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1 JAARREKENING
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1. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen
Vordering op groepsmaatschappij JBw B&B
Vordering op groepsmaatschappij JBw Zuid-Holland
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ref. 31-dec-19

147. 577
147.577

31-dec-18

171.238
171.238

3

4

Ref.

777. 162
404. 891

1. 539. 453
2. 388. 519
5. 110. 025

5. 257. 602

31-dec-19

1. 782.932
o

3. 316. 749
450. 326

5. 550. 007

5. 721. 245

31-dec-18

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsresen/es
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Schuld aan groepsmaatschapppij JBw B&B
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva

o

846. 989
846. 989

192. 281

34. 012
620. 995
655.007

453. 186

o

4. 218. 332
4. 218. 332

5. 257. 602

801.433
3. 811. 618
4. 613. 051

5. 721. 244
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1. 2 RESULTATENREKENING OVER 2019

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

Ref. 2019

9 21. 659. 410

10 89. 647

11 629. 618

22. 378, 675

2018

21. 779. 992

203. 498

729. 858

22. 713. 348

BEDRUFSLASTEN:

Personeelskosten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

12

13

14

15.464. 606

33. 341

6. 688. 746

22. 186. 693

17. 076. 259

120. 776

6. 927. 022

24. 124.057

RESULTAAT BOEKJAAR 191.982 -1.410. 709

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves
Bestemmingsreserves

2019 2018

 

225. 994
-34. 012
191. 982

" 

-1. 266. 285
-144. 424

-1. 410. 709
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1. 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen
- mutaties voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Mutatie vorderingen/schulden groepsmaatschappijen

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Gelden voogdijpupillen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Ref. 2019 2018

13
6

3

7

1

1

1

1

33
-260

1. 005

406

-9

 

. 341

. 905

. 769

. 714

. 680
o

o

o

1

1

1

 

191. 982

-227. 564

.412.483

. 376. 901

570. 972

.947. 873

 

120. 776
-66. 104

570. 174

1. 220. 615

-98.471
o

o

o

 

-1. 410. 709

54. 672

1, 790. 789
434.752

-1. 162. 742

-727. 990

-9.680

1. 938. 193

450.326
2. 388. 519
1. 938?T§3-

-98.471

-826. 461

1. 276. 787
450. 326

-826.461
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1. 4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. 4. 1 Algemeen

Algemene gegevens

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden is statutair (en feitelijk) gevestigd te Den Haag, op het adres
Neherkade 3054, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41158972.
De belangrijkste activiteiten zijn het bieden van hulp aan ouders en kinderen bji het oplossen van ernstige
opvoed- en opgroeiproblemen, het beschermen van kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en het
bieden van hulp aan veroordeelde kinderen om de draad van hun leven weer op te pakken.

Groepsverhoudingen

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden maakt onderdeel uit van de Jeugdbescherming west-groep
(hierna JBw groep). Binnen deze groep heeft stichtnig Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering de
positie van groepshoofd. De groep bestaat verder uit de volgende rechtspersonen:

- Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden
- Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland
Over deze groepsmaatschappijen wordt volledige centrale zeggenschap uitgeoefend.

Verslagge vingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2, met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 Zorginstellingen.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
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Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Bij de waardering van activa en
passiva van Jeugdbescherming west Haaglanden is uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten
duurzaam worden gecontinueerd in 2020 en de jaren erna. Voor het jaar 2020 lopen de contracten met al onze
inkoopregio's in Zuid-Holland en Haaglanden door of zijn verlengd.

De Raad van Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat gezien de huidige positie in de markt ook vanaf 1 januari
2021 gunning verkregen wordt voor alle inkoopregio's in Zuid-Holland en de regio Haaglanden. Voor de regio
Zuid-Holland Zuid en de regio Haaglanden lopen de contracten nog een jaar door. Voor de regio's Zuid-Holland
Noord en Zuid-Holland Midden zullen naar verwachting met een jaar worden verlengd. De gesprekken
hieromtrent worden op korte termijn aangevangen.

