Internetpagina www.imwbreda.nl 

 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang 
van zaken binnen de stichting. De Raad laat zich leiden door de Governance code Welzijn & 
Maatschappelijke Dienstverlening.  
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De Raad van Toezicht is in 2019 vijf maal bijeengekomen, waarbij de volgende punten aan bod kwamen: 
• Financiële perioderapportages 2019, voortgang productie, verzuim en klanttevredenheid; 
• De stand van de risicoreserve gemeente Breda; 
• Subsidiebeleid gemeente Breda, Breda basis en Breda doet; 
• Bijstelling van de begroting 2019; 
• Kwaliteitssysteem;  
• Ontwikkelingen in de organisatie van het CJG; 
• Bezuinigingsmaatregelen a.g.v. het in 2019 ontstane tekort; 
• Oprichting van het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant; 
• Loon- en prijscompensatie in de vorm van accres door de gemeente Breda; 
• Het wederzijds functioneren van de RvT en bestuurder. 
 
Verder zijn in de vergaderingen onder meer de volgende besluiten genomen: 
• Goedkeuring van de jaarrekening 2018; 
• Goedkeuring van het jaarverslag 2018; 
• Goedkeuring treasuryplan 2020; 
• Goedkeuring begroting en jaarplan 2020;  
• Herbenoeming van 2 leden. 

 
Algemeen 
De jaarrekening 2019 van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. bevat een 
verantwoording van het gevoerde financiële beleid. Voor de inhoudelijke verslaglegging over de  
activiteiten in  het jaar 2019 wordt verwezen naar het separaat uit te brengen jaarverslag. Dit verslag 
wordt aangeboden aan subsidiënten en andere relevante stakeholders.  
Het verslag biedt inzicht in het bereik van cliënten dat door de verschillende werksoorten in 2019 is 
gerealiseerd en schetst de belangrijkste ontwikkelingen. Het verslag wordt ook gepubliceerd op de 
website van het IMW. 
De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 192.395 bij een omzet van € 4.989.101 
terwijl een negatief saldo van € 176.095 begroot was bij een omzet van € 4.985.487 (voor onttrekking 
aan de bestemmingsfondsen). Dit wordt met name veroorzaakt door de krimp van de activiteit CJG met 
ca. 7 Fte. 
De ontwikkelingen in de diverse kostensoorten blijken uit de overzichten in dit verslag. Waar nodig 
wordt een nadere toelichting gegeven. 
Het IMW is een not- for-profit instelling, zij streeft naar een begroting waarin baten en lasten met elkaar 
in evenwicht zijn. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen worden positieve resultaten 
toegevoegd aan de risicoreserves behorende bij het betreffende segment (inkomstenbron). 
 
Liquiditeit en Solvabiliteit 
De liquiditeitsratio (verhouding vlottende activa/kortlopende schulden) is ultimo 2019 3,6. Hiermee is 
de instelling ruim voldoende liquide. 
De solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. de totale lasten) is ultimo 2019 37%, Dit is voor de 
instelling als geheel ruim voldoende. De solvabiliteitsratio voor Breda is 0,75%, en vormt daarmee een 
risico. Bij een wenselijke solvabiliteitsratio van 15% hoort een egalisatiereserve van ca. € 682.000,-. 
Deze bedraagt ultimo 2019 werkelijk € 33.954,-.  (Zie ook blz 38, Bijlage: Beleid met betrekking tot de 
omvang en functie van de Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda) 
 
Financieringsbehoefte en kasstromen 
Het netto werkkapitaal (vlottende Activa -/- kortlopende schulden) bedraagt € 1.555.414, hiermee is de 
financiering solide. De financiële ruimte (netto werkkapitaal gedeeld door de totale lasten op jaarbasis  
-/- afschrijvingen,) bedraagt 0,31 dat wil zeggen een financiële ruimte van 3,7 maanden, waar in de 
sector 2 maanden (0,16) voldoende wordt geacht. 
 
Structurele baten 
Van het totaal van de subsidie baten heeft ca. 85% (2018 81%) een structureel karakter. 
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Eigen Vermogen 
Voor een nadere toelichting van het eigen vermogen verwijzen wij naar 5.1.5 Toelichting op de Balans 
punt 10. En de bijlage “Beleid met betrekking tot de omvang en functie van de Egalisatiereserve 
structurele activiteiten Breda”, achterin deze jaarverslaggeving. Het wegvallen medio 2019 van een 
aanzienlijk deel van de subsidie voor CJG en Procesregisseurs vanuit de gemeente Breda leidt in 2019 
tot een tekort op de dekking voor indirecte kosten en uiteindelijk een negatief resultaat ad € 192.395. 
 
Gebruik Modeljaarrekening 
Het IMW heeft er voor gekozen om  de enkelvoudige modeljaarrekening te hanteren die is opgesteld 
voor de care (AWBZ-instellingen+WMO+niet-curatieve GGZ-instellingen). Dit model hanteert een 
standaard nummering om jaarrekeningen onderling vergelijkbaar te maken. Onderdelen die niet van 
toepassing zijn mogen weggelaten worden waarbij de nummering van het model in stand dient te 
blijven.  
 
Risicoparagraaf 
De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling die in 2010 nog door de gemeente Breda werd verstrekt, 
is daarna ingetrokken voor de basisactiviteiten Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal 
Raadsliedenwerk. Dit veroorzaakte in de jaren tot en met 2017 een belangrijk negatief financieel 
cumulatief effect. In 2019 is voor het onderdeel Zorg voor Elkaar Breda in segment 1 een accrès voor 
loon- en prijsontwikkeling toegekend ad ca 0,84%. De feitelijke loonkostenontwikkeling in 2019 bedroeg 
2,58%, de prijsontwikkeling in 2019 bedroeg 2,6%. 
Het IMW heeft bezwaar aangetekend het feit dat de subsidieplafonds niet (of niet voldoende) voor loon- 
en prijsontwikkeling worden aangepast. Hierover is nog geen uitspraak gedaan. In de begroting voor 
2020 wordt vooralsnog niet meteen accres rekening gehouden. 
 
De gemeente Breda heeft voor 2020 m.b.t. de activiteit CJG nog geen beschikking afgegeven. Het IMW 
is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en voortgang en ziet deze met vertrouwen conform de 
begroting voor 2020 tegemoet. 
Voor 2020 is voor de overige activiteiten reeds principe overeenstemming bereikt over de subsidie.  
 
De afgelopen jaren heeft het IMW fors ingezet op uitbreiding van huisvesting in 3 van de 4 kwadranten 
van Breda voor de Zorg voor elkaar Breda Wijkteams en CJG wijkteams. Naast medewerkers van het 
IMW maken daar ook ca 50 medewerkers van de Gemeente Breda en Zorg voor elkaar Breda Partners 
hier gebruik van. Aangezien dit langer lopende contracten betreft en het IMW ook zorg draagt voor alle 
randvoorwaarden dragen deze lasten bij op het tekort op de dekking van de indirecte kosten. In 2020 
zal moeten worden overlegd met de ZveB partners of hier een gezamenlijke oplossing voor gevonden 
kan worden. 
 
Begroting 2020 
De voorlopige begroting 2020 (uit november 2019) sluit bij een omzet van ca. € 5.042.000,- met een 
positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ad ca. € 77.000,-. 
 
