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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland  

Raadhuisplein  1  

2101 HA Heemstede

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 1.707.253 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 592.010,

gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 27 van dit

rapport.

2                ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen

wij nog geen verklaring verstrekken.

3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Op 18 december 2008 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland opgericht. Als verkorte

naam wordt RIJK gebruikt. RIJK is statutair gevestigd te Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel op 18 december 2008. RIJK houdt kantoor in het gemeentehuis van Heemstede, Raadhuisplein 1,

2101 HA te Heemstede en stelt zich het volgende ten doel:

"Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige

gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des

woords".

3.2                Bestuur

Het dagelijks bestuur van RIJK bestaat op het moment van samenstellen uit de volgende leden:

dhr. J. Ozenga (voorzitter)

dhr. P. Schouten (secretaris)

dhr. R. van Reijswoud (penningmeester)

De directie van RIJK wordt sinds 1 april 2009 gevoerd door de heer D. Waterman. 



4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt  € 592.010 tegenover  € 632.750 over 2019. De resultaten over beide jaren

kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Deelnemersbijdragen 3.001.886 2.967.450 2.977.603

Diensten aan derden 1.781 80.000 59.185

Overige goederen en diensten 31.947 - -

Programma MVI - - 345.000

Totaal baten 3.035.614 3.047.450 3.381.788

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 2.205.391 2.759.950 2.321.286

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.764 15.500 -

Huisvestingslasten 64.330 65.000 60.200

Kantoorlasten 96.421 98.000 84.047

Verkooplasten 5.501 30.000 3.792

Algemene lasten 64.197 59.000 38.177

Programma MVI - - 241.536

Overige bedrijfslasten - 20.000 -

Som der lasten 2.443.604 3.047.450 2.749.038

Saldo 592.010 - 632.750
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 1.308.182 716.172

Langlopende schulden 179.271 179.271

1.487.453 895.443

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 16.315 -

Werkkapitaal 1.471.138 895.443

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 32.106 30.969

Liquide middelen 1.658.832 1.246.955

1.690.938 1.277.924

Af: kortlopende schulden 219.800 382.481

Werkkapitaal 1.471.138 895.443
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6                FISCALE POSITIE

6.1                Berekening belastbaar bedrag 2020

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt berekend:
2020

€€

Resultaat 592.010

Fiscale verschillen:

Samenwerkingsvrijstelling -592.010

Belastbaar bedrag 2020 -

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

6.2                Overige punten

Sinds 1 januari 2016 vallen overheidsbedrijven onder de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. RIJK heeft

haar positie geanalyseerd en komt na overleg met een externe fiscalist tot het standpunt dat de activiteiten van

RIJK tot de vrijstellingen kunnen worden gerekend.

Een deel van de activiteiten zal onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, maar door het negatieve

resultaat in 2017 en 2016 is RIJK nog niet door de ondernemerspoort. RIJK beoogt geen winst en behaalt

geen overschotten. Een VPB-aangifte is door de Belastingdienst nog niet uitgereikt.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Op 18 december 2008 is Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland opgericht. Als verkorte

naam wordt RIJK gebruikt. RIJK is statutair gevestigd te Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel op 18 december 2008. RIJK houdt kantoor in het gemeentehuis van Heemstede, Raadhuisplein 1,

2101 HA te Heemstede en stelt zich het volgende ten doel:

"Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige

gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des

woords".

RIJK kent 16 deelnemende gemeenten met meer dan 500.000 inwoners. Het bestuur van de stichting wordt

gevormd door het Algemeen Bestuur. Hierin zitten de leden die door de deelnemende gemeenten in het

bestuur zijn benoemd. Een afvaardiging hiervan is het Dagelijks Bestuur. Zij zorgen, samen met de directeur,

voor de dagelijkse aansturing van RIJK. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris

en de penningmeester. 

Veel van de gemeenten van RIJK zijn onderdeel van een vergaande samenwerking of ambtelijke fusie. In

dergelijke gevallen verleent RIJK namens de deelnemende gemeenten ook diensten aan deze

samenwerkingsorganisaties. 

De bestuursstructuur is geregeld in de statuten en is aangevuld met het directiestatuut.

