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1. Voorwoord  

In 2017 was het totaalbedrag aan subsidies voor de basis- en aanvullende taken 

onvoldoende om alle daarmee samen hangende kosten te kunnen dekken. Er was echter

wederom een bedrag aan compensatiemiddelen beschikbaar om tekorten te compenseren

dan wel uit te keren aan de gemeenten.

De personeelskosten zijn iets hoger door een stijging van de loonkosten per fte en een iets

hogere fte-inzet. Evenals vorig jaar hebben we ook nu bruto iets meer fte's nodig gehad 

om netto-fte's in te kunnen zetten als gevolg van onder meer ziekte en zwangerschap.

De kosten van personeel ten behoeve van centrale aansturing en ondersteuning blijven 

relatief laag, mede als gevolg van synergievoordelen met CJG-ML.

De gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt vergt een zorgvuldige afweging van continuïteit,

kwaltiteit en flexibiliteit, zeker ook gezien de toegenomen ervaren werkdruk in sommige

teams. In enkele gemeenten werd in overleg de formatie aangepast aan de gewijzigde 

omstandigheden en/of als gevolg van aanvullende taken.

Er werd geïnvesteerd in huisvesting, inrichting en ICT voor een prettig, effectief en eigentijds

werkklimaat, waarbij voldaan wordt aan eisen van veiligheid en wetgeving en wensen

vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ook deze kosten kunnen gedeeld worden

met het CJG-ML.

In een drietal gemeenten was het totaal van subsidie en compensatiemiddelen onvoldoende

om de kosten te dekken en werden middelen onttrokken aan de vereveningsreserve.

Met elke gemeente afzonderlijk zijn gesprekken gevoerd om de financiële situatie te 

duiden en bespreken.

Uitgangspunt voor zowel de gemeenten als AWM-ML was en is dat in een genormaliseerde

situatie de reguliere subsidie voor de basis- en aanvullende taken zou moeten volstaan om

onze basisdienstverlening op structurele wijze te bekostigen. De compensatieregeling was

bedoeld voor tijdelijk gebruik en heeft ons allen geholpen in tijden van schaarste. Daarnaast

zijn de projectinkomsten waaruit in de afgelopen jaren de zogenoemde compensatiemiddelen

gegenereerd werden naar de toekomst toe onzeker. Samen vormt dit de grondslag om de

bestaande compensatieregeling te herzien. Op dit moment is een nieuwe regeling 'externe

projectmiddelen' onderwerp van gesprek met de gemeenten.

Met de in 2017 ingediende subsidie aanvragen voor 2018 hebben we een aanzet gemaakt

met het opnieuw in balans brengen van enerzijds subsidiebudgetten en anderzijds de inzet

van mensen en middelen.

Wij danken de gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking

en blijven graag samen verder ontwikkelen aan een goede en betaalbare dienstverlening

voor de inwoners van Midden-Limburg.

Drs. Mieke Pirson

Directeur-bestuurder

x
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2. Risicoparagraaf  

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de gemeenten en in overleg met onze accountant

hebben wij in deze jaarrekening voor de eerste keer een risicoparagraaf opgenomen.

Onderstaand beschrijven we de belangrijkste potentiële (financiële) risico's voor AWM-ML.

Subsidiebudgetten

Het is van belang dat de subsidiebudgetten voor basis- en aanvullende taken afdoende zijn

om op structurele wijze onze basisdienstverlening te kunnen bekostigen. In vier van de

zeven gemeenten waren de budgetten in 2017 niet toereikend. In drie van deze gemeenten

waren de budgetten ook na toevoeging van de compensatiemiddelen niet toereikend. 

Wij zijn met deze gemeenten in gesprek om te komen tot aanpassingen in de budgetten.

Loonkostenontwikkelingen

Stijgende kosten die we niet kunnen voorkomen en waarvoor niet automatisch het budget

stijgt. Het risico bestaat uit twee onderdelen; de loonkostenontwikkeling als gevolg van cao-

afspraken en die als gevolg van autonome loonkostenstijgingen.

De huidige looptijd van de cao is tot 1 juli 2019. Op basis van deze cao worden de salarissen

per 1 juli 2018 met 2% verhoogd. Verdere cao-stijgingen na 1 juli 2019 zijn waarschijnlijk

gezien de economische situatie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De autonome loonkostenontwikkeling wordt veroorzaakt doordat medewerkers die nog niet

de maximale trede van een cao-schaal hebben bereikt jaarlijks automatisch een trede erbij

krijgen. Door de uitstroom van een aantal medewerkers met een hoge cao-inschaling is in

2015 het salarisniveau aanzienlijk gedaald, maar neemt derhalve sindsdien dit salarisniveau

weer toe.

De gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt maakt het lastig vacatures tijdig ingevuld te krijgen.

Vanwege enerzijds langdurig zieken en anderzijds nog niet volledig op sterkte zijn van de 

bezetting is in het laatste kwartaal van 2017 ook gebruik gemaakt van gedetacheerden

voor het uitvoerende werk. De verwachting is dat dit noodzakelijk blijft, waardoor de kosten

per fte in het primaire proces zullen toenemen.

