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1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 143.136 117.301

Materiële vaste activa 2 1.840.189 2.267.615Financiële vaste activa 3 0

Totaal vaste activa 1.983.325 2.384.916

Vlottende activa

Onderhanden zorgtrajecten 3 91.212 67.170
Debiteuren en overige vorderingen 4 547.188 899.243

Liquide middelen 5 4.780.856 4.737.827

Totaal vlottende activa 5.419.257 5.704.240

Totaal activa 7.402.581 8.089.156

Ref. 31-dec-20 31-dec-19

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal 67.512 67.512

Overige reserves 1.099.434 849.051

Totaal eigen vermogen 6 1.166.946 916.563

Voorzieningen 7 2.484.062 2.146.458

Langlopende schulden 8 830.232 1.048.188

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 9 2.921.341 3.977.947

Totaal passiva 7.402.581 8.089.156
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2020

Realisatie Realisatie

Ref. 2020 2019

€ €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:Omzet DBC Zorgproducten 0

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 21.383.445 21.071.898

Overige bedrijfsopbrengsten 11 1.069.004 695.979

Som der bedrijfsopbrengsten 22.452.449 21.767.877

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 14.919.391 14.741.652

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 214.124 200.820

Overige bedrijfskosten 14 7.054.673 6.547.747

Som der bedrijfslasten 22.188.188 21.490.220

BEDRIJFSRESULTAAT 264.261 277.657

Financiële baten en lasten 15 -13.879 -8.553

RESULTAAT 250.383 269.104

RESULTAATBESTEMMING

 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019

€ €

Algemene en overige reserves 250.383 269.104

Bestemmingsreserve reorganisatie en frictie 0 0

250.383 269.104

Toelichting op resultaat boekjaar:

In het resultaat is een boekwinst op de verkoop van bedrijfsgebouwen/panden opgenomen van circa 

€ 850.000. Daarnaast is sprake van andere specifieke posten die het resultaat beinvloeden, zoals de vorming van een 

reorganisatievoorziening. Het genormaliseerde resultaat is circa € 0,1 mln negatief.
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2020 2019

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 264.261 277.657

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 214.124 200.820

- mutaties voorzieningen 337.604 -1.073.930

551.729 -873.110

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden zorgtrajecten -24.042 -67.170

- vorderingen 352.055 689.878

- kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -1.056.605 1.849.124

-728.593 2.471.831

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 87.397 1.876.378

Ontvangen interest 0 29

Betaalde interest -13.879 -8.582

-13.879 -8.553

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 73.518 1.867.825

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa -67.602 -122.216

Investeringen materiële vaste activa -5.348 -273.652

Desinvesteringen materiële vaste activa 260.417 587.807

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 187.467 191.939

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -217.956 -49.468

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -217.956 -49.468

Mutatie geldmiddelen (afname) 43.029 2.010.296

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 4.737.827 2.727.531

Stand geldmiddelen per 31 december 3 4.780.856 4.737.827

Mutatie geldmiddelen 43.029 2.010.296

Toelichting

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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1.1.4  ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.4.1 ALGEMENE TOELICHTING

Gegevens rechtspersoon

Zorginstelling Stichting Oosterpoort maakt geen deel uit van een groep van rechtspersonen.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

(On)zekerheid over continuïteit (van zorg)

Financiële positie

Per balansdatum is de solvabiliteit 15,8% wat een stijging van 4,5% t.o.v. voorgaand jaar betekent. Ook de current ratio is 

gestegen, van 1,2 vorig jaar naar 1,4 in 2020. Op basis van de balans lijkt de solvabiliteit aan de lage kant maar is wel stijgende. 

Daarnaast heeft Oosterpoort stille reserves in de vorm van onroerend goed welke niet zijn meegenomen in de 

solvabiliteitsberekening. Inclusief de stille reserves zou de solvabiliteit circa 20% zijn. Ultimo boekjaar 2020 beschikt 

Oosterpoort over circa € 4,8 miljoen aan liquide middelen welke ten vrije beschikking staan en waarmee de kortlopende 

verplichtingen dus kunnen worden gefinancierd. In de current ratio is geen rekening gehouden met panden die naar 

verwachting worden verkocht in boekjaar 2021. De verwachting is dat, onder aftrek van de aan de te verkopen panden 

gerelateerde waarborghypotheken, een positieve kasstroom wordt gerealiseerd. Daarmee wordt een deel van de stille reserves 

gekapitaliseerd. Ook de current ratio ligt daardoor naar verwachting per balansdatum in werkelijkheid nog wat hoger. Voor 

2021 wordt een verdere stijging van liquide middelen verwacht door onder andere de verkoop van een pand (€ 0,6k) en een 

betere bedrijfsvoering waarbij de kosten en uitgaven beter afgestemd zullen worden op de omzet en inkomsten. De prognose is 

een ratio tussen 1,6 en 1,8 per ultimo 2021. Daarmee blijft Oosterpoort in staat aan haar (kortlopende) schulden en 

verplichtingen te kunnen voldoen.                                                                                                           

De eerste kwartaalrapportage 2021 en de daarin opgenomen prognose van de resultatenrekening en de liquiditeit over 2021 

laten een stijgende lijn zien in de financiële positie van Oosterpoort. Het eerste kwartaal van 2021 laat een positief resultaat 

zien waarbij met name de verkoop van het pand aan de Boterweg en de behaalde boekwinst daarop in hebben bijgedragen. De 

prognose voor 2021 is behoudend ingeschat waarbij het resultaat met € 289k iets boven begroting zal uitkomen. De positieve 

afwijking van de liquide middelen zal per eind 2021 groter zijn dan de prognose zoals opgenomen in de begroting.

