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Conform afspraak heeft ContourdeTwern voor 1 mei jl. het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 ingediend. 
Bij de beoordeling van deze stukken is ook de jaarrekening van 2013 betrokken. Deze stukken waren aanleiding 
voor nader overleg met ContourdeTwern. Samengevat waren er drie redenen om in gesprek te gaan met 
ContourdeTwern: 
1) In de jaarrekeningen 2013 en 2014 is een terugbetalingsverplichting voor de gemeente Goirle opgenomen; 
2) in 2014 heeft ContourdeTwern niet alle ontvangen incidentele subsidies ingezet, en; 
3) de omvang van het eigen vermogen bedraagt meer dan de toegestane norm van 5% van het totale 

subsidiebedrag.  
 
Terugbetalingsverplichting 
De afgelopen jaren, tot en met 2013, heeft ContourdeTwern niet alle ontvangen subsidies ingezet. Dit is met 
name het gevolg van ontwikkelingen in de tijd dat ContourdeTwern de taken van Stichting Antenne heeft 
overgenomen en van ontwikkelingen in de tijd voor de fusie met Contour. Hierover is onlangs uitgebreid met 
ContourdeTwern gesproken. De redenen waarom de subsidie niet geheel is ingezet zijn legitiem. De conclusie is 
dat ContourdeTwern een bedrag van € 50.833,00 dient terug te betalen. 
 
Niet ingezette incidentele subsidie uit 2014 
In 2014 heeft ContourdeTwern een incidentele subsidie ontvangen voor extra activiteiten. Een bedrag van  
€ 14.208,00 is uiteindelijk niet ingezet. Dit als gevolg van personele wisselingen waardoor er tijdelijk taken 
zijn blijven liggen. Hierover heeft ContourdeTwern destijds overleg gehad met de gemeente Goirle. Conclusie is 
dat ContourdeTwern deze subsidie dient terug te betalen.   
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van ContourdeTwern is de afgelopen jaren gestegen. Wij hebben met onze gesubsidieerde 
organisaties en instellingen de afspraak gemaakt dat zij slechts 5% van de totale subsidie als eigen vermogen 
mogen hebben. Overschrijden zij deze grens dan dient het verschil terugbetaald te worden. Vastgesteld is dat in 
2012 en 2013 de norm door ContourdeTwern is overschreden.  



Hier is destijds door de gemeente niet op geanticipeerd. Dit had deels te maken met de nog niet afgeronde 
fusieontwikkelingen.  
 
In 2014 is een bedrag van € 39.176,00 toegevoegd aan het eigen vermogen van ContourdeTwern. Dit is het 
gevolg van niet ingezette uren voor opbouwwerk, het vrijvallen van een openstaande post met betrekking tot 
huisvesting en het vrijvallen van diverse facturen. Het eigen vermogen is met toevoeging van dit bedrag 
opgelopen naar € 86.787,00. Dit bedrag overschrijdt de norm van 5% fors. Volgens de norm mag 
ContourdeTwern namelijk een eigen vermogen hebben van € 21.243,00. Het verschil bedraagt daarmee  
€ 65.544,00. Dit verschil moet ContourdeTwern terugbetalen.  
 
De conclusie van bovenstaande informatie is dat ContourdeTwern in totaal een bedrag moet terugbetalen van 
€ 130.585,00 aan de gemeente Goirle. Van het totaalbedrag wordt een klein bedrag van € 116.377,00 als 
eenmalig voordeel verwerkt in het financieel tussenbericht. Een bedrag van € 14.208,00 vloeit terug in de 
reserve incidentele subsidies / Bruisfonds en de reserve implementatie nieuwe Wmo taken.   
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