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1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa 1 99.243 143.136
Materiële vaste activa 2 1.580.212 1.840.189
Totaal vaste activa 1.679.455 1.983.325

Vlottende activa

Onderhanden zorgtrajecten 3 72.163 91.212
Debiteuren en overige vorderingen 4 690.305 547.188
Liquide middelen 5 6.388.986 4.780.856
Totaal vlottende activa 7.151.454 5.419.257

Totaal activa 8.830.909 7.402.581

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 67.512 67.512
Overige reserves 3.383.951 1.099.434
Totaal eigen vermogen 6 3.451.463 1.166.946

Voorzieningen 7 2.223.947 2.484.062

Langlopende schulden 8 570.234 830.232

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 9 2.585.265 2.921.341

Totaal passiva 8.830.909 7.402.581
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021
Realisatie Realisatie

Ref. 2021 2020
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 10 20.868.894 21.383.445

Overige bedrijfsopbrengsten 11 691.819 1.069.004

Som der bedrijfsopbrengsten 21.560.713 22.452.449

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 12.249.597 14.919.391

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 222.454 214.124

Overige bedrijfskosten 14 6.775.641 7.054.673

Som der bedrijfslasten 19.247.692 22.188.188

BEDRIJFSRESULTAAT 2.313.020 264.261

Financiële baten en lasten 15 -28.503 -13.879

RESULTAAT 2.284.519 250.383

RESULTAATBESTEMMING
 
Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020

€ €
Algemene en overige reserves 2.284.519 250.383
Bestemmingsreserve reorganisatie en frictie 0 0

2.284.519 250.383

Toelichting op resultaat boekjaar:
In het resultaat is een boekwinst op de verkoop van bedrijfsgebouwen/panden opgenomen van circa € 0,6 mln. Daarnaast 
is in de omzet een bedrag van circa € 1,9 mln opgenomen welke is ontvangen van regio Noordoost Brabant. Dit betreft een 
eenmalige regeling bedoeld om de transitie van de oude naar nieuwe financieringsmethode mogelijk te maken. Het 
uiteindelijke resultaat zou niet gerealiseerd zijn als Oosterpoort in 2021 niet flink zou hebben bijgestuurd in kosten en 
geïnvesteerd in de kwaliteit van processen waardoor de kosten beter in balans zijn gekomen met de opbrengsten.
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.313.020 264.261

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 222.454 214.124
- mutaties voorzieningen -260.116 337.604

-37.662 551.729

Veranderingen in werkkapitaal:

- mutatie onderhanden zorgtrajecten 19.050 -24.042
- vorderingen -143.117 352.055
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen) -336.076 -1.056.605

-460.143 -728.593

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.815.216 87.397

Ontvangen interest 0 0
Betaalde interest -28.503 -13.879

-28.503 -13.879

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.786.713 73.518

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa 0 -67.602
Investeringen materiële vaste activa -100.767 -5.348
Desinvesteringen materiële vaste activa 182.182 260.417

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 81.415 187.467

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -259.998 -217.956

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -259.998 -217.956

Mutatie geldmiddelen (afname) 1.608.130 43.029

Stand geldmiddelen per 1 januari 3 4.780.856 4.737.827
Stand geldmiddelen per 31 december 3 6.388.986 4.780.856
Mutatie geldmiddelen 1.608.130 43.029

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 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Zekerheid over continuïteit (van zorg)

Financiële positie

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 vereisten voor de jaarrekening bij of krachtens de Regeling 
Jeugdwet. Hieruit vloeit voort dat de jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 655 
Zorginstellingen, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen bij 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.

Stichting Oosterpoort is in de regio Noordoost Brabant voor de continuïteit van jeugzorg een essentiële aanbieder met 
betrekking tot verblijf en ambulante zorg. De stichting wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de regiogemeente Noordoost 
Brabant en daarnaast een aantal omliggende regios. Het contract met de regiogemeente Noordoost Brabant betrof een 
overeenkomst voor 2021. De financiering was gebaseerd op het principe prijs * volume en niet meer zoals voorheen op basis 
van unieke cliënten. Door de gewijzigde financiering was een accurate registratie van zorglevering nog belangrijker. 2021 is 
het enige jaar waarin er sprake is van een vangnet, waarbij Noordoost Brabant garandeert 98% van de gecontracteerde omzet 
daadwerkelijk uit te keren. Voor het jaar 2022 zijn contracten gesloten met vrijwel alle gemeenten waaraan in 2021 zorg werd 
verleend. Voor onder andere de belangrijke regiogemeente Noordoost Brabant is een contract doorlopend tot en met 2023 
afgesloten. Hieruit volgt geen onzekerheid over de continuïteit van zorg voor tenminste de komende twee jaar.