Stichting Oosterpoort wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de regiogemeente Brabant Noordoost (BNO) en een aantal 

omliggende regio's. Het contract met de regiogemeente BNO betrof een overeenkomst voor 2020. In november 2020 is er 

overeenstemming bereikt met de regio BNO over het contract 2021. In 2021 zal de financiering gebaseerd zijn op het principe 

prijs * volume en niet meer zoals voorheen op basis van unieke cliënten. Door de gewijzigde financiering wordt een accurate 

registratie van zorglevering nog belangrijker. De realisatie van zorgopbrengsten kan anders uitvallen dan in 2020, maar dit zal 

zeer frequent gemonitord worden waardoor vooralsnog de verwachting is dat de omzet in 2021 niet wezenlijk anders zal 

uitpakken dan in 2020.

Voor het jaar 2021 zijn met vrijwel alle gemeenten waarin ook in 2020 zorg werd verleend contracten afgesloten.

Met de gemeente Oss en een paar andere gemeenten binnen de regio Brabant Noordoost heeft Oosterpoort WMO 

overeenkomsten afgesloten.

Stichting Oosterpoort is in de regiogemeente BNO voor de continuïteit van jeugzorg een essentiële aanbieder met betrekking 

tot verblijf en ambulante zorg.

De in 2019 afgeronde reorganisatie heeft in 2020 vervolg gekregen met project "Oosterpoort in control" om de bedrijfsvoering 

verder te verbeteren door onder andere kosten van ondersteunende diensten te verlagen. Het project heeft niet direct geleid 

naar kostenverlaging in 2020 en loopt daarom door in 2021 met een afronding in februari.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Zorginstelling Stichting Oosterpoort is statutair (en feitelijk) gevestigd te Oss, op het adres Kamperfoeliestraat 60, en is 

geregistreerd onder KvK-nummer 17110624. De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van jeugdzorg in de regio en 

omliggende regio's.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 655 

'Zorginstellingen', en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische 

kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
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COVID-19

Project Oosterpoort in Control

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden rechtspersonen
De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie zijn
betrokken: Stichting Oosterwijs en Stichting Bouw en Exploitatie Jeugdhulp. Stichting Oosterwijs verzorgt speciaal 

In maart 2020 startte het verbeterprogramma ‘Oosterpoort in Control’ (OIC). Het programma OIC moest ervoor zorgen dat 

Stichting Oosterpoort intern de basis op orde kreeg, met een primaire focus op het zorgregistratieproces. Tevens werd gewerkt 

aan behoud van samenhang met overige ondersteunende processen en was er aandacht voor beleidsmatige doorontwikkeling 

en innovatie van de strategie en dienstverlening (spoor II). 

Het project Oosterpoort in Control is afgesloten met een externe audit door Mazars. 

De geboekte resultaten van het verbeterproject zijn duidelijk zichtbaar. Stichting Oosterpoort heeft goede stappen gezet en een 

positieve ontwikkeling gerealiseerd op alle administratieve facetten van het zorgproces. 

Op basis van bovenstaande redenen heeft Stichting Oosterpoort een positieve verwachting ten aanzien van de continuïteit.  

Derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Ook in 2021 zal Stichting Oosterpoort meerkosten hebben om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met 

het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.  De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De 

uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft  inhoudelijk grotendeels onveranderd. 

Op basis van voornoemde is Stichting Oosterpoort van mening dat er geen of nauwelijks sprake zal zijn van financiële schade 

door de corona crisis in 2021 en eventueel daarna. Stichting Oosterpoort kan dan ook naar verwachting de coronacrisis 

doorstaan.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Hierbij is er geen sprake van wederzijdse zeggenschap waardoor er ook geen sprake is van een groep en consolidatieplicht op 

het niveau van Stichting Oosterpoort.

In 2020 is gebruikt gemaakt van de compensatieregeling voor corona-gerelateerde meerkosten in de regio Noordoost-Brabant 

en is er zeer beperkt aanspraak gedaan op de continuiteitsbijdrage. De compensatieregelingen hebben voor 2020 het financiele 

effect van corona in belangrijke mate geneutraliseerd. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 2 inzake de verantwoording van de 

coronacompensatie.

In 2020 is aanspraak gedaan op de subsidieregeling bonus zorgprofessionals, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3 inzake de 

verantwoording van de zorgbonus.

In 2020 heeft de zorg in belangrijke mate doorgang gevonden in de oorspronkelijke vorm of digitaal door de genomen 

maatregelen. Voor 2021 wordt eveneens de continuiteit van zorglevering gewaarborgd door de reeds in 2020 genomen 

maatregelen gerelateerd aan corona.

onderwijs in cluster-4, medio 2020 is deze samenwerking beëindig. Stichting Bouw en Exploitatie Jeugdhulp was eigenaar van 

een pand dat in boekjaar 2020 is verkocht. Aangezien de stichting verder niet actief was en dienst deed aan Stichting 

Oosterpoort is de opbrengstwaarde van het verkochte pand nagenoeg één op één overgemaakt naar Stichting Oosterpoort. 

Vervolgens is Stichting Bouw en Exploitatie Jeugdhulp in 2020 ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister.
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1.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De afschrijving over software met een historische aanschafprijs van meer dan € 2.500,- bedraagt 20,0%.

 vanaf 2015
2,5% - 5,0%

5,0%
20,0%

2,0% - 5,0%
2,5%

2,0% - 15,0%
20,0% - 33,0%

20,0%

Groot onderhoud:

Vorderingen

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 

Stichting Oosterpoort zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 

een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Activa en passiva

Installaties
Terreinen
Inventarissen

Vervoermiddelen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve 

rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De 

vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van inschatting van de inbaarheid van de openstaande bedragen in nauw overleg met betrokken managers.