Organisatiestructuur AMW-ML en CJG-ML

In de huidige constructie wordt het personeel ten behoeve van centrale aansturing en 

ondersteuning ingezet voor zowel AMW-ML als CJG-ML. Ook behalen we synergievoordelen

op het gebied van huisvestings- en organisatiekosten. Hierdoor zijn de kosten voor beide

organisatie relatief laag. Dit brengt echter wel het risico met zich mee dat indien in de

toekomst andere keuzes zouden worden gemaakt, die tot een wijziging in de organisatie-

structuur zouden leiden, de kosten van centrale aansturing en ondersteuning aanzienlijk

kunnen stijgen.

Dienstverlening voor zeven gemeenten

Doordat we voor zeven gemeenten werken kunnen de overkoepelende kosten (kosten

personeel ten behoeve van centrale aansturing en ondersteuning en organisatiekosten)

worden verdeeld over deze gemeenten en zijn onze werkprocessen dusdanig ingericht

dat deze toepasbaar zijn voor alle gemeenten. Hierdoor kunnen we efficiënt en effectief

werken en de schaalgrootte borgt een voortdurende beschikbaarheid voor iedere gemeente.

Indien andere keuzes zouden worden gemaakt in de basis waarop wij onze dienstverlening

in de zeven gemeenten verrichten, zou dit tot een stijging van de overkoepelende kosten

kunnen leiden.

Wet- en regelgeving

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot extra administratieve en ICT-lasten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beveiliging van informatie.

.
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3. Algemene toelichting op de cijfers

We zijn er in 2017 in geslaagd een financieel resultaat van nihil te behalen. 

Conform de met de gemeenten afgesproken compensatieregeling is dit het

maximumresultaat.

Wij hebben in 2017 een overschot van € 142.835 op de projecten behaald en

de rentebaten bedroegen € 4.375.

Hiermee komt het totale bedrag dat in 2017 beschikbaar is voor compensatie

aan de gemeenten uit op € 147.210.

Op de basis- en aanvullende taken hebben we in 2017 een tekort van

€ 93.936 geleden.

Per saldo hebben we € 53.274 beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Dit bedrag is toegevoegd aan de compensatiemiddelen die door de gemeenten

kunnen worden gevorderd danwel in de nabije toekomst kunnen worden ingezet

voor het leveren van bepaalde diensten waar geen of onvoldoende financiële

dekkking tegenover staat.

Recapitulerend kan het resultaat over 2017 als volgt worden weergegeven:

Overschot projecten 142.835

Rentebaten 4.375

Beschikbaar voor compensatie: 147.210

Af: resultaat gemeenten -93.936

Af: betalingsverplichting aan gemeenten -53.274

Resultaat AMW ML 2017 0
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4. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2017

De Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg is statutair gevestigd te Weert,

Vogelsbleek 10 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 410 660 77.

De jaarrekening is besproken en vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht

van 15-3-2018.  Was  getekend door:

De heer H.M. van de Mortel voorzitter Raad van Toezicht

De heer F.T.H.A. Coenen lid Raad van Toezicht

Mevrouw O.H.M. van der Goot lid Raad van Toezicht

Mevrouw E.G.M. Kupers lid Raad van Toezicht

De heer J.E.H. Roebroek lid Raad van Toezicht

Mevrouw W.J. van Stam lid Raad van Toezicht

Mevrouw M.P.C. Pirson directeur-bestuurder
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5. Balans per 31-12-2017

31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa 85.718 82.658

Vorderingen

Debiteuren 171.415 306.032

Te vorderen subsidies gemeenten 29.073 239.850

Rekening-courant met CJG-ML 48.746 121.929

Overige vorderingen en overlopende activa 72.300 43.404

321.534 711.215

Spaarrekening 1.638.968 1.529.626

Rekening courant 493.818 359.623

Kas 124 117

2.132.910 1.889.366

2.540.162 2.683.239

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 586.113 559.000

Reserve onvoorziene personeelslasten amw 207.695 234.808

Reserve onvoorziene personeelslasten projecten 182.276 182.276

976.084 976.084

Vereveningsreserves

Vereveningsreserves gemeenten 445.468 502.238

445.468 502.238

Kortlopende schulden

Crediteuren 89.233 140.982

Loonheffingen en pensioenpremies 180.704 192.751

Overige schulden en overlopende passiva 848.673 871.184

1.118.610 1.204.917

2.540.162 2.683.238
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6. Resultatenrekening 2017

