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Voorwoord van de voorzitter 

Geachte lezer, 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt (ASD). De ASD 
is enerzijds de adviesraad voor het gehele sociale domein voor het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente De Bilt en anderzijds een politiek en bestuurlijk onafhankelijk 
adviesorgaan voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners van de 
gemeente De Bilt die te maken hebben met de Participatiewet, Jeugdzorgwet en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. 

Dit jaarverslag is enerzijds bestemd voor het college van burgemeester en wethouders en de leden 
van de gemeenteraad van de gemeente De Bilt, anderzijds voor de burgers van deze gemeente, 
belangengroepen en geïnteresseerden. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze 
activiteiten in 2020.  

Onze hoofdtaak is het geven van advies op een aanvraag van het college van B&W De Bilt met een 
afschrift aan de gemeenteraad. Wij hechten veel belang aan de kwaliteit van onze adviezen en het is 
ons streven om onze adviezen te versterken door nog meer de focus op het belang van de burger te 
richten.  
Wij maken gebruik van ons recht om ongevraagd een advies te formuleren of een visiedocument op 
te stellen. 
 
Corona  

De coronacrisis was in 2020 een veel bepalende factor en heeft een forse impact op de gehele 
samenleving zowel op de korte, de middellange als de lange termijn. Ook als ASD merkten en merken 
wij de gevolgen van de pandemie en de lock downs. Vanaf april 2020 gingen en gaan alle 
vergaderingen – van de ASD als geheel, van voorbereidingsgroepjes, van het dagelijks bestuur van de 
ASD, met de wethouders, met ambtenaren en met derden – via zoom of teams. We hebben elkaar 
niet kunnen ontmoeten, we hebben niet kunnen netwerken en organisaties en inwoners in de 
gemeente niet kunnen bezoeken. Het was – buiten een enkele webinar- niet goed mogelijk om 
scholing volgen. Het werk gebeurde vooral aan en vanachter onze bureaus. We hebben onze 
ambities voor het jaar 2020 als ASD dan ook moeten terugschroeven.  
Wij verwachten dat de pandemie ons werk ook in tenminste 2021 zal beïnvloeden vanwege de 
gevolgen ervan voor de samenleving. We denken dan aan Gezondheid en Welzijn; Werkloosheid 
voor diegenen met een lage opleiding en/of flexcontracten mogelijk leidend tot armoede; Dreigende 
faillissementen van lokale ondernemingen; Onderwijsachterstand voor juist kinderen uit kansarme 
milieu ’s; Toename van vraag naar ondersteuning bij psychische problemen, m.n. bij jongeren. 
 
De Biltse Aanpak 

Ook was in 2020 het tot stand komen van het beleidsdocument De Biltse Aanpak van belang.            
De Biltse Aanpak is tot stand gekomen omdat de gemeente - gezien de grote overschrijdingen op het 
terrein van met name de Jeugdhulp en WMO- beter grip moet zien te krijgen op de uitgaven in het 
sociale domein. Dit heeft geleid tot herijking van het beleid in het sociale domein. De ASD heeft in 
2020 geadviseerd over zowel het beleidsdocument De Biltse Aanpak als de daaruit voortgekomen 
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maatschappelijke businesscases (mBC’s). Daarna hebben we geadviseerd over 4 vervolg- 
beleidsdocumenten: Jeugdbeleid, Huishoudelijke Hulp en Preventie, Gezondheidsbeleid en 
Onderwijsachterstandsbeleid.  

Naast de genoemde beleidsterreinen is ook woningbouw is een groot knelpunt in de gemeente De 
Bilt. De gemeente is actief in gesprek met haar inwoners over hoe en waar noodzakelijke 
woningbouw kan plaatsvinden. Ook de ASD heeft hierover in 2020 een advies uitgebracht.  