De inkoopregio's zijn zich er ook van bewust, dat een financieel gezonde Gl essentieel is. Het landelijk
uitgevoerde kostprijsonderzoek dat in juni 2018 werd uitgebracht heeft geleid tot tariefsverhogingen in 2019 in
alle inkoopregio's en adequaat geïndexeerd in 2020, Wel constateert de Raad van Bestuur dat nog niet in alle
inkoopregio's de tarieven volledig kostendekkend zijn en ook dat nog niet in alle inkoopregio's de gewenste risico-
opslag van 2% in de tarieven 2020 is verwerkt waarmee vermogensopbouw tot de mogelijkheden zou behoren.
In april 2020 hebben de inkoopregio's naar aanleiding van het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd' en het signalement: 'Jeugdbeschermingsketen in gevaar' een gezamenlijk verbeterplan opgesteld en
gepresenteerd aan het VNG en het ministerie van VWS waarin per 1-1-2021 de tarieven van de vier betrokken
regio's zijn geharmoniseerd, inclusief 2% risico-opslag. Hiermee wordt vanaf 1-1-2021 vermogensopbouw
mogelijk.

Ook zijn er in 2019 en 2020 qua liquiditeit sluitende afspraken gemaakt met de inkoopregio's over
werkkapitaalfinanciering waardoor de liquiditeit ook voor 2020 is geborgd. In 2019 zijn de achterstanden in het
declareren via het landelijk systeem Vecozo ingelopen wat een gunstig effect heeft gehad op onze liquiditeiten.
Waar nodig wordt binnen het concern tussen de stichtingen onderling liquiditeitssteun verleend, vereffening
hiervan vindt tijdig en periodiek plaats, waarbij het uitgangspunt zo kort mogelijk is (zie ook de treasury-functie
binnen het concern).

De Raad van Bestuur is van mening dat met de huidige verbeterde tarieven ten opzichte van 2018, de omvang
van de werkkapitaalfinanciering en de positieve onh/vikkeling in het zichtbaar wegwerken van de achterstanden in
het declaratieproces de continuïteit in de bedrijfsvoering geborgd is. De exploitatie- en liquiditeitsbegroting 2020
die in december 2019 zijn goedgekeurd bevestigen dit beeld. Om daarentegen op langere termijn de kwaliteit te
handhaven, de noodzakelijke innovaties die gevraagd worden vanuit externe en interne ontwikkelingen te
realiseren en de werkdruk van onze professionals ook blijvend op een acceptabel niveau te krijgen, zullen voor
een aantal regio's de tarieven nog verder moeten stijgen.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van eventueel wijziging door de wetswijziging in de Regeling Jeugdwet, waardoor vanaf het boekjaar
2018 RJ 655 van toepassing is in plaats van RJ 640. Dit betreffen voornamelijk wijzigingen in de presentatie.
Verder zijn de cijfers van 2018 waar nodig, geherubriceerd om de vergelijking met 2019 mogelijk te maken.

Schattingswijziging

Ten aanzien van het bepalen van de jubileumvoorziening is in dit verslagjaar een schattingswijziging doorgevoerd
ten aanzien van de vertrek- en blijfkans van een medewerker die mede bepalend zijn voor de kans dat een
medewerker een jubileum haalt en daarmee recht op een jubileumuitkering. De schattingswijziging heeft geleid
tot een eenmalige vrijval van de voorziening. Deze vrijval is toegelicht onder in de toelichting bij de
resultatenrekening onder het kopje voorzieningen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1. 4. 1 Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering zijn de
financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop
overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

De geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de stichting Jeugdbescherming west
Beleid & Bedrijfsvoering als de geconsolideerde maatschappijen van de zorginstelling. De geconsolideerde
rechtspersonen zijn:
- stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering
- stichting Jeugdbescherming west Haaglanden
- stichting Jeugdbescherming westZuid-Holland

1. 4. 2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Activa waarvan het waarschijnlijk is dat de
realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde, worden afgewaardeerd tot het niveau van de hoogste van de
indirecte en directe realiseerbare waarde.

raste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te
vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de
toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een
actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De
opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de
verkoop te realiseren.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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
waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen
worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans
opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke
transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is
van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en
risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan
redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of
de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de
winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten omvatten
tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Financiële instrumenten, inclusief de
van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten gewaardeerd op
de manier zoals beschreven in de grondslagen voor de desbetreffende financiële instrumenten.