2016

Basis- Aanvullende Compensatie/ Subtotaal Projecten Totaal Totaal

taken taken verevening gemeenten

€ € € € € € €

OPBRENGSTEN

Opbrengsten basis- en aanvullende taken

Gemeente Echt-Susteren 360.200 0 18.802 379.002 379.002 381.400

Gemeente Leudal 310.998 18.792 -25.521 304.269 304.269 311.733

Gemeente Maasgouw 235.102 0 -34.065 201.037 201.037 190.160

Gemeente Nederweert 147.828 8.352 -405 155.775 155.775 155.745

Gemeente Roerdalen 148.640 2.175 25.639 176.454 176.454 182.773

Gemeente Roermond 693.255 81.780 -53.249 721.786 721.786 722.810

Gemeente Weert 577.187 30.349 15.525 623.061 623.061 646.710

2.473.210 141.448 -53.274 2.561.384 2.561.384 2.591.331

Opbrengsten projecten

Schoolmaatschappelijk werk scholen 278.155 278.155 286.161

Ziekenhuis MW 51.714 51.714 50.320

Bedrijfs MW 34.756 34.756 85.991

Asielzoekerscentra 164.059 164.059 69.172

Casemanagement huiselijk geweld 78.400 78.400 90.720

Crisiszorg 33.785 33.785 32.335

Basisconsulenten CJG 156.600 156.600 0

Overige projecten 136.870 136.870 123.843

Subtotaal projecten 934.339 934.339 738.542

Bijdrage deskundigheidsbevordering FCB 0 0 0

934.339 934.339 738.542

3.495.723 3.329.873

KOSTEN

Personeelskosten 2.403.618 691.504 3.095.122 2.910.150

Huisvestingskosten 147.857 147.857 149.082

Organisatiekosten 157.119 100.000 257.119 279.893

2.708.594 791.504 3.500.098 3.339.125

OPERATIONEEL RESULTAAT -147.210 142.835 -4.375 -9.252

Rentebaten 4.375 9.252

RESULTAAT 0 0

.

2017
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7. Waarderingsgrondslagen

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen

De jaarrrekening wordt opgesteld op basis van specifieke grondslagen, waarbij de wensen

van de belangrijkste gebruiker, zijnde de gemeenten, leidend zijn.

Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigings-

kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen

worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten.

Reserves

AMW ML kent reserves onder het eigen vermogen en vereveningsreserves. 

De reserves onder het eigen vermogen zijn reserves waaraan het bestuur van AMW ML

een bestemming heeft toegewezen.

De vereveningsreserves zijn reserves die toekomen aan de gemeenten; op deze

reserves ligt derhalve een recht van een externe partij.

Schuld aan gemeente inzake compensatieregeling

AMW ML heeft met de gemeenten die subsidie verlenen afgesproken dat in 2017

geen positief resultaat kan worden behaald. 

Eventuele overschotten op projecten worden gebruikt om tekorten op de basis- en 

aanvullende taken te dekken en de eventueel dan nog restererende overschotten

worden als betalingsverplichting aan de gemeenten opgenomen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en kosten

over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-

grondslagen. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode

waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Kosten worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn. Opbrengsten worden

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Grondslagen voor doorbelasting kosten naar CJG-ML

Het personeel ten behoeve van centrale aansturing en ondersteuning van AMW-ML

en CJG-ML is in dienst bij AMW-ML.

Bij de start van CJG-ML is de verdeelsleutel bepaald op 35% AMW-ML en 65% CJG-ML.

Dit houdt in dat 65% van deze kosten worden doorbelast naar CJG-ML.

Bij overige kosten geldt deze verdeelsleutel in beginsel ook, maar indien het feitelijk

gebruik afwijkt van de sleutel 65%-35%, dan wordt op basis van de feitelijke situatie

doorbelast, mede omdat bepaalde overige kosten rechtstreeks door CJG-ML

worden betaald (bijvoorbeeld accountantskosten en tolkenkosten).

Huisvestingskosten worden toegerekend op basis van feitelijk gebruik.
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Grondslagen voor uitsplitsing kosten naar basis-/aanvullende taken

en projecten

Personeelskosten

De personeelskosten van het primair proces worden over de basis- en aanvullende 

taken en projecten verdeeld op basis van de ingezette fte.

Overige kosten

De doorbelasting van overige kosten heeft plaatsgevonden conform voorgaande jaren.
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8. Toelichting op de balans

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Materiële vaste activa

Verbouwingen 17.846 21.190

Inrichtingskosten 25 175

Automatisering 26.733 29.569

Kantoorinventaris 41.114 31.724

85.718 82.658

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Stand per 1 januari

Aanschafwaarde 140.933

Cumulatieve afschrijvingen 58.275

Boekwaarde 82.658

Mutaties boekjaar

Investeringen 32.599

Afschrijvingen -29.539

3.060

Geheel afgeschreven activa

Aanschafwaarde 18.165

Afschrijvingen -18.165

Stand per 31 december

Aanschafwaarde 155.367

Cumulatieve afschrijvingen 69.649

Boekwaarde 85.718

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen

Debiteuren 171.415 306.032

Te vorderen subsidies gemeenten 29.073 239.850

Rekening-courant verhouding met CJG-ML 48.746 121.929

Overige vorderingen en overlopende activa 72.300 43.404
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Liquide middelen

Spaarrekening 1.638.968 1.529.626

Rekening courant 493.818 359.623

Kas 124 117

2.132.910 1.889.366

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Er is een kredietfaciliteit van € 45.378.

Algemene reserve 586.113 559.000

Als gevolg van de compensatieregeling is het financieel resultaat van AMW-ML nihil

en is de dotatie aan de algemene reserve derhalve gelijk aan de onttrekkingen aan de

reserves onvoorziene personeelslasten.

Verloopoverzicht Algemene Reserve

Saldo begin boekjaar 559.000

Dotatie 27.113

Saldo ultimo boekjaar 586.113

Reserve onvoorziene personeelslasten amw 207.695 234.808

Deze reserve is gevormd om onvoorziene personeelslasten in de uitvoering van de

algemeen maatschappelijk werk-taak op te kunnen vangen.

In 2017 zijn de extra kosten in het kader van transitievergoedingen en de extra kosten

in verband met vervanging langdurige ziekte van een ict-medewerker ten laste van 

deze reserve gebracht.

