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Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)

Activa

in euro 1.000 ref.

2021 2020

Vaste activa

Materiele vaste activa 1 416 69

416 69

Vlottende activa

Vorderingen 2 1.306 1.295

Liquide middelen 3 8.810 9.155

10.116 10.450

Totaal activa 10.532 10.519

Passiva

in euro 1.000

2021 2020

Groepsvermogen 4 6.744 6.597

Voorzieningen 5 336 501

Kortlopende schulden 6 3.452 3.421

Totaal passiva 10.532 10.519
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

in euro 1.000 ref.

Begroot 

2021
2021 real. 2020 real.

Baten

Contracten gemeenten 7 11.265 10.751 12.549

Overige baten 8 5.308 4.408 3.791

16.573 15.159 16.340

Lasten

Personeelskosten 9 14.070 13.199 13.381

Afschrijvingen 10 160 99 89

Overige bedrijfskosten 11 2.306 1.684 1.772

16.536 14.982 15.242

Bedrijfsresultaat 37 177 1.098

Financiele baten en lasten 12

30 32 20

Resultaat uit normale 

bedrijfsvoering 7 145 1.078

Bijzondere baten en lasten 13

0 0 0

Resultaat 7 145 1.078

Resultaatbestemming:

Algemene reserve 145 498

Reserve pluspakket 0 580

Reserve innovatie 0 0

Reserve ICT 0 0

145 1.078
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

in euro 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 177 1.098

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen 99 89

Mutaties van voorzieningen (165) (187)

(66) (98)

Veranderingen in werkkapitaal: 

Vorderingen (12) 494

Kortlopende schulden 31 (459)

19 35

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 130 1.035

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest (31) (20)

Buitengewoon resultaat 0 0

(31) (20)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 99 1.015

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in overige financiële activa

Investeringen in materiele  en financiële vaste activa (446) (16)

Desinvesteringen in materiële en financiele vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (446) (16)

Mutatie geldmiddelen (347) 999

Stand liquide middelen per 31-12 8.808 9.155

Stand liquide middelen per 1-1 9.155 8.157

Mutatie geldmiddelen (347) 998

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021 2020
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en

geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen

Consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening van MEE Samen bestaat uit de geconsolideerde gegevens van de stichtingen MEE Samen, MEE Veluwe, MEE 

IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe. MEE Veluwe is gevestigd aan de  Prins Willem-Alexanderlaan 301 te Apeldoorn. MEE IJsseloevers en MEE 

Samen zijn gevestigd aan de de Klinkertweg 8 te Zwolle. MEE Oost is gevestigd aan de Terborgseweg 6 te Doetinchem. MEE Drenthe is gevestigd aan 

de Lauwers 10 in Assen. De stichtingen stellen zich ten doel laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning te leveren ten 

behoeve van mensen met een beperking of chronische ziekte. MEE Samen bereikt haar doel  door het ondersteunen van de aan haar gelieerde 

werkstichtingen MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe op beheersmatig gebied. De stichting MEE Samen wordt gefinancierd uit 

de stichtingen MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe op basis van begrote omzetverhoudingen. Dat betekent dat alle kosten uit 

MEE Samen op basis van voorgecalculeerde omzetverhoudingen worden doorbelast naar MEE Veluwe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Drenthe.

De stichting heeft zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met RJ640: Organisaties zonder 

winststreven.

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 opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 

heeft.

Stichting MEE Samen consolideert de financiële gegevens van de stichtingen MEE IJsseloevers, MEE Veluwe, MEE Oost en MEE Drenthe in haar 

geconsolideerde jaarrekening. Consolidatie vindt plaats aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.  

De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

De Stichting heeft ook in het boekjaar 2021 te kampen gehad met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft vooralsnog geen impact gehad inzake 

de omzet. De bestuurder heeft de situatie onderkend en de Stichting heeft tijdig maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Zo is 

onder andere getracht de kosten verder te reduceren en waar mogelijk, passende andere activiteiten voor de gemeenten uit te voeren. De 

maatregelen, alsmede de ontwikkelingen in 2021 en de verwachtingen voor 2022, zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame 

voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Gezien de sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie en op basis van de door het management 

gemaakte scenario’s verwacht het management dat

de continuïteit van de onderneming in de voorziene periode niet in gevaar zal komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en duur van de crisis, treft 

het management aanvullende maatregelen en kan de uitkomst van de inschattingen wijzigen.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben naar onze verwachting géén nadelige invloed op de liquiditeitspositie van MEE Samen. 

De door de subsidieverstrekkers ten behoeve van 2022 beschikte subsidies worden bij wijze van voorschot eens per maand en in enkele gevallen 

eens per kwartaal aan MEE Samen overgemaakt. Aanzien de subsidieverstrekkers voornamelijk gemeentes betreffen waarmee intensief wordt 

samengewerkt is er geen aanleiding om te veronderstellen dat deze niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen of zullen gaan voldoen.

Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activa en passiva

Immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

•        Bedrijfsgebouwen : 3,3%.

•        Verbouwingen : 10%.

•        Installaties : 20%

•        Inventaris : 20%

•        Computerapparatuur : 33,3% 

•        Videoapparatuur : 33,3%

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening persoonlijk budget levensfase 

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening ziekteverzuim

Schulden

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 

middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting  zullen 

toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De immateriële en 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 aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. 

Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen: Hieronder zijn opgenomen de kas- en banksaldi per 31 december alsmede deposito's met een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen 

gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen de contante waarde worden gewaardeerd als het effect van 

de tijdswaarde materieel is.

Onder de voorziening PBL is een voorziening getroffen voor de overgangsrechten voor de categorie 45-49 jarigen en voor 50 jarigen en ouder 

(Peildatum 31-12-2009). De berekende waarde betreft de contante waarde (rente 2%) van toekomstige extra dagen op basis van de PBL regeling. 

Daarbij is rekening gehouden met een blijfkans volgens de staffel: 1e jaar 100%, 2 tot 4 jaar 95%, 5 tot 8 jaar 90% en daarna 85%. De rechten vloeien 

voort uit de CAO afspraken vastgelegd in de vigerende CAO Gehandicaptenzorg.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de 

toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde 

disconteringsvoet bedraagt 2%.

MEE Samen en haar gelieerde stichtingen dragen het risico van arbeidsongeschiktheid door ziekte voor de eerste twee jaar overeenkomstig de CAO, 

waar bovengenoemde stichtingen niet voor verzekerd zijn. De voorziening langdurig verzuim is bepaald op basis van de inschatting welke 

medewerkers op 31-12-2021 ziek waren, niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0 %, 

aangezien de looptijd van deze voorziening maximaal 2 jaar betreft.

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 (nominale waarde).
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

• Realisatiebeginsel: baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd;

• Voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico's worden in acht genomen die hun oorsprong vinden vóór het einde van 

    het verslagjaar en toegerekend aan het  verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

• Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Personele kosten

Pensioenen

Opbrengsten

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

Overheidssubsidies

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden 

verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. 

