Jaarstukken 2017
Volkshuisvestelijk jaarverslag
Bestuursverslag
Jaarrekening

Versie final
15 Mei 2018

Inhoudsopgave jaarstukken 2017
VOLKSHUISVESTELIJK JAARVERSLAG 2017 ..................................................................................................... 3
VOORWOORD ................................................................................................................................................................... 6
1 INLEIDING...................................................................................................................................................................... 7
2 OVER WOONWAARD ....................................................................................................................................................... 9
3 BEWONERS ALS KLANT, PARTNER EN BELANGHEBBENDE ........................................................................................................ 11
4 WONINGVOORRAAD ..................................................................................................................................................... 16
5 CENTRALE OPGAVE: BIJDRAGEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING ....................................................................................... 20
6 CENTRALE OPGAVE: VERLAGEN VAN DE WOONLASTEN .......................................................................................................... 26
BESTUURSVERSLAG 2017 .................................................................................................................................. 29
1 FINANCIËN .................................................................................................................................................................. 31
2 MEDEWERKERS EN ORGANISATIE ..................................................................................................................................... 42
3 TOEZICHT .................................................................................................................................................................... 46
JAARREKENING 2017 ......................................................................................................................................... 55
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 .................................................................................................................................... 58
2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017 ......................................................................................................................... 60
3 KASSTROOMOVERZICHT 2017......................................................................................................................................... 61
4 ALGEMENE TOELICHTING ................................................................................................................................................ 62
5 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA ............................................................................................ 63
6 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT........................................................................................................... 77
7 BELANGRIJKE INSCHATTINGEN TEN AANZIEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ............................................................. 81
8 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING .............................................................................................................. 82
9 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT ................................................................................... 86
10 TOELICHTING OP DE BALANS.......................................................................................................................................... 87
11 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING ........................................................................................................... 102
12 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT ................................................................................................................. 112
13 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING ....................................................................................................................... 114
14 OVERIGE GEGEVENS .................................................................................................................................................. 115
VERKLARING EN MEDEDELING ...................................................................................................................... 122
VERKLARING VAN HET BESTUUR ........................................................................................................................................ 123
MEDEDELING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN .............................................................................................................. 123
BIJLAGEN ..................................................................................................................................................................... 124

Jaarstukken 2017

2 van 126

Volkshuisvestelijk jaarverslag 2017

Een thuis begint
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Voorwoord
Het jaar 2017 gaven we als motto ‘Een thuis begint met een huis’ mee. Met deze knipoog naar onze beleidsvisie (Iedereen
een thuis) legden we de focus op woningproductie en –verbetering, en het concretiseren van de plannen daartoe. Zonder
het (comfortabele) huis kunnen wij immers niet ‘iedereen een thuis’ bieden.
Eén van de ingevingen voor het motto was dat we meer nieuwbouw wilden realiseren dan in het voorgaande jaar, waarin
dat door verschillende omstandigheden niet voldoende was gelukt. In 2017 hebben we gelukkig weer veel projecten in
de stijgers kunnen zetten. We hebben 136 woningen opgeleverd, waarvan 90 voor partners in de zorg. Ook zijn we gestart
met de bouw van 58 woningen in twee projecten.
Een belangrijk aandeel was er ook voor de kwaliteit van onze woningen. We hebben in 2017 gewerkt aan een standaard
Woonwaardkwaliteit, hebben € 2 miljoen extra vrijgemaakt voor planmatige vervanging van badkamers, keukens en
toiletten, we hebben de toegankelijkheid van een deel van onze woningen verbeterd en gezorgd voor het verduurzamen
van onze woningen. Dat laatste hoofdzakelijk via de Stroomversnelling, waarin we als initiatiefnemer participeren. Een
mooie andere stap in 2017 is het vaststellen van onze strategische routekaart naar een CO 2-neutrale woningvoorraad in
2050, waarbij de scenario’s zijn doorgerekend en financieel haalbaar blijken.
Om de nieuwbouw- en de renovatieprojecten goed en tijdig te kunnen uitvoeren, hebben we verdere stappen gezet in
‘professioneel opdrachtgeverschap’. Dat begon als project en is in 2017 afgerond en geborgd in een tender board. De
inzet is om altijd de best passende vorm van opdrachtgeverschap te vinden voor het betreffende project. Het uiteindelijke
doel daarvan is dat we de gewenste kwaliteit voor een betaalbare prijs krijgen, zodat we de comfortabele woningen
betaalbaar kunnen verhuren (onder de aftoppingsgrenzen).
Omdat we zagen dat een deel van de geplande investeringen niet in 2017 zou worden uitgevoerd, hebben we de
organisatie gevraagd alternatieve projecten aan te dragen. Hieruit zijn verschillende kleine onderhoudsprojecten
gekomen, zoals vervanging van intercominstallaties en bellentableaus, en het verbeteren van de uitstraling van
complexen door vervanging en reiniging van platen en gevels. Maar het grootste gedeelte van het beschikbare geld is
besteed aan het oplossen van vochtproblematiek in nog meer woningen. Klachten over vocht en schimmel staan al enkele
jaren bovenaan de klachtenlijst, dus het is goed dat we hier extra aandacht aan hebben kunnen besteden.
Een huis kan pas een thuis zijn als de woning bij je past. Daarom besteden we aandacht aan de keuzes die er zijn binnen
het aanbod. Ook hebben we samen met de andere corporaties in de regio de website voor woonruimtebemiddeling
vernieuwd, zodat je een persoonlijk aanbod krijgt. Begin 2018 komt daar nog een woonlastenmodule bij, die inzichtelijk
maakt wat de totale woonlasten van een woning zijn.
In 2017 hebben we een keuze moeten maken over onze DAEB/niet-DAEB-portefeuille. Ten eerste de keuze om
administratief te splitsen en niet juridisch, onder andere omdat huurdersorganisaties en gemeenten dan meer
zeggenschap houden, we flexibel kunnen zijn in de huurprijs van de woningen, en dit minder administratieve lasten met
zich meebrengt. We hebben 328 verhuureenheden, waarvan 310 woningen, overgeheveld naar de niet-DAEB-tak. Het
gaat om woningen die een te hoge maximale huur (op basis van het WWS) hebben en een te hoge marktwaarde ten
opzichte van de huurprijzen die we in het sociale segment kunnen hanteren.
Dit verslagjaar hebben we een visitatie laten uitvoeren over de jaren 2013 tot 2016. In die periode is veel gebeurd: een
grote reorganisatie, implementatie van de Woningwet, een doortastende start met het CO 2-neutraal maken van onze
woningen en een nieuwe beleidsvisie. De commissie constateert dat er in die jaren een heldere koers is ontstaan, waarin
we heldere keuzes hebben gemaakt. Op alle fronten heeft Woonwaard goed gepresteerd en zich verbeterd ten opzichte
van de vorige visitatieperiode. Dat vinden we een mooi en groot compliment aan al onze medewerkers.
Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin we prestaties hebben geleverd op het gebied van het huis en het thuis. We
nodigen u graag uit over die prestaties van 2017 in dit verslag te lezen.