Verloopoverzicht

Saldo begin boekjaar 234.808

Ontrekkingen:

- Kosten transitievergoedingen -7.583

- Kosten vervanging ict-medewerker -19.530

Saldo ultimo boekjaar 207.695

Jaarrekening Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 11



31-12-2017 31-12-2016

€ €

Reserve onvoorziene personeelslasten projecten 182.276 182.276

Deze reserve is gevormd om onvoorziene personeelslasten in de uitvoering van de

projecten op te kunnen vangen.

In 2017 heeft geen mutatie in deze reserve plaats gevonden.

Verloopoverzicht

Saldo begin boekjaar 182.276

Mutaties 0

Saldo ultimo boekjaar 182.276

Vereveningsreserves gemeenten 445.468 502.238

Verloopoverzicht

Saldo begin boekjaar 502.238

Onttrekkingen -56.770

Saldo ultimo boekjaar 445.468

Op blz. 30 wordt in een overzicht de stand per gemeente weergegeven en wordt ingegaan

op de mutaties per gemeente.
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31-12-2017 31-12-2016

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 89.233 140.982

Belastingen en pensioenpremies

BTW 0 12

Loonheffingen 179.438 185.534

Pensioenpremies 1.266 7.205

180.704 192.751

Overige schulden en overlopende passiva

Verlofdagenverplichting 111.122 86.394

Reservering loopbaanbudget 48.838 38.360

Overige te betalen kosten inzake personeel 7.819 3.438

Te betalen accountantskosten 2.126 8.067

Teveel/vooruitontvangen subsidies* 232.881 124.824

Schuld aan gemeenten inzake compensatieregeling** 414.438 552.154

Overige schulden 31.449 57.947

848.673 871.184

*: De post teveel/vooruitontvangen subsidies bestaat uit:

- Nog niet gebruikt budget casemanagement Echt-Susteren: 92.475

- Nog niet gebruikt budget casemanagement Roermond: 101.606

- Teveel ontvangen subsidie zorgteam Roermond: 38.800

**: De schuld aan gemeenten inzake compensatieregeling wordt nader toegelicht op blz. 22.

Niet in de balans opgenomen regelingen

De lopende huurverplichtingen bedragen circa € 113.000 op jaarbasis.
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9. Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten basis- en aanvullende taken

De opbrengsten basis- en aanvullende taken worden nader toegelicht in Bijlage I:

exploitatie-overzichten gemeenten.

Opbrengsten projecten

De opbrengsten projecten worden nader toegelicht in Bijlage II: 

exploitatie-overzicht projecten.

2017 2016

€ €

Personeelskosten

Salariskosten 2.574.066 2.424.152

Sociale lasten 422.912 389.984

Pensioenpremies 238.878 216.574

Overige personeelskosten 180.571 170.164

3.416.427 3.200.874

Personeel niet in loondienst 94.248 109.107

3.510.675 3.309.981

Af: doorbelasting personeelkosten naar CJG ML -415.553 -399.831

3.095.122 2.910.150

Toelichting:

De personeelskosten liggen iets hoger door een stijging van de loonkosten per fte en een

iets hogere fte-inzet.

Personeel in loondienst per ultimo boekjaar 2017 2016

Aantal werknemers 67 61

Aantal fte 54 51

Huisvestingskosten

Huur, energie en zakelijke lasten 106.748 121.903

Schoonmaakkosten 12.945 15.621

Overige huisvestingskosten 28.164 11.558

147.857 149.082

Toelichting:

De kosten van huur, energie en zakelijke lasten zijn verder gedaald in 2017.

De stijging in overige huisvestingskosten wordt met name veroorzaakt door aanpassingen

in de huisvesting van het centraal bureau en de maatschappelijk werkers in de gemeente 

Weert.
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2017 2016

€ €

Organisatiekosten

Kosten (re)presentatie AMW ML 19.304 20.965

Organisatiekosten door derden 33.224 58.018

Automatiseringskosten 67.158 57.117

Tolkenkosten 14.429 9.595

Bestuurskosten 12.254 4.060

Afschrijvingskosten 29.539 23.954

Bureaukosten 81.211 106.184

257.119 279.893
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10. Resultaatbestemming

Als gevolg van de compensatieregeling wordt het positieve resultaat op de projecten 

ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Het belastbare resultaat bedraagt daardoor € 0.

Algemene Reserve 27.113

Reserve onvoorziene personeelslasten amw -27.113

Reserve onvoorziene personeelslasten projecten 0

0
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Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 
T.a.v. mevrouw M.P.C. Pirson-Thielen 
Vogelsbleek 10 
6001 BE  WEERT 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening  2017 van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 
te Weert gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Algemeen 
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet 
in de grondslagen van de jaarrekening en de bepalingen krachtens de WNT. 
 
De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017; 
2. de winst- en verliesrekening over 2017; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
  
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  Wij zijn onafhankelijk van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-
Limburg 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. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
verspreidingskring 
Wij vestigen de grondslagen waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De 
jaarrekening is opgesteld voor de gemeenten met als doel Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg in staat te stellen te voldoen aan het convenant dat met de gemeenten gesloten is. 
Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is 
derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg en de 
gemeenten en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is 
niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder voor de jaarrekening 
 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening in 
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet 
in de grondslagen van de jaarrekening en krachtens de WNT.  
  