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

In 2021 zijn de kosten en opbrengsten van de organisatie beter in balans gebracht. Door kritisch te kijken naar de benodigde 
formatie is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd, die mede heeft geleid tot het positieve resultaat in 2021. Er staan 
nog diverse interne projecten op de rol in het kader van efficiency (systemen) en duurzaamheid (onderhoud in combinatie 
met verduurzaming gebouwen). De uitvoering van deze projecten zal zijn effect hebben op de financiële positie maar kan 
gefinancierd worden uit de buffers die zijn ontstaan door de verkoop van zorgvastgoed in de afgelopen jaren en door de 
garantieregeling vanuit Noordoost Brabant. Per balansdatum is de solvabiliteit 39,1% wat een stijging met ruim 23 
procentpunt t.o.v. voorgaand jaar betekent. Ultimo boekjaar 2021 beschikt Oosterpoort over circa € 6,4 mln aan liquide 
middelen welke ten vrije beschikking staan en waarmee de kortlopende verplichtingen dus kunnen worden gefinancierd. De 
eerste kwartaalrapportage 2022 en de daarin opgenomen liquiditeitsprognose over 2022 laten een daling van de liquide 
middelen en financiële positie van Oosterpoort zien. Dit is het gevolg van de overgang door regio Noordoost Brabant van 
maandelijkse bevoorschotting naar betaling van rechtmatig ingediende facturen. In november 2021 is het voorschotbedrag 
ter grootte van € 1,4 mln voor december 2021 ontvangen. De zorg die Oosterpoort in de maand januari 2022 geleverd heeft is 
in februari 2022 gefactureerd en in maart door de gemeenten betaald. In de maanden januari en februari is daarom weinig 
geld ontvangen voor de geleverde zorg en vanaf maart is de cashflow weer op gang gekomen. Wel is er in januari een bedrag 
van € 1,2 mln van regio Noordoost Brabant ontvangen ter overbrugging van deze eerste maanden van 2022. Dit bedrag wordt 
in 3 gelijke delen van € 0,4 mln in het tweede deel van 2022 terugbetaald aan de regio waardoor het per saldo geen impact 
heeft op de liquiditeit van 2022. Het niet ontvangen van gelden in januari en februari zal een impact van ongeveer €2,5 mln op 
de liquiditeit hebben. 
Stichting Oosterpoort beschikt over voldoende liquiditeiten om deze daling op te vangen en de daling doet geen afbreuk aan 
de gezonde financiële positie van Stichting Oosterpoort ultimo 2021 en in 2022. De financiële ontwikkeling in de eerste 
maanden van 2022 bevestigen deze conclusie. 
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Stichting Oosterpoort

COVID-19

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden rechtspersonen

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 2022 zal Stichting Oosterpoort meerkosten hebben om de zorg te continueren. De VNG heeft met het Rijk afspraken 
gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.  De afspraken gelden in principe voor dat deel van 2022 waarin er nog 
beperkende coronamaatregelen gelden. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2021 geactualiseerd, maar blijft  
inhoudelijk grotendeels onveranderd met dienverstande dat gederfde inkomsten niet worden gecompenseerd.
Op basis van voornoemde is Stichting Oosterpoort van mening dat er wel sprake zal zijn van financiële schade door de corona 
crisis in 2022 waarbij de gemaakte kosten grotendeels zullen worden gecompenseerd. De schade zal het gevolg zijn van 
gederfde inkomsten. Stichting Oosterpoort kan door de gezonde financiële situatie deze crisis doorstaan.

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

In 2021 is gebruikt gemaakt van de compensatieregeling voor corona-gerelateerde meerkosten in de regio Noordoost 
Brabant. De compensatieregelingen hebben voor 2021 het financiële effect van corona in belangrijke mate geneutraliseerd 
voor zover deze aantoonbaar het gevolg van Covid-19- waren.
In 2021 is net als in 2020 aanspraak gedaan op de subsidieregeling bonus zorgprofessionals, hiervoor wordt verwezen naar 
bijlage 1.3.1 inzake de verantwoording van de zorgbonus.

In 2020 zijn maatregelen genomen om de continuïteit van zorg in 2021 te waarborgen. De meeste zorg heeft doorgang 
kunnen vinden, al dan niet in aangepaste vorm zoals het verlenen van zorg in digitale vorm in plaats van een fysieke afspraak. 
Wel was er een daling in cliënten instroom waarvan niet met zekerheid gezegd kan worden voor welk deel dit het gevolg van 
Covid-19 is geweest.