Joke van den Berg en Pierre Sponselee
Bestuur
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1 Inleiding
1.1 Ontwikkelingen organisatie
Met de afsluiting van het verslagjaar 2017 zijn we precies in het midden beland van onze beleidsvisieperiode 2016-2019.
We hebben alle 21 acties uit onze beleidsvisie kwalitatief gemeten. Van één actie hebben we geconcludeerd dat die te
ambitieus is om als regionale corporatie op te pakken: het experiment subsidievrij wonen. Van vijf andere acties hebben
we geconcludeerd dat ze nog aandacht verdienen om over twee jaar het resultaat te boeken dat we voor ogen hadden.
De overige acties lopen goed op schema of zijn zelfs al zo geborgd dat we het beoogde doel hebben behaald of gaan
behalen.
Al enige jaren werken we met een compacte organisatie, waarin zelfstandige procesteams en professionals zorgen voor
de operationele, tactische en strategische gang van zaken. In 2017 hebben we daar een volgende stap in gemaakt, door
de directielaag te laten vervallen en over te gaan op een tweehoofdig bestuur. Een wijziging in de topstructuur die impact
heeft op de manier waarop we samenwerken.
Ook in 2017 was de doorontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap weer een speerpunt. In het verslagjaar
hebben we een visiedocument op inkoop vastgesteld, en ons nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het project dat
we rondom professioneel opdrachtgeverschap waren gestart, is afgerond. Het professioneel opdrachtgeverschap is
geborgd in een tenderboard.
Verder was opvallend in het verslagjaar dat we relatief veel verloop hadden op enkele (financiële) sleutelposities. De
redenen van vertrek van deze functionarissen waren divers. Sommige functies bleken lastig opnieuw in te vullen, maar
voor iedere functie is in 2017 een nieuwe kandidaat gevonden.
1.2 Ontwikkelingen extern
De verstedelijking neemt sneller toe dan voorzien. In de regio Alkmaar is de grootste doelgroep volgens demografische
ontwikkelingen de één- en tweepersoonshuishoudens in alle leeftijdscategorieën, met een inkomen met recht op
huurtoeslag. Een doelgroep die hard groeit, is de leeftijdscategorie 75+. We zien ook nog steeds druk op de woningen
onder de aftoppingsgrenzen door het passend toewijzen. De komende jaren zullen we ons aanbod daarop aanpassen.
Dat doen we deels door transformatie en deels door nieuwbouw.
De woningmarkt is verder aangetrokken in 2017: snellere verkoop, stijgende prijsontwikkeling en krapte in de
bouwwereld. Nieuwbouwprojecten die nodig zijn om onze portefeuille licht te laten groeien (tot ruim 15.000 in 2021,
zoals ingerekend in de portefeuillestrategie en meerjarenprognose), en renovaties om onze woningen te verduurzamen,
worden hierdoor naar verwachting duurder.
De aandacht voor duurzaamheid verplaatst van energielabel naar CO2-neutraal in 2050. Steeds meer partijen praten over
aardgasloos bouwen en NOM. We zien marktpartijen langzaam maar zeker komen met (totaal)oplossingen voor CO2neutrale (nieuw)bouw. Woonwaard heeft hierop geanticipeerd door nieuwbouw al aardgasloos te bouwen, NOMrenovaties uit te voeren, woningen en gebouwen aan te sluiten op het warmtenet, en te kiezen voor conceptuele
oplossingen in renovatie en nieuwbouw. Ook nemen we deel aan initiatieven die leiden tot regionale energieplannen,
waarin wordt omschreven welke techniek in welke buurt/wijk het meest efficiënt is om duurzaamheidsdoelstellingen te
bereiken.
Het kabinet Rutte III presenteerde in oktober 2017 zijn regeerakkoord. Daarin zitten ook een aantal gevolgen voor de
volkshuisvesting. Zo schrapt het kabinet de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag en bezuinigen ze 138 miljoen op
deze toeslag. Via subsidies en afspraken met gemeenten, corporaties en stakeholders wil het kabinet
woningbouwproductie en verduurzaming stimuleren. Verder stuurt het kabinet aan op een gezamenlijke aanpak voor
GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen en een regionale 24-uurs crisiszorg met voldoende crisisplaatsen en
vervolgzorg, voor mensen met verward gedrag.
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1.3 Opbouw
Over de hiervoor genoemde activiteiten en onze maatschappelijke en vastgoedprestaties leggen we graag in dit verslag
transparant verantwoording af. Dit verslag is opgebouwd uit een volkshuisvestelijk verslag, bestuursverslag en
jaarrekening. De opbouw van het volkshuisvestelijk verslag is conform de thema’s uit onze beleidsvisie 2016-2019. Aan
de hand van die thema’s lichten we onze prestaties toe. In het bestuursverslag is te lezen hoe het financiële beleid en de
risicobeheersing is ingericht. Ook beschrijven we hier onze organisatie en het toezicht over 2017. De jaarrekening tot slot
laat de financiële prestaties over het verslagjaar zien.
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2 Over Woonwaard
2.1 Maatschappelijke vastgoedorganisatie
Woonwaard gelooft dat een goed thuis de basis is waar vanuit mensen zich kunnen ontplooien. En dat ontplooiing de
motor voor welzijn en geluk is. Vanuit die drijfveer werken we aan onze missie: betaalbaar wonen, in een huis dat bij je
past, in een buurt die je bevalt, nu en in de toekomst.
We zien onszelf als maatschappelijke vastgoedorganisatie. In de basis zijn we ingericht naar de rollen van de
vastgoedkolom. Onze organisatie is compact, kent korte lijnen en werkt procesgericht. We zijn wel een bijzondere
vastgoedorganisatie. Een maatschappelijke organisatie, die er speciaal is voor mensen met een zwakkere sociale,
economische of maatschappelijke positie.
Vanuit die principes verhuren we zo’n 14.500 woningen in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Onze
ambities en doelen vullen we in samenwerking met huurders en (keten)partners in. De (keten)partners zijn bedrijven uit
de bouwsector, maar ook zorgorganisaties en andere maatschappelijke instellingen.
De gemeenten hebben een bijzondere rol in onze samenwerking. Op veel terreinen en op verschillende niveaus komen
we elkaar tegen. Op bestuurlijk niveau bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over onze portefeuille, en sinds 2016
nog intensiever bij het maken van prestatieafspraken. In ons dagelijks werk komen we elkaar onder andere tegen bij
vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, wonen en zorg, schuldhulpverlening, wijkaanpak en renovatie- of
sloopplannen.
Met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk voeren we minimaal een keer per jaar bestuurlijk overleg. In
2017 hebben we voor de tweede keer in een constructieve samenwerking met de gemeenten Alkmaar en Langedijk,
collega-corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt. Aan de gemeente Heerhugowaard hebben we
een activiteitenoverzicht 2018 gestuurd. De gemeente Heerhugowaard stelt in 2018 een nieuwe woonvisie vast, waardoor
we in 2019 prestatieafspraken maken met alle drie gemeenten waarin we werken. De prestatieafspraken en het
activiteitenoverzicht zijn te vinden op onze website.
2.2 Toekomst: twee idealen
Voor de toekomst zien we – op basis van verschillende onderzoeken – een (licht) groeiende vraag naar sociale
huurwoningen. Tegelijkertijd zien we dat de kosten voor het wonen lager moeten worden om de woningvoorraad nu en
in de toekomst betaalbaar te houden, ook als bijvoorbeeld de huurtoeslag minder wordt of zelfs wegvalt. In een ideale
wereld zouden mensen op basis van hun inkomen hun woning moeten kunnen betalen. Een subsidievrije woningmarkt.
We zien ook een grotere diversiteit in mensen die een woning bij ons willen huren. Soms leiden die verschillende
achtergronden tot zorgen en spanningen. Zowel bij bewoners die al langer bij ons huren, als bij nieuwkomers die
bijvoorbeeld vanuit begeleid wonen doorstromen naar een zelfstandige woning, of als vluchteling naar Nederland zijn
gekomen.
In onze beleidsvisie 2016-2019 ‘Iedereen een thuis’ hebben we die ontwikkelingen vertaald naar twee idealen:
1.
Het bijdragen aan een inclusieve samenleving.
2.
Het verlagen van de woonlasten.

Bijdragen aan een inclusieve samenleving
Woonwaard wil alle mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, met al hun verschillen, een thuis
kunnen bieden. Vanuit onze rol willen we een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving: een samenleving waar
plaats is voor iedereen, en waar iedereen tot zijn recht kan komen. Een huis waar je thuiskomt, en geen spanningen
ervaart als gevolg van onbekendheid met de buren of een veranderde buurt. Om dat te bereiken trekken we zoveel
mogelijk samen op. Met organisaties die vanuit hetzelfde ideaal hun aandeel leveren, en met bewoners die ook hun
steentje willen bijdragen.
Wij dragen bij aan een inclusieve samenleving door samen te werken in sluitende netwerken met andere partijen in de
wijk. Maar ook heel praktisch door woningen toegankelijk te maken voor ouderen en mindervaliden, of met onze actieve
inzet om betaalachterstanden te voorkomen. Soms zit de bijdrage in extra aandacht bij de bemiddeling, bijvoorbeeld bij
woningzoekenden met een zorgachtergrond, of in bijzondere oplossingen, zoals de pilot Housing First waaraan we samen
met dnoDoen invulling geven.
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Verlagen van de woonlasten
Uit onderzoeken blijkt dat voor veel huurders in onze regio een huur van € 600 het maximum is. Door de regels van het
passend toewijzen zien we dat het aantal reacties op woningen met een huur onder de eerste en tweede aftoppingsgrens
flink toeneemt. Dat sterkt ons in het tweede ideaal: de woonlasten voor onze huurders verlagen.
Een belangrijke knop waaraan wij kunnen draaien om de woonlasten te verlagen, is ons huurbeleid. Doordat we de
standaardhuur hebben verlaagd en vervolgens bevroren, krijgen we geleidelijk meer aanbod in de lagere prijssegmenten.
Indirect werken de kosten in de bouw door in de huren. Door meer gebruik te maken van conceptuele oplossingen en te
sturen op financiële parameters kunnen de kosten worden beperkt. In onze eigen bedrijfsvoering sturen we op het
kostenniveau van onze activiteiten.
De energielasten vormen een groeiend aandeel in de woonlasten. Daarom zetten we in op meer duurzame woningen,
met lagere energielasten. We doen dat vooral door Nul-Op-de-meterwoningen toe te voegen, via renovaties
(Stroomversnelling) en nieuwbouw. De komende jaren ligt de nadruk op drie hoofdingrepen: van aardgas los, isoleren
en installaties.
Tot slot kunnen huurders – binnen de spelregels van het passend toewijzen – ook nog keuzes maken. We informeren ze
over huurprijs en overige woonlasten, zodat zij bewust kunnen kiezen welke woning bij hen past.
2.3 Visitatie 2013-2016
In mei 2017 heeft visitatiebureau Raeflex een visitatie uitgevoerd over onze prestatie van 2013 tot en met 2016. De
visitatiecommissie gaf Woonwaard gemiddeld een 7,8 (vorige visitatie 7,0). Dit betekent dat we succesvol invulling
hebben gegeven aan hetgeen we ons hebben voorgenomen. De scores op de verschillende onderdelen liggen tussen de
7,6 en 8,0. Er zijn dus geen grote uitschieters naar boven of naar beneden, wat ons het beeld geeft dat we over de hele
linie goed presteren.
De visitatie behandelt vier prestatievelden: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden,
presteren naar vermogen en governance. Op presteren naar opgaven en ambities beoordeelt de commissie ons met een
7,7. Hetzelfde cijfer behalen we op presteren volgens belanghebbenden. Een 8 is weggelegd voor presteren naar
vermogen. Onze governance beoordeelt de commissie met een 7,6.

Raeflex heeft de prestaties van Woonwaard vergeleken met de prestaties van zo'n 100 andere corporaties. Uit deze
benchmark blijkt dat we op alle onderdelen boven het gemiddelde niveau van de benchmark presteren. Het volledige
visitatierapport is te vinden op onze website.
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3 Bewoners als klant, partner en belanghebbende
3.1 Klantwaardering
We vinden het van groot belang dat huurders tevreden zijn over hun woning, hun woonomgeving en over onze
dienstverlening. Juist omdat een woning zo’n belangrijke basis vormt voor een thuis. Om de klantfocus in onze werkwijzen
te vergroten, is Woonwaard in 2015 een intern programma gestart. In dit programma worden klachten zorgvuldig
onderzocht en behandeld en worden de leerpunten die daaruit te trekken zijn, in de organisatie gebracht voor structurele
verbetering. In 2017 zien we opnieuw het effect in een lager aantal klachten en verbeterde werkprocessen.

3.1.1 Klantcontacten
Het team dat de primaire klantcontacten afhandelt, is het Klantcontactcentrum (KCC). In 2017 heeft het KCC bijna 71.000
telefoongesprekken gevoerd en hiervan is 70% binnen 45 seconden aangenomen. In 2017 is er met het team aandacht
besteed aan de verbetering van de bedrijfsvoering, wat een vervolg krijgt in 2018. Ook is de werking van de klantsystemen
(website, mijn-omgeving, kennisbank en klantvolgsysteem) onder de loep genomen. De optimalisering van deze
systemen vindt voornamelijk plaats in 2018.

3.1.2 Communicatie
Bewonersblad ‘Thuis!’
Met ons bewonersblad Thuis! informeren we huurders over allerlei zaken die voor hen interessant kunnen zijn. We geven
praktische tips, bijvoorbeeld over zuinig omgaan met energie, brengen projecten die Woonwaard realiseert in beeld,
lichten beleidskeuzes toe, zoals het huurbeleid, en we informeren huurders over de uitkomsten van onderzoeken onder
het huurderspanel. Ook bewoners komen aan het woord. Zij vertellen bijvoorbeeld over hun buurt of woning, of over
onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd. Thuis! verscheen vier maal in 2017.

E-nieuwsbrief
Stakeholders, zoals gemeenten en maatschappelijke partners, informeren we via onze e-nieuwsbrief. In 2017 verstuurden
we vier e-nieuwsbrieven.

Digitale media
Via onze website en social media geven we huurders en stakeholders actuele informatie over Woonwaard. De website
fungeert als een kennisbank voor de huurders. Ook kunnen huurders via formulieren tal van aanvragen doen. Via Mijn
Woonwaard krijgen zij ook inzage in hun persoonlijke gegevens en gegevens over de woning, zoals de huidige huur en
de standaardhuur.

