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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting WonenPlus
1 4 0 5 6 6 3 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Rijksweg Zuid 170, 6161 BV Geleen

Telefoonnummer

0 4 6 4 0 0 8 0 8 2

E-mailadres

administratie@wonenplus.nu

Website (*)

www.wonenplus.nu

RSIN (**)

9 3

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Conform wettelijke eis Raad van Bestuur/Raad van Toezicht-model

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

IB 113 - 1Z*2FOL 

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Raad van Bestuur W.H. Linssen / Raad van Toezicht Voorzitter P. Rademacher
Raad van Toezicht Lid: M. Linssen-Bongers, M. v.d. Bongarth, A. Parren, G. van Loon

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen
ondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking in hun
woon-/leefomgeving en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting heeft als afgeleide doelen: het exploiteren van woonvoorzieningen
(groepswonen en begeleid wonen), het leveren van begeleiding en ondersteuning aan
mensen met een beperking, het leveren van zinvolle arbeid o.a in de vorm van
dagbesteding, activiteitenbegeleiding en/of ontspanningsactiviteiten aan cliënten, het
zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening
beschikbare middelen, het voeren van een actieve dialoog met de relevante
belanghebbenden.
De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve
niet het maken van winst

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Stichting verleent zorg, ondersteuning en begeleiding aan cliënten met een
verstandelijke, psychiatrische en/of lichamelijk handicap en levert daarnaast zinvolle
arbeid in de vorm van dagbesteding, activiteitenbegeleiding en/of
ontspanningsactiviteiten. Tevens wordt met individuele begeleidingsuren ambulante
zorg geleverd. De zorg wordt geleverd door professioneel geschoolde medewerkers.
Afhankelijk van de zorglocatie en/of de zorgindicatie van de cliënt wordt zorg geleverd
van enkele uren per week tot 24-uurs zorg.De zorg wordt individueel afgestemd, de
cliënt staat hierbij centraal. Daarbij wordt vooral gedacht en gehandeld vanuit
mogelijkheden en oplossingen waarbij elke cliënt vanuit eigenheid en autonomie de
regie over zijn leven heeft.
Voor het expoiteren van de woonvoorzieningen staat optimaal wooncomfort voor de
cliënt voorop. Daarbij is veel aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en
kleinschaligheid. De eigen facilitaire dienst zorgt voor het onderhoud en aanpassingen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

GHZ gefinancierd vauit ZVW en/of WLZ, WMO en PGB

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan leveren van zorg aan de cliënt, personeel die de
zorg levert maar ook aan ondersteunend personeel (secundair proces),
cliëntgebonden kosten, huisvesting en investeringen. De inkomsten worden
uitgegeven aan de hand van vooraf opgestelde budgetten.
Aangehouden vermogen staat geparkeerd op spaarrekeningen bij diverse
Nederlandse grootbanken. De tegoeden zijn vrij beschikbaar.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor bezoldiging van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geldt voor Stichting
WonenPlus de WNT. De Raad van Toezicht ontvangt een onkostenvergoeding
conform de WNT-norm.
Voor het personeel geldt de CAO Gehandicaptenzorg.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2020 heeft Stichting WonenPlus in Geleen Centrum Villa Franca met 13
zorgappartementen overgenomen van Adelante.
In 2020 is de verbouwing van de oude gymzaal die hoort bij de locatie Vermeerstraat te
Geleen, gerealiseerd. De ruimte is nu een volwaardige dagbestedingsplek voor koken
en creatieve activiteiten.
In 2020 is gestart met uitbreidingsplannen voor locatie Raadhuisstraat te Eijsden.
In 2020 is gestart met de verbouwing van de nieuw te openen locatie Oude
Heerlenerweg te Stiiard, oplevering mei 2021.
Eind 2020 wordt gestart met de voorbereidingen transitie WMO-GGZ cliënten naar de
WLZ in het kader van de wetswijziging per 01-01-2021.
In 2020 wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van het personeel en
optimaliseren van de automatisering.
Verder heeft 2020 vooral in het teken gestaan van de coronapandemie. Voor
WoenPlus stond het uitgangspunt in visie en missie, zoveel mogelijk genormaliseerd
burgerschap met bijbehorende auronomie en zelfbeschikkingsrecht voor onze cliënten,
voorop. Intensieve communicatie met medewerkers en cliënten en crisisteam in
combinatie met een stevige portie gezond boerenverstand, heeft WonenPlus door de
crisis geleid. De positieve bijeffecten die de crisis opleverden vertalen zich maximaal in
de enorme saamhorigheid binnen de organisatie maar ook in de samenwerking met
partners en stakeholders