In 2021 zijn zowel subsidieafspraken gemaakt als dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met gemeenten voor de uitvoering van de 

(onafhankelijke) cliëntondersteuning in het kader van de WMO. De voorwaarden die zijn verbonden aan deze subsidies en 

dienstverleningsovereenkomsten zijn niet altijd geheel transparant. Dit kan betekenen dat de gemeenten alsnog andere verwachtingen hebben dan 

waar nu door stichting MEE Samen in haar jaarrekening van uit is gegaan. Hierdoor is er onzekerheid over de vaststelling van gemeentelijke 

opbrengsten, welke materieel zouden kunnen zijn voor de jaarrekening. Voor deze onzekerheid is geen voorziening in de jaarrekening 2021 

verantwoord, aangezien stichting MEE Samen van mening is aan alle relevante vereisten te hebben voldaan.

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en rekening houdend met het:

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn 

aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De stichting MEE Samen 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 de Stichting MEE Samen. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht 

bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De Stichting MEE Samen betaalt hiervoor premies waarvan 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 

(beleidsdekkingsgraad) is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. In januari 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 103,7%. De 

Stichting MEE Samen 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. De Stichting MEE Samen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 

boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Gegeven de ontwikkeling van de wettelijke rekenrente en lagere verwachte rendementen ten gevolge van economische ontwikkelingen verhoogt 

PFZW de pensioenpremies per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt naar 25,8%.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op 

betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op 

balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt 

om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen 

worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte 

kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen 

gedurende de gebruiksduur van het actief.

MEE Samen Pagina 8



Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa (1)

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  in euro 1.000 Gebouwen 

en terreinen

Verbouwing

en

Installaties Inventarissen Automatiser

ing

Video 

apparatuur

Totaal

Stand per 1 januari 2021:

Aanschaffingswaarde 0 101 22 195 328 0 646 

Cumulatieve afschrijvingen 0 (74) (22) (171) (310) 0 (577)

Boekwaarde per 1 januari 2021 0 27 0 24 18 0 69

]\

Investeringen 0 109 0 91 246 0 446 

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 0 (35) 0 (22) (42) 0 (99)

Overige mutaties 0 0 0 0 0 0 0 

Boekwaarde per 31 december 2021 0 101 0 93 222 0 416

Aanschafwaarde terugname afgeschreven activa 0 3 0 56 20 0 79 

Cumulatieve afschrijving afgeschreven activa 0 (3) 0 (56) (20) 0 (79)

Stand per 31 december 2021:

Aanschaffingswaarde 0 207 22 230 554 0 1.013

Cumulatieve afschrijvingen 0 (106) (22) (137) (332) 0 (597)

Boekwaarde per 31 december 2021 0 101 0 93 222 0 416

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Gebouwen en terreinen 30 jaar

Verbouwingen 10 jaar

Installaties 5 jaar

Inventaris 5 jaar

Automatisering 3 jaar

Video apparatuur 3 jaar

Vorderingen (2)

in euro 1.000 2021 2020

Debiteuren 938 814 

Vooruitbetaalde huur 0 20 

Vooruitbetaalde overige kosten 39 85 

Nog te ontvangen bedragen 314 248 

Nog te ontvangen subsidies 15 128 

r/c verhoudingen 0 0 

totaal 1.306 1.295

Overzicht van de mate (van het totaal) van de vorderingen dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de vorderingen (<1 jr.) 1.306

Langlopend deel van de vorderingen (>1jr.) 0 
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Liquide middelen (3)

in euro 1.000 2021 2020

Kas 1 0 

Bank 8.809 9.155 

Totaal 8.810 9.155 

De liquide middelen staan onder aftrek van de afgegeven bankgaranties ter onmiddellijke beschikking, zij het met eventuele

opoffering van de rentebaten. De afgegeven bankgaranties vertegenwoordigen een waarde van € 46.767.

Eigen vermogen (4)

in euro 1.000 2021 2020

Algemene reserve 2.393 2.246 

Reserve pluspakket 3.656 3.657 

Bestemmingsreserve innovatie 301 300 

Bestemmingsreserve ICT 394 394 

Stichtingskapitaal 0 0 

Totaal 6.744 6.597 

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

01-01-21 bestemming mutaties 31-12-21

Algemene reserve 2.246 146 0 2.392 

Reserve pluspakket 3.657 0 0 3.657 

Bestemmingsreserve innovatie 300 0 0 300 

Bestemmingsreserve ICT 394 0 0 394 

Stichtingskapitaal 0 0 0 0 

Totaal 6.597 146 0 6.743

Voorzieningen (5)

in euro 1.000 2021 2020

Voorziening PBL overgangsrechten 89 163 

Voorziening ziekteverzuim 23 87 

Voorziening Jubilea 223 251 

Totaal 335 501 

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

01-01-21 31-12-21

Voorziening PBL overgangsrechten 163 0 57 15 89 

Voorziening ziekteverzuim 87 8 65 8 23 

Voorziening Jubilea 251 36 15 51 223 

Totaal 501 44 137 74 335

Overzicht van de mate (van het totaal) van de voorzieningen dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (<1 jr.) 42 

Langlopend deel van de voorzieningen (>1jr.) 293 

De algemene reserve (ter dekking van risico's omtrent WMO contracten) en reserve pluspakket (ter dekking van risico's omtrent T&C contracten) 

staan ter vrije beschikking van de stichting. De bestemmingsreserves zijn gelabeld door het bestuur voor specifieke doelen.

Onder de voorziening PBL is een voorziening getroffen voor de overgangsrechten voor de categorie 45-49 jarigen en voor 50 jarigen en ouder 

(Peildatum 31-12-2009). De berekende waarde betreft de contante waarde (rente 2%) van toekomstige extra dagen op basis van de PBL regeling. 

Daarbij is rekening gehouden met een blijfkans volgens de staffel: 1e jaar 100%, 2 tot 4 jaar 95%, 5 tot 8 jaar 90% en daarna 85%. De rechten 

vloeien voort uit de CAO afspraken vastgelegd in de vigerende CAO Gehandicaptenzorg.

De voorziening langdurig zieken betreft de verwachte toekomstige loonkosten gedurende de ziekteperiode van de medewerkers die op 31-12-

2021 langdurig ziek zijn en waarvan de verwachting is dat deze niet zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening Jubilea betreft de toekomstige jubilea uitkeringen en is gewaardeerd tegen contante waarde. 
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Kortlopende schulden (6)

in euro 1.000 2021 2020

Crediteuren 155 143 

Reservering vakantiegeld 387 428 

Reservering vakantiedagen 34 84 

Reservering PBL uren (opgebouwde rechten) 778 758 

Loonbelasting en omzetbelasting 526 517 

Sociale lasten en pensioenen 25 270 

Vooruitontvangen bedragen 80 89 

Nog te verrekenen subsidies 552 235 

Vooruitontvangen bedragen inzake projecten 634 676 

Overige overlopende passiva 281 221 

r/c verhoudingen 0 0 

Totaal 3.452 3.421 

Overzicht van de mate (van het totaal) van de kortlopende schulden dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de kortlopende schulden (<1 jr.) 2.831 