Bedrijfsopbrengsten: € 
- Subsidies 5.008.000 
- Overige bedrijfsopbrengsten 34.000 

  
Som der bedrijfsopbrengsten 5.042.000 
  
Bedrijfslasten:  
- Personeelskosten 4.106.000 
- Afschrijvingen op materiële vaste activa 70.000 
- Overige bedrijfskosten 859.000 

  
Som der bedrijfslasten 4.965.000 
  
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 77.000 



Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.  

5 

 
Als gevolg van de herstructurering van het CJG medio 2019 waarbij de formatie CJG en Procesregisseurs 
met ca. 7 Fte is afgenomen zijn een aantal bezuinigingsvoornemens geformuleerd. Om dat tot medio 
2019 nog grote onzekerheid bestond wat de gevolgen voor het IMW (en andere participanten in het 
CJG) zouden zijn, is 2019 gebruikt om de voorbereidingen hiervoor te treffen.  
Naast diverse bezuinigingsmaatregelen die in deze begroting zijn begrepen, zal het bestuur en de Raad 
van Toezicht een besluit nemen ten aanzien van het boventallig verklaren van medewerkers die t/m 
2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het betreft het in dienst houden van ca. 2,6 Fte Hierdoor 
worden gedwongen ontslagen voorkomen. Dit zal in 2020 nog een negatief effect ad ca. € 150.000,- 
op de begroting kunnen hebben. Er wordt ingezet op innovatieve ideeën om (mogelijk) kwetsbare 
groepen ook op andere manieren te bereiken. 
 
Financiële gevolgen “Corona” crisis 
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft niet 
geresulteerd in een omzetdaling wel in een beperkte toename van additionele kosten, zoals de aanschaf 
van laptops, versnelde vervanging van smartphones en fysieke beschermende maatregelen. Door een 
flinke financiële buffer, kostenbesparingen en in beschikkingen vastgelegde subsidiebaten, verwacht de 
stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. De werkzaamheden van het IMW worden 
aangemerkt als vitaal. Er is nog geen significante wijziging van het aantal hulpvragen, de verwachting 
is dat deze zullen toenemen, zeker wanneer de kantoren weer toegankelijk worden voor cliënten. 
Het IMW is als grotendeels gesubsidieerde instelling afhankelijk van lokale politieke keuzes, die op hun 
beurt weer beïnvloed worden door de “trap op trap af” methodiek waarmee het gemeentefonds 
afhankelijk is van de netto rijksuitgaven. 
Vooralsnog is er geen sprake van financiële consequenties als gevolg van het onverwacht veel meer of 
juist veel minder diensten verlenen tijdens deze crisis. Sociaal Werk Nederland heeft op 26 maart 2020 
een persbericht doen uitgaan waarin o.a. staat “Het rijk doet hiermee, in afstemming met de VNG, een 
zeer dringend beroep op gemeenten om financiële zekerheid en ruimte te bieden aan hun aanbieders 
van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning; van 1 maart 
2020 tot in elk geval 1 juni 2020.”.  
Aangezien het einde van de crisis op het moment van opmaak van jaarrekening 2019 nog niet in 
beeld is, kan het IMW nu nog niet overzien wat de totale impact van deze crisis zal zijn maar houdt de 
situatie nauwlettend in de gaten en stuurt bij waar het kan. Op basis van onze huidige inschatting zijn 
wij van mening dat we de huidige Corona crisis kunnen doorstaan zonder extra steun. 
 
Bestuur en Raad van Toezicht van het IMW.  
 
De heer J.C.J. Berkhout (bestuurder) 
Mevrouw I.L.M. Scheifes-Coenen (voorzitter RvT) 
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De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 
 
Naam en RvT 
Portefeuille 

Hoofdfunctie Nevenfunctie(s) Datum  
eerste 
benoeming 

Benoe- 
mings-
termijn 

Mevrouw I.L.M. 
Scheifes-Coenen 
Portefeuille 
voorzitter 

Geen Voorzitter vereniging Steenman 
Etten-Leur; 
Vice-voorzitter SV-Rijen; 
 

23-10-2013 2022 

Mevrouw drs. J. 
Verbiesen 
portefeuille vice- 
voorzitter 

Clustermanager bij 
de gemeente 
Heusden  

Bestuurslid LCGW (Landelijk 
contact gemeentelijk Welzijn) 
2009; 
lid alumnigroep Publiek 
Management Tias -2015; 
Medewerker buurtbemiddeling 
Surplus, Etten-Leur 

11-04-2012 2021 

Mevrouw mr. M.P. 
Heerkens 

Geen Bestuurslid Stichting Vrienden van 
het Amphia; 
Vervanger professioneel, door de 
kantonrechter benoemde, mentor; 
Bestuurslid Stichting 4 mei 
Dodenherdenking Breda; 
Voorzitter Raad van toezicht 
Steunpunt Informele Zorg Breda; 
Bestuurslid Stichting Landgoed 
Wolfslaar; Buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand;  
Vertrouwenscontactpersoon van 
voetbalvereniging Baronie; 
Lid RvT Stichting Klooster tot 
Emmaus 

23-10-2013 2022 

De heer P. van 
Driel  
portefeuille 
financiën 

Adviseur voor de 
Publieke Sector 

Lid Audit Comittee Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 
Lid Audit Comittee Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport; 
Lid van de Commissie Werken in 
de Zorg; 
Voorzitter Raad van Advies WK 
Volleybal 2022 

25-2-2015 2021 

Mevrouw C. 
Wouters- 
Verberne 

Directeur gemeente 
Zundert 

Geen 25-2-2015 2021 
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5.1 JAARREKENING 
 
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 
 
    Ref. 31-dec-19  31-dec-18 

     €  € 
ACTIVA        

        
        
Vaste activa       
       
Immateriele vaste activa  1 25.281  31.516 
Materiële vaste activa  2 426.672  420.386 
Totaal vaste activa    451.953  451.902 

        
Vlottende activa       
        
Overige vorderingen   7 480.496  369.968 
Liquide middelen   9 1.672.946  2.109.037 
Totaal vlottende activa    2.153.442  2.479.005 

        
Totaal activa    2.605.395  2.930.907 

        
        
     31-dec-19  31-dec-18 
PASSIVA     €  € 

        
        
Eigen vermogen   10    
Reserves en Fondsen    
Egalisatiereserve Structurele activiteiten Breda  33.954  237.563 
Bestemmingsfondsen Breda   420.106  459.282 
Vrij beschikbaar vermogen uit overige activiteiten  1.473.502  1.423.112 

        
Totaal eigen vermogen    1.927.562  2.119.957 

        
Voorzieningen   11 79.805  96.823 

        
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)     
Overige kortlopende schulden  13 598.028  714.127 

        
        
Totaal passiva    2.605.395  2.930.907 

        



Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.  
 