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft in het verleden nog geen gebruik gemaakt van financiële
derivaten en is dit ook niet voornemens te gaan doen.
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis
van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op
bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet
afgeschreven. De afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting op de balans.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afschreven op basis van de geschatte
levensduur. In het geval dat belangrijkste bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te
onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestandsdelen
afzonderlijk afgeschreven. In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaatsvindt
op grond van een langere dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de
contante waarde van de verplichting. In het geval dat materiële vaste activa worden verworven in ruil voor een
niet-monetair actief, wordt de kostprijs van het materieel vast actief bepaald op basis van de reële waarde voor
zover de ruiltransactie leidt tot een wijziging in de economische omstandigheden en de reële waarde van het
verworven actief of van het opgegeven actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Groot onderhoud

Kosten voor groot onderhoud worden geactiveerd onder de materiële vaste activa en afgeschreven over de
verwachte economische gebruiksduur

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio
of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening wordt
getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. In vergelijking tot
2018 is in deze jaarrekening een stelselwijziging in de presentatie van de cliëntengelden doorgevoerd. Tot en
met 2018 werden deze gelden verantwoord onder de langlopende schulden. Vanaf 2019 worden deze gelden in
mindering gebracht op de liquide middelen die niet ter vrije beschikking van de stichting staan. Ook de
vergelijkende cijfers uit 2018 zijn hierop aangepast. Hiermee wordt aangesloten bij hetgeen gebruikelijk is in de
branche en wordt beter inzicht verschaft in het vermogen van de stichting.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Indien het verschil tussen de nominale en contante waarde
van de verplichtingen materieel is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde. In de toelichting
op de balans is een nadere uiteenzetting van de grondslagen per voorziening uitgewerkt.
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1. 4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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. Indien geen sprake is van (substantiële) agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende
schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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. Baten en lasten worden verwerkt in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen die gelden voor het
opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld).

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel toegepast.

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

1.4. 5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

1. 4. 6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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1. 5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Verbouwingen en installaties
Totaal materiële vaste activa

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

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

Boekwaarde per 31 december

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt:

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet
Overige vorderingen:
- Voorschotten personeel
- Pensioenen

- Overig
Vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende activa:
Waarborgsommen
Totaal debiteuren en overige vorderingen

Specificatie nog te factureren omzet:
Nog te factureren omzet
Nog te factureren overig
Af: ontvangen voorschotten

31-dec-19

 

147. 577
147. 577"

2019

 

171. 238
9. 680

o

-33. 341
o

o

o

o

147. 577

31.dec.19
e

489. 820
86. 732

2. 031
o

52, 426
131. 831

14. 322
777. 162

o

86. 732
o

86. 732

31. dec. 18

 

171. 238
171. 238

2018

 

193. 543
98. 471

o

-120. 776
o

o

o

o

171. 238

31-dec-18

 

1. 089. 375
635. 942

5. 826
10. 735
10. 538
16. 194

14. 322
1. 782. 932

4. 226. 166
409. 776

-4. 000. 000
635. 942

Toelichting:
De nog te factureren omzet 2019 is onder kortlopende schulden gespecificeerd. De achterstanden in het dedaratieproces pxq zijn
weggewerkt en het reguliere proces is op orde gebracht.
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1. 5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen

Totaal liquide middelen

31-dec-19

 

2. 376. 121
12. 398

2. 388. 51Ï

31.dec. 18

 

437. 927
12. 398

450. 326

Toelichting:
Door de afwikkeling voorschotten H10 2015-2017 rond de jaarovergang wijkt het banksaldo per ultimo af. In de afwikkeling zaten
zowel nog te ontvangen bedragen (pxq) als terug te betalen voorschotten. Begin 2020 is deze verrekening afgerond, waardoor het
banksaldo met   636k is afgenomen.