Langlopend deel van de kortlopende schulden (>1jr.) 621 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen: verplichting tot Contractwaarde per jaar

Apeldoorn, Pr. Willem Alexanderlaan 31-12-2022 26.736€       

Zwolle, Dr. Klinkertweg 28-2-2026 86.392€       

Doetinchem, Terborgseweg 6 onbep. Tijd 21.832€       

Assen, Lauwers 10 onbep. Tijd 22.395€       

Verplichting < 1 jr. betreft huur PWAlaan+Dr. Klinkertweg+Terborgseweg+Lauwers

Verplichting > 1 jr en < 5 jr betreft huur Dr. Klinkertweg

Verplichting > 5 jr

Bankgaranties:

Bankgarantie tbv huur Assen 4.564€         

Kredietfaciliteiten:

Stichting MEE Drenthe op rekening courant 100.000€    

Vennootschapsbelasting

De financiering van de activiteiten van MEE-organisaties is gewijzigd met ingang van 1 januari 2015. Vanaf deze datum vindt financiering plaats 

via gemeenten. Deze financiering betreft deels subsidiebeschikkingen en deels dienstverleningsovereenkomsten (prestatiecontracten).Voor de 

MEE-organisaties kan de wijziging van de subsidiebekostiging (tot 2015) naar (gedeeltelijke) bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) tot het 

risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat MEE-

organisaties veelal geen beroep kunnen doen op de zogenaamde subsidievrijstelling in de vennootschapsbelasting, omdat niet wordt voldaan aan 

de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de MEE-organisaties (meestentijds stichtingen) in beginsel in fiscale zin drijven 

met vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens 

van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijk) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te 

denken aan de zogenoemde "zorgvrijstelling" in de vennootschapsbelasting. Stichting MEE Samen heeft een analyse gemaakt van de eventuele 

vennootschapsbelastingplicht en is van mening dat geen sprake is van een belastingplicht. Dit standpunt wordt op dit moment door de MEE-

organisaties gezamenlijk afgestemd met de belastingdienst, op het moment van het opstellen van de jaarrekening is nog geen duidelijkheid 

verkregen van de fiscus. MEE Heeft BDO gevraagd een advies uit te brengen i.r.t. het VPB vraagstuk. Deze rapportage wordt in april 2022 

besproken. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot dit risico is en of daarop geanticipeerd moet worden. 

-€                       

157.355€         

359.967€         
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Contracten gemeenten (7)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Subsidie gemeenten 11.265 10.689 11.678 

Overige opbrengsten gemeenten 0 62 871 

11.265 10.751 12.549 

Overige baten (8)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Schoolmaatschappelijk werk 285 311 283 

Ondersteuning WLZ 1.352 1.487 1.306 

Overige projecten 3.671 2.610 2.202 

Detacheringen 0 0 0 

Overige opbrengsten 0 0 0 

Totaal 5.308 4.408 3.791 

Personeelskosten (9)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Lonen en salarissen 10.220 9.574 9.817 

Sociale lasten 1.894 1.617 1.733 

Pensioenpremies 744 882 859 

Personeel niet in loondienst 115 399 277 

Andere personeelskosten 921 553 543 

Opleidingskosten 176 174 152 

Totaal 14.070 13.199 13.381 

Aantal FTE's gemiddeld 2021

Primair proces      155,9      168,6 

Ondersteunende diensten        34,0        32,8 

Totaal aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden      189,9      201,4 

2020

2020

In Bijlage A van de jaarrekening is een specificatie opgenomen van de subsidies per gemeente. Deze bijlage sluit aan met 

de door de Raad van Bestuur getekende jaarrapportage per gemeente. De combinatie van bijlage A en bijlage B (met 

controleverklaring en getekend door de onafhankelijke accountant, behorende bij de jaarrekening) en de jaarrapportage 

(bestuursverklaring ) vormen samen de verantwoording over 2021 van de betreffende subsidies. In bijlage B worden 

"overige projecten" met gemeenten verantwoord. Zie hiervoor ook de toelichting bij bijlage B. 

2020

2020

De totale omzet in 2021 is € 15,2 mln en is 8,5% lager dan begroot. De omzet uit gemeentelijke contracten ligt zo'n 4,6% 

onder het niveau van de begroting vooral als gevolg van het vervallen van (begrote) contracten. In Assen en Kampen is 

totaal ca € 290k lager beschikt dan begroot . Ook is er onderproductie gerealiseerd doordat regio's strak hebben ingezet 

op formatie en het te lang heeft geduurd voor vacatures waren ingevuld. Ten opzichte van 2020 is er sprake van een 

daling van de omzet uit gemeentelijke contracten van € 1,8 mln. Ook de totale overige baten liggen onder het niveau van 

de begroting. Hoger dan begrote opbrengsten zien we bij het Schoolmaatschappelijk werk en de Ondersteuning WLZ.  De 

omzet overige projecten bij gemeenten en andere opdrachtgevers blijft echter achter bij de begroting.  Deze omzet is 

echter wel hoger dan in 2020 ondanks de Covid 19 crises waardoor trainingen en groepswerk in 2021 zijn komen te 

vervallen. 
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De totale personeelskosten bedroegen in 2021 ca. € 12,9  mln en lagen daarmee per saldo ruim € 1,1 mln onder het 

niveau van de begroting. Het aantal ingezette fte’s is ongeveer 3,8 fte lager dan begroot. Zie ook onderstaande formatie -

tabel. Hiervan is echter 2,0 fte in de ondersteuning bij MEE Samen wat betekent dat de lagere omzet maar beperkt wordt 

vertaald in een lagere formatieinzet. Wel is het hoge verzuim binnen 

deze formatie opgevangen. De lagere inzet vertaalt zich in ongeveer € 350k lagere kosten. 

• In de exploitatie is € 137k ontvangen ziekengelden opgenomen en € 144k onttrekking uit 

voorzieningen wat in totaal € 281k voordeel oplevert ten opzichte van de begroting. 

• Er is voor € 287k meer PNIL ingezet.

• Er is ongeveer € 367k minder aan overige personeelskosten, wat bijna geheel toe te wijzen is aan 

lagere reiskosten als gevolg van de coronacrisis (€ 340k).

• Door de lagere reiskosten is de WKR heffing ook € 90k lager.

De lagere personeelskosten worden hierdoor grotendeels verklaard.

De lagere kosten zijn hierbij gestabiliseerd en de kosten zijn in de laatste maanden dus relatief wat 

hoger geweest, met name door een hogere inzet van PNIL en een iets hogere formatieinzet
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Afschrijvingen (10)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Gebouwen 0 0 0 

Buitenterrein 0 0 0 

Verbouwing 32 35 10 

Inventaris 17 22 9 

Installaties 0 0 0 

Automatisering 111 42 70 

Totaal 160 99 89 

Overige bedrijfskosten (11)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Algemene kosten 1.019 621 625 

Automatisering 646 562 594 

Communicatie 69 43 63 

Huisvesting 328 282 292 

Kantoorkosten 244 176 198 

Totaal 2.306 1.684 1.772 

Financiële baten en lasten (12)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 30 32 20 

Totaal 30 32 20 

Bijzondere baten en lasten (13)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Bijzondere baten 0 0 0 

Bijzondere lasten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

De totale overige bedrijfskosten bedragen in 2021 ca € 1,7 mln en blijven daarmee onder het niveau van de begroting.  