9 
 

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019 
 

   Ref. 31-dec-19  2018 
      € 
       

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
Subsidies   17 4.944.408  5.341.204 
Overige bedrijfsopbrengsten   18 44.693  49.377 

       
Som der bedrijfsopbrengsten    4.989.101  5.390.581 

       
       
       
BEDRIJFSLASTEN:       
       
Personeelskosten   19 4.337.079  4.404.090 

       
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 89.143  87.248 

       
Overige bedrijfskosten   23 755.096  804.226 

       
Som der bedrijfslasten    5.181.318  5.295.564 

       
       
BEDRIJFSRESULTAAT    -192.217  95.017 

       
Financiële baten en lasten   24 -178  518 

       
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  -192.395  95.535 

       
       
RESULTAAT BOEKJAAR    -192.395  95.535 

       
       
RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:    2019  2018 

      € 
Toevoeging/(onttrekking):       
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda Segment 1  -234.456  26.183 
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda Segment 2  30.847  10.129 
Bestemmingsfonds verbouwingen (Verbeetenstraat, 
Paardeweide en Noorderlicht) Segment 1  -39.176  4.801 
Vrij beschikbaar vermogen uit overige activiteiten Segment 3 50.390  54.422 

    -192.395  95.535 
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 
 
   2019     2018 

 € €  € € 
Kasstroom uit operationele activiteiten      
      
Bedrijfsresultaat  -192.217   95.017 

      
Aanpassingen voor:      
- afschrijvingen 89.143   87.248  
- mutaties voorzieningen -17.018   -104.531  
  72.125   -17.283 

      
Veranderingen in vlottende middelen:      
- vorderingen 37.627   44.673  
- vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging -148.155   -25.279  
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) -116.100   80.026  
  -226.627   99.420 

      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -346.719   177.154 

      
Ontvangen interest 612   1.431  
Betaalde interest/bankkosten -790   -913  
  -178   518 

      
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  -346.897   177.672 

      
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
      
Investeringen materiële en immateriële vaste activa -89.194   -104.403  
      
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -89.194   -104.403 

      
      
Mutatie geldmiddelen  -436.091   73.269 

      
Stand geldmiddelen per 1 januari  2.109.037   2.035.768 
Stand geldmiddelen per 31 december  1.672.946   2.109.037 
Mutatie geldmiddelen  -436.091   73.269 

      
Toelichting: 
   
Met name het wegvallen van een aanzienlijk deel van de subsidie voor CJG en Procesregisseurs en het 
daar uitvolgende negatieve resultaat leidt tot een afname van de liquide middelen. Daarnaast is de 
afrekening 2018 van de gemeente Breda tot op de datum van opmaak van de jaarverslaggeving niet 
ontvangen 
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
5.1.4.1 Algemeen 
 
Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
De stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Breda, 
op het adres Willemstraat 20. 
De belangrijkste activiteiten zijn eerstelijns psychosociale hulpverlening en maatschappelijke 
dienstverlening. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor 
organisaties zonder winststreven en met de specifieke subsidievoorwaarden van de subsidiegevers 
waaronder de met de Gemeente Breda specifiek gemaakte afspraken aangaande de jaarrekening. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s.  
 
Vergelijk ing met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 
jaar.  
 
 
5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
 
Activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de 
vervaardigingsprijs, tenzij anders vermeld. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Gebruik  van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld.  
 
Immateriële en materiële vaste activa 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. 
De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van het vast actief. 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
- Computerapparatuur 3 tot 5 jaar 
- Inventaris  5 tot 10 jaar 
- Kantoormachines 5 jaar 
- Registratiesoftware 5 jaar 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Ten behoeve van de berekening van de maximaal 
toegestane hoogte van de algemene reserve Breda wordt er van uitgegaan dat 75% van de vaste activa 
toegerekend dient te worden aan de (inkomsten uit) structurele subsidiegelden van de gemeente Breda. 
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Indien er sprake is van investeringssubsidies worden deze in mindering gebracht op het geïnvesteerde 
bedrag. 
 
Vervreemding van vaste activa 
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare spaartegoeden met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. 
 
Voorziening langdurig onderhoud 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor 
langdurig 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. 
 
Voorziening langdurig verzuim 
De voorziening voor langdurig verzuim wordt jaarlijks berekend op grond van salariskosten en sociale 
lasten welke in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende 2 jaar (eerste jaar 100% en tweede jaar 
70%, of 85% bij voldoende re-integratie inspanning van de werknemer) moeten worden doorbetaald. 
 
Schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer 
dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De 
schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 
verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar 
zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
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Opbrengsten 
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten 
diensten. Onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan:  
a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald;  
b. waarschijnlijke economische voordelen;  
c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden 

bepaald; 
d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden 

bepaald; 
(als dat niet kan dan worden opbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening).  

e. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de 
baten zijn verantwoord. 

 
Personele kosten 
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.  
 
Pensioenen 
De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk 
is van leeftijd, salaris en dienstjaren (middelloonregeling). De regeling is ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De jaarlijkse opbouw van de 
pensioenaanspraken bedraagt een % conform de leeftijdsstaffel van het pensioengevend salaris dat is 
gebaseerd op het brutoloon minus een franchise (€ 12.426). Het pensioengevend salaris was in 2019 
gemaximeerd tot € 107.593. De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 
maximaal 11,75%* van het pensioengevend salaris. *(tot en met augustus 2019 12,1%, vanaf 
1 september 2019 tot en met 31 december 2020 11,75%).De stichting heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders 
dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt 
als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De beleidsdekkingsgraad van PFZW per 31 december 
2019 bedraagt 96.5%. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen (te ontvangen) interest en (te betalen) bankkosten.  
 
 
5.1.4.4 Grondslagen van segmentering 
 
Toerekening overhead en indirecte sectorkosten 
In de jaarrekening wordt  een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende 
segmenten: Breda Structurele activiteiten, Breda overige activiteiten, niet door Breda gesubsidieerde 
activiteiten.   Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten bij de 
activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden 
zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 
De indirecte kosten worden op basis van het aantal uitvoerende FTE’s per activiteit toegerekend aan de 
activiteiten, waarbij de indirecte overhead wordt toegerekend aan de structurele activiteiten om ten 
aanzien van de dekking van de vaste kosten niet deels afhankelijk te zijn van kortlopende projecten. 
Hiermee daalt de druk van de overheadkosten voor Breda. 
De toerekening van overhead aan enig project kan niet leiden tot een structurele overschrijding van het 
toegekende budget voor het betreffende project. 
Sinds 2012 wordt achteraf bepaald welk deel van deze kosten ten gunste van het door Breda 
gefinancierde deel van de activiteiten wordt doorbelast aan de overige activiteiten. Deze doorbelasting 
wordt gepresenteerd onder “doorberekende kosten”. 
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5.1.4.5 Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij de resultante de mutatie in 
de liquide middelen is. 
 
 
5.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT 
 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader 
bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
 



Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.  
 

15 
 

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 
 
ACTIVA 
 
1. Immateriële vaste activa 
 
De specificatie is als volgt:        2019  2018 

        €  € 
           

Software 25.281  31.516 
           

Totaal materiële vaste activa  25.281  31.516 
           

Het verloop van de immateriële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 
   
Boekwaarde per 1 januari         31.516  14.940 
Bij: investeringen        2.413  23.523 
Af: afschrijvingen        -8.648  -6.947 

           
Boekwaarde per 31 december      25.281  31.516 

           
2. Materiële vaste activa 
 
De specificatie is als volgt:        2019  2018 

        €  € 
           

Vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 426.672  420.386 
           

Totaal materiële vaste activa  426.672  420.386 
           

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 
   
Boekwaarde per 1 januari         420.386  419.807 
Bij: investeringen        86.781  80.880 
Af: afschrijvingen        -80.495  -80.301 

           
Boekwaarde per 31 december      426.672  420.386 

           
Toelichting:                     
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële en materiële vaste activa per 
activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7. 
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ACTIVA           
        2019  2018 
7. Overige vorderingen           
           
De specificatie is als volgt:           

           
Vorderingen op debiteuren        116.230  91.702 
Subsidie uitvraag Gemeente Breda 2018  142.188  142.188 
Subsidie uitvraag Gemeente Breda 2019  150.092  -- 
Subsidie Breda Voorliggend veld 1      5.967  5.967 
CJG Breda 2018        --  34.041 
CJG Breda 2019        29.763  -- 
Overige vorderingen:           
Vorderingen inzake 
pensioenen        --  -- 
Vooruitbetaalde bedragen        12.278  61.389 
Nog te ontvangen bedragen      11.464  22.167 
Waarborg huur Paardeweide       12.514  12.514 

           
Totaal overige vorderingen        480.496  369.968 

           
Toelichting:                     
De gemeente Breda bevoorschot 95% en rekent 5% af bij vaststelling van de subsidie. De 
afrekening 2018 dient nog vastgesteld te worden. 
 