Het Dagelijks Bestuur van RIJK bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden: 

 

Gemeente                Naam                Functie 

Heemskerk  dhr. J. Ozenga     waarnemend voorzitter   

Uitgeest  dhr. P. Schouten    penningmeester 

 

Het Algemeen Bestuur van RIJK bestond op 31 december 2020 uit de volgende leden: 

 

Gemeente Naam Functie 
Beverwijk mw. E. Loenen Lid 

Bloemendaal dhr. J.W. Kradolfer Lid 

Castricum dhr. R. Suanet Lid 

Diemen dhr. K. Deutekom Lid 

De Ronde Venen dhr. T. Poot Lid 

Heemskerk dhr. J. Ozenga Waarnemend voorzitter 

Heemstede mw. H. de Vos Lid 

Hillegom mw. C. Baauw Lid 

Lisse dhr. B. Marinussen Lid 

Noordwijk dhr. F. Mencke Lid 

Ouder-Amstel dhr. R. van Reijswoud Lid 

OVER-gemeenten dhr. A. ter Voert Lid 

Teylingen dhr. J. Tomassen Lid 

Uitgeest dhr. P. Schouten Penningmeester 

Uithoorn mw. K. Wegewijs Lid 

Velsen dhr. K. Radstake Lid 
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Inleiding terugblik 2020

2020 was het jaar dat de COVID-19 crisis in zijn volle omvang uitbarstte. Dit heeft aanzienlijke gevolgen

gehad voor de maatschappij, onze gemeenten en ook de organisatie van RIJK. Ook heeft in 2020 een

belangrijke strategische discussie plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur over de betekenis van RIJK en de 

aard en inzet van de dienstverlening. Deze heroriëntatie is met de nieuwe koers, zoals besloten op de

vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 april 2021, afgesloten.  

Wijzigingen ten opzichte van begroting 2020 - dienstverlening

De dienstverlening van RIJK heeft veranderingen doorgemaakt onder de invloed van COVID-19. Zeker in de

beginfase daarvan in maart heeft de organisatie zich moeten richten op een andere manier van werken. Veel

aandacht in de eerste plaats is besteed aan de sociale gevolgen van het thuiswerken. Naast het gemis van een

werkomgeving heeft ook de druk thuis (bijv. kleine kinderen, alleenstaanden, quarantaines, beperkende

huisvesting) duidelijk gevolgen gehad voor het personeel. Uit de monitoring blijkt dat dit slechts tot beperkt

verlies aan productiviteit geleid. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt om het personeel te ondersteunen met

juiste ICT-apparatuur en meubilair, zodat het werk ARBO-technisch verantwoord kon plaatsvinden. Door de

manager interne organisatie is dit nauwkeurig gemonitord. Dit heeft als positief gevolg gehad dat uitval

hierdoor in 2020 nagenoeg is uitgebleven.

Ondanks dat de dienstverlening aan onze gemeenten vanuit ons personeel onder druk heeft gestaan, heeft

RIJK de gemeenten adequaat kunnen ondersteunen. Het begeleiden van inkooptrajecten en geven van advies

is goed te realiseren via werken op afstand en uiteindelijk efficiënt gebleken (m.n. door afwezigheid

reisbewegingen). Bestaande trajecten konden vaak worden doorgezet en nieuwe worden opgepakt. Wel zagen

we dat vaker vanuit de gemeenten bepaalde inkoopplannen werden stopgezet of uitgesteld en dat het gebrek

aan persoonlijk contact ook heeft geleid tot de afname van bekendheid van RIJK bij (nieuwe) medewerkers in

de gemeenten. 

Wijzigingen ten opzichte van begroting 2020 - begroting

De begroting 2019 was de eerste begroting nieuwe stijl van RIJK. Deze was outputgericht opgesteld om de

gemeenten beter inzicht te geven in hoe de bestedingen aan RIJK worden aangewend voor het bereiken van de

doelen van de gemeenten. In de jaarstukken 2019 bleek echter dat een aantal begrotingsposten ruimer waren

gesteld dan in de praktijk nodig was. Dit heeft geleid tot een positief saldo over het jaar 2019. Dit positieve

saldo is door het Algemeen Bestuur aangewend om de kritieke algemene reserve aan te vullen naar een

acceptabel niveau.