PASSIVA

5. E/gen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsreseryes

Algemene en overige reserves

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsresenfes

Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserves:

Functional Family Parole (FFP)
Totaal bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Het verloop is ais volgt weer te geven:

Algemene en overige resen/es:
Algemene reserves

Totaal algemene en overige reserves

Saldo per

l.jan-2019

 

34. 012
34. 012

Saldo per
1-jan-2019

-e

620. 995

620. 995

Resultaat-

bestemming

 

-34. 012
-34. 012

Resultaat-

bestemming
~ 

225. 994

225. 994

31.dec. 19

 

o

846. 989

846. 989

Overige
mutaties

e

o

-ö-

Overige
mutaties

 

o

~0

31-dec-18

 

34. 012
620. 995

655. 007

Saldo per
31-dec-2019

e

o

~0

Saldo per
31.dec.2019

 

846. 989

846. 989

Toelichting:
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen. Het aansprakelijk vermogen per 31 december 2019 bedraagt  
967.593 (2018:   655.007).

Het weerstandsvermogen bestaat uit eigen vermogen (algemene en overige reserves) verminderd met de boekwaarde van de
materiele vaste activa

Eigen vermogen
Af: boekwaarde materiele vaste activa

Weerstandsvermogen

31-dec-19
846. 989
147. 577

31-dec-18

620. 995
171, 238

699.412 449.757
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1. 5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Voorzieningen

Het verloop is ais volgt weer te geven:

- jubileumverplichtingen
- wachtgelden reorganisatie 1 mei 2016

Totaal voorzieningen

Saldo per
1-jan-2019

~ 

288, 900
164. 286

453. 186

Dotatie

 

o

o

o

Onttrekking

 

-20. 838
-46. 808

-67. 646

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

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

Vrijval

 

-111. 962
-81. 297

-193. 259

Saldo per
31.dec.2019

 

156. 100
36. 181

192. 281

31.dec.2019

45. 433
91. 326
55. 522

192. 281

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkenngen. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst uit te keren jubileumuJtkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0, 22%.

Voorziening wachtgelden reorganisatie 1 mei 2016
De voorziening voor wachtgeldverplichtingen is gebaseerd op artikel 3. 1 Oa van de cao Jeugdzorg 2017-2019 en heeft betrekking op
wachtgeldregeling 1 uit bijlage 6 bij deze cao. De wachtgeldregeling geldt voor mensen die ontslagen zijn voor 1 mei 2016 en geldt
als een vangnetregeling voor mensen die nog geen werk hebben gevonden.

7. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Nog te betalen salarissen
Nog te betalen kosten:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Vooruitontvangen gelden
Afrekening 2015-2017

Totaal overige kortlopende schulden

Specificatie vooruitontvangen gelden
Nog te factureren omzet
Subsidie PGA

Nog te verrekenen omzet
Af: ontvangen voorschotten

31.dec.19

 

308. 909
883. 907

15. 843
8. 240

389. 544
438. 515
471. 900

1. 065. 752
635. 722

4. 218, 332

o

-9. 000
2. 943. 248

-4. 000. 000
-1. 065. 752

31-dec-18

 

482. 880
811. 105

14. 039
1. 080

203. 895
459. 665
504. 800

o

1. 334. 154

3. 811. 618

Toelichting:
De kortlopende schulden zijn toegenomen door de terugbetalingsverplichting aan de gemeenten in de H10 over de jaren 2015 tot en
met 2017. In januari 2020 heeft de laatste terugbetaling van het voorschot plaatsgevonden en is het proces volledig afgerond.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet m de balans opgenomen activa

Fiscale eenheid

Zorginstelling maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met de volgende instellingen stichting Jeugdbescherming
west Beleid & Bedrijfsvoering en stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor
de schulden van de fiscale eenheid. Ultimo 2019 bedragen de schulden van de fiscale eenheid   257, 222 (2018:   163. 720)

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken voor de stichting Jeugdbescherming west
hlaaglanden zijn aangegaan door groepshoofd stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering en worden doorbelast aan
stichting Jeugdbescherming west Haaglanden voor dat deel waan/an zij gebruik maakt van deze panden.