Wij onderschrijven het belang van grip op de uitgaven maar beklemtonen dat de WMO, Jeugdhulp 
en Participatiewet bedoeld zijn voor diegenen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Dit 
perspectief is voor de inwoners van groot belang. De inwoner die hulp en ondersteuning nodig heeft, 
moet kunnen rekenen op een (gemeentelijke) overheid. Hierbij is het uitgangspunt van belang om de 
burger te benaderen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen.  

In 2020 hebben we op prettige wijze mogen samenwerken met de betrokken wethouders en 
ambtenaren: hen wil ik bedanken voor de dialoog en ondersteuning.  

De leden van de ASD wil ik bedanken voor hun grote inzet en kwaliteitsvolle bijdragen in het 
afgelopen jaar. Jullie inzet, deskundigheid en de prettige werksfeer maakt dat wij kunnen terugkijken 
op wederom een vruchtbaar jaar. 

 

 

Hans Voogt, Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 

De Bilt, februari 2021 
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Uitgebrachte adviezen in 2020. 

We zijn trots op de hoeveelheid uitgebrachte adviezen in corona - tijd. Onze adviezen zijn veelal tot 
stand gekomen via overleg via de digitale weg: 

- Advies mBC  Afschaling van de zorg 

- Advies mBC  Strenger aan de poort 

- Advies mBC  Calamiteitenfonds onderwijs 

- Advies Corona 

- Advies De Biltse aanpak 

- Advies Verordening Maatschappelijke ondersteuning Jeugd 

- Advies Nota Gezondheid in beweging 

- Samen werken aan wonen 

- Advies Onderwijsachterstandbeleid 

- Advies Jeugdbeleid 

- Advies werkgroep Inclusie (voorheen toegankelijkheid) 

- Advies aanbesteding huishoudelijke hulp 

- Bezwaar bestemmingsplan Kwinkelier 

Waar in de eerste 3 maanden nog klassiek vergaderd werd door de ASD is dit in het verdere verloop 
van het jaar via ZOOM verlopen. Ook het tot stand komen van onze adviezen is via de digitale weg 
verlopen. Voor meer informatie over de adviesraad sociaal domein: zie www.asddebilt.nl 

 

Netwerken/bijeenkomsten 2020 

We wilden gaan onderzoeken of we per buurt sleutelpersonen kunnen vinden die ons kunnen 
informeren over wat er speelt in een buurt en dit eventueel koppelen aan een actie: ASD de wijk in, 
ook om meer bekendheid te krijgen voor de ASD. Daarnaast wilden we in beeld brengen wat 
relevante netwerken zijn. Ook was/is het een speerpunt was van de leden van de ASD om 
verscheidene lokale /regionale bijeenkomsten te bezoeken. Dit alles is door corona vrijwel nihil 
geweest. Bezochte bijeenkomsten/symposia fysiek en digitaal: 
- Bijeenkomst over het Sociale Domein met Evelien Ribbens/ PvdA 

- Verscheidene bijeenkomsten regio ZOU over jeugdhulp (5 maal) 

- Overleg met beide wethouders Sociaal Domein (4 maal) 

- Webinars Koepel voor Adviesraden en Kennisplatform Utrecht Sociaal  
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Verslag uit Domeingroepen ASD 

Domeingroep Inclusieve samenleving: 

Een Inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen 
ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, talenten of beperkingen. Tot nu toe hebben we ons binnen 
dit domein met name gericht op toegankelijkheid (in de brede zin; dus ook de toegang tot 
begrijpelijke informatie en bejegening op niveau). In 2020 is samen met de gemeente gewerkt aan 
een agenda Inclusief Beleid op basis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
beperking. Een inclusieve samenleving is binnen het gemeentelijk beleid in 2020 een speerpunt 
geworden en dat zien we terug in beleidsnota’s, o.a. is het nu uitgangspunt in de nota “De Biltse 
Aanpak”. Vormgeven aan en invulling van deze beleidsintenties vraagt nog nadrukkelijk aandacht.  