3.1.3 Klanttevredenheid
Kwaliteitsmeters
Woonwaard meet de klanttevredenheid, om zicht te hebben op de waardering van huurders en op mogelijke
verbeterpunten. We meten twee processen via de KCM (de KlantContactMonitor): Woning verlaten en Woning betrekken.
De vragen voor de Aedes benchmark zijn onderdeel van de vragenlijsten. De score per proces (het gemiddelde van alle
vragen) is als volgt:

N = aantal respondenten; @ = aantal verzonden vragenlijsten; % = responspercentage
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Aedes Benchmark
Via de vragenlijst van KCM vragen we ook de input (de verplichte vragen naar de klanttevredenheid over onze
dienstverlening rond het betreffende proces) voor de Aedes Benchmark. In 2017 scoorden we voor zowel ‘woning
betrekken’ als ‘woning verlaten’ een 7,8. Vorig jaar waren dat respectievelijk een 7,5 en een 6,9. De sterke verbetering van
‘woning verlaten’ is te danken aan het extra budget dat we hebben vrijgemaakt voor mutatieonderhoud.
In combinatie met de benchmarkvraag over de klanttevredenheid bij reparatieverzoeken (een 7,6, dit wordt gemeten
door ons onderhoudsbedrijf HVA), scoren we in 2017, net als in 2016, een B op de Aedes Benchmark. Ons streven is om
minimaal een B te blijven scoren.

Klachtafhandeling
Door het team Klantfocus worden de klachten over de dienstverlening van Woonwaard vastgelegd, onderzocht, uitgezet
in de organisatie en door hen of ons opgelost. Deze uitingen van ontevredenheid van bewoners komen schriftelijk of per
e-mail via Mijn Woonwaard binnen. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw minder klachten geregistreerd dan in 2016.
Ondanks dat er een landelijke tendens is dat consumenten vaker en eerder klachten indienen, zijn er bij Woonwaard in
2017 238 klachten in behandeling genomen, tegen 460 in 2016 en 565 in 2015. Een vermindering van 48% ten opzichte
van 2016. Ook de klachten die behandeld worden door de Regionale Klachtencommissie of de Huurcommissie blijven
stabiel laag.
We hebben de klachten gerubriceerd. De top 3 is onveranderd:
1. Vocht, schimmel, lekkage (waardoor schade)
2. Niet (tijdig) reageren
3. Niet in een keer goed of klaar (reparaties)
Klachten over vocht en schimmel krijgen gestructureerd aandacht, waarbij het Aedes protocol vocht en schimmel is
verwerkt tot een werkinstructie en –proces voor Woonwaard en de voor Woonwaard werkende derden. We kijken daarbij
zowel naar de techniek in de woning als naar het stook- en ventilatiegedrag van de huurder.

3.1.4 Verhuur
Verhuringen
Het aantal verhuringen in 2017 bedroeg 1.160 woningen. Daarvan werden 1.145 woningen verhuurd in de sociale sector
en 15 in de vrije sector.
Met ingang van de Woningwet (medio 2015) moet minimaal 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen worden
bemiddeld aan kandidaten met een verzamelinkomen lager dan € 36.135. Daarnaast mag maximaal 10% worden
verhuurd aan kandidaten met een huishoudinkomen tussen € 36.135 en € 40.349. De laatste 10% mogen corporaties vrij
bemiddelen, waarbij voorrang voor bepaalde huishoudens geldt.
Maandelijks controleren we wat de stand van zaken is en sturen we zo nodig bij. In 2017 verhuurden we 93% van onze
woningen aan kandidaten met een huishoudinkomen beneden de € 36.135. In onderstaande tabel is te zien dat
Woonwaard voldoet aan de wettelijke normen.
Inkomen
< € 36.135
€ 36.135 - € 40.349
Vrij toewijsbaar

Norm
min. 80%
max. 10%
max. 10%

Resultaat
93%
6%
1%

Huuromzet
De totale huuromzet van de portefeuille van Woonwaard bedraagt € 93,4 mln. De huurderving betrof € 703.000. De
huurderving is in 2017 met zo’n € 38.000 gestegen ten opzichte van 2016.
In de tabel hieronder is te zien dat het grootste deel van de leegstand veroorzaakt wordt door mutatie (mutatieonderhoud
en leegstand i.v.m. onderhoudsprojecten). De grootste stijging van de derving bevindt zich op het gebied van leegstand
i.v.m. ouderhoudsprojecten, met name veroorzaakt door de Stroomversnelling (€19.019 in 2016 t.o.v. € 91.133 in 2017).
Bij het bedrijfs onroerend goed (BOG) ligt de oorzaak van de stijging in de leegstand van de eenheden aan Brandpunt in
Heerhugowaard.
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€

Totaal

Woningen

BOG

108.533

94.133

0

Voorzieningen
14.400

Eigen gebruik (semi) permanent

29.760

0

29.760

0

Moeilijk verhuurbaar

60.354

0

40.112

20.242

Mutatie

376.430

243.531

81.924

50.975

(Voorgenomen) sloop

100.506

100.506

0

0

26.334

26.226

0

108

701

0

0

701

702.618

464.396

151.796

86.426

Leegstand i.v.m. onderhoudsprojecten

Verkoop
Overige (ontruiming, toewijzing door derden)
Totaal

3.2 Positieversterking huurders

3.2.1 Prestatieafspraken
Bij het maken van de prestatieafspraken in de gemeenten Alkmaar en Langedijk is de positieversterking van huurders het
duidelijkst te zien. In 2017 hebben we die voor de tweede keer gemaakt, waarbij bewoners als volwaardige
gesprekspartner aan tafel zitten. De prestatieafspraken kwamen tot stand in een overleg tussen de gemeente, corporaties
en vertegenwoordigers van de huurdersbelangenvereniging, waarin iedere deelnemer een gelijkwaardige rol heeft.
Bijzonder daarbij is dat huurdersvertegenwoordigers van verschillende corporaties onderling gingen samenwerken. De
manier waarop de onderlinge samenwerking verliep en de bijdrage van de huurdervertegenwoordigers op de vele – soms
complexe - thema’s is een groot compliment waard.
Met de gemeente Heerhugowaard maken we vanaf 2018 prestatieafspraken voor 2019 en verder. In 2017 maakten we
een activiteitenoverzicht voor 2018. Dit deden we al in de tripartite setting (gemeente, huurdersbelangenvereniging,
corporatie) van en aan de hand van de thema’s uit de prestatieafspraken.
Naast deze formele afspraken, organiseren we de inbreng van huurders via online enquêtes aan ons huurderspanel en
bijeenkomsten met het Platform.

3.2.2 Huurdersbelangenvereniging
Huurders van Woonwaard hebben zich verenigd in een Huurdersbelangenvereniging (HBV). In een samenwerkingsovereenkomst tussen de HBV en Woonwaard – conform de modelovereenkomst van de Woonbond - hebben we de
bedoeling van de samenwerking vastgelegd, en de diverse vormen van overleg. Er vindt vier maal per jaar een vergadering
met het bestuur van de HBV plaats. Tussen de formele vergaderingen door wordt een informeel overleg gevoerd. Met
het bestuur is onder meer besproken:
•
Huuraanpassing 2017 en huursom (adviesaanvraag)
•
Standaardhuur
•
Aanvangshuren
•
Administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB
•
Jaarstukken 2016
•
Jaarplan en begroting 2018
•
Prestatieafspraken
•
Rapportage huurderspanel
•
Huisvesting bijzondere doelgroepen
•
Uitstroom 18+/18- en beschermd wonen
•
Voortgang doorstroming en voortgang programma toegankelijkheid
•
Nieuwbouw- en renovatieprojecten
•
Routekaart duurzaamheid
•
Basiskwaliteit
•
Wijziging bestuursmodel
•
Ontwikkeling huursomstijging
•
Visitatierapport
•
Resultaten enquêtes huurderspanel
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De HBV wordt geïnformeerd over personele wisselingen waar het medewerkers betreft die veelvuldig contacten met
huurders onderhouden, zoals de leefbaarheidsconsulenten.
Daarnaast zijn er 34 vrijwillige bewonerscommissies die ondersteund worden door de Huurdersbelangenvereniging.
Wanneer de HBV met de afgevaardigden van de commissies vergadert, zijn een bestuurder, de procesmanager Wonen
& Wijken en een lid van de Raad van Commissarissen aanwezig. Desgewenst informeert Woonwaard de commissies
tijdens deze vergadering over actuele onderwerpen. In 2017 betrof dat de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding
van de schoonmaakwerkzaamheden, een aanpassing van het onderhoudsbeleid ten aanzien van het schoonmaken van
dakgoten en de nieuwe bestuursstructuur van Woonwaard.
In 2017 hebben we daarnaast voor alle leden van de bewonerscommissies een informatieve avond verzorgd, waarbij
Woonwaard verslag deed van de resultaten die waren behaald in 2016, en een inhoudelijke presentatie over
duurzaamheid in nieuwbouw en onderhoud heeft gehouden. Ook is er een spreker van de Woonbond uitgenodigd die
heeft verteld over duurzaam wonen.

Online huurderspanel
Onze huurders kunnen ook hun inbreng geven via ons online huurderspanel. Aan dit vaste panel namen in 2017 zo’n 700
huurders deel. Via digitale peilingen bevragen wij ze over ons handelen of ons beleid. In 2017 bevroegen we het panel
over twee onderwerpen:
Zoeken naar woningen (o.a. als input voor de nieuwe website van SVNK).
Lezersonderzoek Thuis! (ons bewonersblad).
De resultaten van de peilingen staan op onze website.

Het Platform
Met Het Platform willen we een steeds wisselende groep huurders betrekken bij het werk van Woonwaard en ons laten
voeden met klantwensen en –ervaringen. Aanvankelijk gaven enkele tientallen huurders aan interesse te hebben, maar
we zagen dat de verschillende ‘klantreizen’ steeds door dezelfde groep van 10 tot 15 huurders werd bezocht.
In het eerste kwartaal van 2017 hebben we een uitnodiging verstuurd voor een klantreis over Klachtafhandeling. Een
onderwerp dat was opgehaald bij de huurders zelf. Het aantal aanmeldingen was dermate laag (5) dat we besloten de
bijeenkomst af te gelasten. Dit is voor Woonwaard reden om te bekijken hoe we de participatie van huurders bij ons werk
kunnen vergroten.
3.3 Partnerschap in buurten
De leefbaarheidsconsulenten en huismeesters zijn gesprekspartners voor bewoners en faciliteren waar nodig is. Vooral
als het initiatieven vanuit bewoners en buurten voor verbetering van de leefbaarheid betreft. Met bijna alle
bewonerscommissies maakte Woonwaard afspraken over de inzet van leefbaarheidsconsulenten, huismeester,
leefbaarheidsprojecten en wat bewonerscommissies zelf doen.

Versterken relatie met huurders
In 2017 heeft Woonwaard 1 initiatief van en voor bewoners ondersteund. Dit initiatief was met name gericht op
ontmoetingsactiviteiten, waarbij bewoners elkaar leren kennen. We zien dat huurders meer ondersteuning kunnen
gebruiken om hun ideeën voor hun buurt te verwezenlijken. De verantwoordelijkheid kan niet alleen bij de huurder liggen
en daarom handelen we vanaf 2018 pro-actiever bij deze initiatieven, en zetten we in op het verbeteren en versterken
van onze relatie met huurders. Vanaf 2018 komt er daarvoor meer tijd beschikbaar bij de afdeling Wonen & Wijken.