Begin 2020 is door RIJK het initiatief genomen voor het aanpassen van deze posten met een herziene

begroting 2020. Op deze wijze zou zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen dat ook in 2020 RIJK met een

ruim positief saldo zou eindigen. Deze herziene begroting zou samen met de meerjarenbegroting 2021 ter

vaststelling worden ingebracht op de vergadering van het Algemeen Bestuur van juni 2020. Deze vergadering

heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden vanwege de onbeschikbaarheid van een aantal cruciale AB-

leden en is daarop verplaatst naar 7 oktober 2020. Op deze uitgestelde vergadering werd door het bestuur

wegens de eerdergenoemde fundamentele discussie besloten de goedkeuring van de meerjarenbegroting 2021

e.v. en de herziene begroting 2020 aan te houden. Pas op de ingelaste vergadering op 23 november 2020 zijn

beide stukken aangenomen. 
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Doordat de correctie op de begroting 2020 pas op het eind van het jaar heeft plaatsgevonden heeft dit geleid

tot een substantiële bijdrage aan het positieve saldo. Naast deze factor wordt het positieve resultaat structureel

verklaard door beleidsinzet op het reduceren van opgebouwde verlofdagen en de verplichte reservering

hiervan in de begroting en incidenteel de gevolgen van COVID-19 voor de organisatie (verminderde uitgaven

voor reiskosten, onkostenvergoedingen, representatiekosten en congreskosten).

Aanpassingen begroting 2021

De lasten van RIJK worden gedragen door de baten, hoofdzakelijk in de vorm van de deelnemersbijdragen

van de deelnemende gemeenten. De beleidskaders voor de begroting zijn door het Algemeen Bestuur bepaald

in de Kadernota 2021. De meerjarenbegroting 2021 e.v. -die door het Algemeen Bestuur voor het jaar 2021 is

vastgesteld- is op maat gemaakt op basis van de daadwerkelijke kosten van RIJK. Op basis hiervan verwacht

RIJK in 2021 weer binnen de lijnen van de begroting uit te komen. 

Begroting 2021

In hoofdlijnen ziet de begroting 2021 er als volgt uit: 

 

Baten 

- Deelnemersbijdrage 2.732.969 

- Diensten derden 80.000 

Totaal baten 2.803.969 

 

Lasten 

- Personeelskosten 2.546.469 

- Kosten bedrijfsvoering 337.500 

- Overige lasten 20.000 

Totale lasten 2.903.969 

 

 

Saldo baten en lasten -/- 100.000 

Onttrekking bestemmingsreserve 100.000 

Geraamd resultaat 0 

 

Risicoanalyse en weerstandsvermogen

Dekking van risico's vindt binnen RIJK plaats door de deelnemersbijdragen en het weerstandsvermogen. RIJK

zal bij de meerjarenbegroting 2022 e.v. een risicoanalyse maken voor de komende periode. Op basis daarvan

zal een voorstel gemaakt worden wat een passend weerstandsvermogen is.

Bestemming resultaat

Het operationeel resultaat over 2020 bedraagt € 592.010. Vooruitlopend op het besluit in de vergadering van

het Algemeen Bestuur op 8 juli 2021 is dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. 
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 16.315 -

 16.315 -

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 32.106 30.969

Liquide middelen  (3) 1.658.832 1.246.955

 1.690.938 1.277.924

 1.707.253 1.277.924
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Algemene reserve 1.038.356 446.346

Bestemmingsreserves 269.826 269.826

1.308.182 716.172

Langlopende schulden  (5) 179.271 179.271

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 7.380 37.118

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 148.250 167.225

Overlopende passiva 64.170 178.138

219.800 382.481

 1.707.253 1.277.924
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Deelnemersbijdragen  (7) 3.001.886 2.967.450 2.977.603

Diensten aan derden  (8) 1.781 80.000 59.185

Overige goederen en diensten  (9) 31.947 - -

Programma MVI  (10) - - 345.000

Som der baten 3.035.614 3.047.450 3.381.788

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (11) 2.205.391 2.759.950 2.321.286