 

 

In dit kader is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de 
directeur-bestuurder noodzakelijk acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
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 van de stichting; 

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

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

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 
 
Venray, 15 maart 2018 
 
CONTOUR 
 
 
 
w.g. B.J.M. Janssen MSc 
Registeraccountant 



BIJLAGE I: EXPLOITATIE-OVERZICHTEN GEMEENTEN
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I.1 Verdeling personeelskosten regulier MW over gemeenten

De personeelskosten van maatschappelijk werkers die zijn ingezet voor basis- en 

aanvullende taken bedragen in 2017: € 1.930.132

Verdeling van deze personeelskosten naar gemeenten vindt plaats o.b.v. formatieplaatsen

van basis- en aanvullende taken.

Gemeente Totaal €

Gemeente Echt-Susteren 4,40 30,48 278.628

Gemeente Leudal 3,24 30,48 205.172

Gemeente Maasgouw 2,25 30,48 142.480

Gemeente Nederweert 1,78 30,48 112.718

Gemeente Roerdalen 1,93 30,48 122.216

Gemeente Roermond 9,27 30,48 587.019

Gemeente Weert 7,61 30,48 481.900

De fte's per gemeente worden bij de exploitatie-overzichten per gemeente (blz. 23 t/m 29) nader

toegelicht/uitgesplitst.

I.2 Doorbelasting overige kosten

De direct aan een gemeente toewijsbare kosten worden rechtstreeks aan de gemeenten toegerekend.

Dit betreffen de kosten van inzet van medewerkers in het primair proces en de huisvestingskosten.

De overige kosten worden - na aftrek van de dekking uit de opbrengsten van projecten - op basis van

het aantal inwoners per gemeente verdeeld over de gemeenten

Personeelskosten Centraal Bureau 473.485

Huisvestingskosten Centraal Bureau 20.711

Organisatiekosten geheel AMW ML 257.119

-/- Afschrijvingskosten gemeenten -3.343

-/- Dekking uit projecten -100.000

Totale doorbelasting naar gemeenten 647.973

Per gemeente leidt dit tot de volgende doorbelasting:

Gemeente Totaal €

Gemeente Echt-Susteren 31.813 235.944 87.368

Gemeente Leudal 35.877 235.944 98.529

Gemeente Maasgouw 23.778 235.944 65.301

Gemeente Nederweert 16.864 235.944 46.314

Gemeente Roerdalen 20.693 235.944 56.829

Gemeente Roermond 57.402 235.944 157.643

Gemeente Weert 49.517 235.944 135.988
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I.3 Compensatie gemeenten uit opbrengsten projecten

De compensatieregeling die oorspronkelijk was afgesproken voor de periode 2012-2014 is in

2017 wederom verlengd. Dit houdt in dat AMW-ML zichzelf de verplichting heeft opgelegd om de marges

die worden behaald op projecten in te zetten voor de basis- en aanvullende taken.

Eventuele tekorten op de basis- en aanvullende taken worden zoveel mogelijk gedekt door de marges

op projecten.

Het gedeelte van de marge op de projecten dat niet nodig is voor de dekking van tekorten op de 

basis- en aanvullende taken staat ter beschikking van de gemeenten.

Dit kan door de gemeenten worden gevorderd, maar de gemeenten kunnen er ook voor kiezen om

AMW ML nu of in de nabije toekomst hiervoor bepaalde diensten te laten leveren waar geen verdere

financiële dekking tegenover staat.

Onderstaand wordt eerst de verdeling van de compensatiemiddelen weergegeven, waarna op de volgende

bladzijde een overzicht volgt van de stand van zaken m.b.t. de compensatiemiddelen per 31-12-2017.

Afgesproken is dat het totale bedrag dat beschikbaar is voor compensatie over de gemeenten

wordt verdeeld naar rato van de totale opbrengsten van basis- en aanvullende taken.

Beschikbaar voor compensatie uit projecten 2017: 147.210

Het beschikbare bedrag voor compensatie uit projecten bedraagt € 147.210.

Het totaal van de resultaten per gemeente bedraagt -/- € 93.936.

In totaliteit wordt derhalve € 53.274 ter beschikking gesteld aan de gemeenten:

Opbrengst Opbrengst Totaal Compensatie

basistaken aanvullend = basis Totaal Resultaat Ter

compens. gemeente beschikking

Gemeente Echt-Susteren 360.200 0 360.200 20.280 -39.082 -18.802

Gemeente Leudal 310.998 18.792 329.790 18.568 6.953 25.521

Gemeente Maasgouw 235.102 0 235.102 13.237 20.828 34.065

Gemeente Nederweert 147.828 8.352 156.180 8.793 -8.388 405

Gemeente Roerdalen 148.640 2.175 150.815 8.491 -34.130 -25.639

Gemeente Roermond 693.255 81.780 775.035 43.636 9.613 53.249

Gemeente Weert 577.187 30.349 607.536 34.205 -49.730 -15.525

2.473.210 141.448 2.614.658 147.210 -93.936 53.274
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I.3 Compensatie gemeenten uit opbrengsten projecten, vervolg

Saldo's compensatiemiddelen per 31-12-2017

De saldo's van de compensatiemiddelen per gemeente zijn per 31-12-2017 als volgt:

Saldo Verrekend/ Middelen Saldo

31-12-2016 uitbetaald 2017 31-12-2017

Gemeente Echt-Susteren 96.243 -96.243 0 0

Gemeente Leudal 159.124 -62.200 25.521 122.445

Gemeente Maasgouw 176.711 -16.000 34.065 194.776

Gemeente Nederweert 48.564 -5.000 405 43.969

Gemeente Roerdalen 17.825 -17.825 0 0

Gemeente Roermond 47.201 -47.201 53.249 53.249

Gemeente Weert 6.486 -6.486 0 0

552.154 -250.955 113.239 414.438

De volgende mutaties/reserveringen hebben plaats gevonden:

* De gemeente Echt-Susteren heeft in 2017 het restantsaldo van € 96.243 uit laten betalen.