Kantoorautomatisering

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen aan de 

passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. De toevoeging 

aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die tussen de 

werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Telefoon- en alarminstallaties

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 

van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 

de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

De afschrijvingen over vaste activa met een historische aanschafprijs van meer dan € 2.500,- zijn vanaf 2015  als volgt:

Verbouwingen

Materiele vaste activa

Gebouwen 

Gebruik van schattingen

Immateriele vaste activa

Software wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.



Stichting Oosterpoort

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds:

Bestemmingsreserve:

Overige reserve:

Voorzieningen

Voorziening jubilea:

2.3.5.3 Voorziening Frictie en reorganisatie
Voorziening groot onderhoud:

Reorganisatievoorziening:

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de Stichting ingebracht kapitaal.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal, bestemmingsreserve, bestemmingsfonds en overige 

reserve.

Kapitaal:

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond 

van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Onder overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire 

doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken.

Algemeen:
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, het 

gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen contante waarde voor zover het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. Wanneer verplichtingen 

naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien 

het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante 

waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans 

en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%. Er is in 2020 zowel gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.

Voorziening ORT:

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties, 

e.d., gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. Er is in 2020 zowel 

gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.

De voorziening ORT betreft een voorziening voor risico's met betrekking tot betalingsverplichtingen ORT tijdens verlof 

gedurende de periode 2012 tot en met 2015. Stichting Oosterpoort is momenteel bezig met een onderzoek of er 

claimverzoeken zijn geweest en wat dat betekent voor de afwikkeling van deze voorziening. Vooralsnog is derhalve de 

gevormde voorziening gehandhaafd.

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is geformaliseerd en 

uiterlijk op de opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering van het plan heeft gewekt bij 

hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is gestart met de 

uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal 

hebben. In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten opgenomen die niet in 

verband staan met de doorlopende activiteiten van de onderneming. Onderdeel van de reorganisatievoorziening zijn eveneens 

beëindigingsvergoedingen voor medewerkers waarvoor de vaststellingsovereenkomst reeds voor balansdatum is getekend door 

zowel werkgever als werknemer.
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Voorziening langdurig zieken:

Lang- en kortlopende  schulden

Onderhanden werk: trajecten WMO/jeugdzorg

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De 

kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking 

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De 

aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste 

twee jaren van de arbeidsongeschiktheid, voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het 

eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,0%.

De onderhanden trajecten WMO/jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds 

bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden 

trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op de 

onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht. 
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Overheidssubsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen:

Pensioenen:

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze 

baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende 

bestemmingsreserve resp. bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmmingsreserve resp. bestemmingsfonds wordt als 

besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid 

bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter 

compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de 

kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het 

actief. 

De overige opbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het 

leveren van diensten. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met 

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit het verlenen van diensten 

geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichtte diensten tot aan de balansdatum in verhouding 

tot de in totaal te verrichten diensten.

Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de 

arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en 

salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

De stichting heeft voor de werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als toegezegde-pensioenregeling, 

waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten 

van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn die het op haar beurt heeft 

ondergebracht bij PGGM. Stichting Oosterpoort betaalt hiervoor premie waarvan door de werkgever wordt betaald (12,2%) en 

door de werknemer (11,3%). De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de 

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te 

gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In december 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. De vereiste 

dekkingsgraad is ultimo 2020 121,4%. In het bijgewerkte herstelplan van januari 2020 laat PFZW zien dat de 

beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn. Het bestuur van PFZW heeft besloten om de 

pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 

procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. Dit betekent dat de pensioenen in 2021 niet 

verlaagd hoeven te worden. Oosterpoort heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een 

tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Oosterpoort heeft daarom alleen de 

verschuldigde premies tot het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 

de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

1.1.4.4 Grondslagen van segmentering

• indirecte personeelskosten: verdeling op basis van verhouding resultaat segmenten;
• indirecte materiële kosten: verdeling op basis van verhouding resultaat segmenten;
• indirecte overige kosten: verdeling op basis van verhouding resultaat segmenten

1.1.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

1.1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige 

bedrijfsopbrengsten.

Voor de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de Stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing 

WNT en deze als normkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 

gebruiksduur van het actief. 

In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt 

in de volgende segmenten [Jeugdhulp en GGZ].   

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationeel segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. 

De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 

activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

De verdeling van directe kosten en omzet geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

• MST en NPT: directe kosten en omzet zijn voor 100% opgenomen onder GGZ

• Behandelgroep zwaar: directe kosten en omzet zijn voor 50% opgenomen onder GGZ en voor 50% onder Jeugdhulp

• Overige diensten: directe kosten en omzet zijn voor 100% opgenomen onder Jeugdhulp



Stichting Oosterpoort

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€

Software 143.136 117.301
Totaal immateriële vaste activa 143.136 117.301

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€

Boekwaarde per 1 januari 117.301 24.134
Bij: investeringen 67.602 122.216
Af: afschrijvingen 41.767 29.049

Boekwaarde per 31 december 143.136 117.301 #

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.471.176 1.787.067

Inventaris en installaties 125.215 145.678

Hardware 236.942 325.594

Vervoersmiddelen 6.856 9.276
Totaal materiële vaste activa 1.840.189 2.267.615

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.267.615 2.753.576
Bij: investeringen 5.348 273.652
Af: afschrijvingen 172.357 171.807
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 260.417 587.807

Boekwaarde per 31 december 1.840.189 2.267.615

Toelichting:

Vanaf 1 januari 2003 heeft Oosterpoort het hoofdkantoor aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss in eigendom. 
Dit gebouw is gefinancierd met een investeringssubsidie en staat voor een waarde van € 0 op de balans.

De totale WOZ waarde van de panden in eigendom bedraagt in 2020 € 7.674.000,-.