Schoonmaak
Woonwaard sluit met bewoners, onder andere via bewonerscommissies, contracten af over hoe vaak, wanneer en wat
er schoon gehouden moet worden. Hiervoor betalen de bewoners servicekosten. Bij nieuwe contracten of uitbreiding
bepalen bewoners zelf hoeveel ze over hebben voor schoonmaak of tuinonderhoud en waarop dan het onderhoud
wordt ingezet. De schoonmaakwerkzaamheden in onze complexen hebben we opnieuw in de markt gezet. Samen met
vertegenwoordigers van bewonerscommissies hebben we eind 2017 twee nieuwe partijen gekozen.
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Vrijwillige beheerders
In sommige complexen vragen we huurders als beheerders. We merken dat door deze samenwerking het aantal
klachten en meldingen over vuil, graffiti en vernieling is afgenomen. De vrijwillige beheerders hebben regelmatig
overleg met elkaar en met de leefbaarheidsconsulent over het reilen en zeilen in hun gebied. Jaarlijks organiseren we
een gezamenlijke bijeenkomst om kennis te delen.

Inzet van studentbeheerders
In het studentencomplex aan de Bergerweg zijn drie studentbeheerders aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt
voor de studenten en voeren allerlei beheertaken uit. Ook vangen zij elk half jaar de groep buitenlandse studenten op en
dragen zorg voor een goede overdracht van de kamers en het afhandelen van de huurcontracten. Zij worden daarvoor
gecompenseerd met een vrijwilligersvergoeding. Er is regelmatig contact/overleg met de leefbaarheidsconsulent over
het reilen en zeilen op de campus.
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4 Woningvoorraad
4.1 Groei sociale portefeuille

4.1.1 Bescheiden niet-DAEB-portefeuille
Onze missie begint met ‘Betaalbaar wonen in de regio Alkmaar’. In 2017 hebben we als uitvloeisel van de Woningwet een
keuze gemaakt om een administratieve scheiding te maken tussen onze DAEB- en niet-DAEB-portefeuille, en slechts een
beperkt aantal woningen over te hevelen naar de niet-DAEB-portefeuille. Het gaat om 310 woningen en 18
verhuureenheden maatschappelijk onroerend goed. We hebben die woningen geselecteerd die een te hoge maximale
huur (op basis van het WWS) hebben en een te hoge marktwaarde ten opzichte van de huurprijzen die we in het sociale
segment kunnen vragen. De totale niet-DAEB-portefeuille komt hiermee op 1.452 eenheden, waarvan 351 woningen.
In onze beleidsvisie maken we een heldere keuze voor een sociale woningportefeuille. In 2016 hadden we daar ook al
invulling aan gegeven door zo’n 200 niet-DAEB-eenheden en te liberaliseren woningen te verkopen. Met de keuze voor
een bescheiden niet-DAEB-portefeuille onderstrepen we ons profiel als sociale huisvester die zich inzet voor betaalbaar
wonen. Daarbij heeft de keuze voor een administratieve scheiding een aantal bijkomende voordelen:
•
De invloed van huurdersorganisaties en gemeenten is het grootst bij administratieve scheiding. We maken ook
over de niet-DAEB-tak prestatieafspraken met elkaar.
•
Een niet-DAEB-kwalificatie betekent niet dat de woningen ook in de vrije sector verhuurd moeten worden. We
houden de flexibiliteit om de woningen (na mutatie) te verhuren onder de liberalisatiegrens.
•
Zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak voldoet aan alle financiële ratio’s, waardoor beide takken op lange termijn
levensvatbaar en financierbaar zijn.
•
We streven naar lage bedrijfslasten. Een administratieve scheiding brengt minder administratieve en
organisatorische lasten met zich mee dan een juridische scheiding.

4.1.2 Opleveringen in 2017
In 2017 zijn er 136 nieuwe woningen aan de portefeuille toegevoegd als gevolg van nieuwbouw. Een groot deel van de
nieuwbouw is gebouwd in samenwerking met zorginstellingen. Verder zijn we in 2017 gestart met de bouw van 16
woningen in nieuwbouwproject Watermuntstraat (NOM, verhuur januari 2018) en 42 eengezinswoningen in
nieuwbouwproject Vroonermeer Noord fase 1 (energieneutraal, oplevering april 2018).
Middenweg 4
Aan de Middenweg in Heerhugowaard heeft Woonwaard 31 appartementen en een dagactiviteitencentrum voor cliënten
van Esdégé-Reigersdaal gebouwd. Het complex is opgeleverd in het tweede kwartaal 2017.
Watermuntstraat
Ook voor Esdégé-Reigersdaal bouwden we 24 appartementen en zorginfrastructuur aan de Watermuntstraat in
Heerhugowaard. Het complex is opgeleverd in het tweede kwartaal 2017.
Gerard Douplantsoen/Hugo Waard
Voor cliënten van De Pieter Raat Stichting (DPRS) heeft Woonwaard in dit project in Heerhugowaard 35 appartementen
gebouwd. Voor de reguliere verhuur bevat het complex 22 appartementen. Het bestaat verder uit een restaurant en
zorginfrastructuur voor DPRS. Hugo Waard is opgeleverd in het derde kwartaal van 2017.
Gerard Douplantsoen
Aan het Gerard Douplantsoen in Heerhugowaard heeft Woonwaard 24 eengezinswoningen opgeleverd. Het gaat om
conceptuele Nul-Op-de-Meterwoningen, met een aanvangshuur onder de eerste aftoppingsgrens. De woningen zijn
opgeleverd in het vierde kwartaal 2017.

4.1.3 Start bouw in 2017
In 2017 zijn we gestart met de bouw van 58 woningen in twee projecten.
Watermuntstraat
Aan de Watermuntstraat in Heerhugowaard is Woonwaard gestart met de bouw van 16 Nul-Op-de-Meterwoningen. De
verhuur van deze eengezinswoningen vindt plaats in januari 2018. De aanvangshuur ligt onder de eerste aftoppingsgrens.
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Vroonermeer Noord fase 1
In fase 1 van Vroonermeer Noord zijn we gestart met de bouw van 42 energieneutrale eengezinswoningen. Het gaat om
ruime eengezinswoningen die zijn aangesloten op het warmtenet van de HVC en vanaf april 2018 worden verhuurd met
een aanvangshuur onder de eerste aftoppingsgrens.

4.1.4 Voorbereiding gestart
Woonwaard heeft een aantal nieuwbouwlocaties in ontwikkeling en in onderzoek. Op die locaties wordt de komende
jaren gebouwd.
Madeliefstraat
Aan de Madeliefstraat in de Heerhugowaardse nieuwbouwwijk De Draai bouwen we 17 woningen voor EsdégéReigersdaal. We verwachten begin 2018 te starten met de bouw en de woningen in september van dat jaar op te leveren.
Waterkersstraat
Aan de Waterkersstraat (De Draai Heerhugowaard) willen we een appartementengebouw bouwen. Op de begane grond
staan 18 appartementen voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal gepland. Op de 1e en 2e verdieping komen 24
appartementen voor de reguliere verhuur. We verwachten de appartementen eind 2019 op te leveren.
Vroonermeer Noord fase 2a & 2b
In de Vroonermeer Noord bouwen we in fase 2a en 2b 60 energieneutrale eengezinswoningen. Deze woningen worden
aangesloten op het warmtenet van HVC. De aanvangshuur van deze woningen komt onder de eerste aftoppingsgrens.
Verder hebben we de locaties Spieghelstraat Oost, Bergerweg (Woonkansen), Schuurman/Koelmalaan en Sperwerstraat
in Alkmaar, en Gerard Douplantsoen fase 3, Hugo Oord, Oostdijk, Kalmoesstraat en Krusemanlaan in Heerhugowaard en
Mieuwijdt in Graft-de Rijp in onderzoek.

4.1.5 Verkoop
Vanwege de grote vraag naar betaalbare huurwoningen heeft Woonwaard in 2015 besloten de verkopen uit de bestaande
voorraad te beperken tot uitsluitend die woningen die niet passen in de voorraad. Op grond daarvan was voor het jaar
2017 een verkoopvolume voorzien van maximaal 10 woningen. Daarnaast is besloten om bij terugkoop van
Koopgarantwoningen, de teruggekochte woningen die passen binnen de Woonwaard portefeuille te behouden en in
verhuur te nemen. De overige teruggekochte Koopgarantwoningen worden regulier verkocht.

Reguliere en complexgewijze verkoop
Binnen de hierboven genoemde kaders zijn in 2017 uit de bestaande voorraad zes woningen en twee garages verkocht.
Er zijn geen woningen complexgewijs verkocht.

Koopgarant
Woonwaard heeft in 2017 23 woningen teruggekocht1, die eerder onder de Koopgarantregeling zijn verkocht. Het totale
aankoopbedrag daarvan bedraagt € 3,4 mln (incl. aankoopkosten). De gemiddelde koopsom is € 145.570. Van deze
teruggekochte woningen zijn er veertien in verhuur genomen. Zes teruggenomen Koopgarantwoningen zijn dit
verslagjaar overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Vier eigenaren van een Koopgarantwoning zijn volledig eigenaar
geworden. Het aantal woningen waarop Woonwaard met Koopgarant aanspraken heeft, is met 27 afgenomen van 321
ultimo 2016 naar 294 ultimo 2017.
In totaal bedraagt de verkoopopbrengst van alle verkochte woningen € 2,4 mln. Dat is gemiddeld € 202.245.
Naast de genoemde woningen zijn er vijf bedrijfsruimtes verkocht voor een bedrag van € 1,1 mln.

4.1.6 Aankoop
Woonwaard heeft in 2017 twee appartementen aangekocht. Met deze aankopen is geanticipeerd op een te ontwikkelen
aankoopstrategie, die deel uitmaakt van de portefeuillestrategie. De appartementen worden in de sociale huur onder de
aftoppingsgrens verhuurd en vormen onderdeel van VvE’s, waarin Woonwaard een meerderheidsbelang heeft.