Voordelen ten opzichte van de begroting zien we bij de communicatiekosten, huisvesting en automatiseringskosten. Wat 

betreft huisvestingskosten: een aanzienlijk deel van de lagere kosten komt doordat er in de onderhandelingen 5 maanden 

korting op de huurkosten van het nieuwe pand in Zwolle is bedongen. Wat betreft automatisering zijn er kortingen 

gerealiseerd op een aantal contracten. Op het gebied van communicatie is minder uitgegeven doordat mede t.g.v. corona 

minder en andree communicatiemiddelen zijn ingezet. Vergeleken met 2020 zijn de kosten in totaliteit licht gedaald.

De totale afschrijvingskosten bedragen in 2021 ca € 99.  Ze liggen lager dan begroot, vooral omdat door corona ict 

apparatuur niet geleverd kon worden en pas laat in het jaar laptops e.d. zijn aangeschaft. En projecten zijn niet of tegen 

lagere kosten uitgevoerd.

2020

Er vindt geen kostentoerekening aan specifieke activiteiten plaats.

2020

2020

2020
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Bezoldiging bestuur

Aan bezoldingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW is in het boekjaar ten laste van de onderneming

en zijn dochtermaatschappijen gekomen voor bestuurders en voormalige bestuurders een bedrag van € 146.514 (2020: € 148.291)

en voor commissarissen en voormalige commissarissen een bedrag van € 36.000 (2020: € 48.000).

De WNT verantwoordingen zijn in de enkelvoudige jaarrekeningen van de stichtingen van de groep opgenomen.
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Bijlage A Specificatie WMO contracten gemeenten

gemeente kenmerk beschikking/overeenkomst bedrag besch/ovk Gedeclareerd

obv productie en afspraken

MEE Veluwe

Apeldoorn Stad overeenkomst 134.266 134.266

Apeldoorn Inzet soc. Wijkteams 0 66.119

Apeldoorn SWT 0 266.147

Apeldoorn NO samenwerkingsovk 155.609 155.609

Apeldoorn NW DOS-2020-076590 / 2021/0474 172.858 172.858

Apeldoorn ZO DOS-2020-033851 / 2021/0430 226.028 226.028

Apeldoorn ZW samenwerkingsovk 228.114 228.114

Barneveld Zaaknr. 1148986 269.621 252.348

Ede Subs.dossier: 21/000085 195.464 185.567

Elburg Zaaknr. 104785 156.880 156.880

Epe Zaaknr. 155477 341.495 311.696

Ermelo Zaaknr. 02330000022616 177.440 177.440

Harderwijk h210042385/SUB200249 200.160 200.160

Hattem Uw nr. 29345 51.727 50.830

Nijkerk 1173784 51.072 51.072

Nunspeet Uw kenmerk: 0302106740 130.650 130.650

Oldebroek Zaaknr. 1043453 34.512 34.512

Scherpenzeel raamovereenkomst 20.000 20.000

Voorst Z-20-09503_2020-69865 229.528 216.032

Wageningen Zaaknr. SUB20.0137 152.031 216.362

Wageningen raamovereenkomst 65.770 0

MEE IJsseloevers

Almelo Z/19/105366 9.995 9.600

Almere 20000059 SA / 20000348 SA 1.962.946 1.962.946

Dalfsen Zaaknr. 2719/608805 152.000 152.000

Deventer 1.379.626 1.303.795

Hellendoorn 2019-039778 / 2020-033858 221.020 207.772

Kampen 61899-2019 7.950 7.950

Lelystad 2020/00119 751.272 712.806

Olst-Wijhe 41408-2019 35.700 29.388

Raalte Zaaknr. 16862-2019 290.000 290.000

Rijssen-Holten D2019117737 286.624 286.624

Staphorst Z30403 82.900 70.234

Twenterand Zaaknr. 28917-2019 310.008 255.181

Wierden Z-19-35670 /UIT-19-47437 125.520 125.520

Zeewolde 19z0002704 130.787 130.604

Zwartewa terland Uw kenmerk: 26148 159.216 159.216

Zwolle SA47010448 / SA47010529 62.706 41.361

MEE Oost

Aalten Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 128.327 112.213

Berkelland Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 20.214 29.894

Bronckhorst Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 16.601 21.947

Doesburg ZD 19933 - UP 46395 65.494 65.494

Doesburg Z/20/003093 - D/20/007186 74.948 74.948

Doetinchem Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 56.000 50.864

Doetinchem IV Trajecten Buurtplein 7.734 7.734

Duiven Z/19/058148 /201437122 65.250 65.250

Lochem Financieringsovereenkomst 2020 16.673 16.673

Montferland Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 27.275 52.103

Oost-Gelre Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 20.090 9.394

Oude IJsselstreek Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 29.332 26.731

Winterswijk Overeenkomst MEE Oost en de Achterhoekse gem. 13.971 21.651

Zevenaar Z/19/339381 /UIT/19/926682 91.864 91.864

Zutphen Zaaknr. 149871 101.975 101.225

MEE Drenthe

Aa en Hunze Overeenkomst 2021 4.000 4.000

Aa en Hunze Jeugdwet/WMO 0 2.750

Assen Overeenkomst 2021  (excl. Logeerkringen) 392.400 362.260

Assen Jeugdwet/WMO 0 5.150

Borger Odoorn Overeenkomst 2021 22.250 7.654

Borger Odoorn Jeugdwet/WMO 0 884

De Wolden OCO Jeugdwet/WMO 48.360 48.360

DEV-BLD/80708-2018 / DEV-BLD/46758-

2020 / DEV-BLD/292745-2019
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De Wolden Overeenkomst 2021 25.490 20.995