De bestuurder van Oosterpoort heeft namens Oosterpoort zitting in het bestuur van de Stichting Godshuizen, Federatie van 
Instellingen voor Gezondheidszorg, Ouderenzorg en Welzijnzorg. Drie van de vijf personen uit de raad van toezicht van 
Oosterpoort, namelijk H.F.L. Goverde, E.W. Leenes en E. Noot-van den Heuvel,  vormden tijdens het verslagjaar tevens de 
raad van toezicht van Stichting Oosterwijs. Stichting Oosterwijs verzorgt speciaal onderwijs in cluster-4. Er is geen sprake van 
wederzijdse zeggenschap waardoor er ook geen sprake van een groep en consolidatieplicht op het niveau van Oosterpoort. Er 
hebben geen transacties (buiten de reguliere bedrijfsuitoefening) tussen Stichting Oosterpoort en de genoemde verbonden 
rechtspersonen plaatsgevonden in 2021.
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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%
0,0%

Terreinen inclusief effect amortisatie 1,0% - 2,0%
2,0% - 15,0%

20,0% - 33,0%
20,0%

Groot onderhoud:

Vorderingen

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.

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 exclusief effect amortisatie

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.
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Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds:

Bestemmingsreserve:

Overige reserve:

Voorzieningen

Voorziening jubilea:

2.3.5.3 Voorziening Frictie en reorganisatie
Voorziening groot onderhoud:

Reorganisatievoorziening:

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.

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.

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 2021 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 2021 zowel 
gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening.

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:

De voorziening ORT betreft een voorziening voor risico's met betrekking tot betalingsverplichtingen ORT tijdens verlof 
gedurende de periode 2012 tot en met 2015. Aangezien mogelijke claims over de jaren 2012 t/m 2014 verjaard zijn betreft de 
voorziening per ultimo 2021 enkel nog de periode 2015.
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Voorziening Indexering loonkosten met TWK:

Voorziening langdurig zieken:

Lang- en kortlopende  schulden

Onderhanden werk: trajecten WMO/jeugdzorg

Financiële instrumenten
Stichting Oosterpoort maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de 
stichting blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn 
opgenomen. De instelling handelt niet  in financiële (afgeleide) derivaten.
Renterisico, kasstroomrisico en valutarisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is 
sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 
De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijds) 
rentefluctuaties te beheersen. Alle financiële instrumenten worden aangehouden in euro’s, waardoor geen sprake is van 
valutarisico’s.
Reëele waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

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 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het 
eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,0%.

De voorziening indexering loonkosten met TWK ziet toe op de stijging van de salarissen met terugwerkende kracht (TWK) over 
2021. De oude cao jeugdzorg liep af per 31 december 2020 en is formeel verlengd in afwachting van de onderhandelingen. Er 
is in de onderhandelingen gesproken over een loonsverhoging van 2% voor 2021. Op 11 april 2022 is een 
onderhandelaarsakkoord cao jeugdzorg 2021 en 2022 tussen de organisaties van werkgevers en van werknemers gesloten. In 
het onderhandelaarsakkoord is een 2% loonsverhoging met terugwerkende kracht over 2021 opgenomen. Er zal derhalve naar 
alle waarschijnlijkheid een salarisnabetaling gaan plaatsvinden over 2021. Deze schatting is op basis van de informatie ten 
tijde van het opstellen van de jaarrekening opgenomen in de balans als een voorziening die binnen een jaar zal aflopen.

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. 

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.
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1.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Overheidssubsidies

Opbrengsten zorgprestaties Jeugdwet en Wmo

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen:

Pensioenen:
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 (13,5%) 
en door de werknemer (12,3%). 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. 

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 verplichting, 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.

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 stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies 
ter compensatie van door de stichting 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 stichting 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.

Onder de opbrengsten zorgprestaties worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van 
verleende jeugdzorg (vanuit de Jeugdwet) en Wmo-zorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende 
prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de 
contractpartner.
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Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Segmentatie

1.1.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

1.1.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT

1.1.4.6 Grondslagen segmentering

1.1.4.7 Grondslagen gebeurtenissen na balansdatum

Veruit het grootste deel van de activiteiten en daarmee opbrengsten en kosten zien toe op het segment zorgprestaties 
Jeugdwet. Aangezien de organisatie niet wordt aangestuurd op afzonderlijke operationele segmenten en/of intern niet wordt 
gerapporteerd op afzonderlijke financieringsstromen, is geen segmentering aangebracht en is geen gesegmenteerde 
informatie opgenomen in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van 
het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven 
over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang 
zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen 
ervan toegelicht in de jaarrekening.

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.

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.

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 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. De 
vereiste dekkingsgraad was 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.

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

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.