9. Liquide middelen           
           
De specificatie is als volgt:           
        2019  2018 

        €  € 
           
Bankrekeningen        1.671.469  2.108.132 
Kassen        1.477  905 
Totaal liquide middelen        1.672.946  2.109.037 

           
De afname van de liquide middelen wordt verklaard door het negatieve resultaat, een toename van 
de vorderingen en een afname van de kortlopende schulden. 
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PASSIVA           
           
10. Eigen vermogen             
Reserves en Fondsen           
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:  2019  2018 

        €  € 
           

Egalisatiereserve Structurele activiteiten Breda  33.954  237.563 
Bestemmingsfondsen Breda t.b.v. exploitatie   420.106  459.282 
Vrij beschikbaar vermogen uit niet door Breda gesubsidieerde 
activiteiten  1.473.502  1.423.112 
Totaal eigen vermogen  1.927.562  2.119.957 

           
Kapitaal           

    
Saldo 

per      
Saldo 

per 

Het verloop is als volgt weer te geven:  
1-jan-
2019  

Resultaat-
bestemming  

Overige 
mutaties  

31-dec-
2019 

    €  €  €  € 
           

Egalisatiereserve Structurele activiteiten 
Breda  237.563  -203.609    33.954 
Bestemmingsfonds medewerker PHS   57.287  --  --  57.287 
Bestemmingsfonds verbouw 
wijkbureau’s  306.815  -39.176  --  267.639 
Bestemmingsfonds herhuisvesting  95.180  --  --  95.180 
Vrij beschikbaar vermogen uit overige 
activiteiten  1.423.112  50.390  --  1.473.502 

           
Totaal kapitaal    2.119.957  -192.395  --  1.927.562 

           
           

 
Toelichting:                     
Egalisatiereserve Structurele activiteiten Breda 
Ingevolge de Algemene Subsidieverordening Breda 2017 wordt hier het totaal resultaat voor alle voor 
de gemeente Breda verrichte activiteiten verantwoord. Het betreffen Segment 1  Breda Structurele 
activiteiten en Segment 2 Breda overige activiteiten. Negatieve resultaten worden onttrokken aan deze 
reserve. Voor het toevoegen van positieve resultaten dient vooraf toestemming te worden gevraagd. 
Voor de financiële uitwerking van het beleid met betrekking tot de omvang en functie van de 
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda wordt verwezen naar de bijlage op bladzijde 40. 
In het kader van het toenemende risicoprofiel van maatschappelijke instellingen als gevolg van 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de omgeving, is het van belang om een adequaat eigen 
vermogen te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. 
Het wegvallen medio 2019 van een aanzienlijk deel van de subsidie voor CJG en Procesregisseurs 
vanuit de gemeente Breda leidt in 2019 tot een tekort op de dekking voor indirecte kosten en 
uiteindelijk een negatief resultaat ad € 192.395. 

Bestemmingsfonds Medewerker PHS  
Deze bestemmingsreserve zal vermoedelijk in 2020 worden uitgenut. 

Bestemmingsfonds verbouw Verbeetenstraat  en Paardeweide en Noorderlicht 
Het IMW heeft in voorgaande jaren toestemming gekregen om het restant van de positieve saldi uit 
Bredase activiteiten (segment 1 en 2) te bestemmen voor de verbouwing van de nieuwe wijkbureaus 
Verbeetenstraat 12-14 en Paardeweide 5 en Noorderlicht. 
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Bestemmingsfonds herhuisvesting 
Deze is opgenomen om bij te dragen in de kosten van herhuisvesting bij het einde van het huurcontract 
Willemstraat per 31-12-2022.  
 
Vrij beschikbaar vermogen uit overige activiteiten 
Dit betreft Segment 3 Niet door Breda gesubsidieerde activiteiten. Het is vermogen dat is opgebouwd 
uit activiteiten voor derden en wat daarmee niet onder de regels van Algemene Subsidieverordening 
Breda valt. 

 
11. Voorzieningen           

  
Saldo 

per        
Saldo 

per 
Het verloop is als volgt weer 
te geven: 

1-jan-
2019  Dotatie   

Onttrek-
king   Vrijval   

31-dec-
2019 

  €  €  €  €  € 
           

Langdurig onderhoud  39.891  5.000  -11.867  --  33.024 
Langdurig verzuim  56.932  46.781  -56.932  --  46.781 
Totaal voorzieningen  96.823  51.781  -68.799  --  79.805 

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

          
31-dec-

2019 
           

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)  46.781 
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)  33.024 
Hiervan langlopend (> 5 jaar)  -- 

           
           
Toelichting per categorie voorziening: 
Voorziening langdurig onderhoud: 
Deze voorziening is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsbegroting. Volgens afspraken met de 
gemeente Breda mag het saldo ultimo boekjaar maximaal € 40.000,- bedragen.  
 
Voorziening langdurig verzuim: 
Ook in 2019 zijn medewerkers ziek geworden waarvoor de verwachting bestaat dat het traject van 
terugkeren langdurig zal zijn. 
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13. Overige kortlopende schulden     
           
De specificatie is als volgt:        2019  2018 

        €  € 
           

Crediteuren        29.034  52.751 
Belastingen en sociale premies   197.743  240.418 
Schulden terzake pensioenen        118  51.658 
Nog te betalen salarissen         7.722  11.243 
Vakantiegeld           
Vakantiedagen        110.697  128.568 
Reservering Loopbaanbudget        91.143  79.411 
Opleidingsbudget Crisisdienst Werken met verve e.a.  1.364  1.364 
Maatwerkvoorziening bijstand door derden  66.265  66.265 
Overige schulden:           
Nog te betalen kosten        54.919  36.834 
Af te dragen BTW        8.666  8.666 
Project e-Health urenpool  28.925  10.397 
Vooruitontvangen opbrengsten:     
Stg. Hibo        1.432  385 
Vroeg Eropaf        --  8.750 
Breda Voorliggend Veld        --  17.417 

           
Totaal overige kortlopende schulden  598.028  714.127 

           
Toelichting:  
De schulden op korte termijn hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. 
Het totaalbedrag aan huurverplichtingen aangaande onroerend goed bedraagt ca. €     934.678 
Kortlopend deel van de huurverplichtingen(< 1 jr.)                                        ca. €     287.205 
Hiervan loopt 1 tot 5 jaar (>1 tot 5 jr.)                                                         ca. €     606.488 
Hiervan langlopend (> 5 tot 10 jr.)                                                               ca. €      40.985 
Er is sprake van langlopende servicecontracten ten aanzien van de vaste telefonie, koffieautomaten 
en kopieer/printapparatuur, de jaarlijkse verplichting hieruit bedraagt  voor 2020 ca. € 17.500. De 
contracten hebben een looptijd van 1 tot 5 jaar. Het totaal voor de komende 5 jaar is € 30.500 
Er is een bankgarantie afgeven aan derden ter grootte van € 1.700. 
Er is op balansdatum geen sprake van claims of lopende kwesties. 
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIËLE VASTE ACTIVA en MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 