Begin 2021 is het pand aan de Boterweg verkocht voor € 900.000,-, na aflossing van de waarborghypotheken groot 
€ 331.722,06 resteert een boekwinst van € 569.876,80.

De afschrijvingspercentages zijn opgenomen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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3. Onderhanden zorgtrajecten
31-dec-20 31-dec-19

Onderhanden werk zorgproducten 91.212 67.170

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 104.031 147.703
Nog te factureren omzet 166.054 382.696
Overige vorderingen -15.711 -8.418
Vooruitbetaalde bedragen 88.016 178.338
Te ontvangen bedragen/subsidies 204.798 198.925

Totaal vorderingen en overlopende activa 547.188 899.243

Toelichting op vorderingen en overlopende activa:

Ultimo 2020 is de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren € 99.602 (2019 € 43.289,-).

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€

Rekening courant 2.757.855 1.573.957
Kassen 23.001 25.875
Spaarrekening 2.000.000 3.137.994

Totaal liquide middelen 4.780.856 4.737.827

Toelichting:

Gefactureerde bedragen waarvan het niet waarschijnlijk is dat deze zullen worden ontvangen, zijn opgenomen in de voorziening 

dubieuze debiteuren. Het gesaldeerde bedrag  van beide posten is opgenomen in de positie vorderingen op debiteuren. 

Tijdelijk overtollige liquide middelen worden gestald op spaarrekeningen. Sinds 1 mei 2020 wordt door de bank negatieve rente in 

rekening gebracht boven een bepaald saldo.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kapitaal 67.512 67.512
Overige reserves 1.099.434 849.051

Totaal eigen vermogen 1.166.946 916.563

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 bestemming mutaties 31-dec-2020

€ € € €
Kapitaal 67.512 0 0 67.512
Overige reserves 849.051 250.383 0 1.099.434
Totaal eigen vermogen 916.563 250.383 0 1.166.946

Toelichting op eigen vermogen:

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2020 31-dec-2020
€ € € € €

Groot onderhoud 1.539.768 89.722 55.302 1.574.188
Jubileumverplichtingen 148.362 3.525 32.433 165 119.289
Reorganisatie 0 249.087 249.087
Langdurig zieken 360.961 417.555 332.868 1.517 444.131
ORT 97.367 97.367
Totaal voorzieningen 2.146.458 759.889 420.603 1.682 2.484.062

Toelichting voorzieningen

Ultimo 2020 is een voorziening opgenomen i.v.m. de reorganisatie.

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2020
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.088.701
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.395.361
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 555.327

Ultimo 2016 is een voorziening opgenomen inzake het risico op  terugbetalingsverplichtingen ORT tijdens verlof, periode 2012/2015. 

Het resultaat 2020 is ten gunste van de overige reserves gebracht
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PASSIVA

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 186.202 222.324
Overige langlopende schulden 696.256 877.122

Totaal langlopende schulden 882.458 1.099.447

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 # 2019
€

Stand per 1 januari 1.099.447 1.149.797
Af: aflossingen / amortisatie 216.988 50.350

Stand per 31 december  882.458 1.099.447

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 52.226 51.259

Stand langlopende schulden per 31 december 830.232 1.048.188

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 52.226 51.259
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 830.232 1.048.188
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 633.652 774.787

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

Voor het verloop van de betreffende leningen verwijzen wij u naar de bijlage onder paragraaf 1.1.5. De verstrekte zekerheden voor de 

opgenomen lening bij Rabobank  luiden als volgt:

• Hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen;

• Jaarlijks wordt voor een bedrag van € 15.236,- op langlopende schulden  geamortiseerd.                                                                                                

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.
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PASSIVA

9. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 52.266 51.259
Crediteuren 565.633 513.635
Belastingen en premies sociale verzekeringen 833.309 779.889
Overige schulden:

Nog te betalen salarissen 271.663 36.432
Vakantiegeld 377.332 416.779
Vakantiedagen 248.425 333.685
Contributies personeelsvereniging 19.368 21.414
Overige schulden 307.931 891.653

Overige nog te betalen kosten 245.415 933.202
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.921.342 3.977.947

Toelichting overige schulden:

Kortlopende schulden hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.

Financiele instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiele instrumenten die 
de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiele instrumenten die in de balans 
zijn opgenomen. De instelling handelt niet in  financiele derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om 
de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.

Kredietrisico's
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor 86% geconcentreerd bij gemeentes.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van leningen. De ene hypothecaire lening
bij de bank heeft een variabele rente, de andere een vaste rente. 
Over langlopende waarborghypotheken is Oosterpoort geen rente verschuldigd.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de  balans verantwoorde financiele instrumenten, waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde van de overige 
in de balans verantwoorde financiele instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Niet in de balans opgenomen activa of verplichtingen
Stichting Oosterpoort heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en
overeenkomsten.

Betaalbaar 

binnen 1 

jaar

Betaalbaar 

tussen 1-5 jaar

Betaalbaar na 5 

jaar

Totaal betaalbaar      

31-12-2020

Huur 138.964 161.145 0 300.109
Lease 175.565 370.091 0 545.656
SLA  ICT dienstverlening 187.631 390.016 0 577.647
Totaal meerjarige verplichtingen 502.160 921.252 0 1.423.412

Toelichting:

In de post overige schulden is het saldo van de vooruitontvangen voorschotten en uitbetaalde gelden van de transformatie opgaven 

van BNO opgenomen.

De niet uit de balans blijkende leaseverplichtingen betreffen met name een vijf-jarige operational leasecontract inzake hardware en 

software die Oosterpoort heeft afgesloten met De Lage Landen.