Met ingang van 2021 presenteert Oosterpoort niet langer het segment Jeugd-GGZ afzonderlijk in de jaarrekening, aangezien 
de betreffende omzet is afgenomen en niet langer meetelt in de WNT bezoldiging.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Software 99.243 143.136
Totaal immateriële vaste activa 99.243 143.136

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 143.136 117.301
Bij: investeringen 0 67.602
Af: afschrijvingen 43.893 41.767

Boekwaarde per 31 december 99.243 143.136

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.234.914 1.471.176
Inventaris en installaties 141.406 125.215
Hardware 158.439 236.942
Vervoersmiddelen 45.453 6.856
Totaal materiële vaste activa 1.580.212 1.840.189

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 1.840.189 2.267.615
Bij: investeringen 100.767 5.348
Af: afschrijvingen 178.561 172.357
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 182.182 260.417

Boekwaarde per 31 december 1.580.212 1.840.190

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 2021 € 6.975.000.

Begin 2021 is het pand aan de Boterweg verkocht voor € 900.000. Na aflossing van de waarborghypotheken groot 
€ 331.722 resteert een boekwinst van € 569.877.

De afschrijvingspercentages zijn opgenomen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
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ACTIVA

3. Onderhanden zorgtrajecten
31-dec-21 31-dec-20

€ €
Onderhanden werk zorgproducten 72.163 91.212

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 52.561 104.031
Nog te factureren omzet 431.721 166.054
Overige vorderingen 0 -15.711
Vooruitbetaalde bedragen 94.606 88.016
Te ontvangen bedragen/subsidies 111.417 204.798
Totaal vorderingen en overlopende activa 690.305 547.188

Toelichting op vorderingen en overlopende activa:

Ultimo 2021 is de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren € 317 (ultimo 2020 € 99.602).

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Rekening courant 4.327.706 2.757.855
Kassen 61.280 23.001
Spaarrekening 2.000.000 2.000.000

Totaal liquide middelen 6.388.986 4.780.856

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. In het eerste halfjaar van 2021 bracht de bank 0,5% 
negatieve rente in rekening boven een saldo van € 250.000 (per rekening), in het tweede halfjaar boven een saldo van € 100.000 
(per rekening).

13



Stichting Oosterpoort

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 67.512 67.512
Overige reserves 3.383.951 1.099.434

Totaal eigen vermogen 3.451.463 1.166.946

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021

€ € € €
Kapitaal 67.512 0 0 67.512
Overige reserves 1.099.434 2.284.518 0 3.383.951
Totaal eigen vermogen 1.166.946 2.284.518 0 3.451.463

Toelichting op eigen vermogen:

7. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 31-dec-2021
€ € € € €

Groot onderhoud 1.574.188 79.144 72.947 0 1.580.385
Jubileumverplichtingen 119.289 21.785 17.074 80.430
Reorganisatie 249.087 0 249.087 0 0
Langdurig zieken 444.131 0 0 133.507 310.624
ORT 97.367 0 0 77.946 19.421
Indexering loonkosten met TWK 0 233.087 0 0 233.087
Totaal voorzieningen 2.484.062 312.231 343.819 228.527 2.223.947

Toelichting voorzieningen

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

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

31-dec-2021
€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.252.279
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 971.668
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 124.005

Het resultaat 2021 is ten gunste van de overige reserves gebracht. Er staan voor Oosterpoort diverse interne projecten op de rol 
in het kader van efficiency (systemen) en duurzaamheid (onderhoud in combinatie met verduurzaming gebouwen). Voor de 
uitvoering van deze projecten zullen de buffers worden aangesproken in de reserves die zijn ontstaan door de verkoop van 
zorgvastgoed in de afgelopen jaren en de gelden die vanuit de garantieregeling van Noordoost Brabant ontvangen zijn.

JZ NL verwacht dat er een CAO zal worden afgesloten waarin met terugwerkende kracht over 2021 een indexatie van het salaris 
met 2% zal worden doorgevoerd. Hiervoor hebben we een voorziening opgenomen. 

Ultimo 2016 is een voorziening opgenomen inzake het risico op  terugbetalingsverplichtingen ORT tijdens verlof, over de periode 
van 2012 t/m 2015. Het deel dat verjaard is in 2021 hebben we laten vrijvallen.
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PASSIVA

8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 149.068 186.202
Overige langlopende schulden 506.367 696.256

Totaal langlopende schulden 655.435 882.458

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 882.458 1.099.447
Af: aflossingen / amortisatie 227.022 216.988

Stand per 31 december  655.435 882.458

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 85.201 52.226

Stand langlopende schulden per 31 december 570.234 830.232

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 85.201 52.226
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 570.234 830.232
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 488.874 633.652

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:
Voor het verloop van de betreffende leningen verwijzen wij u naar de toelichting onder paragraaf 1.1.5. De verstrekte 
zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank bestaat uit de hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen;
In 2021 is er voor een bedrag van € 6.108 op langlopende schulden geamortiseerd. Door verkoop van het pand aan de Boterweg 
in 's-Hertogenbosch zal dit in 2022 dalen naar € 5.278. 
De hypothecaire lening bij de Rabobank Oss e.o. met een restschuld per balansdatum 2021 ad € 51.070 wordt vervroegd afgelost 
in 2022 en is derhalve als kortlopend deel (aflossingsverplichtingen) gepresenteerd.