Domeingroep Inclusieve samenleving.  Evaluatie activiteiten periode 2020  

a. Communicatie door de gemeente. Dit is een punt uit de interne gemeentelijke Inclusie 
agenda. Ook de kwaliteit van de website, rekening houdend met laaggeletterdheid en 
migranten. Evaluatie/Oordeel: De gemeentelijke website is door het College niet voorzien 
van een goedkeuring. De website lijkt wel te voldoen aan de normen.  

b. Toegankelijkheid nieuwe zwembad.  Evaluatie/Oordeel: De schouw is door Corona niet 
uitgevoerd door de deskundig expert.  

c. Toegankelijkheid overige sportparken n.a.v. actie/wedstrijd door de gemeente eerder dit 
jaar. Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen. 
Evaluatie/Oordeel: Door coronacrisis beperkt vormgegeven. Wel toenemend aandachtspunt 
bij gemeente en sportverenigingen door onze inzet. Ook is toegankelijkheid sportparken 
speerpunt voor de BSF geworden. 

d. Het doel voor 2020 is de domeingroep Inclusieve samenleving nog verder uit te breiden met 
externe leden vanuit ouderen, LHTBI en migranten: Evaluatie/Oordeel: Door coronacrisis niet 
verder vormgegeven. 

e. Toiletonderzoek van de Maag/lever/darm stichting aangrijpen om bij onze gemeente dit 
probleem (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Inventarisatie maken van huidige 
toiletten m.n. in Bilthoven Centrum. Evaluatie/Oordeel: Het is onder de aandacht gebracht 
bij de gemeente /wijkmanager Bilthoven. Nog geen reactie ontvangen. Toilet in de Kwinkelier 
is er nog steeds, maar onbruikbaar. 

f. Toegang tot het gezondheidscentrum H. van Erpweg en Boetzelaerpark, Na 10 jaar is het pad 
bij H. van Erpweg eindelijk aangelegd, Boetzelaerpark is voor iedereen toegankelijk vanaf de 
rotonde. Evaluatie/Oordeel: Geslaagd tot grote tevredenheid van gebruiker. De acties 
hebben wel veel energie en tijd gekost.  

g. Verkeersplatform. Is verkeer en de openbare ruimte gericht op een Inclusieve samenleving, 
in alle dorpskernen. Evaluatie/Oordeel: Door Corona en afwezigheid van ambtenaren is dit 
overleg veelal niet doorgegaan. Een aantal punten o.a. bushaltes bij verplaatsing van 
buslijnen is per mail opgepakt.  
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Domeingroep Werk en Inkomen (Participatiewet) 

De beleidsmatige aanpak van de participatiewet is vooral een regionale zaak. Het betreft de regio 
Zuid Oost Utrecht (ZOU). De gemeente De Bilt werkt voor de uitwerking van de Participatiewet 
samen in ZOU verband in de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). 

We hebben de ontwikkelingen en vormgeving van de RSD ZOU kritisch gevolgd en bevraagd op 
voortgang.  

Evaluatie activiteiten 2020 
 
a. We hebben succesvol gelobbyd om deel te nemen aan de Regionale Cliëntenraad Kromme Rijn 

Heuvelrug. Deze raad komt op voor de belangen van iedereen die onder de Participatiewet valt 
en afkomstig is uit de gemeenten Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en De 
Bilt. Dit is een goede stap in de vertegenwoordiging van burgers die met de Participatiewet te 
maken hebben en wonen in de gemeente De Bilt. 
 

b. Vormgeven aan overleg met de betrokken beleidsmedewerker van de gemeente.  
Evaluatie/Oordeel: Door corona op laag pitje. 

 
c. Voortgang van de Klantreis kritisch volgen/Inzoomen op bijzondere bijstand/Inzoomen op het 

proces dat statushouders doorlopen en knelpunten signaleren/Gemeentelijk armoedebeleid 
volgen en knelpunten signaleren/ Ontwikkelingen U-pas volgen. 
Evaluatie/Oordeel: dit is een continu proces zonder dat daar direct adviezen uit voortvloeien. 
 

d. We willen graag nieuwe leden -zowel intern als extern- werven voor deze domeingroep.  
Evaluatie/Oordeel: interne werving van uit de ASD is geslaagd, externe werving niet. 