Emmen Beschikking dd 1611219 134.000 134.000

Emmen Jeugdwet/WMO 0 3.150

Meppel Overeenkomst 2021 188.500 129.484

Meppel Jeugdwet/WMO 0 13.950

Midden Drenthe Jeugdwet/WMO 0 3.950

Noordenveld Overeenkomst 2021 140.000 154.917

Noordenveld Jeugdwet/WMO 0 3.100

Tynaarlo Overeenkomst 2021 12.500 12.500

Tynaarlo Jeugdwet/WMO 0 8.800

Westerveld Beschikking nr. 235997 25.000 24.878

Hersenletsel centr. Noord 0 1.901

10.688.755

MEE Samen Pagina 16



Bijlage B Specificatie contracten pluspakket

Specificatie contracten WLZ

opdrachtgever regio kenmerk beschikking/ovk Omzet 2021

MEE Veluwe

Achmea / Zilveren Kruis Apeldoorn-Zutphen 218.010                                

Menzis Arnhem 76.801                                  

Zorgkantoor Midden IJssel Midden IJssel 14.940                                  

Achmea / MEE UGV Utrecht 21.667                                  

Achmea / Zilveren Kruis Zwolle 81.819                                  

MEE IJsseloevers

Achmea / Zilveren Kruis Zwolle 185.732                                

Achmea / Zilveren Kruis Flevoland 52.428                                  

Achmea / MEE UGV Almere 108.503                                

Menzis Twente 50.805                                  

Zorgkantoor Midden IJssel Midden IJssel 75.724                                  

MEE Oost

Menzis Arnhem 259.987                                

Menzis Twente 48.537                                  

Zilveren Kruis Apeldoorn-Zutphen 39.153                                  

Bijdrage MEE Gelderse Poort 87.802-                                  

MEE Drenthe

Zilveren Kruis Drenthe 341.007                                

1.487.311                             

Specificatie overige projecten
MEE Veluwe

Gemeente Apeldoorn Waakvlamcontacten 70.678

Gemeente Apeldoorn Van GGZ naar WLZ 26.777

Gemeente Apeldoorn Trainingen ZonMW 26.737

Gemeente Barneveld Trainingen ZonMW 3.360

Gemeente Ede Pilot Hoogbegaafdheid 35.198

Gemeente Epe Trainingen ZonMW 32.450

Gemeente Harderwijk Trainingen ZonMW 4.116

Gemeente Nijkerk PIT Nijkerk 25.688

Gemeente Nunspeet Trainingen ZonMW 2.436

Gemeente Oldebroek Trainingen ZonMW 2.352

Gemeente Scherpenzeel Trainingen ZonMW 2.856

Gemeente Voorst Trainingen ZonMW 9.811

0

Overige projecten 475.541

MEE IJsseloevers

Gemeente Almelo Trainingen ZonMW 8.895

Gemeente Almere PDO 3.296

Gemeente Almere MEE Op Weg Almere 333.292

Gemeente Almere MEE Op Weg 2021-2022 10.568

Gemeente Almere Projectplan van taal naar beeld 12.525

Gemeente Dalfsen Trainingen ZonMW 8.293

Gemeente Deventer Trainingen ZonMW 23.593

Gemeente Hellendoorn Trainingen ZonMW 3.360

Gemeente Kampen Trainingen ZonMW 7.392

Gemeente Lelystad Trainingen ZonMW 4.025

Gemeente Raalte MEE Op Weg 3.920

Gemeente Staphorst Trainingen ZonMW 5.167

Gemeente Wierden Toekomstcoach 30.320

Gemeente Wierden Trainingen ZonMW 8.696

Gemeente Zwolle Wooncoach 45.485

Gemeente Zwolle Trainingen ZonMW 23.428

Overige projecten 748.745
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Specificatie overige projecten

opdrachtgever regio kenmerk beschikking/ovk Omzet 2021

MEE Oost

Gemeente Berkelland Trainingen ZonMW 18.774

Gemeente Bronckhorst IV Trajecten 2020 1.694

Gemeente Doetinchem Quick scan en Doet mee award 240

Gemeente Duiven Bruggenbouwers 6.723

Gemeente Duiven Trainingen ZonMW 18.188

Gemeente Montferland MEE Op Weg 32.000

0

Overige projecten 185.381

MEE Drenthe

Gemeente Aa en Hunze Logeerkringen 5.000

Gemeente Borger Odoorn Logeerkringen 9.000

Gemeente De Wolden Logeerkringen 2.210

Gemeente Emmen Logeerkringen 33.000

Gemeente Meppel Logeerkringen 7.500

Gemeente Noordenveld Logeerkringen 11.000

Gemeente Tynaarlo Logeerkringen 5.000

Overige projecten 274.290

Totaal van omzet overige projecten + overige opbrengsten gemeenten 2.609.000                             

In Bijlage B zijn vermeld die beschikkingen en/of dienstverleningscontracten met gemeenten in het kader van "overige projecten" waarbij een specificatie in 

de jaarrekening is vereist. Alle projecten met een beschikking zijn in de bijlage gespecificeerd. Dat geldt ook voor de dienstverleningscontracten met een 

gerealiseerde waarde van meer dan € 5.000. Dienstverleningscontracten met een gerealiseerde waarde kleiner dan € 5.000 zijn gezamenlijk verantwoord 

onder het kopje "overige projecten". Daarnaast is in bijlage B een specificatie opgenomen van de contracten met zorgverzekeraars inzake de Wet Langdurige 

zorg (WLZ)
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Enkelvoudige  balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)

Activa

in euro 1.000 ref.

2021 2020

Vaste activa

Materiele vaste activa 1 416 42 

416 42

Vlottende activa

Vorderingen 2 (4) 999 

Liquide middelen 3 285 235 

281 1.234 

Totaal activa 697 1.276 

Passiva

in euro 1.000

2021 2020

Eigen vermogen 4 0 0 

Voorzieningen 5 60 84 

Kortlopende schulden 6 637 1.193 

Totaal passiva 697 1.277 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

in euro 1.000 ref.

Begroot 2021 real. 2020 real.

Baten

Contracten gemeenten 7 0 0 0 

Overige baten 8 0 0 0 

0 0 0 

Lasten

Personeelskosten 9 0 0 0 

Afschrijvingen 10 0 0 0 

Overige bedrijfskosten 11 (2) 0 0 

(2) 0 0 

Bedrijfsresultaat 2 0 0

Financiele baten en lasten 12

0 0 0 

Resultaat uit normale 

bedrijfsvoering 2 0 0 

Bijzondere baten en lasten 13

0 0 0 

Resultaat 2 0 0 

Resultaatbestemming:

Algemene reserve

Reserve pluspakket

Reserve innovatie

Reserve ICT

0 0 
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Enkelvoudig kasstroomoverzicht 2021

in euro 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 0 0 

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen 72 78 

Mutaties van voorzieningen (24) (76)

48 2 

Veranderingen in werkkapitaal: 

Vorderingen 1.003 183 

Kortlopende schulden (556) (237)

448 (54)

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 496 (52)

Ontvangen interest 0 0 

Betaalde interest 0 0 

Buitengewoon resultaat 0 0 

0 0 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 496 (52)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in overige financiële activa

Investeringen in materiele  en financiële vaste activa (446) (16)

Desinvesteringen in materiële en financiele vaste activa 0 0 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (446) (16)

Mutatie geldmiddelen 50 (68)

Stand liquide middelen per 31-12 285 235 

Stand liquide middelen per 1-1 235 304 

Mutatie geldmiddelen 50 (69)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021 2020
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Toelichting op de enkelvoudige balans 2021

Materiële vaste activa (1)

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

  in euro 1.000 Gebouwen 

en terreinen

Verbouwing

en

Installaties Inventariss

en

Automatiseri

ng

Video 

apparatuur

Totaal

Stand per 1 januari 2021:

Aanschaffingswaarde 0 0 0 41 219 0 260

Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 (17) (201) 0 (218)

Boekwaarde per 1 januari 2021 0 0 0 24 18 0 42

Investeringen 0 109 0 91 246 0 446

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 0 (8) 0 (22) (42) 0 (72)

Overige mutaties 0 0 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 2021 0 101 0 93 222 0 416

Aanschafwaarde terugname afgeschreven activa 0 0 0 0 0 0 0

Cumulatieve afschrijving afgeschreven activa 0 0 0 0 0 0 0

Stand per 31 december 2021:

Aanschaffingswaarde 0 109 0 132 465 0 706

Cumulatieve afschrijvingen 0 (8) 0 (39) (243) 0 (290)

Boekwaarde per 31 december 2021 0 101 0 93 222 0 416

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Gebouwen en terreinen 30 jaar

Verbouwingen 10 jaar

Installaties 5 jaar

Inventaris 5 jaar

Automatisering 3 jaar

Video apparatuur 3 jaar

Vorderingen (2)

in euro 1.000 2021 2020

Debiteuren 0 8

Vooruitbetaalde huur 0 20

Vooruitbetaalde overige kosten 36 82

Nog te ontvangen bedragen 95 29

Nog te ontvangen subsidies 0 0

r/c verhoudingen (135) 860

totaal (4) 999

Overzicht van de mate (van het totaal) van de vorderingen dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de vorderingen (<1 jr.) (4)

Langlopend deel van de vorderingen (>1jr.) 0

MEE Samen Pagina 22



Liquide middelen (3)

in euro 1.000 2021 2020

Kas 1 0

Bank 284 235

Totaal 285 235

De liquide middelen staan onder aftrek van de afgegeven bankgaranties ter onmiddellijke beschikking, zij het met eventuele

opoffering van de rentebaten. De afgegeven bankgaranties vertegenwoordigen een waarde van € 0.

Eigen vermogen (4)

in euro 1.000 2021 2020

Algemene reserve 0 0

Reserve pluspakket 0 0

Bestemmingsreserve innovatie 0 0

Bestemmingsreserve ICT 0 0

Stichtingskapitaal 0 0

Totaal 0 0

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

01-01-21 bestemming mutaties 31-12-21

Algemene reserve 0 0 0 0

Reserve pluspakket 0 0 0 0

Bestemmingsreserve innovatie 0 0 0 0

Bestemmingsreserve ICT 0 0 0 0

Stichtingskapitaal 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0

Voorzieningen (5)

in euro 1.000 2021 2020

Voorziening PBL overgangsrechten 19 26

Voorziening ziekteverzuim 0 11

Voorziening Jubilea 41 47

Totaal 60 84

Het verloop is als volgt weer te geven: Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

01-01-21 31-12-21

Voorziening PBL overgangsrechten 26 0 7 0 19

Voorziening ziekteverzuim 11 0 11 0 0

Voorziening Jubilea 47 7 2 11 41

Totaal 84 7 20 11 60

Overzicht van de mate (van het totaal) van de voorzieningen dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de voorzieningen (<1 jr.) 6

Langlopend deel van de voorzieningen (>1jr.) 54

De algemene reserve (ter dekking van risico's omtrent WMO contracten) en reserve pluspakket (ter dekking van risico's omtrent T&C contracten) 

staan ter vrije beschikking van de stichting. De bestemmingsreserves zijn gelabeld door het bestuur voor specifieke doelen.

Onder de voorziening PBL is een voorziening getroffen voor de overgangsrechten voor de categorie 45-49 jarigen en voor 50 jarigen en ouder 

(Peildatum 31-12-2009). De berekende waarde betreft de contante waarde (rente 2%) van toekomstige extra dagen op basis van de PBL regeling. 

Daarbij is rekening gehouden met een blijfkans volgens de staffel: 1e jaar 100%, 2 tot 4 jaar 95%, 5 tot 8 jaar 90% en daarna 85%. De rechten 

vloeien voort uit de CAO afspraken vastgelegd in de vigerende CAO Gehandicaptenzorg.

De voorziening Jubilea betreft de toekomstige jubilea uitkeringen en is gewaardeerd tegen contante waarde.  
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Kortlopende schulden (6)

in euro 1.000 2021 2020

Crediteuren 97 111

Reservering vakantiegeld 63 73

Reservering vakantiedagen 2 14

Reservering PBL uren (opgebouwde rechten) 134 136

Loonbelasting en omzetbelasting 127 86

Sociale lasten en pensioenen (1) 31

Vooruitontvangen bedragen 0 0

Nog te verrekenen subsidies 0 0

Vooruitontvangen bedragen inzake projecten 0 0

Overige overlopende passiva 214 84

r/c verhoudingen 0 658

Totaal 637 1.193

Overzicht van de mate (van het totaal) van de kortlopende schulden dat als langlopend moet worden beschouwd: 31-12-2021

Kortlopend deel van de kortlopende schulden (<1 jr.) 530

Langlopend deel van de kortlopende schulden (>1jr.) 107

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
verplichting tot Contractwaarde per jaar

Huurverplichtingen:

Apeldoorn, Pr. Willem Alexanderlaan

Zwolle, Dr. Klinkertweg

Doetinchem, Terborgseweg 6

Assen, Lauwers 10

Verplichting < 1 jr. betreft huur PWAlaan+Dr. Klinkertweg+Terborgseweg+Lauwers

Verplichting > 1 jr en < 5 jr betreft huur Dr. Klinkertweg

Verplichting > 5 jr

Bankgaranties:

28-2-2026 86.392€           

onbep. Tijd 21.832€           

157.355€        

359.967€        

-€                     

22.395€           onbep. Tijd

De nog te betalen vakantiedagen wijzigen ten gevolge van de wijziging van het saldo vakantiedagen ten opzichte van ultimo 2021

31-12-2022 26.736€           
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 2021

Contracten gemeenten (7)
in euro 1.000 Begroot 

2021

2021

Subsidie gemeenten 0 0 0 

Overige opbrengsten gemeenten 0 0 0 

0 0 0 

Overige baten (8)
in euro 1.000 Begroot 

2021

2021

Schoolmaatschappelijk werk 0 0 0 

Ondersteuning WLZ 0 0 0 

Overige projecten 0 0 0 

Detacheringen 0 0 0 

Overige opbrengsten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Personeelskosten (9)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Lonen en salarissen 1.795 1.695 1.498 

Sociale lasten 305 256 207 

Pensioenpremies 159 159 197 

Personeel niet in loondienst 103 299 241 

Andere personeelskosten 271 252 184 

Opleidingskosten 104 109 91 

Totaal 2.737 2.770 2.418 

Doorbelasting Personeelskosten

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% ) 1.204 1.358 1.064 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%) 797 802 704 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%) 271 236 239 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%) 465 374 411 

2.737 2.770 2.418 

Aantal FTE's gemiddeld 2021

Primair proces          7,8       9,6 

Ondersteunende diensten        28,4     28,6 

Totaal aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden        36,2     38,2 

Doorbelasting FTE's

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% )       17,7    16,8 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%)       10,5    11,1 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%)          3,1      3,8 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%)          4,9      6,5 

36,2 38,2

2020

2020

2020

2020
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Afschrijvingen (10)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Gebouwen 0 0 0 

Buitenterrein 0 0 0 

Verbouwing 5 8 0 

Inventaris 17 22 8 

Installaties 0 0 0 

Automatisering 111 42 70 

Totaal 133 72 78 

Doorbelasting Afschrijvingen

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% ) 58 35 34 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%) 39 21 23 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%) 13 6 8 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%) 23 10 13 