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

8.652

€

13.166

Materiële vaste activa

€

1.290.500

€

1.228.754

Financiële vaste activa

€

687.030

€

706.413

€

1.986.182

€

1.948.333

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

Eigen vermogen

€

3.647.724

€

3.858.416

Voorzieningen

€

512.128

€

369.587

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

830.075

Totaal

€

4.989.927

€
€

767.012

€

4.995.015

€
€

532.520

488.846

€
2.471.225

€

+
€

3.003.745

€

4.989.927

2.557.836

+
€

3.046.682

€

4.995.015

+
Totaal

+

31-12-2020

+

+

+

WonenPlus staat de komende jaren voor grote uitdagingen. In haar MeerJarenBeleidsplan zijn hiervoor acties opgenomen. Op basis van dit
Meerjarenbeleidsplan stelt WonenPlus hoge eisen aan de woonvormen en het woongeluk van cliënten. We blijven zoeken naar maximale zelfstandigheid
(meer individueel) en optimale kleinschaligheid. Investeringen in behoud en deskundigheidsbevordering van personeel zijn en blijven noodzakelijk.
Ondersteunend aan de bedrijfsprocessen zijn medewerkers voorzien worden van goede automatiseringsmiddelen, zodat administratieve werkzaamheden
beperkt kunnen blijven. Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda, gezien huidige klimaatontwikkelingen en gasbesluit. Bovenstaande vraagt de
komende jaren grote investeringen, die niet uit de normale bedrijfsvoering gedekt kunnen worden. WonenPlus heeft derhalve haar bestemmingsreserves
hierop aangepast. In 2018 is WonenPlus samen met Moveoo gestart met de ontwikkeling van de locatie Vermeerstraat te Geleen. Dit betreft een
verbouwing van een voormalig schoolgebouw naar 22 zorgappartementen. T.b.v. deze samenwerking en de exploitatie van het zorgcomplex is een BV
opgericht, de Maris Vastgoed BV. WonenPlus is samen met Moveoo aandeelhouder in deze BV, met een gestort aandelenkapitaal van € 1,00.
WonenPlus heeft ter realisatie van dit complex een renteloze lening verstrekt aan de BV ter hoogte van € 750.000, waarvan op jaarultimo € 750.000 is
opgenomen. Op de deelneming is het verlies van de Maris Vastgoed BV dat toegerekend wordt aan WonenPlus in mindering gebracht.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

6.437.223

€

6.045.396

Subsidies

€

25.640

€

10.929

Overige bedrijfsopbrengsten

€

201.619

€

255.263

Som der bedrijfsopbrengsten

€

6.664.482

€

6.311.588

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

6.664.482

€

6.311.588

Personeelskosten

€

5.308.994

€

5.150.639

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

153.479

€

21.406

Huisvestingslasten

€

433.451

€

404.142

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

981.346

Som der bedrijfslasten

€

6.877.270

Saldo financiële baten en lasten

€

2.096

Resultaat

€

-210.692

Totaal baten

Lasten

+

+

€

1.074.111

€

6.650.298

€

-26.830

€

-365.540

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Het negatieve resultaat 2020 ad. € 210.692,00 wordt volledig gedekt door de
bestemmingsreserves. De diverse kosten in de jaarrekening zijn individueel
beoordeeld en waar van toepassing met de over 2018 gevormde
bestemmingsreservers verrekend.
De financiële baten betreffen rentebaten achtergestelde lening Maris Vastgoed BV en
de financiële lasten betreffen het resultaat deelneming Maris Vastgoed BV.

Open