Aangezien bij de gemeente Echt-Susteren na toevoeging van de compensatiemiddelen

nog steeds een negatief resultaat resteert, heeft daar geen nieuwe opbouw van de 

compensatiemiddelen plaats gevonden. 

Het resterend tekort is ten laste van de vereveningsreserve gebracht.

* De gemeente Leudal heeft de resterende 10% budget als gevolg van subsidievaststellingen

 2015 en 2016 verrekend met het saldo compensatiemiddelen.

* Met de gemeente Maasgouw is afgesproken de formatie medio 2017 te verhogen

van 2,00 naar 2,50. Hiervan is 0,25 fte gedekt vanuit de reguliere subsidie en 0,25 fte

uit de compensatiemiddelen.

* De gemeente Nederweert heeft in 2017 € 5.000 compensatiemiddelen uit laten betalen.

* Met de gemeente Roerdalen is afgesproken dat een eventueel resterend tekort in 2017

ten laste van de tot en met 2016 opgebouwde compensatiemiddelen wordt gebracht.

Bij de gemeente Roerdalen zijn zowel de compensatiemiddelen t/m 2016 als die van

2017 volledig gebruikt om het tekort van 2017 op te vangen. Het hierna resterende tekort

is ten laste van de vereveningsreserve gebracht.

* De gemeente Roermond heeft in 2017 het restantsaldo van € 47.201 laten uitbetalen.

* De gemeente Weert heeft in 2017 het restantsaldo van € 6.486 laten uitbetalen.

Aangezien bij de gemeente Weert na toevoeging van de compensatiemiddelen

nog steeds een negatief resultaat resteert, heeft daar geen nieuwe opbouw van de 

compensatiemiddelen plaats gevonden. 

Het resterend tekort is ten laste van de vereveningsreserve gebracht.
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I.4 Exploitatie-overzicht Gemeente Echt-Susteren

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 360.200 360.200 360.200

CJG 0 0 18.918

360.200 360.200 379.118

Personeelskosten primair proces 278.628 279.975 278.210

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 27.639 29.626 30.185

Overige huisvestingskosten 2.304 2.000 847

Afschrijvingskosten 3.343 3.343 3.343

33.286 34.969 34.375

Doorbelasting overige kosten 87.368 93.687 83.557

Resultaat -39.082 -48.431 -17.024

Compensatie uit resultaat projecten 20.280 24.662 14.743

Ter beschikking gemeente -18.802 -23.769 -2.282

T.l.v. vereveningsreserve 18.802 2.282

0 0

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 4,40 360.200

Reeds ontvangen 360.200

Nog te ontvangen 0

4,40
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I.5 Exploitatie-overzicht Gemeente Leudal

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 310.998 310.988 310.998

CJG 0 0 28.188

Gebiedsteam Leudal-West 0 0 13.340

Formele cliëntondersteuning 18.792 31.320 0

329.790 342.308 352.526

Personeelskosten primair proces 205.172 215.072 211.537

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 18.723 20.814 18.709

Overige huisvestingskosten 414 0 0

19.137 20.814 18.709

Doorbelasting overige kosten 98.529 106.166 95.195

Resultaat 6.953 255 27.085

Compensatie uit resultaat projecten 18.568 23.437 13.709

Ter beschikking gemeente 25.521 23.692 40.793

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 3,02 310.998

Reeds ontvangen 279.898

Nog te ontvangen m.b.t. 2017 (= 10%) 31.100

Formele cliëntondersteuning 0,22 18.792

Reeds ontvangen 31.320

Terug te betalen -12.528

3,24

Voor formele cliëntondersteuning is 36% van 1,0 fte op jaarbasis afgesproken. Feitelijke inzet

was (36% van) 0,6 fte op jaarbasis.
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I.6 Exploitatie-overzicht Gemeente Maasgouw

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 235.102 219.102 219.102

CJG 0 0 14.188

235.102 219.102 233.290

Personeelskosten primair proces 142.480 127.262 130.316

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 5.307 6.653 5.662

Overige huisvestingskosten 1.185 1.000 801

6.492 7.653 6.463

Doorbelasting overige kosten 65.301 70.117 62.453

Resultaat 20.828 14.070 34.058

Compensatie uit resultaat projecten 13.237 15.001 9.072

Ter beschikking gemeente 34.065 29.071 43.130

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 2,25 235.102

Reeds ontvangen 219.102

Financiering uit compensatiemiddelen 16.000

Nog te ontvangen 0

2,25

Medio 2017 is het aantal fte verhoogd van 2,00 naar 2,50, waardoor gemiddeld op jaarbasis 2,25 fte is

ingezet.
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I.7 Exploitatie-overzicht Gemeente Nederweert