133 72 78 

Overige bedrijfskosten (11)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Algemene kosten 1.009 601 548 

Automatisering 647 561 594 

Communicatie 70 43 63 

Huisvesting 328 282 292 

Kantoorkosten 227 157 179 

Totaal 2.281 1.644 1.676 

Doorbelasting Overige bedrijskosten

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% ) 1.005 805 737 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%) 664 476 488 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%) 226 140 166 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%) 388 222 285 

2.283 1.644 1.676 

Financiële baten en lasten (12)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Rentebaten 0 0 0 

Rentelasten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Doorbelasting Financiele baten en lasten

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% ) 0 0 0 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%) 0 0 0 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%) 0 0 0 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%) 0 0 0 

0 0 0 

Bijzondere baten en lasten (13)

in euro 1.000

Begroot 

2021

2021

Bijzondere baten 0 0 0 

Bijzondere lasten 0 0 0 

Totaal 0 0 0 

Doorbelasting Bijzondere baten en lasten

        MEE IJsseloevers     (2021: 49,02% / 2020: 44,00% ) 0 0 0 

        MEE Veluwe              (2021: 28,96% / 2020: 29,11%) 0 0 0 

        MEE Oost                   (2021: 8,52% / 2020: 9,90%) 0 0 0 

        MEE Drenthe            (2021: 13,50% / 2020: 16,99%) 0 0 0 

0 0 0 

2020

2020

2020

2020
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Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt op 10 mei 2022.

De Raad van Bestuur van Stichting MEE Samen heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering

van 24 mei 2022.

De Raad van Toezicht van Stichting MEE Samen heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de 

vergadering van 24 mei 2022.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directeur-Bestuurder

mw. L.J. Spaargaren

Voorzitter  Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

De heer G.C. van de Logt Mevrouw S.M.E. Eeftink

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

De heer A. Maussart De heer E.J. Hummel

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw A.L. Heinen

N.v.t.
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Overige gegevens

Nevenvestigingen

Niet van toepassing

Statutaire resultaatsbestemming

Er zijn geen verplichtingen in de statuten opgenomen inzake bestemming van het resultaat.

Controleverklaring

De controleverklaring van de accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting MEE Drenthe.
Het voor Stichting MEE Drenthe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 141.000 (het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp,
klasse II, totaalscore 8 punten).

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,108
Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 15.231         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 15.231         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

Totaal bezoldiging 2021 15.231        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is n.v.t.
toegestaan.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde n.v.t.
betaling

Gegevens 2020
Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,170
Dienstbetrekking? nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 22.934         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 22.934         

Totaal bezoldiging 2020 22.934        

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 1.296            864           864           
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 21.150         14.100     14.100     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - - - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 2.039            1.359       1.359       
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 20.250         13.500     13.500     

MEE Drenthe



Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 868 
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 14.100         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 1.359            
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 13.500         

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

MEE Drenthe



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting MEE Veluwe.
Het voor Stichting MEE Veluwe toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,301
Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 44.257         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 62.845         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

Totaal bezoldiging 2021 44.257        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is n.v.t.
toegestaan.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde n.v.t.
betaling

Gegevens 2020
Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,29
Dienstbetrekking? nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 43.963         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 58.518         

Totaal bezoldiging 2020 43.963        

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 3.608            2.406       2.406       
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 31.350         20.900     20.900     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - - - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 3.494            2.329       2.329       
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 30.150         20.100     20.100     

MEE Veluwe



Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 2.406            
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 20.900         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 2.329            
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 20.100         

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

MEE Veluwe



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting MEE Oost.
Het voor Stichting MEE Oost toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,089
Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 13.113         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 18.620         

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

Totaal bezoldiging 2021 13.113        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is n.v.t.
toegestaan.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde n.v.t.
betaling

Gegevens 2020
Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1- 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,099
Dienstbetrekking? nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 14.946         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 19.891         

Totaal bezoldiging 2020 14.946        

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 1.069            713           713           
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 31.350         20.900     20.900     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - - - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 1.188            792           792           
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 30.150         20.100     20.100     

MEE Oost



Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 713 
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 20.900         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 792 

MEE Oost



Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting MEE Ysseloevers.
Het voor Stichting MEE Ysseloevers toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,502
Dienstbetrekking? nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 73.914         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 104.958       

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

Totaal bezoldiging 2021 73.914        

Reden waarom de overschrijding al dan niet is n.v.t.
toegestaan.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde n.v.t.
betaling

Gegevens 2020
Naam L. Spaargaren
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 0,440
Dienstbetrekking? nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal 66.448         

Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 88.444         

Totaal bezoldiging 2020 66.448        

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 6.026            4.018       4.018       
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 31.350         20.900     20.900     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - - - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Logt, GC van de Hummel, EJ Maussart, A.
Functiegegevens Voorzitter RvT lid RvT lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 5.280            3.520       3.520       
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 30.150         20.100     20.100     

MEE IJsseloevers



Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021 1/1 - 31/12

Bezoldiging 2021
Bezoldiging 4.018            
Individueel toepasselijke bezoldingsmaximum 20.900         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog - 
niet terugontvangen bedragen

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

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

Gegevens 2020
Naam Eeftink, SME
Functiegegevens lid RvT
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 1/1 - 31/12

Totale bezoldiging 3.520            
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: de Raad van Toezicht van Stichting MEE Samen  
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting MEE Samen te Zwolle gecontroleerd.  
De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting MEE Samen op  
31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland 
geldende richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021; 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE Samen 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. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag; 
 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 in Nederland geldende richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640). 
 
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 vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende 
richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640). 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming de in Nederland geldende richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
Organisaties zonder winststreven (RJ 640). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap. 
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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 vennootschap; 

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

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 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 onderneming haar bedrijfsactiviteiten 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 onderneming 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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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben 
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de 
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of 
specifieke posten noodzakelijk was.  
 
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.  
 
 

Utrecht, 25 mei 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.     
namens deze, 
 
w.g. 
 
Drs. J.S. Terlingen RA 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting MEE Drenthe te Assen 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde verantwoording inzake de Wet normering topinkomens 2021 
(hierna: WNT-verantwoording) van Stichting MEE Drenthe te Assen gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Regeling Controleprotocol WNT 2021.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE Drenthe 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 zoals gevraagd en beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 
 
Het niet voldoen aan de Nederlandse controlestandaarden  
Paragraaf 2.5.2 van de Regeling Controleprotocol WNT 2021 schrijft voor dat bij de controle 
van een aparte verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens, geen jaarrekeningcontrole 
uitgevoerd wordt en dat de accountant niet wordt geacht de afwezigheid van een 
jaarrekeningcontrole te compenseren met andere werkzaamheden. Door deze beperking in 
onze controlewerkzaamheden wordt niet voldaan aan de vereisten van de Nederlandse 
controlestandaarden. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
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. 
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014  
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij het 
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting MEE 
Drenthe als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden 
verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De WNT-verantwoording is opgesteld voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat 
zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn 
belast met het toezicht op de naleving van de wet, met als doel Stichting MEE Drenthe in 
staat te stellen te voldoen aan artikel 1.7 WNT. Hierdoor is de WNT-verantwoording mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor Stichting MEE Drenthe, voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat 
zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn 
belast met het toezicht op de naleving van de wet en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de WNT-
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de WNT-verantwoording in 
overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de WNT-verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van de WNT-verantwoording van de organisatie.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de werkzaamheden die 
zijn beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons op basis van die werkzaamheden 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 
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 WNT-
verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben onze werkzaamheden professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
Onze controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de WNT-verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
uitvoeren van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 beschreven werkzaamheden 
en het vanuit deze werkzaamheden 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de WNT-verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

 
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. 
 