 

    

 Immateriële 
 Vaste Activa 

Software 

 Vaste 
bedrijfs- 

middelen, 
technische en 

administratieve 
uitrusting 

 
     €  € 

Stand per 1 januari 2019      
- aanschafwaarde    42.181  936.583 
- cumulatieve afschrijvingen   -10.665  -516.197 

        
Boekwaarde per 1 januari 2019   31.516  420.386 

        
Mutaties in het boekjaar      
- investeringen    2.413  86.781 
- afschrijvingen    -8.648  -80.495 

        
        

- desinvesteringen       
  aanschafwaarde    --  52.250 
  cumulatieve afschrijvingen   --  -52.250 
  per saldo       -- 

        
Mutaties in boekwaarde (per saldo)   -6.235  6.286 

        
Stand per 31 december 2019      
- aanschafwaarde    44.954  971.114 
- cumulatieve afschrijvingen   -19.313  -544.442 

        
Boekwaarde per 31 december 2019   25.281  426.672 
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5.1.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 
 
5.1.12.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019 
 
 
SEGMENT 1 Breda Structurele activiteiten 
 
    2019  2018 

    €  € 
       

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
Hulpverlening bij psychosociale, relationele en materiele 
problematiek 1.709.079  1.676.784 
Psychosociale Hulpverlening Safegroup 98.746  -- 
Telefonisch aanmeldpunt 70.981  69.550 
Sociaal Raadsliedenwerk (Sociaal Juridische Gebiedsteams)  302.910  296.808 
Eerstelijns crisishulpverlening buiten kantooruren   147.621  144.647 
Doorbetaling subsidie Meldpunt Crisiszorg Midden en West 
Brabant   -21.798   
Bemoeizorg    287.793  282.618 
Dagelijks Casusoverleg veiligheidshuizen    87.083  87.083 
Dagelijks Casusoverleg veiligheidshuizen door derden  -60.645  -60.958 
Interventies crisisdienst i.h.k.v. huisverboden   33.500  15.297 
Budgetconsulent    83.299  81.621 
Vrijwillig Medewerkers IMW-coördinatie    93.606  87.675 
Kosten vrijwilligers    8.202  12.082 
Statushouders wijkgerichte informatie    --  7.400 
Statushouders financiële voorlichting    34.460  45.000 
Incidentele subsidie voorliggend veld  17.417  101.916 
Incidentele subsidie voorliggend veld  44.500   
Bijdragen derden   131.195  128.355 
Overige bedrijfsopbrengsten    43.693  48.377 

       

Som der bedrijfsopbrengsten    3.111.642  3.044.255 
       

BEDRIJFSLASTEN:       
Personeelskosten    2.885.594  2.742.207 

       
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  89.143  87.248 

       
Doorbelaste bedrijfskosten structurele activiteiten Breda  -299.547  -518.462 

       
Overige bedrijfskosten    709.294  702.278 

       
Som der bedrijfslasten    3.384.484  3.013.271 
       
BEDRIJFSRESULTAAT    -272.842  30.984 

       
Financiële baten en lasten    -790  -- 

       
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  -273.632  30.984 
     
RESULTAAT BOEKJAAR    -273.632  30.984 
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RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:    2019  2018 

    €  € 
Toevoeging/(onttrekking):       
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda   -234.456  26.183 
Bestemmingsfonds Medewerker PHS    --  -- 
Bestemmingsfonds verbouwingen onttrekking -39.176  -35.408 
Bestemmingsfonds verbouwingen dotatie i.v.m. Noorderlicht --  40.209 
    -273.632  30.984 
       

 
Toelichting 
In segment 1 is er sprake een stijging van de personeelskosten a.g.v. cao-ontwikkelingen, daarnaast 
zijn er door de grote daling van de inzet voor het CJG minder mogelijkheden om kosten door te 
belasten naar segment 2 en 3. Naast bezuinigingsvoornemens op de bedrijfskosten, die pas in de 
komende jaren hun uitwerking zullen hebben, is er ook een plan voor reorganisaties op 
personeelsgebied in ontwikkeling waarmee de natuurlijke afvloeiing van ca. 2,6 Fte gemoeid is. 
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5.1.12.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019 
       
SEGMENT 2 Breda overige activiteiten       

    2019  2018 
    €  € 
       

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
CJG Breda    906.411  1.326.729 
Activiteitenkosten CJG   --  -1.765 
Pilot huisartsen CJG   18.240  -- 
Procesregisseurs CJG   197.873  327.743 
Interventieteam Huiselijk Geweld    29.600  35.293 
Statushouders segment 2    --  27.854 
Meldpunt Crisiszorg West Brabant    39.529  -- 
       
Som der bedrijfsopbrengsten    1.191.653  1.715.854 
       
BEDRIJFSLASTEN:       
       
Personeelskosten    1.017.834  1.262.415 

       
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa    --  -- 
     
Doorbelaste bedrijfskosten structurele activiteiten Breda  126.388  362.593 

       
Overige bedrijfskosten    16.584  80.717 

       
Som der bedrijfslasten    1.160.806  1.705.725 

       
       
BEDRIJFSRESULTAAT    30.847  10.129 

       
       

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  30.847  10.129 
       
       

RESULTAAT BOEKJAAR    30.847  10.129 
       

       
RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:    2019  2018 
Toevoeging/(onttrekking):       
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda   30.847  10.129 

       
    30.847  10.129 
       
Toelichting 
Per 1 juli 2019 werd bekend welke CJG medewerkers in dienst werden genomen door de gemeente 
Breda. Inclusief de procesregisseurs die voorheen gedetacheerd waren betrof dit ca. 7 Fte. 
Mede doordat er gebruik werd gemaakt van interim leidinggevenden vielen ook de organisatiekosten 
van het CJG hoger uit dan verwacht. Hierdoor werd de ruimte om bij te dragen aan segment 1 meer 
dan gehalveerd t.o.v. voorgaande jaren.  
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5.1.12.1  GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019 
 
 
SEGMENT 3 Niet door Breda gesubsidieerde activiteiten.     