4.1.7 Beschikbaarheid vergroten
We vergroten de beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de doelgroep ook door het tegengaan van
onrechtmatige bewoning en het bewaken van een eerlijke woonruimtebemiddeling. In 2017 hebben we 143

1

Op basis van datum transport.
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woonfraudedossiers geregistreerd. Op 31 december 2017 zijn daar 95 dossiers (66%) van afgesloten. De 95 afgehandelde
dossiers zijn onder te verdelen in de volgende categorieën, met daarbij de volgende afhandelreden:

Aantal woonfraude zaken naar onderwerp en afhandelreden
12
10
8
6
4
2
0
Hennepteelt

Prostitutie

Huuropzegging

Onderhuur

Ontruiming

Leegstand

Bedrijfsvoering
Onrechtmatige
Bedrijfsbewoning
uitoefening

Constatering leegstand

2e kans

geen bewijs

Overlijden
CMZ

Hennepteelt
Wat opvallend is ten opzichte van 2016 is dat het aantal hennepzaken sterk gedaald is. Waar er in het vorige jaar 14
grootschalige hennepkwekerijen zijn aangetroffen door de politie, waren dat er dit jaar 7. Dit aantal is het afgelopen jaar
gehalveerd en ligt meer op een lijn met de cijfers van 2015, waarin 6 hennepkwekerijen zijn geconstateerd. Het
schadebedrag naar aanleiding van hennepteelt in de woning komt dit jaar op een bedrag van € 11.417,76. De juridische
kosten bedragen dit jaar € 1.200.
4.2 Standaard Woonwaardkwaliteit
De kwaliteit van de woningvoorraad van Woonwaard varieert. Niet alleen in bijvoorbeeld type en kameraantal, maar ook
in de kwaliteit van techniek, functionaliteit en de afwerking van de binnenzijde. In de beleidsvisie 2016 – 2019 heeft
Woonwaard ervoor gekozen om de woningvoorraad naar een eenduidig kwaliteitsniveau te brengen, de
‘Woonwaardkwaliteit’. Uitgangspunt daarbij is dat een woning een fijne plek is voor bewoners om te leven.
In 2017 hebben we een kader voor de Woonwaardkwaliteit gemaakt. De teams Bouw & Onderhoud en Verhuur hebben
gekeken hoe die in de praktijk uitpakt. Het blijkt dat die nog niet tot eenduidigheid leidt en te veel kosten met zich
meebrengt. We ontwikkelen het kader voor de standaard Woonwaardkwaliteit in 2018 verder tot een toepasbare versie.

4.2.1 Planmatig onderhoud
Aan planmatig onderhoud (inclusief planmatig mutatieonderhoud) is in 2017 ruim € 11 miljoen uitgegeven, daarnaast
zijn de extra werken (> € 8 ton) benoemd in het plan ‘wat te doen met een miljoen?’. Planmatig onderhoud betreft onder
meer schilderwerk, installaties en vervanging van badkamers, keukens en toiletten. Voor die bedragen hebben onder
andere 769 huurders een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet gekregen, 590 huurders nieuwe cv-installaties gekregen,
de woningen van 86 huurders zijn aangesloten op de HVC, en de woningen van bijna 1.000 huurders zijn geschilderd.
Vervanging van badkamers, keukens en toiletten gebeurt enerzijds vraaggestuurd. Op initiatief van bewoners wordt
onderzocht of de keuken en/of het sanitair vervangen kan worden. De bewoners zijn in 2017 meer geïnformeerd over
het vraaggestuurd onderhoud proces, hierdoor hebben we extra werkzaamheden uitgevoerd. Anderzijds zijn de keuken
badkamers en toiletten wijkgericht aangepakt.
Bij vervanging van de badkamers en keukens houden we rekening met de toekomst. Bij de badkamers verlagen we de
douchevloer voor een betere toegankelijkheid. En bij keukens plaatsen we een speciale elektra aansluiting (Perilex) voor
het toekomstige elektrische koken.
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Naast het wijkgerichte project badkamer, keuken en toilet op basis van vraaggestuurd onderhoud, is het project bij de
Jac. Perklaan/Ronald Holstlaan afgerond. Verder hebben we in Alkmaar het complex de Zonkant en ons eigen kantoor in
juli 2017 aangesloten op het warmtenet van de HVC.

4.2.2 Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud betreft de reparaties die Helder Vastgoed Alkmaar voor ons uitvoert. In 2017 hebben we hier bijna
€ 3,7 mln aan uitgegeven.

4.2.3 Mutatieonderhoud
Een woning die vrijkomt, wordt weer netjes opgeleverd aan de nieuwe huurder. Vaak heeft de vertrekkende huurder zijn
woning zo achtergelaten dat de woning dezelfde week weer verhuurd wordt. Het komt ook voor dat er veel moet
gebeuren om de woning weer op orde te brengen. Dit komt dan bijvoorbeeld door ouderdom van de woning of omdat
de woning door de vorige huurder slecht is onderhouden. In 2017 hebben we € 5,3 mln uitgegeven bij mutatie, waarvan
€ 2,4 mln sec mutatieonderhoud. Bij de overige €2,9 mln ging het om planmatig onderhoud bij mutatie. We hebben
hieraan € 0,5 mln meer uitgegeven dan begroot, omdat we in het eerste kwartaal 40% meer mutatiewoningen in de
categorie hadden waarbij een forse ingreep nodig was.
4.3 Kwaliteit verbeteren van wijken
In onze beleidsvisie hebben we Oud-Rochdale, Huiswaard Noord (Alkmaar) en Rivierenwijk (Heerhugowaard) benoemd
als wijken/buurten waar we een kwaliteitsverbetering willen doorvoeren. Voor deze drie gebieden hebben we in 2016
een uitgebreide inventarisatie gemaakt van alle kennis die beschikbaar is bij Woonwaard en maatschappelijke partners
die in de betreffende buurten actief zijn: technisch, en over de leefbaarheid. In 2017 zijn we gestart met de uitvoering in
en rond verschillende complexen in de Rivierenwijk in Heerhugowaard: verbetering portieken en trappenhuizen,
verlichting, en de mogelijkheden voor vuilopslag. Hierin trekken we op met de gemeente. Daarnaast hebben we in deze
wijk extra aandacht voor vochtproblemen.
In Alkmaar-Noord is een interne samenwerking gestart tussen de teams Verhuur, Bouw & Onderhoud en Wonen &
Wijken, en een externe samenwerking met zorgpartners. In de buurt Oud-Rochdale in Alkmaar-Zuid hebben we de
technische staat, het onderhoud en de huurderstevredenheid in beeld gebracht. In 2018 geven we opdracht tot
onderzoek naar de aanpak van de woningen.
4.4 Toekomstige verversing

4.4.1 Stroomversnelling
Woonwaard is een van de initiators van de Stroomversnelling. Een samenwerking die startte tussen 6 corporaties en vier
bouwers, die woningen uit de jaren ‘50/’60/’70 wilden renoveren tot Nul-Op-de-Meterwoningen (NOM). Woonwaard
heeft de daad bij het woord gevoegd en tot eind 2017 totaal 271 woningen in de Heerhugowaardse Schrijverswijk
gerenoveerd tot NOM-woningen.
In 2017 is de Stroomversnelling als vereniging opgehouden te bestaan. De drie bouwbedrijven en zes woningcorporaties
vonden dat de oorspronkelijke doelen voor het verduurzamen van woningen nagenoeg waren bereikt, en de plannen
voor realisatie van de resterende nul-op-de-meter renovaties concreet genoeg waren. De Brede Stroomversnelling, met
circa zeventig leden die uit de begingroep is voortgekomen, blijft wel bestaan.

Stroomversnelling fase 2 en 3, Heerhugowaard
In 2017 zijn de laatste 7 woningen uit fase 2 (totaal 83 woningen) opgeleverd. Van fase 3 (totaal 133 woningen) zijn in
2017 98 woningen gerenoveerd tot NOM-woningen. De overige 35 woningen waren reeds in 2016 uitgevoerd.

Stroomversnelling fase 4, Heerhugowaard
In 2017 is het Bestuursbesluit genomen voor de aanpak van nog eens 111 woningen in de Bomenwijk in Heerhugowaard.
Deze woningen doen we samen met Dura Vermeer. In 2017 zijn de technische opnames gedaan en hebben we
gesprekken met huurders gevoerd. Eind 2017 hebben we van 90% van de bewoners een getekende akkoordverklaring.
In 2018 start de uitvoering van deze 111 woningen.

4.4.2 Renovaties
Naast de renovaties vanuit de Stroomversnelling (zie paragraaf 4.4.1) hebben we in 2017 de voorbereidingen getroffen
voor een renovatie van Koelmalaan/Reinaertlaan in Nieuw-Overdie (Alkmaar). Het gaat om 48 woningen die we met de
ingreep goed isoleren en aansluiten op het warmtenet van de HVC.
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5 Centrale opgave: bijdragen aan een inclusieve samenleving
5.1 Nieuwe woonconcepten
Woonwaard heeft in de afgelopen jaren een aantal bijzondere woonconcepten geïntroduceerd zoals de buurwoningen
en het Hof van Overdie. Ook introduceerden we een nieuw type verhuurcontract wat het voor mensen mogelijk maakt
om samen te huren. We zoeken altijd naar manieren om de woonbehoeften van onze doelgroepen zoveel mogelijk te
faciliteren. Zo bieden we ook huisvesting aan twee woongroepen De Regenboog en De Vuurplaats. Voorgaande
concepten worden ook in 2018 gecontinueerd en waar mogelijk en gewenst uitgebreid.

5.1.1 Pact voor Wonen met ondersteuning
Na de stelselwijzigingen in de zorg is de vraag naar zelfstandig wonen met zorg toegenomen. Mensen moeten vanuit
een intramurale setting vaker uitstromen naar een eigen woning veelal met ambulante zorg. Op initiatief van Woonwaard
is een pact gesloten tussen de corporaties (Woonwaard, Kennemer Wonen, Woonstichting Langedijk, Van Alckmaer voor
Wonen) en zorgorganisaties Parlan, DNO Doen, GGZ Noord-Holland Noord en Esdégé-Reigersdaal. Met dit pact worden
twee ontwikkelingen met elkaar in samenhang gebracht:
1. Verhogen van de regionale beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige woningen voor kwetsbare inwoners.
2. Passende begeleiding/ondersteuning van kwetsbare inwoners, waardoor zij in staat zijn om zelfstandig te wonen
en de leefbaarheid in de buurt op niveau blijft.
Het pact is gericht op de woonzorgvraag van kwetsbare inwoners in de regio Alkmaar:
•
Inwoners die zijn aangewezen op Beschermd wonen.
•
Kwetsbare jongeren tussen 17 en 23 jaar.
•
Kwetsbare ouderen.
Om de kwaliteit van wonen en zorg te borgen, is samenwerking tussen partners noodzakelijk. De regiogemeenten sluiten
aan bij het pact. Met het ondertekenen van het pact spreken partijen zich uit over de gedeelde belangen en committeren
zij zich aan de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. In 2018 bouwen we verder aan de uitgangspunten van het
pact en bekijken we per situatie naar de concrete uitwerking ervan in de praktijk.

5.1.2 Bijzondere bemiddeling
Inverdiencontracten
Mensen die na begeleiding bij een zorginstelling zelfstandig kunnen wonen, bieden we een inverdiencontract aan. Het
huurcontract komt het eerste jaar op naam van de organisatie die de huurder tijdens de inverdienperiode begeleidt.
Zonder contra-indicatie wordt het contract na een jaar op naam van de huurder gezet. In 2017 hebben we 56
aanmeldingen ontvangen. Daarvan hebben twee aanmelders zich teruggetrokken en twee zijn afgewezen omdat zij al
over woonruimte beschikten. We hebben 21 openstaande aanmeldingen uit 2016 meegenomen, die zijn in 2017 allemaal
gehuisvest. In totaal zijn er 45 verdiencontracten afgesloten, 15 verdiencontracten zijn omgezet naar zelfstandige
contracten, en twee contracten zijn verbroken (beide vanwege zeer extreme overlast). Eén van deze personen heeft een
tweede kans gekregen en huurt nu via de zorginstelling in een andere wijk.