Utrecht, 14 juli 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
 
 
Drs. J.T. Terlingen RA 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting MEE Veluwe te Apeldoorn 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde verantwoording inzake de Wet normering topinkomens 2021 
(hierna: WNT-verantwoording) van Stichting MEE Veluwe te Apeldoorn gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Regeling Controleprotocol WNT 2021.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE Veluwe 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 zoals gevraagd en beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 
 
Het niet voldoen aan de Nederlandse controlestandaarden  
Paragraaf 2.5.2 van de Regeling Controleprotocol WNT 2021 schrijft voor dat bij de controle 
van een aparte verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens, geen jaarrekeningcontrole 
uitgevoerd wordt en dat de accountant niet wordt geacht de afwezigheid van een 
jaarrekeningcontrole te compenseren met andere werkzaamheden. Door deze beperking in 
onze controlewerkzaamheden wordt niet voldaan aan de vereisten van de Nederlandse 
controlestandaarden. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
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. 
 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014  
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij het 
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting MEE 
Veluwe als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden 
verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De WNT-verantwoording is opgesteld voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat 
zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn 
belast met het toezicht op de naleving van de wet, met als doel Stichting MEE Veluwe in staat 
te stellen te voldoen aan artikel 1.7 WNT. Hierdoor is de WNT-verantwoording mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd 
voor Stichting MEE Veluwe, voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat zoals 
bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn belast 
met het toezicht op de naleving van de wet en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de WNT-
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de WNT-verantwoording in 
overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de WNT-verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van de WNT-verantwoording van de organisatie.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de werkzaamheden die 
zijn beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons op basis van die werkzaamheden 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 
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 WNT-
verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3  |  nieuwe perspectieven 

Wij hebben onze werkzaamheden professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de WNT-verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
uitvoeren van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 beschreven werkzaamheden 
en het vanuit deze werkzaamheden 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de WNT-verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

 
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. 
 

Utrecht, 14 juli 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
 
 
Drs. J.T. Terlingen RA 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting MEE IJsseloevers te Zwolle 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde verantwoording inzake de Wet normering topinkomens 2021 
(hierna: WNT-verantwoording) van Stichting MEE IJsseloevers te Zwolle gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Regeling Controleprotocol WNT 2021.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE IJsseloevers 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 zoals gevraagd en beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 
 
Het niet voldoen aan de Nederlandse controlestandaarden  
Paragraaf 2.5.2 van de Regeling Controleprotocol WNT 2021 schrijft voor dat bij de controle 
van een aparte verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens, geen jaarrekeningcontrole 
uitgevoerd wordt en dat de accountant niet wordt geacht de afwezigheid van een 
jaarrekeningcontrole te compenseren met andere werkzaamheden. Door deze beperking in 
onze controlewerkzaamheden wordt niet voldaan aan de vereisten van de Nederlandse 
controlestandaarden. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
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. 
 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014  
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij het 
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting MEE 
IJsseloevers als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen 
werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De WNT-verantwoording is opgesteld voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat 
zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn 
belast met het toezicht op de naleving van de wet, met als doel Stichting MEE IJsseloevers in 
staat te stellen te voldoen aan artikel 1.7 WNT. Hierdoor is de WNT-verantwoording mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor Stichting MEE IJsseloevers, voor de Minister van BZK, de Minister wie het 
aangaat zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 
WNT zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet en dient niet te worden verspreid 
aan of te worden gebruikt door anderen. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de WNT-
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de WNT-verantwoording in 
overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de WNT-verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van de WNT-verantwoording van de organisatie.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de werkzaamheden die 
zijn beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons op basis van die werkzaamheden 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 
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 WNT-
verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3  |  nieuwe perspectieven 

Wij hebben onze werkzaamheden professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de WNT-verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
uitvoeren van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 beschreven werkzaamheden 
en het vanuit deze werkzaamheden 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de WNT-verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

 
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. 
 

Utrecht, 14 juli 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
 
 
Drs. J.T. Terlingen RA 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting MEE Oost te Doetinchem 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgevoegde verantwoording inzake de Wet normering topinkomens 2021 
(hierna: WNT-verantwoording) van Stichting MEE Oost te Doetinchem gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording in alle van materieel belang zijnde aspecten, 
opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Regeling Controleprotocol WNT 2021.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting MEE Oost 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 zoals gevraagd en beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. 
 
Het niet voldoen aan de Nederlandse controlestandaarden  
Paragraaf 2.5.2 van de Regeling Controleprotocol WNT 2021 schrijft voor dat bij de controle 
van een aparte verantwoording van uitsluitend de WNT-gegevens, geen jaarrekeningcontrole 
uitgevoerd wordt en dat de accountant niet wordt geacht de afwezigheid van een 
jaarrekeningcontrole te compenseren met andere werkzaamheden. Door deze beperking in 
onze controlewerkzaamheden wordt niet voldaan aan de vereisten van de Nederlandse 
controlestandaarden. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
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. 
 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling 
bezoldigingsmaximum 2015/2014  
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij het 
bezoldigingsmaximum WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting MEE Oost 
als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht 
op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De WNT-verantwoording is opgesteld voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat 
zoals bedoeld in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn 
belast met het toezicht op de naleving van de wet, met als doel Stichting MEE Oost in staat te 
stellen te voldoen aan artikel 1.7 WNT. Hierdoor is de WNT-verantwoording mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd 
voor Stichting MEE Oost, voor de Minister van BZK, de Minister wie het aangaat zoals bedoeld 
in artikel 1.1 sub o WNT en de personen die op grond van artikel 5.1 WNT zijn belast met het 
toezicht op de naleving van de wet en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het toezichthoudend orgaan voor de WNT-
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de WNT-verantwoording in 
overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur 
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de WNT-verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van de WNT-verantwoording van de organisatie.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de WNT-verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de werkzaamheden die 
zijn beschreven in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons op basis van die werkzaamheden 
af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 
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 WNT-
verantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

3  |  nieuwe perspectieven 

Wij hebben onze werkzaamheden professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Regeling 
Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 Onze controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de WNT-verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
uitvoeren van de in de Regeling Controleprotocol WNT 2021 beschreven werkzaamheden 
en het vanuit deze werkzaamheden 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de WNT-verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

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

 
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. 
 

Utrecht, 14 juli 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
 
 
Drs. J.T. Terlingen RA 
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