    2019  2018 
    €  € 
       

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:       
       
Gemeente Alphen-Chaam AMW    95.340  69.666 
Gemeente Baarle-Nassau AMW    74.382  72.569 
SMW MBO de Rooi Pannen    23.040  22.560 
SMW MBO Curio  222.293  196.934 
Schuldhulpverlening Bredase Woningcorporaties   42.180  41.040 
Europese subsidie AMIF    --  5.794 
Regeling Uitstapprogramma Prostituees    70.015  66.311 
Activiteitenkosten Regeling Uitstapprogramma Prostituees  --  -- 
Psychosociale Hulpverlening gemeente Moerdijk  46.444  45.057 
Rekupera  6.112  13.290 
Vroeg er op af Breda    105.000  96.250 
Overige bedrijfsopbrengsten    1.000  1.000 

       
Som der bedrijfsopbrengsten    685.806  630.472 

       
BEDRIJFSLASTEN:       
       
Personeelskosten    433.651  399.468 

       
Doorbelaste bedrijfskosten structurele activiteiten Breda  173.159  155.869 

       
Overige bedrijfskosten    29.218  22.144 

       
Som der bedrijfslasten    636.028  577.481 

       
       
BEDRIJFSRESULTAAT    49.778  52.991 

       
Financiële baten en lasten    612  1.431 

       
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  50.390  54.422 

       
       
RESULTAAT BOEKJAAR    50.390  54.422 

       
RESULTAATBESTEMMING       
       
Het resultaat is als volgt verdeeld:    2019  2018 
Toevoeging/(onttrekking):       
Vrij beschikbaar vermogen uit overige activiteiten   50.390  54.422 
    50.390  54.422 

Toelichting 
Zowel de baten als lasten in Segment 3 zijn vrijwel gelijk gebleven.  
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5.1.12.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN 
     
     
    2019  2018 

    €  € 
       

Resultaat volgens gesegmenteerde 
resultatenrekeningen:     
       
SEGMENT 1 Breda Structurele activiteiten   -273.632  30.984 
SEGMENT 2 Breda overige activiteiten    30.847  10.129 
SEGMENT 3 Niet door Breda gesubsidieerde activiteiten.  50.390  54.422 

       
    -192.395  95.535 

       
Resultaat volgens resultatenrekening    -192.395  95.535 
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5.1.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

BATEN 

17. Subsidies  

Totaal Totaal Totaal 
Instituut Instituut Begroting 

De specificatie is als volgt: 2019 2018 2019 
€ € € 

Subsidies 4.128.407 4.583.377 4.146.510 
Maatschappelijk Werk voor derden 684.806 623.678 669.799 
Bijdragen derden Crisishulpverlening buiten kantooruren 131.195 128.355 127.449 
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-
subsidies -- 5.794 -- 

Totaal 4.944.408 5.341.204 4.943.758 

Op de baten uit subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van toepassing. 

Gemeente Breda “uitvoering hulp- en dienstverlening ten behoeve van de gemeente Breda” 
• de Algemene Wet Bestuursrecht
• artikel 7:3 van de Algemene Subsidieverordening Breda 2011
• artikel 7:4 van de Algemene Subsidieverordening Breda 2017
• Nadere regels subsidieverstrekking Gemeente Breda 2017
• Toestemming dotatie voorziening herhuisvesting (BRD201413932)
• Subsidieverlening 2018  d.d.  6 april 2018  DO/18/00423.2 
• Indexering 2018 d.d.  27 juli 2018  DO/18/00005.1 
• Subsidieverlening 2018  d.d.  31 augustus 2018  DO/18/00697.1
• Subsidieverlening 2018  d.d.  4 september 2018  DO/18/00705.1
• Aanvraag subsidie 2018 d.d. 16 november 2018  DO/18/0825.1
• Aanvraag Regio Breda vangt op 2019 d.d.21 december 2018 DO/19/00143
• Aanvraag GIA d.d. 30-11-2018 DO/19/100062.1
• Aanvullende subsidie GIA d.d. 20-12-2019 DO/19/100062.2
• Aanvraag Zorg voor elkaar Breda 2019 d.d. 30-11-2018 DO/19/00181.1
• Aanvraag Goede startprogramma 2019 d.d. 30-11-2018 DO/19/00225.1
• Aanvraag Zorg voor elkaar Breda 2019 d.d. 30-11-2018 DO/19/00181.1
• Verantwoording hoe IMW invulling heeft gegeven aan Social Return
• Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
• Het IMW hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
• AMIF

Centrum voor jeugd en Gezin 
• Subsidieverlening middels GGD West-Brabant 2019 d.d. 12 juli 2019 DO/19/00052.2.

Gemeente Alphen-Chaam 
• de Algemene wet bestuursrecht
• Vastgesteld subsidieprogramma 2017

Gemeente Baarle-Nassau 
• Algemene wet bestuursrecht
• Subsidieverordening welzijn 2014
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Structurele baten 
Van het totaal van de subsidie baten heeft ca. 85% (2018 81%) een structureel karakter. 
 
Goedkeuringen 
De goedgekeurde jaarrekening van het IMW dient als onderlegger voor de verantwoording van de 
subsidies en andere baten. Aan alle verrichte activiteiten ligt een (voorlopige) beschikking of 
overeenkomst ten grondslag. Van het totaal van de onder de post subsidiebaten verantwoorde baten 
dient € 4.216.796 (2018 € 4.701.889) achteraf vastgesteld te worden door subsidieverleners. Het is de 
gerechtvaardigde verwachting dat dit zal plaatsvinden overeenkomstig hetgeen is verantwoord in deze 
jaarrekening. 
 
De bijdragen van derden ad ca € 131.000 dragen samen met de aan overige activiteiten 
doorberekende kosten ad ca. € 173.000 (segment 3)  totaal ca. € 304.000 bij aan de exploitatie Breda 
(segment 1 en 2). 
 
18. Toelichting overige 
bedrijfsopbrengsten Totaal  Totaal  Totaal 
 Instituut  Instituut  Begroting 
De specificatie is als volgt: 2019  2018  2019 
 €  €  € 
      
Overige dienstverlening: --  --  -- 
Overige dienstverlening 2.300  1.000  1.000 
Opbrengst verhuur 42.393  48.377  40.729 
      
Totaal 44.693  49.377  41.729 
      
Toelichting: 
De baten uit verhuur zijn gedaald doordat een grote partij ruimte heeft ingeleverd en in 2020 zal 
vertrekken. 
 

    
5.1.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 
 2019  2018  2019 
LASTEN      
19. Personeelskosten      
      
Lonen en salarissen 3.385.941  3.454.353  4.246.717 
Sociale lasten 553.457  552.191   
Pensioenpremies 292.487  309.420   
Andere personeelskosten:      
Ontvangen ziekengeld -53.590  -44.451  -72.500 
Mutatie Saldo verlof ultimo boekjaar -17.871  1.298  -- 
Mutaties reservering loopbaan budget per 
saldo -12.566  2.851   
Vrijval pool uren eHealth -10.397  --  -10.397 
Bijdrage overheadpersoneel CJG 57.358  86.394  -- 
Mutatie reservering langdurig verzuim  -10.151  -104.531  -54.678 
overig 11.441  25.274  35.000 
Subtotaal 4.196.109  4.282.799  4.144.142 
Personeel niet in loondienst:      
Schoonmaakdienst ATEA en uitzendkrachten 132.734  110.509  105.811 
Vrijwilligers en Stagiaires 8.236  10.782  26.136 
Totaal personeelskosten 4.337.079  4.404.090  4.276.089 
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 Totaal  Totaal   
 Instituut  Instituut  Begroting 
 2019  2018  2019 
Specificatie gemiddeld aantal 
personeelsleden (in FTE’s) per segment: 

 
    

SEGMENT 1 Breda Structurele activiteiten 48,55  45,19  43,72 
SEGMENT 2 Breda overige activiteiten 15,78  22,39  21,04 
SEGMENT 3 Niet door Breda gesubsidieerde 
activiteiten. 4,92  4.42  4,29 
      
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis 
van fulltime eenheden 69,25  72,00  69,05 

 
Toelichting: 
Het openstaande saldo verlof is gedaald t.o.v. 2018. Ultimo 2019 wordt er een lager langdurig verzuim 
verwacht. Voor de reservering loopbaanbudget mag maximaal 3 jaar opgebouwd worden. Dat punt is 
in juni 2018 bereikt. Er is in 2019 meer loopbaanbudget vrijgevallen dan gebruikt, mede door uitdienst- 
tredingen. 