De SLA ICT dienstverlening betreft een vijf-jarig contract met Pimarox voor de uitbesteding van de ICT diensten.
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VPB-plicht Jeugdzorg

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de financieringswijze van de jeugdzorg gewijzigd, waardoor jeugdzorginstellingen 

mogelijk geen beroep meer kunnen doen op het zogenoemde ‘subsidiebesluit’ om buiten de heffing van vpb te blijven. Dit heeft ertoe 

geleid dat bij jeugdzorginstellingen onzekerheid over de vpb-plicht is ontstaan. Aangezien ook aan de zijde van de Belastingdienst 

onduidelijkheid bestond, werden bezwaarprocedures en vooroverleggen veelal aangehouden in afwachting van dit besluit.

Gelet op de onzekerheid over de Vpb-plicht, blijft periodiek evalueren van een mogelijke Vpb-plicht relevant.

Een deel van de jeugdzorginstellingen en gecertificeerde instellingen hebben inmiddels duidelijkheid, maar dat geldt (nog) niet voor 

Stichting Oosterpoort. Gezien de onduidelijkheid die er nog heerst heeft Stichting Oosterpoort vooralsnog geen VPB positie 

opgenomen in de jaarrekening.

Nadat eind 2018 een besluit over de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting (hierna: vpb) is gepubliceerd, is op 

13 december 2019 alweer een update van het besluit uitgebracht. 

In het besluit is toegevoegd dat financiering op basis van de Jeugdwet “een belangrijk uitgangspunt” is voor de toets of sprake is van 

‘zorg’ als bedoeld voor de zorgvrijstelling. Vervolgens wordt echter gesteld dat niet alle werkzaamheden die jeugdhulpaanbieders 

verrichten kwalificeren als ‘zorg’.

Helaas is met het besluit echter niet alle onduidelijkheid opgelost. Er zullen activiteiten zijn waarover de organisatie en de belastingdienst 

van mening blijven verschillen. De belastingdienst kan met aanslagen teruggaan tot 2015 en er ontstaat al snel een interpretatieverschil. 

De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland is inmiddels hierover met het Ministerie van Financiën in gesprek.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Overzicht vaste activa ultimo 2020

Omschrijving             

Bedrijfsgebouwen 

en terreinen

Inventaris en 

installaties

Vervoers-

middelen
Aanschafwaarde per 31/12/2019 3.439.268 817.312 27.679
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2019 1.652.201 671.634 18.403
Boekwaarde per 31/12/2019 1.787.067 145.678 9.276

Investeringen 2020 0 0 0
Desinvesteringen 2020 284.877 35.251 7.790
Herwaarderingen 2020 0 0 0
Afschrijvingen desinvesteringen 2020 36.607 25.297 7.790
Afschrijvingen 2020 67.621 10.509 2.420
Totale mutaties -315.891 -20.463 -2.420

Aanschafwaarde per 31/12/2020 3.154.391 782.061 19.889
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2020 1.683.215 656.846 13.033
Boekwaarde per 31/12/2020 1.471.175 125.215 6.856

Omschrijving             Hardware Software Totaal
Aanschafwaarde per 31/12/2019 374.770 146.759 4.805.788
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2019 49.176 29.458 2.420.872
Boekwaarde per 31/12/2019 325.594 117.301 2.384.915

Investeringen 2020 5.348 67.602 72.950
Desinvesteringen 2020 2.799 0 330.717
Herwaarderingen 2020 0 0 0
Afschrijvingen desinvesteringen 2020 606 0 70.300
Afschrijvingen 2020 91.808 41.767 214.124
Totale mutaties -88.652 25.835 -401.591

Aanschafwaarde per 31/12/2020 377.319 214.361 4.548.021
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2020 140.377 71.225 2.564.697
Boekwaarde per 31/12/2020 236.942 143.136 1.983.325
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Overzicht langlopende schulden ultimo 2020

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

loop-tijd
Soort lening

Werkelijke 

rente

Restschuld 31 

december 

2019

Nieuwe 

leningen in 

2020

Aflossing in 

2020/ 

amortisatie

Restschuld 31 

december 2020

Restschuld over 

5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2020

Aflossings-wijze
Aflossing 

2021

€ % € € € € € €
Rabobank Oss EO 30-apr-97 181.512 30 hypotheek 3,05% 68.289 8.438 59.851 6 aflossen 8.700
Rabobank Oss EO 16-mei-11 357.395 14 hypotheek 2,10% 154.035 27.684 126.351 4 aflossen 28.290
Ministerie van VWS :
Schanswetering 31-dec-85 waarborghypotheek 0,00% 161.690 161.690 161.690
53th Welsh Division plein 31-dec-86 waarborghypotheek 0,00% 178.705 178.705 178.705
Eikakkerhoeven 94 31-dec-86 waarborghypotheek 0,00% 148.479 148.479 148.479
Herteweide 22 31-dec-90 waarborghypotheek 0,00% 165.630 165.630 0 0
Boterweg en Seringenstraat waarborghypotheek 0,00% 38.837 15.236 23.601 0 1 amortisatie 15.236
Verbouwing Boterweg waarborghypotheek 0,00% 183.781 183.781 183.781

Totaal 1.099.447 0 216.988 882.458 672.655 52.226
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening 2020

1.1.6.1  Gesegmenteerde resultatenrekening over 2020

SEGMENT 1 GGZ
2020 2019

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 3.480.346 3.745.628

Overige bedrijfsopbrengsten 95.882 38.890

Som der bedrijfsopbrengsten 3.576.229 3.784.518

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 3.039.878 3.148.049

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 29.565 34.417

Overige bedrijfskosten 495.110 565.671

Som der bedrijfslasten 3.564.553 3.748.137

BEDRIJFSRESULTAAT 11.675 36.381

Financiële baten en lasten -1.439 -1.254

RESULTAAT BOEKJAAR 10.237 35.127

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves 10.237 35.127
Bestemmingsreserve reorganisatie en frictie 0 0