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 147.828 148.992 148.992

CJG 0 13.920 12.528

Formele cliëntondersteuning 8.352 0 0

156.180 162.912 161.520

Personeelskosten primair proces 112.718 117.081 110.314

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 5.335 4.237 7.291

Overige huisvestingskosten 202 1.000 127

5.537 5.237 7.418

Doorbelasting overige kosten 46.314 49.135 44.293

Resultaat -8.388 -8.541 -506

Compensatie uit resultaat projecten 8.793 11.154 6.281

Ter beschikking gemeente 405 2.613 5.775

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 1,68 147.828

Reeds ontvangen 147.828

Nog te ontvangen 0

Formele cliëntondersteuning 0,10 8.352

Reeds ontvangen 14.790

Terug te betalen -6.438

1,78

Voor formele cliëntondersteuning is 16% van 1,0 fte op jaarbasis afgesproken. Feitelijke inzet

was (16% van) 0,6 fte op jaarbasis.
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I.8 Exploitatie-overzicht Gemeente Roerdalen

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 148.640 148.640 148.640

CJG 0 8.700 12.612

Sociaal wijkteam 2.175 0 0

150.815 157.340 161.252

Personeelskosten primair proces 122.216 127.262 123.043

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 3.827 5.601 7.947

Overige huisvestingskosten 2.072 0 3.691

5.899 5.601 11.638

Doorbelasting overige kosten 56.829 61.035 54.363

Resultaat -34.130 -36.557 -27.792

Compensatie uit resultaat projecten 8.491 10.773 6.271

Ter beschikking gemeente -25.639 -25.784 -21.521

Uit compensatiemiddelen t/m 2016** 17.825 21.521

Ter beschikking gemeente -7.814 0

T.l.v. vereveningsreserve 7.814

0

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

**: Met de gemeente Roerdalen is afgesproken dat indien na toevoeging van de compensatiemiddelen

over 2017 een negatief bedrag resteert als bedrag ter beschikking gemeente, dit aangevuld wordt vanuit

de compensatiemiddelen t/m 2016.

 

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 1,90 148.640

Reeds ontvangen 118.912

Nog te ontvangen (= 20%) 29.728

Sociaal wijkteam 0,03 2.175

Reeds ontvangen 0

Nog te ontvangen 2.175

1,93

.
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I.9 Exploitatie-overzicht Gemeente Roermond

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 693.255 693.255 693.255

CJG 0 0 33.106

Zorgteam 81.780 82.450 60.900

775.035 775.705 787.261

Personeelskosten primair proces 587.019 589.857 567.937

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 20.093 20.006 28.815

Overige huisvestingskosten 667 5.000 5.906

20.761 25.006 34.721

Doorbelasting overige kosten 157.643 166.978 150.766

Resultaat 9.613 -6.137 33.837

Compensatie uit resultaat projecten 43.636 53.111 30.614

Ter beschikking gemeente 53.249 46.974 64.451

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte €

Budget 8,33 693.255

Reeds ontvangen 693.255

Nog te ontvangen 0

Zorgteam** 0,94 81.780

Reeds ontvangen 120.580

Nog te ontvangen -38.800

9,27

**: Er is een te hoog bedrag bevoorschot voor Zorgteam. Afspraak met gemeente is dat dit zal worden

recht getrokken bij de definitieve beschikking.
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I.10 Exploitatie-overzicht Gemeente Weert

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Budget 577.187 577.187 608.652

CJG 0 0 37.584

Integrale samenwerking sociaal domein 5.293 20.880 0

Formele cliëntondersteuning 25.056 41.760 6.960

607.536 639.827 653.196

Personeelskosten primair proces 481.900 523.045 512.780

Huisvestingskosten

Huur incl.bijkomende kosten 28.717 30.979 28.996

Overige huisvestingskosten 10.660 10.000 94

39.378 40.979 29.090

Doorbelasting overige kosten 135.988 142.767 130.240

Resultaat -49.730 -57.964 -18.915

Compensatie uit resultaat projecten 34.205 43.807 25.401

Ter beschikking gemeente -15.525 -14.157 6.486

T.l.v. vereveningsreserve 15.525

0

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

Bevoorschotting

De stand van zaken m.b.t. de bevoorschotting is als volgt:

Fte ** €

Budget 7,25 577.187

Reeds ontvangen 577.187

Nog te ontvangen 0

Integrale samenwerking sociaal domein 5.293

Reeds ontvangen 0,07 3.553

Terug te betalen door AMW ML 1.740

Formele cliëntondersteuning 0,29 25.056

Reeds ontvangen 41.760

Terug te betalen -16.704

7,61

x

**: inzet fte's basistaken; eerste half jaar 2017 7,50 fte, tweede half jaar 7,00 fte conform afspraken met

gemeente. Gemiddeld op jaarbasis 7,25 fte.

Voor formele cliëntondersteuning is 48% van 1,0 fte op jaarbasis afgesproken. Feitelijke inzet

was (48% van) 0,6 fte op jaarbasis.

.
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I.10 Totaaloverzicht alle gemeenten

Toelichting

Met de gemeenten is afgesproken dat eventuele positieve exploitatieresultaten aan de

vereveningsrekeningen per gemeente dienen te worden toegevoegd totdat een maximum van 15% van

de vastgestelde jaarsubsidie op basis van de uitvoeringsovereenkomst is bereikt.

Daarnaast is afgesproken dat indien de vereveningsrekening van een bepaalde gemeente de ondergrens

van 8% van de jaarsubsidie bereikt, AMW ML een plan dient op te stellen waaruit blijkt hoe en op welke

termijn dit tekort wordt aangevuld.