 
5.1.12 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 
  
LASTEN 
20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
 Totaal  Totaal   
 Instituut  Instituut  Begroting 
Specificatie is als volgt: 2019  2018  2019 
 €  €  € 
Afschrijvingen      
- Immateriele vaste activa 8.648  6.947  8.000 
- Materiele vaste activa 80.495  80.301  80.000 
      
Totaal afschrijvingen 89.143  87.248  88.000 

 
Toelichting 
Ingevolge de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de onttrekking aan het bestemmingsfonds 
Verbouwing wijkbureaus in de resultaatbestemming verantwoord. 
 
23. Overige bedrijfskosten      
De specificatie is als volgt:      

         
Huisvestingskosten:      
 huur gebouwen   284.084  261.160  286.043 
 Onderhoudskosten gebouw en inventaris  33.989  28.304  20.000 
 kosten vuilniscontainer  7.370  3.196  3.200 
 kantinekosten/lease automaten  16.890  20.621  22.000 
 schoonmaakart./vergoedingen  6.664  6.430  8.250 
 inboedel/glasverzekering  3.854  3.829  4.000 
 zakelijke belastingen  5.480  5.752  5.000 
 energie    27.917  14.173  23.000 
 kleine aanschaffingen  4.998  3.361  4.000 
 overige huisvestingskosten  4.406  3.048  5.000 
 kosten ARBO-zaken en BHV  9.884  4.763  6.500 
 verhuis en inrichtingskosten   --  --  1.000 
 Mutatie Bestemmingsreserve onderhoud  -/-6.867  --  -- 

    398.669  354.637  387.993 
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 Totaal  Totaal   
 Instituut  Instituut  Begroting 
 2019  2018  2019 
       
Organisatiekosten:       
 onderhoud kantoormachines  253  247  250 
 kosten ICT    8.285  62.182  25.000 
 kantoorartikelen   2.734  5.532  7.000 
 portokosten    5.638  5.503  5.000 
 telefoon/internet   56.580  58.297  60.000 
 drukwerk    587  1.132  3.000 
 fotokopieerkosten   13.373  8.600  12.000 
 representatiekosten  1.637  1.487  1.750 
 bevordering deskundigheid  27.269  39.173  43.000 
 personele verzorging  4.782  5.319  5.000 
 vakliteratuur  5.071  4.541  5.000 
 reiskostenvergoedingen  22.449  23.044  25.000 
 specifieke kosten 7*24 uursdienst 10.049  9.887  9.500 
 overige / onvoorzien / tolk  13.152  17.719  23.000 

    171.859  242.663  224.500 
         

Algemene kosten:       
 accountantskosten   25.025  29.706  25.000 
 kosten externe salarisverwerking  20.516  19.753  20.000 
 kosten registratiesysteem/software  58.079  59.220  55.000 
 kwaliteitscertificering  448  7.873  5.000 
 contributies    16.492  15.106  20.000 
 kosten Raad van Toezicht  113  630  2.000 
 Public Relations   9.676  22.645  15.000 
 instellingsstudiedagen  19.615  23.153  10.000 
 Re-integratiekosten --  4.780  -- 
 kosten Ondernemingsraad  3.200  1.482  3.000 
 verzekeringen   7.755  7.472  8.000 
 juridische adv/onvoorzien/ overige alg.kst  10.730  5.747  5.000 
 onderzoek & informatie  6.171  --  5.000 
 artotheek    3.389  3.021  3.000 
 bijdrage personeelsvereniging  373  547  3.000 
    181.582  201.135  179.000 

         
         
Activiteitenkosten:        
Budgetconsulent schuldhulpverlening 2.591  --  -- 
 RUPS    395  -943  5.000 
 Statushouders   --  6.734  -- 

    2.986  5.791  5.000 
         

         
Totaal overige bedrijfskosten 755.096  804.226  796.493 
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24. Financiële baten en lasten Totaal Totaal 
Instituut Instituut begroting 

De specificatie is als volgt: 2019 2018 2019 
€ € € 

Rentebaten 612 1.431 -- 
Subtotaal financiële baten 612 1.431 -- 

Overige financiële lasten -790 -913 -1.000
Subtotaal financiële lasten -790 -913 -1.000

Totaal financiële baten en lasten -178 518 -1.000
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27. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 
WNT-verantwoording 2018 Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.. Het voor Stichting Instituut 
voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het 
algemeen bezoldigingsmaximum). 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

Gegevens 2019 

bedragen x € 1 J.C.J. Berkhout A. van der Avert

Functiegegevens Directeur/bestuurder Waarnemend directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12] 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) [1,0] [1,0] 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 125.606 84.638 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.977 16.756 

Bezoldiging 148.583 101.394 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000 

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

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

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

Gegevens 2018 

bedragen x € 1 J.C.J. Berkhout A. van der Avert

Functiegegevens Directeur/bestuurder Waarnemend directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-2018 - 31-12-2018 01-01-2018 - 31-12-2018 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 124.351 82.636 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.568 16.524 

Bezoldiging 146.919 99.160 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000 
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Raad van Toezicht: 
 
Gegevens 2019     

bedragen x € 1 I.L.M. Scheifes-Coenen J.G.M. Verbiesen 

Functiegegevens Voorzitter Waarnemend Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

      

Bezoldiging     

Bezoldiging 0 1.880 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.100 29.100 

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

    

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

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

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

Gegevens 2018     

bedragen x € 1 [NAAM 1] [NAAM 2] 

Functiegegevens Voorzitter Waarnemend Voorzitter 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

      

Bezoldiging     

Bezoldiging 1.889 1.889 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.350 28.350 

 
1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder  
 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

Mevr. Mr M.P. Heerkens Lid 
Dhr. P. van Driel Lid 
Mevr. C. Verberne Lid 
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      Totaal  Totaal 
      Instituut  Instituut 
29. Honoraria accountant    2019  2018 

      €  € 
De honoraria van de accountant zijn als volgt:     
         

1 Controle van de jaarrekening   30.250  28.920 
2 
 

Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en 
Nacalculatie) --  -- 

3 Fiscale advisering   --  786 
4 Niet-controlediensten   --  -- 
         

Totaal honoraria accountant   30.250  29.706 
           
      
 
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 27. 

 
Ondertekening door Bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht    
        
        
Breda, 22 april 2020     
   
        
Het bestuur,  
 
 
          
De heer J.C.J. Berkhout,     

 
 
 
 
 Voorzitter Raad van Toezicht, 
 
 
 
 
 Mevrouw I.L.M. Scheifes-Coenen 
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5.2 Overige gegevens 

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Bestuurder van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o heeft de jaarrekening 
2019 vastgesteld in de vergadering van 22 april 2020. 

De raad van toezicht van de Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o heeft de 
jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 22 april 2020. 

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming 

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 art 8.1 schrijft het volgende voor: 
Indien de subsidieontvanger jaarlijks van het college subsidie ontvangt, mogen eventuele exploitatie-  
overschotten in enig jaar, met schriftelijke toestemming van het college, worden gereserveerd tot een 
maximum van 10% van de laatst ontvangen periodieke subsidie. 

Resultaat uit overige activiteiten. 
Dit resultaat valt niet onder de werking van de Algemene subsidieverordening Breda 2017 en staat 
daarmee ter vrije beschikking van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o 

5.2.3 Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de staat van baten en lasten, 
opgenomen onder 5.1.2. 