Afschrijvingen  (12) 7.764 15.500 -

Huisvestingslasten  (13) 64.330 65.000 60.200

Kantoorlasten  (14) 96.421 98.000 84.047

Verkooplasten  (15) 5.501 30.000 3.792

Algemene lasten  (16) 64.197 59.000 38.177

Programma MVI  (17) - - 241.536

Overige bedrijfslasten  (18) - 20.000 -

2.443.604 3.047.450 2.749.038

Saldo 592.010 - 632.750

Resultaatbestemming

Algemene reserve 592.010 - 401.693

Bestemmingsreserves - - 231.057

592.010 - 632.750
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

RIJK heeft de rekening opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (kleine organisaties) C1,

Kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet

anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn

gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Het boekjaar is gelijk aan

het kalenderjaar. De balans en de staat van baten en lasten dienen jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van

het boekjaar door de penningmeester aan het bestuur te worden aangeboden. De jaarstukken worden door het

algemeen bestuur vastgesteld.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

 Afschrijving

Actief

%

Inventaris  20 - 33,33

Vorderingen

Vorderingen ontstaan door bijdragen van de deelnemers of dienstverlening aan derden. De

deelnemersbijdragen worden bestuurlijk bepaald en dienstverlening aan derden ontstaan door dienstverlening

of geleverde producten en/of diensten. De vorderingen van RIJK zijn kortlopend en worden vrijwel altijd

binnen de betaaltermijn voldaan. Een voorziening voor oninbaarheid is niet noodzakelijk. 

Liquide middelen

Liquide middelen worden aangehouden bij de BNG. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Langlopende schulden

De waarborgsommen omvatten de gestorte bedragen van de deelnemers. Contractueel wordt de waarborgsom

teruggestort bij liquidatie van de stichting of bij opzegging van het lidmaatschap. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Eventuele

transactiekosten en agio of disagio worden verrekend met reële waarde en vormen de basis voor de

waardering op de balans. Dit is de nominale waarde.
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Belastingen

De stichting is vennootschapsbelastingplichtig. Met betrekking tot deelnemers kan gebruik worden gemaakt

van de samenwerkingsvrijstelling. Voor de omzetbelasting is RIJK aangemerkt als ondernemer. De

verschuldigde omzetbelasting voor de dienstverlening aan de deelnemers wordt op aangifte afgedragen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen de reële

waarde, zijnde de nominale waarde.

Baten algemeen

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat

en ontvangst van de bate waarschijnlijk is, wordt de bate met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van

de verrichte prestaties.

Deelnemersbijdragen

Deelnemersbijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar waarop zij betrekking

hebben gebracht.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten voor een bijzondere bestemming

Lasten in het kader van een bijzondere bestemming worden enerzijds in de staat van baten en lasten en

anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) verwerkt.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden, rekening houdend met de effectieve

rentevoet van de desbetreffende schuld.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde -

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

Mutaties 

Investeringen 24.079

Afschrijvingen -7.764

16.315

Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 24.079

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -7.764

Boekwaarde per 31 december 2020 16.315

Afschrijvingspercentages

%

Inventaris  20 - 33,33
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Debiteuren

Debiteuren 7.757 14.719

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 19.999 9.405

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 4.350 6.845

3. Liquide middelen

BNG 1.658.832 1.246.955
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PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

4. Reserves en fondsen

Algemene reserve 1.038.356 446.346

Bestemmingsreserves 269.826 269.826

1.308.182 716.172

In 2021 zal de stichting een risicoanalyse opstellen, welke gekoppeld wordt aan de benodigde

weerstandscapaciteit van de stichting. Op grond hiervan kan het AB verder besluiten over de minimale en

maximale omvang van het weerstandsvermogen van de stichting.

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 446.346 44.653

Resultaatbestemming 592.010 401.693

Stand per 31 december 1.038.356 446.346

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve verzuim 38.769 38.769

Bestemmingsreserve uittreden 231.057 231.057

269.826 269.826

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve verzuim

Stand per 1 januari 38.769 38.769

Stand per 31 december 38.769 38.769

Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2013 en bedoeld om vervanging van langdurig uitgevallen

personeel te bekostigen. In het jaar 2020 is geen beroep gedaan op de reserve.
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2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve uittreden

Stand per 1 januari 231.057 -

Resultaatbestemming - 231.057

Stand per 31 december 231.057 231.057

RIJK houdt rekening met de eventuele uittreding van een deelnemende gemeente. De vorming van een

bestemmingsreserve moet de ruimte bieden om de bedrijfsvoering van RIJK hierop aan te passen. Op deze

wijze wordt zoveel mogelijk voorkomen dat een uittreding nadelige financiële gevolgen heeft voor de

overblijvende gemeenten.

5. Langlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Waarborgsommen

Beverwijk 14.734 14.734

Bloemendaal 8.874 8.874

De Ronde Venen 17.057 17.057

Diemen 9.869 9.869

Heemskerk 15.676 15.676

Heemstede 10.230 10.230

Hillegom 8.355 8.355

Lisse 9.074 9.074

Noordwijk 16.540 16.540

Oostzaan 2.410 2.410

Ouder-Amstel 5.258 5.258

Teylingen 14.294 14.294

Uitgeest 4.824 4.824

Uithoorn 11.202 11.202

Velsen 26.942 26.942

Wormerland 3.932 3.932

179.271 179.271

Nieuwe toetredende gemeenten betalen zowel een waarborgsom als entreegeld. Het entreegeld is bedoeld ter

dekking van de extra kosten voor werving, selectie en implementatie en wordt verantwoord in de staat van

baten en lasten. De waarborgsom wordt in de balans verantwoord als langlopende schuld. 

Een waarborgsom heeft vanuit de opstartfase een functie gehad als financieringsmiddel. Daarna is de

functionaliteit in stand gehouden om eventuele fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen.

Contractueel wordt de waarborgsom teruggestort bij liquidatie van de stichting of bij opzegging van het

lidmaatschap.
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6. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Crediteuren

Crediteuren 7.380 37.118

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 120.340 138.131

Pensioenen 27.910 29.094

148.250 167.225

Overlopende passiva

Accountantskosten 11.850 11.850

Overige overlopende passiva 23.062 18.581

Verlofrechten 29.258 133.761

Te verekenen waarborgsom - 13.946

64.170 178.138

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Lopende verplichtingen

De lopende verplichtingen zijn:

 Huur en dienstverlening gemeente (contract duur tot en met 2021), 2020 € 64.330 (2019

€ 61.504)

 In maart 2018 is, via een aanbesteding, een drie jarig contract met T-Mobile afgesloten voor

telefonie en data. De contractwaarde hiervan bedroeg € 2.350

 Er lopen 3 verzekeringspolissen voor onbepaalde tijd:� Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders van Motorrijtuigen € 302 (2019: € 302)� Bestuurdersaansprakelijkheid € 1.116 (2019: € 1.088) � AVN en beroepsaansprakelijkheid € 5.324 (2019: € 7.030)
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

7. Deelnemersbijdragen

Beverwijk 300.895 300.895 - 304.413

Bloemendaal 172.928 172.928 - 174.942

Castricum 283.602 283.602 - 286.942

De Ronde Venen 138.343 138.343 - 140.000

Diemen 138.343 138.343 - 140.000

Heemskerk 138.343 138.343 - 140.000

Heemstede 210.972 210.972 - 184.546

Hillegom 138.343 138.343 - 140.000

Lisse 138.343 138.343 - 140.000

Noordwijk 318.188 318.188 - 325.818

Oostzaan 51.878 51.878 - 53.200

Ouder-Amstel 138.343 138.343 - 140.000

Teylingen 138.343 138.343 - 140.000

Uitgeest 96.840 96.840 - 98.000

Uithoorn 138.343 138.343 - 140.000

Velsen 338.939 338.939 - 342.942

Wormerland 86.464 86.464 - 86.800

Extra gefactureerde diensten 34.436 - 34.436 -

3.001.886 2.967.450 34.436 2.977.603

8. Diensten aan derden

Werkzaamheden niet-deelnemers 1.781 80.000 -78.219 59.185

9. Overige goederen en diensten

Overige goederen en diensten 18.000 - 18.000 -

Vrijval waarborgsom 13.947 - 13.947 -

31.947 - 31.947 -

De post overige goederen en diensten bevat de vergoeding van de gemeente Heemstede voor de inhuur van

een financieel adviseur door RIJK in 2020.

De gemeente Castricum heeft bij het aangaan van het lidmaatschap een waarborgsom gestort. Het voorstel van

Stichting RIJK leidt ertoe dat de waarborgsom ad € 13.947 niet door Stichting RIJK wordt terug betaald, om

deze reden is de verplichting vrij komen te vallen in het huidige boekjaar. 