 

Domeingroep Wonen, Zorg en Welzijn (WMO) 

Evaluatie activiteiten 2020 

a. Advisering aan College De Bilt over zorgzame wijken (en buurten) in de Zes Kernen van de 
gemeente. Hoe staat het ervoor, welke aandachtspunten signaleren we verder? 
Evaluatie/Oordeel: Activiteit/ voornemen vormgegeven door het schrijven van het ongevraagde 
advies: Samen werken aan wonen. 

 
b. Heldere, samenhangende en toegankelijke communicatie naar betrokkenen. Indien er van 

burgers gevraagd wordt meer digitaal te communiceren dan moet de gemeente het voorbeeld 
geven met volledige, toegankelijke en begrijpelijke informatie. 
Evaluatie/Oordeel: Activiteit/ voornemen vormgegeven door in het ongevraagde advies  ‘Samen 
werken aan wonen’ hieraan aandacht te besteden. 

 
c. Advisering over zorg en huisvesting van mensen die zijn aangewezen op beschermd wonen en de 

maatschappelijke opvang. 
Evaluatie/Oordeel: Actief aandacht aangegeven in samenspraak met ambtenaar die hiervoor 
verantwoordelijk is.  
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d. Aandacht voor welzijnsactiviteiten in de diverse kernen, m.n. nu er zware bezuinigingen door de 

gemeente worden uitgevoerd. 
Evaluatie/Oordeel: Activiteit/ voornemen vormgegeven door in het ongevraagde advies ‘Samen 
werken aan wonen’ hieraan aandacht te geven.  
 

e. Advisering met betrekking tot het langer zelfstandig wonen van ouderen. Niet alleen ouderen 
maar ook jongere generaties hierbij betrekken. Wat gaan zij in de toekomst doen, wat gaat er 
spelen voor hun ouders? Is hier voldoende aandacht voor in onze gemeente? Evaluatie/Oordeel: 
Activiteit/ voornemen vormgegeven door het in het schrijven en geven van het ongevraagde 
advies: Samen werken aan wonen hieraan ook aandacht te geven. Tevens komt dit thema in 
onze andere adviezen ook steeds terug. 
Tegemoetkomen aan de diversiteit in woonbehoeften strategische nieuwbouw, renovatie en 
goede toegankelijkheid.  
Evaluatie/Oordeel: Activiteit/ voornemen vormgegeven door het schrijven van het ongevraagde 
advies ‘Samen werken aan wonen’  
 

f. Bespreking bevindingen Huisbezoeken 80+ 
Evaluatie/Oordeel: Een van onze leden is hierin actief betrokken. Haar ervaringen komen in veel 
van onze adviezen terug. 

 

Domeingroep Jeugd 

De volgende criteria/uitgangspunten zijn voor ons van belang in ons handelen en adviseren in het 
domein Jeugdhulp: 

Een gezin, één plan. Cliënt centraal/Jeugdigen zelf in het proces inschakelen/Positie van Ouders, 
Pleegouders en Cliënten versterken/leefwereld versus systeemwereld/Eenvoudige processen voor 
eenvoudige vragen/Deskundigheid en uniformiteit frontoffice bevorderen/Samenhang tussen 
aanbieders verbeteren, vooral t.a.v. complexe hulpvragen/Positie van de huisarts in de 
keten/Voorkomen van wachtlijsten bij Jeugd GGZ./Samenwerking Jeugdhulp met Onderwijs  

In ZOU verband zijn dit wat betreft beleid en inkoop belangrijke uitgangspunten. 