10.237 35.127
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1.1.6.1  Gesegmenteerde resultatenrekening over 2020

SEGMENT 2 Jeugdhulp

2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 17.903.099 17.326.270

Overige bedrijfsopbrengsten 973.122 657.089

Som der bedrijfsopbrengsten 18.876.220 17.983.359

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 11.879.513 11.593.603

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 184.559 166.403

Overige bedrijfskosten 6.559.562 5.982.077

Som der bedrijfslasten 18.623.634 17.742.083

BEDRIJFSRESULTAAT 252.587 241.276

Financiële baten en lasten -12.440 -7.299

RESULTAAT BOEKJAAR 240.146 233.977

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene / overige reserves 240.146 233.977
Bestemmingsreserve reorganisatie en frictie 0 0

240.146 233.977
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1.1.6.2 Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten

2020 2019
€ €

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

SEGMENT 1 GGZ 10.237 35.127
SEGMENT 2 Jeugdhulp 240.146 233.977

250.383 269.104

Resultaat volgens enkelvoudige resultatenrekening 250.383 269.104
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

OPBRENGSTEN

10. Opbrengsten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Gemeentelijke subsidies Jeugdzorg Brabant Noordoost 18.451.832 18.171.408
Gemeentelijke opbrengsten zorgprestaties Jeugdzorg overige regio's 2.782.615 2.801.685
Overige subsidies 148.998 98.805
Totaal 21.383.445 21.071.898

Toelichting: 

De afrekening met BNO over 2020 heeft inmiddels plaatsgevonden en is daarmee definitief.

11. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Overige dienstverlening:
Zorgdienstverlening 155.044 150.771
Overige opbrengsten 851.120 466.323
Huuropbrengsten 62.840 78.885

Totaal 1.069.004 695.979

Toelichting:
Onder 'zorgdienstverlening' vallen de opbrengsten uit detacheringen van medewerkers aan andere 
(jeugdzorg-) instellingen.

Onder 'overige opbrengsten' is tevens de boekwinst op de verkoop van materiele vaste activa verantwoord.

In 2019 is nog huur ontvangen voor panden die in 2019 en 2020 zijn verkocht.

Stichting Oosterpoort is een belangrijke aanbieder van jeugdzorg in regio Brabant Noordoost en levert tevens jeugdzorg in overige 

gemeenten. 
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LASTEN

12. Personeelskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 9.455.470 10.373.467
Sociale lasten 1.598.617 1.669.510
Pensioenpremies 876.075 948.647
Inhuur extern personeel 2.214.321 896.139
Reis- en verblijfkosten 115.341 209.839
Andere personeelskosten 659.567 644.051

Totaal personeelskosten 14.919.391 14.741.652

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Uitvoering zorg 132 149
Behandelcoördinator 9 12
Directie/management/staf 10 12
(Facilitaire) ondersteuning 26 26

Totaal 178 200

Toelichting:
Eind 2020 heeft Stichting Oosterpoort een reorganisatie ingezet, de uitvoering van de reorganisatie loopt 
grotendeels door in 2021. Per ultimo 2020 is er een voorziening voor deze reorganisatie gevormd van € 249.087. 

13. Afschrijvingen op materiele en immateriele vaste activa

Realisatie Realisatie
De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Immateriële vaste activa 41.767 29.049
Materiële vaste activa 172.358 171.771
Totaal afschrijvingen 214.124 200.820

In 2020 is de vergoeding van de  meerkosten t.g.v. COVID-19 als volgt in de personeelskosten verwerkt:

- Inhuur extern personeel                - € 167.307,56

- Andere personeelskosten             - €   27.756,37

In 2020 is het project Oosterpoort in Control gestart, hiervoor is externe capaciteit ingehuurd. Daarnaast is ook externe capaciteit 

ingehuurd om vacante functies op te vullen. Hierdoor zijn de kosten voor inhuur extern personeel in 2020 aanzienlijk hoger en de 

lonen en sociale lasten lager.

In 2020 zijn de kosten voor de uitbetaalde bonus zorgprofessionals aan eigen medewerkers en derden in de personeelskosten 

verantwoord, inclusief loonheffing. De ontvangen subsidie is hierop in mindering gebracht waardoor de kosten per saldo nihil zijn. 

Voor de hoogte van de subsidie en de kosten van de zorgbonus wordt verwezen naar bijlage 3 Verantwoording bonus 

zorgprofessionals.
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LASTEN

14. Overige bedrijfskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.693.507 4.495.774
Algemene kosten 1.947.537 1.608.776
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 13.123 23.689
Onderhoud en energiekosten 201.653 312.188
Huur en leasing 99.252 101.520
Dotaties voorzieningen 99.602 5.799

7.054.673 6.547.747

Specificatie van onderhoud en energiekosten:
Onderhoud 113.598 187.757
Energiekosten 88.055 124.431

201.653 312.188

Specificatie van de algemene kosten:
Overige huisvestingskosten 283.490 185.318
Onderhoud en aanschaf software 4.596 4.423
Kosten van administratieve en registratieve systemen 796.406 691.692
Communicatiekosten 217.202 193.916
Kantoorkosten 234.716 260.844
Kosten algemeen beheer 109.358 81.605
Overige algemene kosten 301.770 190.978

Totaal algemene kosten 1.947.537 1.608.776

Toelichting:

In 2020 is de vergoeding van de  meerkosten t.g.v. COVID-19 als volgt in de overige bedrijfskosten verwerkt:

- Kosten van administratieve en registratieve systemen                - €     715,01

- Onderhoud                                                                                             - €     543,00

- Overige huisvestingskosten                                                               - € 17.653,96

- Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten                                     - €     805,00

- Patient- en bewonersgebonden kosten                                           - €  2.924,82

Sinds februari 2019 hebben we onze ICT diensten uitbesteed, hierdoor zijn de kosten van administratieve en registratieve 

systemen in 2020 hoger. Daarnaast is in 2020 nieuwe software aangeschaft, waardoor de licentiekosten hoger zijn.