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft niet 
geresulteerd in een omzetdaling wel in een beperkte toename van additionele kosten, zoals de aanschaf 
van laptops, versnelde vervanging van smartphones en fysieke beschermende maatregelen. Door een 
flinke financiële buffer, kostenbesparingen en in beschikkingen vastgelegde subsidiebaten, verwacht de 
stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. De werkzaamheden van het IMW worden 
aangemerkt als vitaal. Er is nog geen significante wijziging van het aantal hulpvragen, de verwachting 
is dat deze zullen toenemen, zeker wanneer de kantoren weer toegankelijk worden voor cliënten. 
Het IMW is als grotendeels gesubsidieerde instelling afhankelijk van lokale politieke keuzes, die op hun 
beurt weer beïnvloed worden door de “trap op trap af” methodiek waarmee het gemeentefonds 
afhankelijk is van de netto rijksuitgaven. 
Vooralsnog is er geen sprake van financiële consequenties als gevolg van het onverwacht veel meer of 
juist veel minder diensten verlenen tijdens deze crisis. Sociaal Werk Nederland heeft op 26 maart 2020 
een persbericht doen uitgaan waarin o.a. staat “Het rijk doet hiermee, in afstemming met de VNG, een 
zeer dringend beroep op gemeenten om financiële zekerheid en ruimte te bieden aan hun aanbieders 
van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning; van 1 maart 
2020 tot in elk geval 1 juni 2020.”.  
Aangezien het einde van de crisis op het moment van opmaak van jaarrekening 2019 nog niet in 
beeld is, kan het IMW nu nog niet overzien wat de totale impact van deze crisis zal zijn maar houdt de 
situatie nauwlettend in de gaten en stuurt bij waar het kan. Op basis van onze huidige inschatting zijn 
wij van mening dat we de huidige Corona crisis kunnen doorstaan zonder extra steun. 

5.2.5 Nevenvestigingen 

Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. heeft geen nevenvestigingen. 

5.2.6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 



MAZARS

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda
e.o. gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Instituut voor Maatschappelijk
Welzijn Breda e.o. per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven", de
Algemene Subsidieverordening Breda 2017 en met de bepalingen van en krachtens de Wet
Normering Topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de winst-en-verliesrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De jaarrekening met deze controleverklaring is mede bestemd voor de vaststelling van de
subsidie door de gemeente Breda zoals deze met de beschikking van 30 november 2018 is
verleend op basis van de Algemene Subsidieverordening Breda 2017.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onathankelijk van Stichting Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda e.o. zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels
accountants (VGBA).

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

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
DRUIVENSTRAAT1 -4816 KB BREDA
TEL: o88 27721 00- BREDA@MAZARS.NL

MAZARS NV.

STATUTAIR GEVESTIGD TE ROTTERDAM (Kvt( ROTTERDAM NR. 24389296) 1'raxi ti'
MEMBER

GLOBAL ALLIANCE OF
INOEFENDElIT FIRMS
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
¯ het bestuursverslag;
u de overige gegevens;
¯ de bijlage.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de
jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven".

GEEN CONTROLEWERKZAAMHEDEN VERRICHT TEN AANZIEN VAN DE
ANTICUMULATIEBEPALING VAN ARTIKEL 1.6A WNT EN ARTIKEL 5 LID 1(J)
UITVOERINGSREGELING WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij niet gecontroleerd of er
wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
"Organisaties-zonder-winststreven", met de bepalingen van en krachtens de Wet Normering
Topinkomens (WNT) en de Algemene Subsidieverordening Breda 2017. In dit kader is het
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuIteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

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

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
¯ het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

¯ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing;

¯ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

¯ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continulteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuIteit kan voortzetten.
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Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverkiaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
stichting haar continuIteit niet langer kan handhaven;

¯ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

¯ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Breda, 22 april 2020

MAZARS N.y.

w.g. drs. A.N. Terstegen RA
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Bijlage: Beleid met betrekking tot de omvang en functie van de Egalisatiereserve 
structurele activiteiten Breda 
 
De gemeente Breda heeft in de algemene subsidieverordening 2017 regels vastgesteld m.b.t. 
vermogensvorming. 
De hoofdregel luidt als volgt: 
 
Artikel 8:1 Vermogensvorming subsidieontvanger  
 
1. Indien de subsidieontvanger jaarlijks van het college subsidie ontvangt, mogen eventuele 

exploitatieoverschotten in enig jaar, met schriftelijke toestemming van het college, worden 
gereserveerd tot een maximum van 10% van de laatst ontvangen periodieke subsidie. Deze reserve 
houdt een egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht in op 
welke reserve bovendien artikel 4:72 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. 

 
2. Indien een reserve als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is opgebouwd, dient de 

subsidieontvanger deze reserve gedurende een periode van 3 jaar aan te wenden om eventuele 
exploitatietekorten in deze jaren op te vangen. 

 
Laatst ontvangen subsidie   2019 
   € 
Subsidieverlening 2019 Zorg voor elkaar Breda DO/19/00181.1   2.415.698 
Subsidieverlening 2019 Breda vangt op DO/19/00143.1   287.793 
Subsidieverlening 2019 GIA DO/19/00062.1 en 62.2   220.374 
Subsidieverlening 2019 Goede start DO/19/00225.1   34.459 
Subsidieverlening 2018 Voorliggend veld DO/18/00697.1   44.500 
Subsidieverlening CJG aandeel IMW voor Breda    906.411 
Subsidieverlening CJG pilot huisartsen aandeel IMW voor Breda   18.240 
Procesregisseur CJG   197.873 
Interventieteam Huiselijk Geweld   29.600 
    
    
Totaal   4.154.948 
 
Hieruit volgt de norm voor de maximale hoogte tot waaraan gereserveerd mag worden: 
Maximaal toegestaan 10% van de subsidiebeschikking 2018    415.495 
 
De reserve bedraagt ultimo boekjaar: 
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda   33.954 
 
Omdat bij grote organisaties als het IMW een deel van het vermogen vastgelegd is in de activa is er 
een aanvullende afspraak gemaakt met de gemeente Breda met welk bedrag de egalisatiereserve 
gecorrigeerd moet worden alvorens het te toetsen aan de 10% norm. 
 
Deze afspraak luidt als volgt: 
“De omvang van de Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda wordt als volgt bepaald: 
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda, verminderd met 60% van het uit structurele 
subsidiegelden van de gemeente Breda in activa vastgelegde deel (75%) van het vermogen.” Ingevolge 
deze berekening bedraagt het te toetsen bedrag: 
 
Egalisatiereserve structurele activiteiten Breda   33.954 
    
Af: vastgelegd in vaste activa (60% van € 1.015.708 x 75%)   -457.068 
    
Te toetsen omvang van de reserve   -423.114 
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 2019  2018 
 €  € 
    
Te toetsen omvang van de reserve -423.114  -173.518 
    
Norm 415.495  465.286 
    
    
Ruimte om te doteren aan de egalisatiereserve 838.609  638.804 
    
Het te toetsen vermogen geeft enerzijds aan of de drempel van maximaal 10% van de laatst 
ontvangen subsidie wordt overschreden. Dat is niet het geval 
 
Daarnaast geeft het aan wat de hoogte van de risicoreserve voor door Breda gefinancierde activiteiten 
is. Die is in dit geval negatief. 
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