Verkorte staat van baten en lasten
2015
€
BATEN
Bijdragen van gemeenten
Bijdrage van particulieren
Rente- en overige inkomsten
Incidentele ontvangsten

223.693
13.565
928
30.780
268.966
Totaal baten:

LASTEN
Uitgaven vergoedingen hulpverleningsinstanties
Kosten gast- en pleeggezinnen
Afdrachten aan diaconale instellingen
Overige uitgaven
Totaal lasten:
Per saldo: Voordelig saldo

215.557
11.217
0
8.822
235.596
33.370

Korte toelichting
De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle baten en lasten van het
deputaatschap Psychosociale hulp (DPH). Het financieel overzicht is opgesteld op basis van het
baten en lasten stelsel .
De bijdragen van de gemeenten bestaan uit de ontvangen bijdragen en collectegelden van de
kerkelijke gemeenten. Eveneens zijn er van particulieren giften ontvangen. De incidentele
ontvangsten betreffen de diaconale gelden die afkomstig zijn van de opgeheven gemeente
Harderwijk en van de afdeling Zierikzee.
De uitgaven zijn grotendeels gedaan aan de volgende instellingen: Stichting De Vluchtheuvel te
Woerden; Stichting Schuilplaats te Veenendaal en het Ds G.H. Kerstencentrum te Veenendaal voor
de uitvoering van de opvoedingsondersteuning.
De in het jaar 2015 ontvangen baten zijn besteed aan de onder de lasten verantwoorde
uitgavencategorieën. Het voordelig saldo over 2015 zal D.V. in de komende jaren worden besteed
aan de overige uitgavencategorieën.
Overzicht van de voorgenomen bestedingen
2016
€
Kosten zorg voor gast- en pleeggezinnen
Bijdrage Oase (maximaal)
Kosten vraagbaak KOC en bijdrage meldpunt huiselijk
geweld
Overige kosten

20.000
10.000
29.500

Totaal voorgenomen bestedingen:

62.000

2.500

Korte toelichting:
In verband met de kanteling in de zorg worden de kosten die door de hulpinstanties (Stichting De
Vluchheuvel; Stichting Schuilplaats en het Ds. G.H. Kerstencentrum) worden gemaakt vanaf 1
januari 2016 niet meer door het DPH vergoed. Dit houdt een aanzienlijke verlaging van de kosten
in, waartegenover een aanzienlijke lagere bijdrage van de aangesloten kerkelijke gemeenten
wordt gevraagd. Voorts zullen de baten op dezelfde wijze worden aangewend als voorgaande
jaren.

