
3.  Staat van baten en lasten over 2018         

             

        Begroting  Realisatie  Realisatie 
        2018  2018   2017  

        €  €  € 
Baten            

             
Reguliere gemeentelijke subsidie     1.658.438   1.658.438   1.658.438  
Additionele gemeentelijke subsidie     0   477.077   165.302  
Onderhanden projecten      0   -104.281   -14.811  
Rentebaten       0   62   29  
Overige opbrengsten      38.721   64.254   83.831  

             
        1.697.159   2.095.550   1.892.789  

             
             

Lasten            
             

Salarissen en sociale lasten      1.340.000   1.552.575   1.309.919  
Afschrijvingen       25.000   21.397   22.136  
Huisvestingskosten      67.000   65.644   99.707  
Organisatiekosten       94.500   102.102   94.119  
Activiteitenkosten       60.000   38.856   59.479  
Projectkosten       108.000   270.535   206.075  
Overige kosten       0   38.722   38.339  

             
        1.694.500   2.089.831   1.829.774  

             
Exploitatie - resultaat      2.659   5.719   63.015  

 
 
Toelichting 
 
. In 2007 is met de gemeente overeengekomen dat de instelling - bij een positief 

exploitatieresultaat -   inkomsten uit andere bronnen (derden geldstromen waaronder ook 
rentebaten) zelf mag bestemmen. Anderzijds heeft de gemeente ingestemd dat het eigen 
vermogen (zonder derden gelden) tussen de 16,7% en 25% mag bedragen. Voorwaarde is 
dat de instelling enerzijds conform statuten, missie en visie van de instelling handelt en geen 
langdurige verplichtingen aan gaat met derden, waarbij de gemeente Landgraaf enig risico 
loopt.   

                 
. Op grond van de subsidievaststelling en de afspraken uit het verleden heeft het College van 

B&W namens de gemeente Landgraaf te kennen gegeven dat Welsun - ingaande het jaar 
2010 – zelf over de besteding van het resultaat mag beschikken.  

 
. Met ingang van 2015 is de verantwoording van niet-bestede projectgelden gewijzigd. In 2014 

en voorgaande jaren, werden de niet bestede projectgelden in mindering gebracht op de 
toegekende subsidie. Met de aangepaste werkwijze wordt voldaan aan de geldende 
regelgeving die bepaalt, dat de resterende additionele subsidie als onderhanden werk 
projecten wordt verantwoord. 

 
Navolgend wordt het resultaat over 2018 op hoofdlijnen toegelicht.  
 
Exploitatiebaten 
 
. De reguliere gemeentelijke subsidie 2018 bedraagt € 1.658.438,- .  
 
. In 2018 heeft er geen indexering van de gemeentelijke subsidie plaatsgevonden.  
 



. De additionele gemeentelijke subsidie 2018 bedraagt € 477.077,-. 
 
. De onderhanden projecten 2018 worden gecorrigeerd met de overloop van projecten met 

betrekking tot 2017. 
 
. Overige opbrengsten 2018. De afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen: 

- Fondswerving ABEL en Fondswerving HeemWonen.   
 
Exploitatielasten 
 
. Vooruitlopend op het begrotingsjaar, wordt geen rekening gehouden met projecten.  
 
. De totale lasten zijn € 395.331,- hoger dan de begroting 2018. Dit verschil wordt grotendeels 

veroorzaakt door de stijging van de loonkosten € 212.575,- (dit heeft te maken met meerwerk 
c.q. opdrachten) en kosten voor de uitvoering van projecten € 162.535,-. Totaal 375.110,- . 
Het verschil ten opzichte van 2017 is een toename van € 260.057,- die veroorzaakt wordt door 
stijging van projectkosten. 

 
. De personeelskosten zijn € 242.656,- hoger dan het jaar 2017. Dit wordt veroorzaakt door o.a. 

inleen personeel, doorbelasting personeelskosten naar projecten en cao-ontwikkelingen.  
 
    
Tot slot 
 
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden als  
opvolger van de WOPT. De WNT bevat niet alleen voorschriften voor de openbaarmaking van 
topinkomens, maar normeert tevens de bezoldiging van Raden van Toezicht alsook de bezoldiging en 
ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Bij de jaarrekeningcontrole is 
eveneens de naleving van de voorschriften van de WNT voor Welsun beoordeeld. Op grond van deze 
beoordeling concludeert de accountant dat de bezoldiging van de directeur-bestuurder en de 
onkostenvergoeding van de Raad van Toezicht voldoet aan de WNT. De toelichting in de jaarrekening 
geeft het vereiste inzicht. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de wetgever met ‘topfunctionarissen’ 
de functionarissen bedoeld die belast zijn met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. 
Uitgaande hiervan is de WNT van toepassing op de directeur-bestuurder.  
 

 


