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Bala ns Bala ns 

Balans per 31 December(€) 2018 2017 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa met ecanamisch nut 8.099.927 8.937.341 

Financiële vaste activa 271.501 319.001 

Tataal 8.371.428 9.256.342 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vaarraden 292.006 234.214 

Varderingen - Rentetypische locptijd < 1 jaar 2.896.912 2.613.131 

Overlapende activa 1.854.147 783.881 

Liquide middelen 280.439 94.196 

Tataal 5.323.503 3.725.422 

TOTAAL ACTIVA 13.694.930 12.981.763 

VASTE PASSIVA - EIGEN VERMOGEN 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserve vakantiegeld 

Gerealiseerde resultaat 

Tataal 

1.099.196 

684.401 

o 

1.092.432 

691.165 

o 
1.783.597 1.783.597 

VASTE PASSIVA -VASTE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD > 1 JAAR 

Leningen 

Tataal 

6.700.000 6.000.000 

6.700.000 6.000.000 

VLOTTENDE PASSIVA -NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET RENTETYPISCHE LOOPTIJD < 1 JAAR 

Crediteuren 

Overige schulden 

Overlapende passiva 

Tataal 

704.859 

4.292.404 

214.070 

664.980 

4.357.209 

175.977 

5.211.333 5.198.166 

TOTAAL PASSIVA 13.694.930 12.981.763 



Rekening Begroting Begroting Rekening 
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening TOT AAL(€) 2018 2018 Vl 2018 V2 2017 

Program ma's: 

Bedrijfsopbrengsten 16.945.996 16.660.000 16.830.000 16.260.932 
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk -2.487.659 -2.870.000 -2.330.000 -2.461.581 
Overige bedrijfsopbrengsten 14.458.337 13.790.000 14.500.000 13.799.351 
Overige bedrijfsopbrengsten 128.222 80.000 100.000 108.183 
ID-banen o o o 1.313 
Netto-opbrengsten 14.586.559 13.870.000 14.600.000 13.908.847 

(Loon)kosten ambtelijk -1.034.266 -1.695.000 -1.010.994 -1.017.328 
(Loon)kosten professionals -6.486.362 -6.140.000 -6.380.062 -5.962.972 
Overige personeelskosten -266.195 -234.000 -233.000 -385.623 
Scholing -204.822 -228.000 -198.000 -218.746 
Afschrijvingen -1.369.818 -1.340.000 -1.395.983 -1.142.770 
Onderhoud -1.169.794 -1.137.000 -1.112.000 -1.208.964 
Energie -750.947 -770.000 -733.000 -730.760 
Huur -4.174 -20.000 -10.000 -22.898 
Belastingen en verzekeringen -463.220 -460.000 -474.000 -449.418 
ICT -92.828 -180.000 -85.000 -109.486 
Kantoorbehoeften -25.348 -42.000 -24.000 -22.642 
Abonnementen -11.459 -49.000 -12.000 -15.941 
lnhuur & uitbesteding -11.329 -68.000 -8.000 -16.527 
Marketing -45.113 -68.000 -28.000 -42.968 
Arbo -26.436 -121.000 -22.000 -28.020 
Representatie -27.465 -66.000 -32.000 -41.433 
Indirecte productiekosten -135.432 -101.000 -100.000 -129.266 
Diverse lasten -86.161 -109.353 -98.927 -119.149 
Rente o -93.260 o o 
Bedrijfskosten -12.211.170 -12.921.613 -11.956.966 -11.664.911 

Bed rijfsresu ltaat 2.375.389 948.387 2.643.034 2.243.936 

(Loon)kosten Sw oude doelgroep -17.522.413 -16.920.000 -17.439.069 -17.784.418 
Begeleid Werken -131.423 -130.000 -126.000 -128.667 
Rijksbijdrage Sw oude doelgroep 15.250.110 14.821.613 15.250.110 16.059.585 
Subsidieresultaat Sw (oude doelgroep) -2.403.726 -2.228.387 -2.314.959 -1.853.500 

(Loon)kosten overige doelgroepen Participatiewet -1.579.204 -1.360.000 -1.460.000 -917.979 
Vergoedingen overige doelgroepen Participatiewet 487.791 360.000 400.000 o 
Resultaat Participatiewet (overige doelgroepen) -1.091.412 -1.000.000 -1.060.000 -917.979 

Lage inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV) 414.220 o 300.000 396.312 
LIV & LKV 414.220 o 300.000 396.312 

Gemeentelijke bijdrage Dethon 729.479 800.000 483.000 203.635 
Gemeentelijke bijdrage Onkruid 227.824 200.000 200.000 193.837 
Gemeentelijke bijdrage WSP 814.350 890.000 862.000 866.718 
Gemeentelijke bijdrage VOC 390.000 390.000 426.000 363.842 
Gemeentelijke bijdragen 2.161.653 2.280.000 1.971.000 1.628.032 

Overzicht overhead -1.390.514 o -1.467.075 -1.430.473 
Algemene dekkingsmiddelen -65.609 o -72.000 -66.328 

Totaal saldo baten en lasten (voor belasting) o o o o 
Vennootscha psbelasting o o o 
Totaal saldo baten en lasten (na belasting) o o o o 
Mutatie reserves o o o 
Gerealiseerde resultaat (na belasting) o o o o 

Als gevolg van afrondingen kunnen er kleine verschillen in de tellingen ontstaan. 