De overige algemene kosten zijn in 2020 hoger door het verschil in nog te factureren omzet 2020.

Onder voedingsmiddelen en hotelmatige kosten worden ook de franchisevergoedingen van enkele gezinshuizen verantwoord. In 

de tweede helft van 2019 is vanuit de transformatie opgave een nieuw gezinshuis gestart, waardoor in 2020 deze kosten hoger 

zijn.

In 2019 waren door het vrijvallen van de reorganisatievoorziening de overige huisvestingskosten lager.
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LASTEN

15. Financiële baten en lasten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rentebaten 0 29Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten 0 29

Rentelasten huisvesting -4.700 -5.927
Bank en rente kosten -9.179 -2.655
Subtotaal financiële lasten -13.879 -8.582

Totaal financiële baten en lasten -13.879 -8.553

Toelichting:

16. Wet normering topinkomens

17. Honoraria accountant
2020 2019

De honoraria van de accountant zijn als volgt € €

Controle jaarrekening vorig boekjaar 10.896 0
Controle jaarrekening huidig boekjaar 83.500 105.000
Overige controlewerkzaamheden 19.782 13.112
Totaal honoraria accountant 114.178 118.112

Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar de naar de toelichting Wet Normering Topinkomens op de volgende pagina.

M.i.v. 1 mei 2020 brengen de banken negatieve rente in rekening over tegoeden boven een bepaald bedrag, hierdoor zijn de bank- 

en rentekosten in 2020 hoger en zijn er geen rentebaten meer.
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

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

Oosterpoort. Het voor Stichting Oosterpoort toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000 (het 

bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse IV, totaalscore 10 punten).

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1 R.A. van Zoolingen

Functiegegevens Bestuurder a.i.

Kalenderjaar 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde)
01/01 - 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in 

het kalenderjaar
12

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar
1.480

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193

Maxima op basis van de normbedragen per 

maand
282.600

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 12 
282.600

Bezoldiging (alle bedragen exclusief 

btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?
Ja

Bezoldiging in de betreffende periode 192.400 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 

t/m 12
192.400 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Bezoldiging 192.400 

Het bedrag van de overschrijding en de 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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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 H.F.L. Goverde P.A. de Bruijn E.W. Leenes

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 -31/12 01/01 -30/06 01/01 -31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10.400 3.625 8.320

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.750 9.199 18.500

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 10.400 3.625 8.320

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.000 7.250 7.250

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Totale bezoldiging 2019 9.000 7.250 7.250

bedragen x € 1
H.W.M. van Velzen-

Mol

E. Noot-van den 

Heuvel

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 -30/09 01/01 -31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 6.240 8.320

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 13.875 18.500

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 6.240 8.320

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

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/06 – 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 7.250 4.000

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0

Totale bezoldiging 2019 7.250 4.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1 H.A.M.E. Hendrikx A.C.L.F. Thijssen

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/10 -31/12 01/10 -31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 2.080 2.080

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 4.650 4.650

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.

Totale bezoldiging 2.080 2.080

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

                                                                                                                                     N.v.t.                              N.v.t.

Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2019
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1 G.C. Schep MSc

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging dienstverband Bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2020

 Uitkering wegens beëindiging van het 

dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 
75.000

Individueel toepasselijk maximum 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
75.000

Waarvan betaald in 2020 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en reden 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt 

Naast de hiervoor vermelde topfuncionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2020 een 

bezoldiging boven het individueel WNT-maximum hebben ontvangen. 
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1.1.7 Gebeurtenissen na balansdatum 2020

De belangrijkste gebeurtenissen na balansdatum is de verkoop van het pand aan de Boterweg. Zie toelichting op de 

materiele vaste activa bij de balans 1.1.5.
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1.2 Overige gegevens
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1.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Oosterpoort heeft de jaarrekening 2020 op 20 mei 2021 vastgesteld.
De raad van toezicht van Stichting Oosterpoort heeft de jaarrekening 2020 op 20 mei 2021 goedgekeurd.

1.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

Er is geen statutaire regeling inzake resultaatbestemming opgenomen.
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.

1.2.3 Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Raad van Bestuur Raad van Toezicht

De heer H.M.C. Bloebaum     w.g.                                        De heer H.F.L. Goverde     w.g.           
bestuurder voorzitter

De heer E.W. Leenes     w.g.                    
Lid

Mevrouw E.M.W. Noot-van den Heuvel   w.g.    
Lid

Mevrouw H.A.M.E. Hendrikx     w.g.      
Lid

De heer A.C.L.F. Thijssen     w.g.      
Lid

1.2.4 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296) 

 

 

 

 

 

Christiaan Geurtsweg 8 

Postbus 1180 

7301 BK Apeldoorn 

T: 088 277 22 54 

Apeldoorn@mazars.nl 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de raad van bestuur en raad van toezicht van Stichting Oosterpoort 

 

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Oosterpoort te Oss gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oosterpoort per 31 december 2020 en van het 

resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen 

en de bepaling bij en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).  

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de resultatenrekening over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Oosterpoort zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 

door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is.  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

● de overige gegevens; en  

● de bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 

overige gegevens en de bijlagen in overeenstemming met RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen.  

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en raad van toezicht voor de jaarrekening 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 655 Zorginstellingen en de bepalingen bij 

en krachtens de WNT. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.  
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Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de 

stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

● het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 

het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing; 

● het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de stichting; 
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● het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen 

die daarover in de jaarrekening staan; 

● het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 

haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

● het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

● het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere 

zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband 

houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  

 

 

Apeldoorn, 1 juni 2021 

 

Mazars N.V. 