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-21 31-dec-20
€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen 85.201 52.266
Crediteuren 391.607 565.633
Belastingen en premies sociale verzekeringen 555.148 833.309
Overige schulden:

Nog te betalen salarissen 34.944 271.663
Vakantiegeld 333.928 377.332
Vakantiedagen 234.164 248.425
Contributies personeelsvereniging 24.273 19.368
Overige schulden 217.087 307.931

Overige nog te betalen kosten 708.912 245.415
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 2.585.265 2.921.342

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 financiële instrumenten die 
de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans 
zijn opgenomen. De instelling handelt niet in financiële 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 75% 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 financiële instrumenten, waaronder vorderingen, 
liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde daarvan. De reële waarde van de overige 
in de balans verantwoorde financiële 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      
31-12-2021

Huur 140.070 35.711 0 175.781
Lease 174.849 200.510 0 375.359
SLA ICT dienstverlening 264.045 285.582 0 549.627
Totaal meerjarige verplichtingen 578.964 521.803 0 1.100.767

Toelichting:

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

De niet uit de balans blijkende leaseverplichtingen betreffen met name een operational leasecontract inzake hardware en 
software die Oosterpoort heeft afgesloten met De Lage Landen.
De SLA ICT dienstverlening betreft een contract met Previder voor ICT beheer.
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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.
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 niet alle onduidelijkheid opgelost. Er zullen activiteiten zijn waarover de organisatie en de belastingdienst 
potentieel van mening blijven verschillen. De belastingdienst kan met aanslagen teruggaan tot 2016 en er ontstaat al snel een 
interpretatieverschil. De brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland is inmiddels hierover met het Ministerie van Financiën in gesprek.

Gelet op de onzekerheid over de VPB-plicht, blijft periodiek evalueren van een mogelijke VPB-plicht relevant. Stichting Oosterpoort 
heeft momenteel een analyse van haar VPB positie onderhanden en zal indien nodig in overleg treden met de Belastingdienst. Op 
basis van de voorlopige analyse stelt Stichting Oosterpoort zich op het standpunt dat zij niet VPB plichtig is. Om die reden is er ook 
geen VPB positie opgenomen in de jaarrekening.
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overzicht vaste activa ultimo 2021

Omschrijving             
Bedrijfsgebouwen 

en terreinen
Inventaris en 

installaties
Vervoers-
middelen

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 1.471.176 125.215 6.856

Investeringen 2021 0 31.769 51.271
Desinvesteringen 2021 522.771 156.437 0
Herwaarderingen 2021 0 0 0
Afschrijvingen desinvesteringen 2021 348.180 151.644 0
Afschrijvingen 2021 61.671 10.785 12.674
Totale mutaties -236.262 16.191 38.597

Aanschafwaarde per 31/12/2021 2.631.620 657.392 71.160
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2021 1.396.706 515.986 25.707
Boekwaarde per 31/12/2021 1.234.913 141.406 45.453

Omschrijving             Hardware Software Totaal
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 1.983.324

Investeringen 2021 17.727 0 100.767
Desinvesteringen 2021 4.197 0 683.406
Herwaarderingen 2021 0 0 0
Afschrijvingen desinvesteringen 2021 1.399 0 501.224
Afschrijvingen 2021 93.432 43.893 222.454
Totale mutaties -78.502 -43.893 -303.869

Aanschafwaarde per 31/12/2021 390.849 214.361 3.965.382
Cumulatieve afschrijvingen per 31/12/2021 232.410 115.118 2.285.927
Boekwaarde per 31/12/2021 158.439 99.243 1.679.455
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Overzicht langlopende schulden ultimo 2021

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 
loop-
tijd

Soort lening
Werkelijke 

rente

Restschuld 31 
december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing in 
2021/ 

amortisatie

Restschuld 31 
december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2021

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2022

€ % € € € € € €
Rabobank Oss EO 30-apr-97 181.512 30 hypotheek 2,55% 59.851 8.781 51.070 5 Vervroegde 

aflossing in 
2022

51.070

Rabobank Oss EO 16-mei-11 357.395 14 hypotheek 1,60% 126.351 28.354 97.997 3.399 3 aflossen 28.853
Ministerie van VWS :