Verhuringen aan vergunninghouders
Woonwaard huisvest vluchtelingen met een verblijfsvergunning via een gemeentelijke taakstelling. Elke corporatie draagt
naar rato bij aan deze taakstelling. De taakstelling is ten opzichte van 2016 afgenomen. In onderstaande tabel is te zien
dat we er in geslaagd zijn deze mensen een veilig thuis te kunnen bieden. Woonwaard heeft in de regio 189
vergunninghouders gehuisvest en heeft daarmee ruimschoots bijgedragen aan de taakstelling.
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Gemeenteniveau
Gemeente

Taakstelling 2017*

Alkmaar
Heerhugowaard
Langedijk
TOTAAL

143
83
62
288

Woonwaard niveau
Gehuisveste
vergunninghouders
183
84
56
323

Beschikbaar gestelde
woningen
70
24
12
106

* Het betreft de totale taakstelling in aantal personen, inclusief achterstand van het jaar ervoor.

Woonwaard heeft in 2017 extra inzet gepleegd om de huisvesting aan vergunninghouders beter te organiseren, door
projectmedewerkers toe te voegen aan het verhuurgesprek. De projectmedewerkers zijn voormalig vergunninghouders
en kunnen vragen vanuit hun eigen ervaringen en vaak in de eigen taal beantwoorden. Ze geven tips over wonen in
Nederland. Daarnaast zijn ze op huisbezoek geweest waar dit nodig was om de vinger aan de pols te houden. Op die
manier dragen we bij aan een goede start voor vergunninghouders. Gezien de afname in de taakstelling wordt de
permanente extra inzet in 2018 gestopt. De oud-projectmedewerkers kunnen nog steeds worden ingezet als de situatie
daar om vraagt.

5.1.3 Bijzondere woningen
Beschut wonen
Voor mensen die behoefte hebben aan woningen die bijvoorbeeld dichtbij een zorginstelling liggen of een actieve
bewonerscommissie hebben, zijn er zogenaamde ‘beschutte woningen’. Naast een woning met bijzondere kenmerken,
bemiddelen we ook op een andere manier. Vanaf 2015 adverteren we deze woningen met een profiel waarin kenmerken
van de woning en het complex staan. In het verhuurgesprek bespreken we met bewoners of het profiel van de woning
aansluit bij de wensen van de bewoner. We signaleren dat de inschrijvingen voor deze woningen door ouderen soms
achterblijven. In 2017 onderzochten we welke factoren van invloed zijn op de verhuurbaarheid van beschut wonen
woningen. Op basis van deze verkenning concluderen we dat er meerdere factoren zijn die de verhuurbaarheid van
beschut wonen woningen beïnvloedt. Vooral zichtbaarheid en een gebrek aan kennis bij de doelgroep over beschut
wonen is van invloed. Maar ook de huurprijs in relatie tot passend toewijzen lijkt een rol te spelen. Vooralsnog is
onduidelijk in hoeverre de mate waarin het woonproduct aansluit op de wensen van de doelgroep meespeelt in de
verhuurbaarheid. In 2018 starten we met concrete acties om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van beschut wonen te
vergroten. Ook doen we nader kwalitatief onderzoek naar de woonbehoeften van de doelgroep.

Maatschappelijke huisvesting
Woonwaard verhuurt een beperkt deel van de woningvoorraad als maatschappelijke huisvesting of maatschappelijk
vastgoed. Maatschappelijke huisvesting betreft woningen die aan een zorgaanbieder worden verhuurd, en die zij
aanbieden aan hun cliënten. Maatschappelijk vastgoed betreft gebouwen met een maatschappelijke functie. Dit kan
zowel een gebouw met een buurtfunctie betreffen, als woongebouwen met specifieke zorgvoorzieningen die worden
gehuurd door zorgorganisaties. In totaal verhuren we 723 woningen aan zorginstellingen en verhuren we 69
verhuureenheden als maatschappelijk vastgoed.
De omvang van de maatschappelijke huisvesting stijgt, als gevolg van de extramuralisering van zorginstellingen. Voor
Esdégé-Reigersdaal realiseerde Woonwaard een programma dat de afbouw van het instellingsterrein Reigersdaal
mogelijk maakt. Cliënten wonen inmiddels op diverse locaties in verschillende buurten in Alkmaar en Heerhugowaard. In
de nieuwbouw zijn de projecten Watermuntstraat en Middenweg in Heerhugowaard in 2017 opgeleverd.
Woonwaard en De Pieter Raat Stichting bouwden aan het Gerard Douplantsoen in Heerhugowaard een vervanger voor
woonzorgcentrum Hugo-Oord. Het nieuwe complex, Hugo Waard genaamd, is in 2017 opgeleverd. Gekoppeld aan de
zorgappartementen die door De Pieter Raat Stichting worden verhuurd, bouwde Woonwaard appartementen die
eveneens zeer geschikt zijn voor senioren die gebruik willen maken van de voorzieningen en/of de zorg die De Pieter
Raat Stichting in Hugo Waard aanbiedt.
5.2 Bijzondere oplossingen

Housing First
Samen met dnoDoen bieden we woningen aan via het internationaal beproefde model van ‘Housing First’. Housing First
draait de traditionele begeleidingsvorm voor dak- en thuislozen om. In plaats van iemand een woning aan te bieden
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nadat is vastgesteld dat hij daar klaar voor is, begint de begeleiding nu bij het zelfstandig wonen. Vanuit zijn eigen woning
wordt hij ondersteund in het wonen. Woonwaard stelde hiervoor in 2017 vijf woningen beschikbaar en dnoDoen zorgt
dat de bewoners de juiste begeleiding krijgen. DnoDoen en Woonwaard beschouwen Housing First als een welkome
aanvulling op alle woonvormen die beschikbaar zijn, die bij een specifieke doelgroep tot goede resultaten leidt. De
meeste mensen die via Housing First zijn gehuisvest hebben een goede start kunnen maken. Het project wordt daarom
ook in 2018 voortgezet.

Nieuwe vragen als gevolg van decentralisaties in de zorg
De decentralisaties van de Jeugdzorg en de overgang van delen van de AWBZ naar de WLZ en WMO leiden tot een
veranderde vraag naar wonen voor mensen die van zorg en begeleiding gebruik maken. Met name voor jongeren die de
overgang van Jeugdzorg naar reguliere zorg maken is het woonvraagstuk nijpend. Woonwaard neemt deel aan de
dialoog over noodzakelijke oplossing voor jongeren ’18-/18+’, en heeft in 2017 budget gereserveerd om voor deze
doelgroep een aanvullend aanbod te ontwikkelen. Onder het programma 'Instap woonkansen voor iedereen' is een
locatiestudie gedaan naar geschikte locaties voor de doelgroep. Daaruit zijn enkele potentiele locaties naar voren
gekomen. Voor één specifieke locatie is een volumestudie gedaan en gaan we in 2018 verder met de planvoorbereiding.
Dit doen we in nauwe samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties die de jongeren begeleiden of gaan
begeleiden.
Ook is de visie op ‘beschermd wonen’ bij gemeenten en zorgorganisaties in ontwikkeling. Er komt een stijgende vraag
naar zelfstandige woningen waar mensen met begeleiding kunnen wonen. Voor deze woonvraag biedt Woonwaard via
het Transferpunt een antwoord, maar om aan de vraag te voldoen zal een uitbreiding van het aantal kleine woningen in
de meest betaalbare segmenten nodig zijn. Deze woningen zijn ook passend voor de woonwens van mensen met een
psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking die (weer) zelfstandig gaan wonen. Met de toenemende vraag
naar woningen in dit segment wordt in het investeringsprogramma rekening gehouden. Dit past ook binnen het
programma 'Instap woonkansen voor iedereen'. We hebben ons ingezet om meer inzicht te krijgen in de concrete vraag
van zorgorganisaties en de gemeenten. In 2018 gaan we onderzoeken hoe we hieraan concreet invulling kunnen geven.
5.3 Betere toegankelijkheid
Ongeveer een derde van de woningen die Woonwaard verhuurt zijn zogeheten 0-treden woningen: gelijkvloerse
woningen die vanaf de straat of via een lift bereikbaar zijn. Met het oog op de vergrijzing, die in de komende periode
snel zal stijgen, is het wenselijk dat deze woningen ook verder geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn. Geen
drempels, ruimte om in huis te lopen met een rollator, en dergelijke. In de beleidsvisie is daarom opgenomen dat
Woonwaard een programma ontwikkelt dat erop gericht is de toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad verder
te verbeteren.
In 2017 heeft de invulling van het toegankelijkheidsbeleid meer vorm gekregen: 50% van de appartementen met een lift
(inclusief de appartementen op de begane grond/nultredenwoningen) zijn rollator toe- en doorgankelijk in 2026.
Ingrepen worden zo veel mogelijk gecombineerd met strategisch onderhoud en renovaties. Zo hebben we bij het project
vervanging van badkamers, keukens en toiletten de badkamervloeren verlaagd.
Ook hebben we complexen benoemd waar met relatief kleine ingrepen een betere toegankelijkheid kan worden
gerealiseerd. In het scenario in ons Strategisch BeleidsInstrument is budget meegenomen voor betere toegankelijkheid.
5.4 Terugdringen betalingsproblemen
‘Iedereen een thuis’ betekent ook een thuis voor huurders met betalingsproblemen. We willen graag dat mensen kunnen
blijven wonen, ook als het financieel tegen zit. Daarom hanteren we al enkele jaren een actieve aanpak van vroegtijdige
signalering en persoonlijk contact. Zo voorkomen we huisuitzetting op basis van een betalingsachterstand zoveel
mogelijk.
In 2017 hebben we een aantal onderdelen in het proces terugdringen van huurachterstanden veranderd:
•
Invoering van motiverende gesprekstechnieken.
•
Meer huisbezoeken in het kader van aanpak ‘Vroeg er op af’.
•
Inzet van een belcomputer om sneller en vroeger contact te leggen met onze huurders.
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Over meerdere jaren bekeken daalt de huurachterstand licht, ondanks dat landelijk gezien steeds meer huurders moeite
hebben om de huur te betalen. Op 8 januari 2018 bedraagt de huurachterstand € 1.714.780,56 (= 1,8%). De stijgende lijn
in december/januari is een jaarlijks terugkerende lijn.
Belcomputer
In 2017 hebben we via 10FORIT sms-berichten laten versturen bij storno’s en in juli bij de afrekening servicekosten. In
totaal zijn 2.647 huurders op die manier benaderd. Klanten kunnen zelf een regeling treffen en daarnaast bellen veel
klanten terug na ontvangst van de sms.
Het aantal betalingsregelingen is het afgelopen jaar flink gestegen door de benadering via 10FORIT. Aan het einde van
2017 zijn er totaal 441 betalingsregelingen actief. Hiervan zijn 209 (47%) in het 4e kwartaal opgestart. Het bedrag per
klant bedraagt bij opstarten gemiddeld € 781,00. Dit bedrag ligt veel hoger in vergelijking met eerdere jaren.
In 2018 gaan we 10FORIT ook inzetten voor huurachterstanden.
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betalingsregelingen
In 2017 zijn er totaal 148 dossiers naar onze deurwaarders gestuurd. Ultimo 2017 hebben zij in totaal 281 dossiers voor
ons in behandeling. Er is sinds een jaar een flinke stijging van het gemiddelde bedrag van de betalingsregeling.
Daartegenover staat dat we minder dossiers uit handen geven aan de deurwaarders. Deze keuze, die voor Woonwaard
een groter financieel risico meebrengt, maken we vanuit de afweging dat deze het beste perspectief biedt voor huurders.
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Het resultaat van de pro-actieve aanpak van team Debiteuren is nog steeds zichtbaar in een sterke afname in
aanzeggingen & ontruimingen. In 2017 zijn 50 vonnissen uitgesproken. Over het gehele jaar hebben we 6 ontruimingen
daadwerkelijk moeten uitvoeren. Hiervan waren er slechts 2 op basis van huurschuld. In 2016 ging het om 20
ontruimingen, waarvan 5 op basis van huurschuld.
5.5 Samenwerking
Samenwerking zien wij als sleutel tot succes. Samenwerking met bewoners en samenwerking met maatschappelijke
partners. We zoeken met hen de dialoog en delen verantwoordelijkheden waar het kan. Dit gebeurt op alle niveaus in de
organisatie.
De samenwerking met partners in het sociaal domein is voor een deel van onze huurders van groot belang. Door
extramuralisering groeit het aantal bewoners dat ondersteuning nodig heeft. Daarmee groeit ook het belang van de
samenwerking.
Woonwaard werkt samen in een netwerk van organisaties op alle gebieden van de zorg, maatschappelijke
dienstverlening, woonbegeleiding, begeleiding van ex-gedetineerden, daklozenopvang, bewindvoering, begeleiding van
vluchtelingen. De samenwerking strekt zich uit van de praktische afspraken over de begeleiding van individuele huurders
die bij Woonwaard een inverdiencontract krijgen, tot de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe woon- of
begeleidingsconcepten, tot casuïstiek overleg, tot laagdrempelige hulp- en dienstverlening door vrijwilligersorganisaties.