 

w.g. 

 

drs. J. van der Lelie RA 



Stichting Oosterpoort

1.3 Bijlagen
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Bijlage 1:  Staat van bezetting 2020 regio Brabant Noordoost

I Overzicht behandelde jeugdigen

Aantallen unieke clienten 2020 per hoofdcategorie

Deelcontract CBS Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren

s-Hertogen

-bosch Landerd Meierijstad

Mill en 

Sint Hubert Oss

Sint

Anthonis

Sint-

Michiels

gestel Uden Vught Totaal

Zonder verblijf 32 32 12 44 21 34 10 6 246 12 78 8 137 15 24 85 18 782

Met verblijf licht 33 1 3 4 22 1 3 1 3 38

Met verblijf zwaar 34 1 2 10 1 30 1 5 1 20 1 4 4 2 82

II Aantal verzorgingsdagen 

Deelcontract CBS Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Grave Haaren

s-Hertogen

-bosch Landerd Meierijstad

Mill en 

Sint Hubert Oss

Sint

Anthonis

Sint-

Michiels

gestel Uden Vught Totaal
Met verblijf pleegzorg 35 4.528 1.107 4.634 5.178 3.530 3.783 1.311 40.105 1.475 14.455 1.461 23.930 3.209 4.529 12.946 2.978 129.159

De overige geleverde zorg buiten de regio BNO wordt separaat verantwoord aan individuele Gemeenten of centrumgemeenten.



Bijlage 2: Verantwoording coronacompensatie

Stichting Oosterpoort

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020
Versie: 1.0.1, d.d. 3 maart 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Stichting Oosterpoort
Oss
17110624

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te 

continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden 

daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis 

en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken 

en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

In 2020 is gebruikt gemaakt van de compensatieregeling voor corona-gerelateerde meerkosten in de regio Noordoost-Brabant en is er zeer beperkt aanspraak gedaan op de 

continuiteitsbijdrage. De compensatieregelingen hebben voor 2020 het financiele effect van corona in belangrijke mate geneutraliseerd. Hiervoor wordt ook verwezen naar bijlage 

2 inzake de verantwoording van de coronacompensatie.

Ook in 2021 zal Oosterpoort meerkosten hebben om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze 

meerkosten.  De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft  inhoudelijk grotendeels onveranderd. 

Op basis van voornoemde is Oosterpoort van mening dat er geen of nauwelijks sprake zal zijn van financiële schade door de corona crisis in 2021 en eventueel daarna. Oosterpoort 

kan dan ook naar verwachting de coronacrisis doorstaan.



Stichting Oosterpoort

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal

Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie 

corona-compensatie

-€                     -€                     

Compensatie personele meerkosten 

corona

195.064€            195.064€            

Compensatie materiële meerkosten 

corona

22.642€              22.642€              

Corona-compensatie uit hoofde van 

NOW*

-€                     -€                     

Overige corona-compensatie -€                     -€                     
Totaal toegekende corona-compensatie -€                        -€                        -€                        217.706€           -€                        -€                        217.706€           

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 

verwerkte corona-compensatie 2020**

-€                     -€                     

Totaal in de jaarrekening 2020 

verantwoorde corona-compensatie 2020

-€                        -€                        -€                        217.706€           -€                        -€                        217.706€           

Opbrengsten, inclusief corona-

compensatie:
- jaarrekening 2020 22.452.448€      22.452.448€      
- begroting 2020 20.961.582€      20.961.582€      
- jaarrekening 2019 21.767.877€      21.767.877€      

Aandeel totaal in de jaarrekening 

verantwoorde corona-compensatie 2020 

in opbrengsten 2020

#DELING.DOOR.0! #DELING.DOOR.0! #DELING.DOOR.0! 0,97% #DELING.DOOR.0! #DELING.DOOR.0! 0,97%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 2020 begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 250.383€                -492.599€               269.104€            
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ 

opbrengsten 2020)

1,12% -2,35% 1,24%

Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. 3,47% -0,12%
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Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
Het behaalde resultaat in boekjaar 2020 is het gevolg van boekwinst op verkocht vastgoed en dat verklaart ook de afwijking ten opzichte van de begroting.

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum                                                  Oss, 20 mei 2021

Naam en ondertekening bestuurder               de heer H.M.C. Bloembaum
                                                                                bestuurder

                                                                                w.g.

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De 

Ondertekening door het bestuur



Bijlage 3: Verantwoording bonus zorgprofessionals

Aanvraag Aantal Subsidie Belastingen Totaal
Zorgprofessionals, werknemers 230 230.000,00€      184.000,00€      414.000,00€      
Zorgprofessionals, derden 7 7.000,00€          5.250,00€          12.250,00€        

Totaal aangevraagd en ontvangen 237 237.000,00€   189.250,00€   426.250,00€   

Betaling zorgbonus januari 2021 Aantal Subsidie Belastingen Totaal
Zorgprofessionals, werknemers 231 231.000,00€      158.762,00€      389.762,00€      
Zorgprofessionals, derden 6 6.000,00€          4.500,00€          10.500,00€        

237 237.000,00€   163.262,00€   400.262,00€   

1 medewerker die in dienst was van een derde partij is in dienst van Oosterpoort gekomen,
waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden van derden naar werknemers

Terug te betalen (saldo #191070) Aantal Subsidie Belastingen Totaal
Zorgprofessionals, werknemers 2 2.000,00€          1.600,00€          3.600,00€          
Zorgprofessionals, derden -€                    -€                    -€                    
Ruimte in WKR -€                    24.388,36€        24.388,36€        

Totaal terug te betalen 2 2.000,00€       25.988,36€     27.988,36€     