Schanswetering 31-dec-85 waarborghypotheek 0,00% 161.690 161.690 161.690
53rd 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
Boterweg en Seringenstraat waarborghypotheek 0,00% 23.601 6.108 17.493 0 2 amortisatie 5.278
Verbouwing Boterweg waarborghypotheek 0,00% 183.781 183.781 0 0

Totaal 882.459 0 227.024 655.434 492.273 85.201
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

OPBRENGSTEN

10. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Gemeentelijke opbrengsten zorgprestaties Jeugdwet Noordoost Brabant 18.639.457 18.451.832
Gemeentelijke opbrengsten zorgprestaties Jeugdwet overige regio's 2.140.274 2.782.615
Overige subsidies 89.162 148.998
Totaal 20.868.894 21.383.445

Toelichting: 

11. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening:
Zorgdienstverlening 75.342 155.044
Overige opbrengsten 569.877 851.120
Huuropbrengsten 46.600 62.840

Totaal 691.819 1.069.004

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

De gemeentelijke opbrengsten jeugdwet Noordoost Brabant betroffen in 2021 opbrengsten op basis van geleverde prestaties 
(P*Q). In 2020 kreeg Oosterpoort hiervoor nog een subsidie. Naast de financiering op basis van P*Q is in het bedrag voor 2021 
een bedrag van € 1,5 miljoen aan subsidies opgenomen voor ambulante crisishulp en crisisverblijf.

De huuropbrengsten waren in 2021 lager dan in 2020 doordat gedurende een deel van 2020 nog huur is ontvangen voor het 
pand aan de Kastanjelaan in Oss dat in 2020 verkocht is.

Onder 'overige opbrengsten' is de boekwinst op de verkoop van materiele vaste activa verantwoord. In 2021 is het pand aan de 
Boterweg in 's-Hertogenbosch verkocht. 

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

12. Personeelskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 8.465.727 9.455.470
Sociale lasten 1.418.199 1.598.617
Pensioenpremies 842.292 876.075
Inhuur extern personeel 1.036.071 2.214.321
Reis- en verblijfkosten 123.210 115.341
Andere personeelskosten 364.099 659.567

Totaal personeelskosten 12.249.597 14.919.391

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden
Uitvoering zorg 116 132
Behandelcoördinator 7 9
Directie/management/staf 10 10
(Facilitaire) ondersteuning 21 26

Totaal 153 178

Toelichting:

- Inhuur extern personeel                - € 79.606,09

13. Afschrijvingen op materiele en immateriele vaste activa

Realisatie Realisatie
De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Immateriële vaste activa 43.893 41.767
Materiële vaste activa 178.561 172.358
Totaal afschrijvingen 222.454 214.124

In 2020 bedroeg de totale vergoeding voor meerkosten COVID-19 in de personeelskosten € 194.793,93

Het jaar 2021 is gestart met hoge inhuurkosten welke o.a. werden vooroorzaakt doordat het gehele managementteam uit enkel 
externen bestond. Vanaf april werden de externe functionarissen vervangen door managers in loondienst. Het laatste externe 
MT-lid is in juli vertrokken. Daarnaast was de inhuur in het primair proces voor de bezetting van residentiële groepen hoog. Ook 
is aan het einde van het jaar inhuur bij de ondersteunende diensten geweest voor werkzaamheden m.b.t. de 
jaarverantwoording en jaarrekening.                                                                                                                                                                                                     

In 2021 is de vergoeding van de meerkosten t.g.v. COVID-19 als volgt in de personeelskosten verwerkt:

In 2021 zijn de kosten voor de uitbetaalde bonus zorgprofessionals aan eigen medewerkers 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 1.3.3 Verantwoording bonus 
zorgprofessionals.
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LASTEN

14. Overige bedrijfskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.708.911 4.693.507
Algemene kosten 1.687.877 1.947.537
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 13.396 13.123
Onderhoud en energiekosten 130.509 201.653
Huur en leasing 155.489 99.252
Dotaties voorzieningen 79.461 99.602

6.775.641 7.054.673

Specificatie van onderhoud en energiekosten:
Onderhoud 25.777 113.598
Energiekosten 104.732 88.055

130.509 201.653

Specificatie van de algemene kosten:
Overige huisvestingskosten 262.827 283.490
Onderhoud en aanschaf software 4.821 4.596
Kosten van administratieve en registratieve systemen 877.435 796.406
Communicatiekosten 159.595 217.202
Kantoorkosten 176.640 234.716
Kosten algemeen beheer 74.751 109.358
Overige algemene kosten 131.809 301.770

Totaal algemene kosten 1.687.877 1.947.537

Toelichting:

De totale vergoeding voor meerkosten in de bedrijfskosten t.g.v. COVID-19 bedroeg in 2020 € 22.641,79

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

De kosten voor huur en leasing zijn in 2021 hoger dan in 2020 doordat Oosterpoort in 's-Hertogenbosch kantoorruimte huurt, 
ter vervanging van de ruimte aan de Boterweg.
De lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud in 2021 is met name het gevolg van de verkoop van het pand aan de 
Boterweg.