Onzekerheden opbrengstveranhn/oording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorg prestaties en
maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele
materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Stichtign Jeugdbescherming west Haaglanden heeft op basis van een risicoanalyse
een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening
gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties
op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties.
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1. 5 TOELICHTING OP DE BALANS

Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen

VPB-pIicht Jeugdzorg

Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van
jeugdhufp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdhulp. Voor
dejeugdhulpinstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) tot het
risico van gedeeltelijke vennootschapsbelastingplicht leiden.
In december 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën in een officieel besluit in de Staatscourant aangekondigd dat de
werkzaamheden en activiteiten van Gecertificeerde Instellingen (Gl's) buiten de reikwijdte van de wettelijke opsomming vallen en
derhalve niet kwalificeren als 'zorg' voor de zorgvrij stelling,

De raad van bestuur heeft een ondernemingstoets laten uitvoeren en is van mening dat de stichting Jeugdbescherming west
Haaglanden geen winstoogmerk heeft gehad in de jaren 2015 tot en met 2019 en dat niet wordt voldaan aan de ondememingstoets
op grond waarvan in de jaarrekening rekening zou moeten worden gehouden met vennootschapsbelastingplicht.

Mocht de situatie zich voordoen dat er toch sprake is van een positieve uitslag op de ondernemingstoets dan is de Raad van
Bestuur van mening dat de aard van de uitvoering van het grootste deel van de werkzaamheden zoals zijn verwoord en beperkt in
de Jeugdwet zouden moeten vallen om subjectieve vrijstellingsgrondslag van de wet op de VPB.
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

9. Opbrengsten zorgprestaties

Baten Jeugdwet
Opbrengsten plaatsingscoördinatie
Subsidie persoonsgerichte aanpak

Totaal

2019 2018

21

21

. 421
140
98

. 659

 

. 070
. 000
. 340

. 410

21

21

 

. 532.647
140.000
107.345

. 779.992

Toelichting:

De opbrensten uit zorgprestaties zijn licht gedaald ten opzichte van 2018. Dit hangt nauw samen met achtergebleven
tariefstijgingen in 2019 en een veranderde zorgvraag.

10. Subsidies

De specificatie is als volgt:

Overige subsidies

Totaal

2019

 

89. 647

89. 647

2018

 

203.498

203. 498

Toelichting:
In 2019 werden evenals in 2018 beperkt subsidies ontvangen.

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

Overige opbrengsten;
vergoeding voor uitgeleend personeel
doorberekeningen aan derden
intercompany baten
overige

Totaal

2019 2018

 

524. 078
9.353

94.575
1. 612

629.618

 

688. 110
7.457

o

34.291

729.858

Toelichting:

De overige opbrengsten zijn lager dan 2018. Er is minder personeel gedetacheerd bij derden. Hiertegenover staat wel een
intercompany baten. Dit betreft opbrengst voor inzet in projecten Samenspel en Familie Groeps Plan.
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

 

10.085. 154
1. 819. 324

989. 707

191.994
34.485

680
4.919

-81.267
-70.847

12.974. 149
2. 490. 457

15.464.606

10, 94
133,28

14,08
26,56

184M

 

11. 174. 351
1.888.763
1.095.452

355.779
59.358

6.074
2.549

o

71.692
14.654.018
2.422.241

17.076.259

11, 11
140,22

14, 75
25, 83

191,91

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Opleidingen
- Werving en selectie
- Coaching en re-integratie
- Arbokosten

- Mutaties voorzieningen wachtgeld
- Overige
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Specificatie aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Leidinggevend
Uitvoerend

Gedragswetenschappers
Secretariaat

Aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

Toelichting:

Pensioenen

Stichting Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting
Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Jeugdbeschermign west Beleid & Bedrijfsvoering
betaalt hiervoor premies waa^/an de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen
van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

De dekkingsgraad van december 2019 is 99,2%. Dit is 1 , 7 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2018. Een
positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 18,3 procentpunt. Daarnaast is de
rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 17,5 procentpunt gedaald.

Door het coronavirus (1e kwartaal 2020) komt het leven in Nederland (en in veel andere landen) tot stilstand. Investeerders
houden in afwachting van de ontwikkelingen hun hand op de knip. De beurzen dalen hierdoor sterk en dit zien we terug in de
beleggingsresultaten. Dat heeft weer gevolgen voor de actuele dekkingsgraad van PFZW. PFZW belegt voor de lange
termijn. Op korte termijn zien we dat de actuele dekkingsgraad door de ontwikkelingen daalt. PF2W geeft aan dat vaststtaat
dat pensioenen gewoon kunnen blijven uitbetalen. Ook zal de hoogte van de pensioenpremie en de bruto pensioenuitkering
gedurende 2020 gelijk blijven.