10. Programma MVI

Programma MVI - - - 345.000
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

11. Personeelslasten

Lonen en salarissen 2.078.027 2.485.450 -407.423 2.066.958

Overige personeelslasten 127.364 274.500 -147.136 254.328

2.205.391 2.759.950 -554.559 2.321.286

Lonen en salarissen

Bruto lonen 2.087.495 2.456.450 -368.955 2.083.204

Feestdagen 5.070 8.000 -2.930 6.685

PGB Gelden 7.771 5.000 2.771 7.364

Gratificaties - 6.000 -6.000 5.870

Koop en verkoop verlof 12.211 10.000 2.211 1.230

Ontvangen ziekengelduitkeringen -34.520 - -34.520 -37.395

2.078.027 2.485.450 -407.423 2.066.958

Overige personeelslasten

Onkostenvergoedingen 28.982 82.000 -53.018 81.234

Bedrijfsgezondheidszorg 6.783 5.000 1.783 2.208

Catering, lunches overleg 2.625 - 2.625 8.917

Opleidingslasten 52.637 40.000 12.637 29.915

Overige personeelskosten 17.705 60.000 -42.295 12.862

Inhuur personeel 106.899 60.000 46.899 10.999

Verlofsaldi -104.503 15.000 -119.503 86.110

Werving en selectie 16.236 12.500 3.736 22.083

127.364 274.500 -147.136 254.328

In 2020 is veel inzet geweest om omvang verlofdagen te verminderen. Dit heeft geleid tot een forse daling van

de uitstaande verplichting per ultimo boekjaar en een eenmalige bate van € 104.503. 

12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 7.764 15.500 -7.736 -

Overige bedrijfslasten

13. Huisvestingslasten

Huurkosten 64.330 65.000 -670 60.200
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Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Verschil

2020

€

Realisatie

2019

€

14. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 8.847 - 8.847 146

Automatiseringslasten 76.213 70.000 6.213 75.208

Telefoon 6.572 8.000 -1.428 1.013

Contributies en abonnementen 627 - 627 4.486

Reprografie 4.162 20.000 -15.838 3.194

96.421 98.000 -1.579 84.047

15. Verkooplasten

Representatielasten 3.259 30.000 -26.741 3.792

Congreslasten 2.242 - 2.242 -

5.501 30.000 -24.499 3.792

16. Algemene lasten

Advieslasten 45.936 40.000 5.936 26.179

Verzekeringen 10.766 9.000 1.766 9.676

Afronding betalingen fiscus 624 - 624 661

Overige algemene lasten 6.871 10.000 -3.129 1.661

64.197 59.000 5.197 38.177

17. Programma MVI

Programma MVI - - - 241.536

18. Overige bedrijfslasten

Overige lasten - 20.000 -20.000 -
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6                OVERIGE TOELICHTING

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 23 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019:

28).

WNT-verantwoording 2020 Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing

op Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland. Het voor Stichting Regionaal Inkoopbureau

IJmond en Kennemerland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 D. Waterman

Functiegegevens directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.752

Beloningen betaalbaar op termijn 18.563

Subtotaal 122.315

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000

-/- Onverschuldig betaald bedrag -

Bezoldiging 122.315

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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Gegevens 2019

Functiegegevens directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bedragen x € 1 D. Waterman
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 101.261

Beloningen betaalbaar op termijn 17.762

Subtotaal 119.023

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000

Bezoldiging 119.023
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Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

Niet van toepassing. Er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode

kalendermaand 1 t/m 12.

Tabel 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen.

Niet van toepassing. Er zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen. 

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. 

Tabel 1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Tabel 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling

van toepassing is

Niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop

de anticumulatie bepaling van toepassing is.

Tabel 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling

van toepassing is

Niet van toepassing. Er zijn geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop

de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Tabel 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Niet van toepassing. Er zijn geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging

dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking

die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Heemstede, <Vul datum in>

dhr. J. Ozenga (voorzitter) dhr. P. Schouten (secretaris) 

dhr. R. van Reijswoud (penningmeester)

 



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen

wij nog geen verklaring verstrekken.
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