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Bala ns Bala ns 
Balans per 31 December{€) 2017 2016 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa met ecanamisch nut 8.937.341 9.155.067 

Financiële vaste activa 319.001 36.501 

Tataal 9.256.342 9.191.568 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vaarraden 234.213 221.186 

Varderingen 2.613.133 4.668.156 

Overlapende activa 783.880 124.019 

Liquide middelen 94.195 265.178 

Tataal 3.725.422 5.278.539 

TOTAAL ACTIVA 12.981.763 14.470.107 

VASTE PASSIVA - EIGEN VERMOGEN 

Egalisatiefonds gemeenten -O 141.681 

Algemene reserve 1.092.432 1.405.988 

Bestemmingsreserve vakantiegeld 691.165 711.928 

Gerealiseerde resultaat -O -476.000 

Tataal 1.783.597 1.783.597 

VASTE PASSIVA- LANGLOPENDE SCHULDEN 

Leningen 6.000.000 5.825.000 

Tataal 6.000.000 5.825.000 

VLOTTENDE PASSIVA - KORTLOPENDE SCHULDEN 

Crediteuren 664.980 758.421 

Overige schulden 4.357.209 5.051.235 

Overlapende passiva 175.977 1.051.854 

Tataal 5.198.166 6.861.510 

TOTAAL PASSIVA 12.981.763 14.470.107 



Rekening Begroting Rekening 
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening TOT AAL(€) 2017 2017 2016 

Bedrijfsopbrengsten 16.439.337 15.570.000 15.749.109 
Grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk -2.461.580 -2.771.000 -2.623.057 
Overige bedrijfsopbrengsten 13.977.756 12.799.000 13.126.052 
Overige bedrijfsopbrengsten 117.902 o 276.251 
ID-ba nen 1.313 1.000 1.750 
Netto-opbrengsten 14.096.971 12.800.000 13.404.053 

(Loon)kosten ambtelijk 1.808.362 1.847.753 1.933.646 
{Loon)kosten professionals 6.254.694 5.339.949 5.466.891 
Overige personeelskosten 501.044 205.000 238.726 
Scholing 232.463 248.000 250.991 
Afschrijvingen 1.164.526 1.402.000 1.316.502 
Onderhoud 1.226.307 895.000 1.114.948 
Energie 736.975 770.000 714.467 
Huur 22.899 15.000 35.351 
Belastingen en verzekeringen 489.600 443.000 458.801 
ICT 167.007 182.000 192.434 
Kantoorbehoeften 45.409 44.000 47.576 
Abonnementen 51.254 46.000 43.606 
lnhuur & uitbesteding 46.358 76.000 51.752 
Marketing 79.566 73.000 76.052 
Arbo 117.548 102.000 129.375 
Representatie 64.942 58.000 66.883 
Indirecte productiekosten 129.267 102.000 97.043 
Diverse lasten 120.743 91.371 154.088 
Rente 63.523 105.042 89.028 
Bedrijfskosten 13.322.486 12.045.115 12.478.160 

Bedrijfsresultaat 774.485 754.885 925.893 

{Loon)kosten Sw oude doelgroep -17.906.126 -17.854.514 -18.541.046 
Begeleid Werken -128.667 -150.000 -136.350 
Rijksbijdrage Sw oude doelgroep 16.153.943 15.464.995 16.823.185 
Subsidieresultaat Sw (oude doelgroep) -1.880.850 -2.539.519 -1.854.211 

(Loon)kosten overige doelgroepen Participatiewet -917.979 -1.000.000 -770.430 
Resultaat Participatiewet (overige doelgroepen) -917.979 -1.000.000 -770.430 

Lage inkomensvoordeel {LIV) 396.312 500.000 o 
LIV 396.312 500.000 o 

Gemeentelijke bijdrage Dethon 203.635 o o 
Gemeentelijke bijdrage Onkruid 193.837 o o 
Gemeentelijke bijdrage WSP 866.718 889.437 775.378 
Gemeentelijke bijdrage VOC 363.842 395.197 384.140 
Gemeentelijke bijdragen 1.628.032 1.284.634 1.159.518 

Totaal saldo baten en lasten (voor belasting) -O -1.000.000 -539.230 

Vennootschapsbelasting o o o 
Totaal saldo baten en lasten (na belasting) -O -1.000.000 -539.230 

Mutatie reserves o o 63.230 

Gerealiseerde resultaat (na belasting) -O -1.000.000 -476.000 

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



Rekening Begroting Rekening 
Toelichting overzicht van baten en lasten programma DETHON (€) 2017 2017 2016 

Wet normering topinkomens 

Naarn+ functie 
Dhr. E.T.C. van den Berghen, algemeen directeur 
DHr. C.L. Liefting, voorzitter dagelijks bestuur 
Dhr. A.A.V. Totté, penningmeester dagelijks bestuur 
Mevr. C. van de Vijver, secretaris dagelijks bestuur 
Leden algemeen bestuur: 
Dhr. A. Dobbelaer 
Dhr. M. Rijk 
Mevr. P. Stoker 
Dhr. M. Barbé 

Beloning 
118.817 (112.789) 

Onkostenverg. Voorzieningen 
-- 16.659 (14.715) 

185 (185) 

ln de ta bel is de beloning in het huidige jaar opgenomen met als 
vergelijking tussen haakjes de beloning in het voorgaande jaar. 

Duur en omvang van het dienstverband van de algemeen directeur: 
1-1-2017 t/m 31-12-2017 o.b.v. 1,0 fte. 

Het bezoldigingsmaximum (algemene WNT norm) voor 2017 
bedraagt €181.000. 

Voorziening : Afdracht ABP pensioen conform Car-UWO 



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 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 als van de activa en passiva van de 
gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon op 31 december 2017 in overeenstemming 
met het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV). 

• Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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 2017. 

• Het overzicht van baten en lasten over 2017. 

• 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, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat 
is vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 mei 2018 en het Controleprotocol WNT 2017. 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 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. 

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. 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op€ 340.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 
1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 

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. 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2017. 

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de€ 17 .000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

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. 

• De 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. 

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

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 
kamen 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 controleprotocol. 

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. 

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke 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 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 risica dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
grater 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. 
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Deloitte. 

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 staan. 

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

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld qeeft 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, 24 mei 2018 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: R.W.O. Swerus AA 
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