De overige algemene kosten zijn in 2021 lager dan 2020 doordat in 2020 in de algemene kosten een correctie op nog te 
factureren opbrengsten is opgenomen.

In 2021 is de vergoeding van de meerkosten t.g.v. COVID-19 als volgt in de overige bedrijfskosten verwerkt:
- Overige huisvestingskosten                      - € 3.838,49
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LASTEN

15. Financiële baten en lasten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentebaten 0 0Resultaat deelnemingen
Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten huisvesting -3.419 -4.700
Bank en rente kosten -25.084 -9.179
Subtotaal financiële lasten -28.503 -13.879

Totaal financiële baten en lasten -28.503 -13.879

Toelichting:

16. Wet normering topinkomens

17. Honoraria accountant
2021 2020

De honoraria van de accountant zijn als volgt € €

Controle jaarrekening vorig boekjaar 4.591 10.896
Controle jaarrekening huidig boekjaar 54.087 83.500
Overige controlewerkzaamheden 39.286 19.782
Totaal honoraria accountant 97.964 114.178

Sinds medio 2020 brengen de banken negatieve rente in rekening over tegoeden boven een bepaald bedrag. In het eerste 
halfjaar van 2021 bracht de bank 0,5% negatieve rente in rekening boven een saldo van € 250.000 (per rekening), in het tweede 
halfjaar boven een saldo van € 100.000 (per rekening). Hierdoor zijn de bank- en rentekosten in 2021 hoger dan in 2020.

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

Wet normering topinkomens (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 2021 € 170.000. Dit is gebaseerd op het 
bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, 9 punten en daarmee klasse III.

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

Gegevens 2021

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervull ing in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasseli jke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschri jding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling
Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasseli jke bezoldigingsmaximum

Bezoldiging n.v.t.

n.v.t.

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

N.v.t.

73.171

H.M.C. Bloebaum MBA

N.v.t.

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

N.v.t.

N.v.t.

166.509

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

153.629

[1,0]
[ja]

170.000

12.880
166.509

76.831

Bestuurder

[01/01] - [31/12]

H.M.C. Bloebaum MBA

G.C. Schep MSc

Bestuurder

01/01 - 31/5

G.C. Schep MSc

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

1,0
ja

67.881
5.290

73.171
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar 2021
Periode functievervull ing in het kalenderjaar (aanvang – 
einde)

n.v.t

Aantal kalendermaanden functievervul ling in het 
kalenderjaar

n.v.t

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar n.v.t

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199
Maxima op basis van de normbedragen per maand

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkel ijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? n.v.t ja
Bezoldiging in de betreffende periode n.v.t

n.v.t

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

n.v.t.

Bezoldiging n.v.t.

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.

282.600

192.400

n.v.t.

192.400

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

192.400

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 
kalendermaand 1 t/m 12

€ 193
282.600

1.480

R.A. van Zoolingen
Bestuurder a.i .

2020

01/01 - 31/12

12
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1.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasseli jke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschri jding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasseli jke bezoldigingsmaximum

H.F.L. Goverde E.W. Leenes E. Noot-van den 
Voorzitter Lid Lid

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

25.500 17.000 17.000

10.846 8.677 8.677

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betal ing

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

10.846 8.677 8.677

Voorzitter Lid Lid

01/01 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

H.F.L. Goverde E.W. Leenes E. Noot-van den 

10.400 8.320 8.320
27.750 18.500 18.500

H.A.M.E. Hendrikx
Lid

1/1 - 31/12

8.677

17.000

n.v.t.

8.677

n.v.t.

H.A.M.E. Hendrikx
Lid

1/10 - 31/12

2.080
4.650

Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervull ing in 2021

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel  toepassel ijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al  dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervull ing in 2020

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel  toepassel ijke bezoldigingsmaximum

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betal ing

2.080
4.650

A.C.L.F. Thijssen
Lid

1/1 - 31/12

8.677

17.000

n.v.t.

8.677

n.v.t.

A.C.L.F. Thijssen
Lid

1/10 - 31/12

3.625 6.240
9.199 13.850

P.A. de Bruijn H.W.M. van Velzen-
Lid Lid

1/1-30/6 1/1 - 30/9

P.A. de Bruijn H.W.M. van Velzen-
Lid Lid

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
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1.1.7 Gebeurtenissen na balansdatum 2021

Geen

27



Stichting Oosterpoort

1.2 Overige gegevens
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1.2.4 Controleverklaring
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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 jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Oosterpoort te Oss gecontroleerd.  