Groenonderhoud
Re-integratiebedrijf WNK verzorgt voor Woonwaard het groenonderhoud in de wijken. WNK handelt ook de klachten
over het groenonderhoud af, waardoor vragen van huurders op dit vlak snel worden opgelost, zonder tussenkomst van
Woonwaard. We hebben bewust gekozen voor het werken met een re-integratiebedrijf. Veel van de medewerkers
behoren direct of indirect tot de doelgroep van de corporatie en wonen in ons gebied of onze woningen. Dit vergroot
de betrokkenheid bij de directe woonomgeving en heeft een positieve uitstraling naar bewoners.

Buurtbemiddeling
Als huurders overlast ervaren van het woongedrag van buren, schakelt Woonwaard, maar vooral de huurder zelf,
Buurtbemiddeling in. Getrainde vrijwilligers gaan met de verschillende buren in gesprek om het ongenoegen weg te
nemen en samen afspraken te maken om prettiger in de buurt te wonen. In 2017 hebben 78 huurders van Woonwaard
in Alkmaar en 45 huurders in Heerhugowaard gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling.

Zware overlast en woningvervuiling
2017 was een druk jaar, met veel dossiers waarvan een flink aantal arbeidsintensief waren en een goede samenwerking
hebben gevraagd van onze maatschappelijke partners, de woonomgeving en de consulenten maatschappij & zorg. We
kijken terug op een jaar waar we de samenwerking met alle organisaties verbeterd hebben. Ook het werken met dossiers
gaat vruchten afwerpen. In totaal hebben we 100 dossiers behandeld, waarvan er 56 zijn afgesloten in dit jaar.

Jaarstukken 2017

24 van 126

De maatschappelijke trend van meer verwarde mensen in de samenleving zie je ook bij ons terug. Bewoners waar het –
al dan niet tijdelijk – niet goed mee gaat, moeten noodgedwongen langer in de woning blijven. Voorheen kon een
tijdelijke opname voorkomen dat de overlast extreem werd voor de omgeving. Helaas zijn deze plekken binnen de GGZ
steeds schaarser geworden.
Met name woningvervuilingen kunnen we steeds beter met elkaar oplossen. Meldpunt Vangnet & Advies pakt dit – vaak
in samenwerking met de afdeling WMO van de gemeenten – adequaat op en monitort dit, zodat de woning niet opnieuw
vervuilt.
ICO’s
Er zijn dit jaar regelmatig ICO’s (individueel casus overleg) in het Veiligheidshuis geweest. Hierbij worden alle betrokken
partners uitgenodigd om gezamenlijk een plan van aanpak te maken. Woonwaard is bij 19 adressen betrokken geweest.
Het ICO is een belangrijke plek om alle problematiek van iemand of een gezin in beeld te krijgen en volgstappen te
bespreken, en de regiehouder te benoemen.
Het Transferpunt
Het Transferpunt coördineert de woonruimtebemiddeling voor bijzondere doelgroepen voor de corporaties in de regio.
Zowel de beleidsmatige als de administratieve coördinatie was in 2017 belegd bij Woonwaard. In dit verslagjaar hebben
we veel aanmeldingen gehad, waarvan een groot deel om verschillende redenen om extra aandacht vroeg. Dit werd mede
veroorzaakt doordat we op verzoek van de gemeente enkele complexe aanvragen hebben geaccepteerd die buiten het
reguliere kanaal van het Transferpunt vallen.
Woonwaard heeft in 2017 56 aanmeldingen behandeld. Twee aanmelders hebben zichzelf teruggetrokken en wij hebben
er twee afgewezen omdat de kandidaten al zelfstandige woonruimte hadden. Daarnaast hadden we ook nog
21 aanmeldingen over 2016 te bemiddelen; die zijn allemaal gehuisvest.
In totaal zijn er 45 inverdiencontracten via het Transferpunt afgesloten, 15 inverdiencontracten zijn omgezet naar
zelfstandige contracten, twee contracten zijn verbroken, beide vanwege extreme overlast.
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6 Centrale opgave: verlagen van de woonlasten
De kern van iedere corporatie is om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Niet voor niets begint de missie van
Woonwaard met ‘betaalbaar wonen’. Betaalbare woningen realiseren we op twee manieren. Via het huurbeleid, door
huren zo laag mogelijk te houden en via energiebesparende maatregelen die ervoor zorgen dat de energierekening voor
bewoners lager uitvalt.
6.1 Betaalbaarheid in huurbeleid

Huurprijsniveau
De huurprijzen van de woningen in het sociale segment zijn bepaald in een zogeheten ‘standaardhuur’2. De hoogte van
de standaardhuren is in 2017 bevroren. Als gevolg van de inflatie, die niet is verwerkt in de hoogte van de standaardhuur,
zijn de standaardhuren relatief gedaald.
Via de jaarlijkse huuraanpassing groeien de huren toe naar de standaardhuur. Huurders die minder dan de standaardhuur
betalen, krijgen een huurverhoging tot maximaal de standaardhuur. Het totale woningbezit heeft per 1 juli 2017 een
verhoging van de netto huur gekregen van 0,61%. Dit is de uitkomst van het volgende beleid voor de sociale voorraad:
•
Indien de netto huur € 0 tot € 1 lager is dan de standaardhuur: huurverhoging 0%.
•
In de overige gevallen: huurverhoging maximaal 1,5% (tot aan de standaardhuur).
Woonwaard heeft in 2017 geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd.
Woningen met een huur inclusief de subsidiabele servicekosten op de liberalisatiegrens van € 710,68 met een sociaal
huurcontract hebben geen huurverhoging gekregen (aftoppen). Ook op de standaardhuur is afgetopt. Bij enkele
woningen die we hebben overgenomen van Ymere, geldt dat de netto huur hoger is dan de standaardhuur. Hier is een
huurverlaging tot de standaardhuur toegepast. Woonwagens, standplaatsen en onzelfstandige woningen hebben een
huurverhoging van 1,5% tot maximaal de standaardhuur gekregen.
Uitkomst jaarlijkse huurverhoging 2017
1
2
3
4

Huurverlaging -0,5% en lager
Huurverlaging -0,5% en -0,01%
Gelijke huur 0%
Huurverhoging +0,01% en hoger
Totaal

Aantal
100
908
6.131
6.717
13.856

Procent
0,7
6,6
44,2
48,5
100,0

Bij de eerste drie groepen is de netto huur in evenwicht met de standaardhuur. Dit geldt voor 51,5% van het woningbezit.
De verdeling van de woningen binnen de huurprijsgrenzen is in de grafiek hieronder aangegeven. Woonwaard heeft 211
woongelegenheden met een huurprijs hoger dan € 710,68, oftewel 1,5%.

Netto huur na huuraanpassing 1 juli 2017
1,5; 211
10,1;
1402 18,1; 2513
11,0;
1526

414,09 en lager
414,09 - 592,55
592,55 - 635,05

59,2; 8204

635,05 - 710,68
710,68 en hoger

2

De standaardhuur is de huur die past bij de kwaliteit, de ligging en de populariteit van de woning en waarmee de kosten van de woning
worden gedekt. Die standaardhuur is altijd lager dan de maximale huur, de huurprijs die de woning waard is volgens het puntensysteem
(Woningwaarderingsstelsel).
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6.2 Meer duurzame woningen
Voor huishoudens met een beperkt inkomen vormen de woonlasten een forse uitgavenpost. Die woonlasten bestaan
voor het grootste deel uit huur, maar een tweede belangrijke component wordt gevormd door de kosten voor energie.
Door energiebesparende maatregelen te treffen, dragen we bij aan het verlagen van de energierekening en dus aan de
woonlasten. Daarnaast wordt door reductie van energieverbruik een bijdrage geleverd aan reductie van milieubelasting.

Energie-indexen
We hebben nagenoeg al onze woningen voorzien van een actuele energie-index. Onze gemiddelde energie-index staat
op 1,46 (label C, vanaf 1,4 valt de index in label B). De relatief lage index is vooral te danken aan het toevoegen van de
indexen van nieuwbouwwoningen en actualiseren van de indexen van de Stroomversnellingswoningen.

Routekaart verduurzaming
In 2017 hebben we onze strategische routekaart vastgesteld. We werken toe naar een CO 2-neutrale woningvoorraad in
2050 door woningen van het aardgas af te halen, te isoleren, en/of te voorzien van nieuwe installaties. Een of meerdere
van deze stappen doen we op logische onderhoudsmomenten: programmatisch bij strategische onderhoud, projectmatig
bij planmatig onderhoud, maar ook bij mutatieonderhoud en onderhoud op afroep. Om onze hele woningportefeuille in
2050 CO2-neutraal te krijgen, moeten we over enkele jaren 500 woningen per jaar CO 2-neutraal maken. Als we een of
twee stappen richting CO2-neutraal maken, moeten dat er dus meer zijn. Om zoveel woningen per jaar te kunnen doen,
maken we clusters van woningen die met eenzelfde ‘duurzaamheidspakket’ kunnen worden aangepakt.
Van deze strategische routekaart hebben we een animatie gemaakt, waarin we andere partijen oproepen om samen de
schouders te zetten onder deze belangrijke opgave.