Evaluatie activiteiten 2020 

a. Inkoopproces gemeenten in ZOU verband met zorgaanbieders actief volgen en adviseren waar 
dit kan, o.a. door zitting te hebben in Zorg aan Tafel ZOU. 
Evaluatie/Oordeel: Voorzitter ASD neemt in ZOU verband in de inhoudelijke invulling van het 
beleid na de inkoop van de Jeugdhulp verblijf vanuit cliënt perspectief. 

 
b. Stimuleren dat ZOU adviesraden wat betreft jeugdhulp hun krachten bundelen en actief 

deelnemen in het inkoopproces. 
Evaluatie/Oordeel: Door corona is dit verder niet gestalte gegeven. Wel intensief overleg met 
ervaringsdeskundige ouder die ook in ZOU Utrecht Zorg aan Tafel actief deelneemt. 
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c. CJG  vindt onderdak bij Mens. Dit actief volgen. Attent zijn op bezuinigingen die voorgenomen 
beleid in de weg staan, zoals versterking Diagnostisch Team, Keten met artsen en scholen. 
Evaluatie/Oordeel: actief vormgegeven zie onze adviezen en in overleg met directeur Mens. 

 
d. Stimuleren dat de positie van het CJG in de toegang ten opzichte van belangrijke 

verwijzers/ketenpartners als huisartsen en scholen versterkt wordt, omdat door een meer 
intensieve samenwerking tussen de ketenpartners gekomen kan worden tot een juiste indicering 
en begeleiding dan wel behandeling in het belang van de jeugdige. 
Evaluatie/Oordeel: actief vormgegeven, zie onze adviezen. 

 
e. Waar halen wij als ASD onze informatie/signalen uit de samenleving vandaan? Wat zijn relevante 

netwerken? Uit: overleg met het CJG/ Signalen vanuit aanbieders in ZOU verband/Overleg met 
de gemeente /Jeugdwerkers Mens/ Literatuur/ kranten/Congressen 2x p. jaar. 
Evaluatie/Oordeel: actief vormgegeven. 
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Financiën 

1 Inleiding 
De Jaarrekening 2020 is vastgesteld op de vergadering van de ASD De Bilt van 9 februari 2021 en 
gecontroleerd door de kascommissie (zie bijlage 1). 
 
 
2 Balans per 31-12-2020 

 
 
3 Toelichting Balans 
De Jaarrekening 2019, ingediend bij de gemeente De Bilt, bevatte een verzoek om de Algemene 
Reserve hoger te mogen vaststellen dan in de berekeningswijze in de subsidieverordening. 
De gemeente heeft hier niet mee ingestemd, zodat een groter deel van het resultaat moest worden 
terugbetaald. Het verschil is te zien in de kolommen 2019 ingediend en aangepast . 
 
3.1 Debiteuren 
De belangrijkste debiteur is de gemeente De Bilt. Jaarlijks ontvangt de ASD een subsidie van de 
gemeente. Voor 2020 is de subsidie vastgesteld op € 15.000. Dit bedrag is op 14-1-2020 uitbetaald. 
Er zijn daardoor per 31-12-2020 geen vorderingen. 
 
3.2 Kas, Bank 
De ASD De Bilt heeft een eigen bankrekening.  
De voorzitter en penningmeester zijn zelfstandig bevoegd tot het doen van betalingen. Hierbij wordt 
uitgegaan van het “4-ogen-principe”: de penningmeester betaalt facturen na goedkeuring door de 
voorzitter. 
De ASD De Bilt voert geen contante betalingen uit en heeft geen kas. 
 