Voor de periode 2019-2028 past PF2W een herstelplan toe. Het herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen
aan de regels uit de Pensioenwet. Het is wettelijk verplicht om binnen de hersteltermijn de vereiste dekkingsgraad te bereiken.
Voor PFZW geldt een vereiste dekkingsgraad van 124,4%.
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Voor het herstelplan past PFZW onderstaande toe:
- verhoogt PFZW de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is bedoeld om de
dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie waarin het weer mogelijk is
om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- verhoogt PFZW gedurende het herstelplan de pensioenen niet volledig. Volgens de wettelijke eisen kan verhogen pas vanaf
dekkingsgraad van 110%, en dan alleen geleidelijk. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren.
Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel
komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting Jeugdbescherming
west Beleid & Bedrijfsvoering heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Jeugdbescherming west Beleid &
Bedrijfsvoering heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de Jaarrekening
verantwoord.
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1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2019 2018

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

33. 341

33. 341

120. 776

120. 776

Toelichting:

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn gedaald ten opzichte van 2018 door verstrijken van de looptijd van een
aantal componenten.

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Doorbelasting stichting Jeugdbescherming west Beleid en Bedrijfsvoering
Lasten en activiteiten van cliënten

Overige bedrijfskosten

Totaal overige bedrijfskosten

2019 2018

4. 737
713

1.237

6.688

 

. 238
. 788
. 720

. 746

 

4.820.425
672.011

1.434. 586

6.927.022

Toelichting:

De overige bedrijfskosten zijn gedaald in 2019 door enkele incidentele posten

15. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2019 zijn verwerkt in de jaarrekening van het groepshoofd, de stichting
Jeugdbescherming west Beleid & Bedrijfsvoering en worden vanuit deze stichting doorbelast aan de stichting
Jeugdbescherming west Haaglanden.

16. Transacties met verbonden partijen

Verbonden partijen betreffen (rechts)personen waarop stichting Jeugdbescherming west Haaglanden invloed van betekenis
heeft, dan wel (rechts)personen die invloed van betekenis kunnen uitoefenen op stichting Jeugdbescherming west
Haaglanden.

Er hebben zich zich geen andere transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semtpublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en toezichthouders over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinficjevende toofiinctionarissen m dienstbetrek^wij met bezoldicimcj boven  1.700

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)

3 In diensi tot (datum einde functieven'ulling)

4 (Fictieve) dienstbetrekking?
5 Deeftijdfsctor (minimaal 0,025 fte)
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
8 Totaal bezoldiging

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaitimum

1 (Fictieve) dienstbetrekking?
2 Deeltijd factor (minimaal 0, 025 fte)
3 Beloning plus belastbare onkostenverqoedingen

4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
5 Totaai bezoldiging

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

A. J. Rotering

Bestuurder

1-mei-15

heden

Ja

100%
147. 713

12.402
160.115

J. A. van der

Hulst

Bestuurder

1-mei-16

heden

Ja

100%
128.703

12.297
141.000

157,000

Ja

100%
148.474

12.213
160.687

157.000

Ja

100%
119. 075

12.037
131. 112

151.000 151. 000

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezotdioincj boven   1,700

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling}

3 In dienst tot (datum einde functieven/ulling)

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezoldlgingsmaximum

Verwl ijkende cijfers 2018

1 Totaal bezoldiging in ksder van de WNT

2 Individueel toepasse!ijk bezoldigingsmaximum

1 Functie (functienaam)
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

1 Functie (functienaam)

2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)