Cijfers

In onderstaand overzicht wordt in cijfers weergegeven hoe de situatie er per ultimo 2017 uit ziet.

Hierbij is voor de gemeenten waarmee geen uitvoeringsovereenkomst is afgesloten dezelfde systematiek

gehanteerd als bij de gemeenten waarmee wel een uitvoeringsovereenkomst is afgesloten.

Gemeente Budget 2017 Minimum Maximum Saldo Mutatie Saldo

saldo saldo verevenings- 2017 verevenings-

verevenings- verevenings- rekening rekening

rekening rekening 31-12-2016 31-12-2017

Echt-Susteren 360.200 28.816 54.030 91.142 -18.802 72.340

Leudal 310.998 24.880 46.650 47.550 0 47.550

Maasgouw 235.102 18.808 35.265 37.875 0 37.875

Nederweert 147.828 11.826 22.174 39.803 0 39.803

Roerdalen 148.640 11.891 22.296 26.280 -7.814 18.466

Roermond 693.255 55.460 103.988 153.659 0 153.659

Weert 577.187 46.175 86.578 105.928 -30.155 75.773

Totaal 2.473.210 197.857 370.982 502.237 -56.770 445.467

De saldo's van de vereveningsrekeningen zijn bij een aantal gemeenten hoger dan het maximum saldo

Dit wordt echter veroorzaakt door resultaten die gerelateerd zijn aan de uitvoeringsovereenkomsten

tot en met 2011. In deze uitvoeringsovereenkomsten lag het maximum van de vereveningsrekeningen

op 25% van de jaarsubsidie en lagen bovendien de subsidiebedragen hoger.

Bij de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Weert resteert na toevoeging van de compensatiemiddelen

nog steeds een negatief financieel resultaat in 2017. Deze zijn ten laste van de vereveningsreserves van

betreffende gemeenten gebracht.

De gemeente Weert heeft daarnaast in 2017 een reductie toegepast van € 14.630.
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BIJLAGE II: EXPLOITATIE-OVERZICHT PROJECTEN
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II Exploitatie-overzicht projecten

Realisatie Begroting* Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Opbrengsten

Schoolmaatschappelijk werk scholen 278.155 171.675 286.161

Ziekenhuis MW 51.714 48.000 50.320

Bedrijfs MW 34.756 80.000 85.991

Asielzoekerscentra 164.059 135.370 69.172

Casemanagement huiselijk geweld 78.400 95.700 90.720

Crisiszorg 33.785 35.000 32.335

Basisconsulenten CJG** 156.600 160.000 0

Overige projecten 136.870 124.423 123.843

934.339 850.168 738.542

Personeelskosten 691.504 568.223 541.704

Doorbelasting overige kosten 100.000 100.000 100.000

Resultaat 142.835 181.945 96.838

Rente 4.375 0 9.252

Naar compensatie gemeenten -147.210 -181.945 -106.090

0 0 0

*: Begroting 2017 betreft vergelijkingscijfers welke t.b.v. de jaarrekening zijn afgeleid uit de begroting 

van AMW ML als geheel.

**: T/m 2016 vond financiering basisconsulenten CJG plaats als aanvullende taak bij AMW ML,

vanaf 2017 verloopt dit via CJG ML, welke als penvoerder optreedt namens ondermeer AMW ML.

Bevoorschotting

Per 31-12-2017 staan de volgende bedragen nog open:

Schoolmaatschappelijk werk scholen 123.458

Ziekenhuis maatschappelijk werk 12.995

Bedrijfs maatschappelijk werk 4.610

Asielzoekerscentra 29.660

Casemanagement huiselijk geweld 22.400

Crisiszorg -11.215

Basisconsulenten CJG 0

Overige projecten -10.493

171.415
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BIJLAGE III: WNT-VERANTWOORDING
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III. WNT-verantwoording 2017 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de algemene WNT-norm die van toepassing is op AMW-ML.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor AMW-ML bedraagt € 181.000.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De directeur-bestuurder en Raad van Toezicht van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg zijn dezelfde personen als die bij Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.

De weergegeven bezoldigingen zijn voor AMW-ML en CJG-ML tesamen.

De WNT-verantwoording is als volgt:

1 Functionaris (functienaam) MPC Pirson-Thielen HM vd Mortel JEH Roebroek EGM Kupers OHM vd Goot WJ van Stam FTHA Coenen

Directeur-bestuurder voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

2 In dienst vanaf (datum) / lid vanaf 1-5-2014 1-5-2013 1-1-2012 1-1-2015 1-1-2015 1-9-2011 1-1-2013

3 In dienst tot (datum) / lid tot

4 Deeltijdfactor (percentage) 88,89%

5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)                       85.335 

6 Winstdelingen en bonusbetalingen -                           

7 Totaal beloning (5 en 6) 85.335                      0 0 0 0 0 0

8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) -                           6.000            4.700             4.700            4.700             4.700             4.700            

9 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)                         8.719 

10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)                              -   

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 10) 94.054                      6.000 4.700 4.700 4.700 0 4.700 4.700

Individueel WNT-maximum 160.889 27.150 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100

De werkelijke bezoldiging van alle topfunctionarissen ligt ruimschoots onder het volgens de WNT toegestane maxima.
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