3.3 Crediteuren 
Het betreft de volgende onderstaande posten 
 

 

Ingediend Aangepast
Ref. 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2020

ACTIVA
Debiteuren 1 -€              -€              -€              

Kas, Bank 2 14.418,84€   14.418,84€   6.106,96€     

TOTAAL 14.418,84€   14.418,84€   6.106,96€     

Ref. 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2020
PASSIVA
Algemene Reserve 4.000,00€     1.222,61€     1.124,34€     

Crediteuren 3 697,29€        697,29€        1.127,72€     

Met gemeente te verrekenen budget (budget 2021) 4 9.721,55€     12.498,94€   3.854,90€     

TOTAAL 14.418,84€   14.418,84€   6.106,96€     

Te betalen bankkosten 2020 27,72€        
Te betalen kosten Schouwen zwembad 450,00€      
Te betalen kosten representatie 650,00€      
Totaal nog te betalen 1.127,72€   
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De kosten “Schouwen zwembad” betreft een prestatie waarvoor in 2019 afspraken zijn gemaakt, 
maar die door Corona niet konden worden gestart. Afgesproken is om de werkzaamheden uit te 
voeren wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken. 
De bankkosten zijn op het moment van vaststellen van de Jaarrekening betaald. 
De kosten “representatie / teambuilding” betreffen de kosten van het uitgesteld diner en samenzijn, 
dat de ASD gebruikelijk organiseert.  
 
3.4 Met gemeente te verrekenen budget 
Artikel 24 lid 3 van de subsidieverordening 2019 van de gemeente De Bilt luidt als volgt: 
 

De subsidieontvanger van een jaarlijkse of meerjarige subsidie of een eenmalige subsidie voor 
meerdere jaren, mag aan het einde van een subsidiejaar beschikken over een algemene 
reserve van maximaal 10% van de goedgekeurde jaarlijkse lasten. In bijzondere gevallen kan 
het college hiervan afwijken; 

 
De jaarlijkse lasten over 2020 bedragen € 11.243,37, zodat de Algemene reserve per eind 2020 € 
1.124,34 mag bedragen.  
Omdat de Algemene reserve eind 2019 € 1.222,61 bedroeg moet niet alleen het positieve resultaat 
van € 3.756,63, maar ook nog € 98,27 extra, dus in totaal € 3.854,90, aan de gemeente worden 
terugbetaald. 
 
Hieronder staat de berekeningen voor het aanhouden van de maximale reserve voor 2020.  
 

 
 
Verder is de berekening van de toegestane toevoeging voor 2019 aangepast. 
In de jaarrekening 2019 zijn niet de juiste gegevens gebruikt. 
In de aangepaste versie is de toevoeging lager (€ 713,96 i.p.v. € 2.035,25) 
De Algemene reserve per eind 2019 is hierdoor € 1.222,61 i.p.v. € 2.543,90 
 

 
 
Daarnaast heeft de gemeente ons verzoek om de Algemene reserve van € 2.543,90 te mogen 
verhogen naar € 4.000 afgewezen. 
  

2020
(1) Vastgestelde jaarlijkse lasten 11.243,42€  
10% van (1) 1.124,34€  
Algemene Reserve ultimo (t-1) 1.222,61€  
Toegestane toevoeging aan Algemene Reserve (98,27)€      

INGEDIEND AANPASSING op basis van brief gemeente dd 28-5-2020
(1) Vastgestelde jaarlijkse lasten 2019 25.439,00€  12.226,10€                 
10% van (1) 2.543,90€  1.222,61€            
Algemene Reserve ultimo 2018 508,65€     508,65€               
Toegestane toevoeging aan Algemene Reserve 2.035,25€  713,96€               
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4 Winst- en Verliesrekening 2020 

 
 
5 Toelichting Winst- en Verliesrekening 
Het resultaat over 2020 bedraagt € 3.756,63 en is € 9.456,27 lager dan 2019. 
Verklaring hiervoor is het lagere budget in 2019 waarop de gemeente in 2020 heeft bezuinigd. 
De kosten zijn bijna € 1.000 lager. 
Dit is een saldo van lagere en hogere kosten. 
De lagere kosten hangen samen met de lagere kosten voor vacatiegeld (door minder leden en 
vergaderingen dan begroot) en het niet doorgaan van activiteiten vanwege Covid. 
 
De hogere kosten zijn de kosten voor het lidmaatschap van de ASD-koepel (in eerdere jaren is deze 
rekening door de gemeente betaald) en de kosten voor automatisering & website (vanwege de 
aanschaf van een Zoom-abonnement en het aanhouden van een “hosting-abonnement” voor de 
oude WMO-account). 
 