4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT

5 Individueel toepasselijk bezotdigingsmaximum

Verqelijkende cijters 2018

1 Tolsat bezoldiging in kader van de WNT

FJ. deWuffel

Voorzitter RvT

1-mei-l3

heden

11.775

E.J. Wiebes-van

Kaste re n

Lid RvT

l-jan-16
heden

7.850

T. van Altena

Lid RvT

1-jan-19

heden

7.850

23. 550

11. 325

n. v. t,

E. Lam

UdRvT
30-mrt-15
28.feb-19

15. 700

F. Orgü

Lid RvT

23-sep-IS

heden

2.129

4.301

o

M. van Bergen
Lid RvT

23-sep-19

heden

2.129

4. 301

o

M. Baba

Lid RvT

27-aug-15
27-sug-19

10.280

7.550

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum



1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting

Pe a-cf-varlT°e2icht heeft confc"'m de Regeling bezolöigingsmaxima topfunctionarissen zorg-en jeugdhulp aan Stichting Jeugdbescherming West
Beleid & Bedrijfsvoering een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeiing betreft III, met een bijbehorend
bezoldigingsmaximum voorde Raad van Bestuur van  157 000 Dit maximum wordt overschreden door mevrouw R otering van de Raad van
Bestuur, maar dit is toegestaan omdat op haar bezoldiging het WNT-overgangsrecht van toepassing is. De bezoldiging van de heer J.A. van der
Hulst voldoet san het geldende bezoldigingsmaximum.
Het bijbehorende bezoldigingsmsximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt   23. 550 en voor cfe overige leden van de Raad van
Toezicht   15. 700 Dsze maxima worden niet overschreden.
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1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft de jaarrekening 2019
opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2020

De raad van toezicht van de stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft de jaarrekening 2019
goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening (paragraaf 1. 2).

Gebeurtenissen na balansdatum

Uitbraak Corona-virus

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de
uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit het op een andere manier
vormgeven van het werk zonder dat er materiele meer/minder kosten ontstaan.

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door
interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen die zouden kunnen bestaan uit
compensatie van mogelijke omzetdaling na 1 juni van haar gemeentelijke inkoopregio's. Hierover heeft de
VNG en JZN een convenant afgesloten. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden
gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 van stichting Jeugdbescherming west Haaglanden bestaan de
interne maatregelen hoofdzakelijk uit op een andere wijze vormgeven van de activiteiten (meer vanuit huis en
meer digitaal).

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is
ook dat dit niet nodig zal zijn. Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke
impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels afhankelijk van voor stichting
Jeugdbescherming west Haaglanden niet beïnvloedbare factoren.
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2 OVERIGE GEGEVENS

2. 1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting
Jeugdbescherming west Haaglanden.

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden heeft een nevenvestiging aan het Croesinckplein 24, 2722 EA te
Zoetermeer.

2. 3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden op 31 december 2019 en
van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet.

De jaarrekening bestaat uit:
l. de balans per 31 december 2019;

2. de resultatenrekening over 2019; en
3. de toelichting meteen 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 Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden 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 (VGBAf.

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

Materiële onzekerheid over de continuïteit

De zwakke vermogenspositie en de verwevenheid met groepsmaatschappijen leiden voor Jeugdbescherming
west Haaglanden tot een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting. Wij vestigen in dat kader de aandacht op de
paragraaf Continuïteitsveronderstelling in paragraaf 1. 4 in de toelichting van de jaarrekening. Daarin is onder
andere uiteen gezet dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is onder de voorwaarden van het
continueren van de huidige tarieven, het continueren van de huidige werkkapitaalfinanciering en de
liquiditeitssteun van de inkoopregio's. Daarnaast is de continuïteit van de stichting afhankelijk van de
liquiditeitssteun en liquiditeitsbehoefte van andere groepsmaatschappijen. Ons oordeel is niet aangepast als
gevolg van deze aangelegenheid.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1. 6a WNT en artikel 5, lid l, sub j 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 topfunrtionaris bij andere
WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum 2015/2014
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT
2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden als uitgangspunt
gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit
bezoldigingsmaximum 2015/2014.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die bestaat
uit de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling Jeugdwet is vereist.

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

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige
gegevens in overeenstemming met de Regeling Jeugdwet.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling Jeugdwet. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
gevingvan de organisatie.



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 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
Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onderandere 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
organisatie;

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

. het vaststellen dat de door de raad van 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; en

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

Dordrecht, 14 mei 2020

Verstegen accountants en adviseurs B. V.,

was getekend/
drs. F. van der Plaat RA