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

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Oosterpoort per 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening gesteld bij of krachtens 

de Regeling Jeugdwet.  

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021; 

2. de resultatenrekening over 2021; 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 de Regeling Controleprotocol WNT 2021 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. 

 

  



 

2 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, eerste lid, 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, waaronder bijlage 1.3.2 inzake Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus 

zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020) en 

bijlage 1.3.3 inzake Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-

19 over de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 (bonus 2021). 

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

● met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

● alle informatie bevat die op grond van de Regeling Jeugdwet en het verantwoordingsprotocol 

behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 versie 1 d.d. 29 maart 2022 

met kenmerk Copro 22010.A1 is vereist.  

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 de Regeling Jeugdwet en het 

verantwoordingsprotocol behorend bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 versie 1 

d.d. 29 maart 2022 met kenmerk Copro 22010.A1.  
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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 vereisten voor de jaarrekening bij of krachtens de Regeling Jeugdwet.  

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. 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.  
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, 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; 

● 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. 
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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 van toezicht 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, 31 mei 2022 

Mazars N.V. 

 

 

drs. J. van der Lelie RA 



Stichting Oosterpoort

1.3 Bijlagen
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Bijlage 1.3.1: Verantwoording coronacompensatie

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2021
Versie: 1.0, d.d. 2 december 2021

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Sitchting Oosterpoort
Oss
17110624

Door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) is 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 2021 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 2021 is gebruikt gemaakt van de compensatieregeling voor corona-gerelateerde meerkosten in de regio Noordoost Brabant. De compensatieregeling heeft voor 2021 het 
financiële effect van corona in belangrijke mate geneutraliseerd.
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Aandeel van de coronacompensatie 2021 in de opbrengsten 2021

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€               
Compensatie personele meerkosten corona 79.606€          79.606€          
Compensatie materiële meerkosten corona 4.476€            4.476€            
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€               
Overige corona-compensatie -€               
Totaal toegekende corona-compensatie -€               -€               -€               84.082€         -€               -€               84.082€         

AF: nog niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 
2021**

-€               

Totaal in de jaarrekening 2021 verantwoorde corona-compensatie 
2021

-€               -€               -€               84.082€         -€               -€               84.082€         

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2021 21.560.713€   21.560.713€   
- begroting 2021 21.290.533€   21.290.533€   
- jaarrekening 2020 22.452.449€   22.452.449€   
- jaarrekening 2019 21.767.877€   21.767.877€   

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-
compensatie 2021 in opbrengsten 2021

############ ############ ############ 0,39% ############ ############ 0,39%

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

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2021 verwerkte corona-compensatie 2021
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Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2021

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2021
begroting 

2021
jaarrekening 

2020
jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar 2.284.519€     243.545€        250.383€        269.104€        
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten) 10,60% 1,14% 1,12% 1,24%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en jaarrekening 2020/2019 n.v.t. 9,45% 9,48% 9,36%

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio
Het resultaat in het jaar 2021 is in grote mate beïnvloed door de vangnetregeling van de regio Noordoost Brabant en de verkoop van een bedrijfspand. Dit verklaart de afwijking 
t.o.v. de begroting, waarin hiermee geen rekening was gehouden.
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Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

Naam en ondertekening bestuurder 1 de heer
H.M.C. Bloebaum MBA
bestuurder

Naam en ondertekening bestuurder 2

Naam en ondertekening bestuurder 3

Deze bijlage "Corona-compensatie 2021" bij de jaarrekening 2021 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De 

Ondertekening door het bestuur
Oss, 23 mei 2022
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Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2020 volgens verleningsbeschikking (a) 230 € 414.000,00 7 € 12.250,00 237 € 426.250,00

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (b) 229 € 229.000,00 229 € 229.000,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2020 (c) 6 € 6.000,00 6 € 6.000,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 800 per zorgprofessional) € 158.762,00 € 158.762,00
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 750 per zorgprofessional) € 4.500,00 € 4.500,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 158.762,00 € 4.500,00 € 163.262,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 26.238,00 € 1.750,00 € 27.988,00

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) Ja

Bijlage 1.3.2 Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020 (bonus 2020)

Werknemers Derden Totaal
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Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro
Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) 155 € 107.334,40 0 € 0,00 155 € 107.334,40

   
Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 155 € 59.630,05 155 € 59.630,05

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 0 € 0,00 0 € 0,00

Belastingen
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 38.464,35 € 38.464,35
- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00 € 0,00
Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 38.464,35 € 0,00 € 38.464,35

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) € 9.240,00 € 0,00 € 9.240,00

Verklaringen:
- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja
- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen) 0

Bijlage 1.3.3 Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Werknemers Derden Totaal
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