In bijlage 2 is een vergelijking opgenomen voor de begrote en gerealiseerde kosten voor 2020. 
  

J2019 J2020
Vacatiegeld 8.740,76€    € 7.798,85

Automatisering / Onderhoud Website 220,22€       525,16€       
Algemene bestuurskosten 9,99€           7,50€           
Bankkosten 102,62€       118,89€       
Secr. ondersteuning -€             -€             
Vergoeding notuleren 989,52€       762,93€       
Prof. ondersteuning 450,00€       -€             
Huur -€             -€             
Reiskosten -€             -€             
Lidmaatschappen -€             500,00€       
Bijdragen en abonnementen 620,00€       660,09€       

Representatie (attenties,teambuilding) 698,54€       695,00€       
Bijeenkomst achterban en voorlichtingsmateriaal 175,00€       -€             
Scholing 219,45€       174,95€       
Onvoorziene uitgaven -€             -€             

Totaal kosten 12.226,10€  11.243,37€  

Budget ASD 25.439,00€  15.000,00€  

Totaal inkomsten 25.439,00€  15.000,00€  

Resultaat 13.212,90€  3.756,63€    

Resultaatstoedeling
- Naar Algemene Reserve (max 10% van het budget) 713,96€       (98,27)€        
- Verzoek extra toevoeging aan Algemene Reserve -€             -€             
Subtotaal: toevoeging Eigen Vermogen 713,96€       (98,27)€        
- Met gemeente te verrekenen budget (budget 2021) 12.498,94€  3.854,90€    
Totaal Resultaat 13.212,90€  3.756,63€    
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BIJLAGE 1: Verklaring kascommissie 

 

VERKLARING 

 

Hiermede verklaart de kascommissie de jaarrekening 2020, bestaande uit de volgende bescheiden: 

 

1. Balans per 31 december 2020 
2. Exploitatierekening over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 

 

te hebben onderzocht aan de hand van bank- en kasbewijzen en te hebben goedgekeurd 

 

 

Leden van de kascommissie 

 

Naam    Handtekening 

 

C.A. Floor:    w.g. 

 

 

T. Bitter   w.g. 

 

De Bilt, 25 januari 2021 

 

De leden van de kascommissie zijn lid van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt en zijn benoemd 
tijdens de vergadering van 12 januari 2021 

 

  



 

BIJLAGE 2: Vergelijking W&V-rekening met Begroting 2020

 

J2020
B2020  

Herzien
Verschil B2020 

en J2020
Vacatiegeld 7.798,85€       9.500,00€      1.701,15€         

Automatisering / Onderhoud Website 525,16€          300,00€         (225,16)€          
Algemene bestuurskosten 7,50€              100,00€         92,50€              
Bankkosten 118,89€          150,00€         31,11€              
Secr. ondersteuning -€                -€              -€                 
Vergoeding notuleren 762,93€          1.000,00€      237,07€            
Prof. ondersteuning -€                1.000,00€      1.000,00€         
Huur -€                -€              -€                 
Reiskosten -€                200,00€         200,00€            
Lidmaatschappen 500,00€          -€              (500,00)€          
Bijdragen en abonnementen 660,09€          650,00€         (10,09)€            

-€                 
Representatie (attenties,teambuilding) 695,00€          750,00€         55,00€              
Bijeenkomst achterban en voorlichtingsmateriaal -€                1.250,00€      1.250,00€         
Scholing 174,95€          1.000,00€      825,05€            
Onvoorziene uitgaven -€                -€              -€                 

Totaal kosten 11.243,37€     15.900,00€    4.656,63€         

Budget ASD 15.000,00€     15.000,00€    -€                 

Totaal inkomsten 15.000,00€     15.000,00€    -€                 

Resultaat 3.756,63€       (900,00)€       (4.656,63)€       