Rekening Begroting Rekening 
Toelichting overzicht van baten en lasten programma DETHON (€) 2018 2018 V2 2017 

WNT-tabel (Bedragen x €1) E.T.C. van den Berghen 
f1;1nct(egegeve~~-; .. ,. ·t . . .• , ,.·- ;,~. e'· ~ .. ',, ·..:+.,·- .• ,•.. .;u~--~Jge_m!!e•:tdirE?cteur 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 
Dienstbetrekking? Ja 
--.iic..~ ... -.~,.,.~~·~,-· ~~~•·u-· .,._"';!18..,,;. ..-~-,...~,~•i~~-.: .. ·,· ....• y_.~Q',""11."J:· .~,.;::=re,,;,~,. ~r~~~•"'--,t - .. ,(• . .., ... 
-~E!zold1g1.!_lg~.•"Ji•: i ~ _.., ., .· : ,,;·: ,.- F.::.t.'f/s::tt- , ·•_.,, :~~ ..,.,_ -,,.~.: · ·. ;, '. , : .-,.r~ :::,,:.:,._. • ... · · 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 117.441,05 
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.017,42 
Subtataal € 135.458,47 

lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000,00 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. 
Totale bezoldiging € 135.458,47 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. 
Gêgëvè.ís zou· . · ., ... ~;.i. '· / ,~ ,,. t 1·~y ~ ... .. 

(Bedragen x €1) E.T.C. van den Berghen 
f!-:!_~Ctiegégever,s , ' -, ' . ' ' , ·' ' ,. ·"' . r·. ~ ... ,.,,-, -ri- AlgE?niE?en ~irect_eur. 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 
Dienstbetrekking? Ja 
-u..-~'"'"' "C<,'f": ., .. .• :·. ,_:;J'}:;;J' · : , ~¡£~~:~~.\\t .. ~.!:~:\¡_- ... :~.~--~:\ f:~ .~: ~tr~~r.-~:;. · ·, ·::-J :{ :t·j' . -~ ~.!!.!C?J.c!ig~ríg_~\: ;_': ·_ :,,. 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 118.817,00 
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.659,00 
Subtataal € 135.476,00 

lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 181.000,00 

Totale bezoldiging € 135.476,00 

DB en AB leden: Naarn+ functie in het jaar 2018 Beloning (€) Onkosten (€) Voorzieningen (€) 

Oagelijks bestuur , . .. 
Dhr. C. Liefting, voorzitter dagelijks bestuur {01-01 tm 23-05) 
Dhr. J. Vervaet, voorzitter dagelijks bestuur (24-05 tm 31-12) 
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester dagelijks bestuur {01-01 tm 31-12) 
Mevr. C. van de Vijver, secreta ris dagelijks bestuur {01-01 tm 31-12) 
~.:,.,¡. ... •t '"-• ~->-·._<.. .• ,,' ,, ....... {..,'~-.·~.-!,,i:;_,.._ · .. · •.!- .. ' ......... ~- . ., ...... ~~ .... ls:: f~·-.,·~···~ ···): ~ .,, .. ,"'7. 
~lgeme~"!_bestuur,. .. ,,_ : ic- _ . • ~----'-·,. •• ,, . , ••. , •• •• - ,, f'!:.-,;..- •• ~.•--, ~1., , •• ,, 

Dhr. A. Dobbelaer (01-01 tm 31-12) 93 (185) -- -- 
Mevr. P.A.F. Stoker (01-01 tm 23-05) -- -- -- 
Dhr. M.M, Rijk (01-01 tm 01-04 t) -- -- -- 
Dhr. M. Barbé {01-01 tm 23-05) -- -- -- 
Dhr. R.P. Evers (24-05 tm 31-12) -- -- .. 
Dhr. J.R. Ellen {24-05 tm 31-12) -- -- -- 
Dhr. L.P.G. Beleir {24-05 tm 31-12) -- -- -- 
ln de ta bel is de beloning in het huidige jaar opgenomen met als vergelijking tussen haakjes de beloning in het voorgaande jaar. 



Deloitte. Deloitte Accountants B.V. 
Park Veldzigt 25 
4336 DR Middelburg 
Postbus 7056 
4330 GB Middelburg 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9895 
www.deloitte.nl 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2018 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon te 
Terneuzen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de 
gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon op 31 december 2018 in overeenstemming 
met het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV). 

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder 
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het protocol. 

De jaarrekening bestaat uit: 

• De balans per 31 december 2018. 

• Het overzicht van baten en lasten over 2018. 

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

• De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat 
is vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 mei 2018 en het Controleprotocol WNT 2018. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon zoals vereist in 
de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), 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). 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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Deloitte. 

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

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op€ 350.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1 % en 
voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves bedraagt, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 BADO en het controleprotocol vastgesteld met het bestuursbesluit 
d.d. 24 mei 2018. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook 
rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 
jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de€ 17.500 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, subj Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij 
niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere 
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. 

• Overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen 
materiële afwijkingen bevat. 

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing 
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
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Deloitte. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader. 

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de organisatie in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks 
bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de qemeenschappelijke regeling. 

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 afte 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 fouten of fraude 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, het 
Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 mei 2018 en het 
Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Deloitte. 

Onze controle bestand 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 dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, 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 !eggen, 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 gemeenschappelijke regeling. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening sta an. 

• Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
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 organisatie 
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen. 

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met het algemeen bestuur 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. 

Middelburg, 17 aprii 2019 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: R.W.O. Swerus AA 
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