Nieuwbouw
We hebben de keuze gemaakt om nieuwbouwwoningen alleen nog aardgasloos en CO 2-neutraal te bouwen. In 2017
hebben we daar ook invulling aan gegeven met de projecten Watermuntstraat, Gerard Douplantsoen en Vroonermeer
Noord.

Stroomversnelling
Woonwaard is een van de initiatiefnemers van de Stroomversnelling. Doel van de Stroomversnelling is om huurders via
renovatie een comfortabele, veilige en betaalbare woning aan te bieden in de vorm van een Nul-Op-de-Meter-woning
(NOM; zie paragraaf 4.4.1). Ultimo 2017 hebben we 271 woningen gerenoveerd tot NOM-woningen.

Onderhoud
Naast de renovaties in de Stroomversnelling passen we energiebesparende maatregelen toe bij regulier onderhoud. In
2017 is dit bij de uitvoering van verschillende onderhoudsprojecten gebeurd, zoals 49 woningen aan de Ronald Holstlaan
in Heerhugowaard en 129 woningen aan de Van de Veldelaan in Alkmaar. De gemiddelde energie-index is in die
complexen vastgesteld op 1,3.
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Groepsaankoop duurzame energie
Bewoners hebben in 2017 weer mee kunnen doen aan de groepsaankoop duurzame energie. Daarmee kunnen zij, via
een compleet verzorgde overstap naar een andere leverancier, hun vaste lasten laten dalen. 597 Bewoners hebben
meegedaan aan de groepsaankoop. Daarvan zijn 189 bewoners daadwerkelijk overgestapt van energieleverancier. Zij
besparen daarmee jaarlijks gemiddeld € 260 bij een 1-jarig contract en gemiddeld € 173 per jaar bij een 3-jarig contract.
6.3 Minder kosten voor lagere huur
Lagere huren zijn haalbaar met besparingen op de kosten voor onderhoud en beheer. Dat kan zonder kwaliteitsverlies,
bijvoorbeeld door slimmere keuzes te maken bij regulier onderhoud en renovatie, in goed overleg met de bewoners.
Maar ook door toepassing van nieuwe bouwtechnieken en investeringen in energiezuinige maatregelen. Daarmee
kunnen de energiekosten van huurders omlaag. Tot slot houden we ook de organisatiekosten laag, om uiteindelijk een
lagere huur te kunnen rekenen.
Het terugdringen van de bouwkosten blijkt niet haalbaar door de huidige en verwachte marktomstandigheden. We
hebben echter wel verdere stappen ondernomen in professioneel opdrachtgeverschap, om zo slim en efficiënt mogelijk
in te kopen. Het programma is in het verslagjaar geborgd in een tender board. In 2017 hebben we hiervoor verder
stappen genomen in de ontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap en de borging daarvan via een tender board.
De kosten voor onderhoud zijn gestegen. Daar staan echter ook meer prestaties in het onderhoud tegenover. De kosten
waar we zelf het meeste invloed op hebben, onze bedrijfslasten, zijn structureel laag. In 2017 hebben we onze A-status
in de Aedes Benchmark behouden.
6.4 Bewust kiezen
In 2016 is gestart om met al onze nieuwe huurders een verhuurgesprek te houden. In dit verhuurgesprek wordt samen
met de woningzoekende gekeken naar de juiste woonmatch. De nadruk ligt op persoonlijke aandacht en de passendheid
van de huurprijs van de woning bij het besteedbare inkomen. Tevens wordt gekeken of het woningtype en de locatie van
de woning passend is. Nu en in de toekomst. Op deze manier helpen wij onze kandidaathuurders bij het maken van een
bewuste woningkeuze.

Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moet Woonwaard net als alle andere corporaties in de sociale sector haar woningen passend
toewijzen, volgens de Woningwet. Woningzoekenden met recht op huurtoeslag komen alleen in aanmerking voor een
woning tot de voor hen geldende aftoppingsgrens.
In 2017 hebben wij ruim 99% van de huurtoeslaggerechtigden passend toegewezen. Hiermee voldoen we aan de
wettelijke norm van minimaal 95% passende toewijzingen.
6.5 Experiment subsidievrije woningmarkt
In de beleidsvisie heeft Woonwaard het visioen van een subsidievrije woningmarkt opgenomen. We staan daarin niet
alleen. Ook binnen kennisnetwerken zoals Platform 31 wordt het gesprek gevoerd over fundamentele wijzigingen in de
betaalbaarheid van woningen in relatie tot de inkomensondersteuning die huurders (en kopers) tot op heden nodig
hebben. Begin 2017 hebben we het idee getoetst bij Aedes. Voor een experiment blijken (te) veel hobbels te moeten
worden genomen. Het initiatief kan daarvoor beter van een andere partij komen. Vooralsnog zetten we daarom primair
in op het verlagen van kosten: via structureel lage kosten kunnen we een structureel lage prijs van onze woningen
realiseren.
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1 Financiën
1.1 Inleiding
De missie van Woonwaard is om te zorgen voor betaalbaar wonen in de regio Alkmaar, in een huis dat bij je past, in een
buurt die je bevalt, nu en in de toekomst, vanuit de overtuiging dat ontplooiing van mensen de motor is voor welzijn en
geluk. Een goed thuis is daarvoor de basis.
De financiële strategie van Woonwaard is erop gericht om deze missie duurzaam te kunnen volbrengen.
De resultaten over 2017 laten zien dat de effecten van voorgaande reorganisaties zichtbaar worden en dat op grond van
een duurzaam businessmodel de vooruitzichten positief zijn.
De jaarrekening is opgesteld conform Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTiV), Regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (RTiV), de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, de Governancecode
woningcorporaties 2016, de WNT-wetgeving en met in achtneming van artikel 35 van de Woningwet.
De marktwaarde heeft een grote invloed op de waarde van ons bezit en op ons eigen vermogen. Het sterk toegenomen
eigen vermogen vertegenwoordigt geen beschikbare financiële middelen, maar bestaat uit niet gerealiseerde
waardestijgingen, die daarmee opgesloten zitten in onze woningen. De herwaarderingsreserve bevat dus geen financiële
middelen om investeringen in vastgoed, duurzaamheid, onderhoud of renovatie te doen.

Kerncijfers
Het aantal wooneenheden
Het aantal FTE’s per ultimo
Uitgegeven aan onderhoud
AEDES Benchmark (netto bedrijfslasten)
Operationele kasstroom (WSW)
ICR

2017
14.573
86
€ 25,1 mln
A
€ 26,9 mln
2,50

2016
14.384
86
€ 19,2 mln
A
€ 22,0 mln
2,19

Juridische structuur en verbindingen
Woonwaard heeft een beperkt deel van haar activiteiten ondergebracht in haar verbindingen. Een schema van de
verbindingen per ultimo 2017 is onderstaand weergegeven. De exploitatie van vastgoed en de ontwikkeling van
huurwoningen vinden plaats in de Toegelaten Instelling.
Alle door Woonwaard aangegane verbindingen hebben als uitgangspunt minimaal kostendekkend te zijn. Voor de
verbindingen waarbinnen projectontwikkeling plaatsvindt, wordt dit gedaan ten behoeve van de volkshuisvestelijke
doelstelling van Woonwaard. Woonwaard heeft eind 2017 besloten tot verkoop van de aandelen van Pilaster en om
vervolgens in 2018 Woonwaard Beheer BV te liquideren. In 2017 is Woonwaard Projecten B.V. geliquideerd.

Juridische structuur per ultimo boekjaar
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Hoofdactiviteit(en) per verbinding
Verbinding
Woonwaard Beheer BV
BV Pilaster V.v.E. Beheer

Activiteit
Tussenholding
Dienstverlening

BV Pilaster V.v.E. Beheer verricht (commerciële) activiteiten voor verenigingen van eigenaars. Dit gebeurt in opdracht van
particuliere verenigingen, corporaties of beleggers. De dienstverlening omvat zowel advisering als het volledige beheer
voor verenigingen van eigenaars.
De Autoriteit Woningcorporaties heeft eind 2016 vastgesteld dat Woonwaard niet voldoet aan de Woningwet omdat
enkele activiteiten van Pilaster op grond van artikel 47 BTiV zijn uitgesloten van het domein van de volkshuisvesting. Op
grond hiervan heeft Woonwaard Beheer BV de aandelen van Pilaster per 6 maart 2018 verkocht tegen de
nettovermogenswaarde.

Kerncijfers verbindingen
Aandeel van Woonwaard in
Partij
Woonwaard Beheer BV

Kapitaal
100%

Eigen
vermogen

Verstrekte
leningen

€ 642.279

Verstrekt
R/C

€0

Afgegeven
garanties
€0

€0

1.2 Financiële continuïteit

1.2.1 Ontwikkelingen in 2017
Jaarresultaat 2017
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 28 miljoen (2016: € 96,4 miljoen). Dit resultaat bestaat uit een
bedrag van € 17 miljoen aan waardemutaties (toegevoegd aan de herwaarderingsreserve) en een bedrag van € 11 miljoen
aan overige mutaties (toegevoegd aan de overige reserves). De overige reserves worden gebruikt als dekking voor de
reguliere bedrijfsuitoefening voor het opvangen van toekomstige risico’s en dat maakt het mogelijk om in de toekomst
grootschalige projecten uit te voeren waarmee mogelijk onrendabele, sociaal maatschappelijke investeringen gepaard
gaan. De kasstroom als gevolg van het positieve jaarresultaat wordt deels aangewend ten behoeve van het aflossen van
leningen.
De operationele kasstroom (WSW-definitie) bedraagt € 26,9 miljoen en is daarmee hoger dan het voorgaand jaar (2016:
€ 22,0 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de éénmalige huurontvangst van € 6,3 miljoen van Parlan.

Marktwaarde vs. Bedrijfswaarde
Een vergelijking tussen de bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie en de marktwaarde van het vastgoed in
exploitatie per 31-12-2017 is in de volgende tabel opgenomen:
Jaarrekeningpost
(bedragen * € 1.000)
DAEB vastgoed
Niet-DAEB vastgoed

Marktwaarde
stand 31-12-2017
1.527.386

Bedrijfswaarde
stand 31-12-2017
716.052

83.375

62.341

Verschil
811.334
21.034

Het verschil tussen de marktwaarde (volgens het handboek) en de bedrijfswaarde heeft diverse oorzaken.
De voornaamste zijn:
1. In de marktwaardeberekening wordt rekening gehouden met een groter aantal verkopen dan in de
bedrijfswaardeberekening. Dit leidt tot een hogere kasstroom uit verkoop in de marktwaardeberekening.
2. In de marktwaardeberekening worden enkel de kasstromen van de eerste 15 jaar meegenomen en vervolgens
wordt de eindwaarde na jaar 15 contant gemaakt. In de bedrijfswaardeberekening worden kasstromen over 50
jaar meegenomen. Dit leidt tot een lagere contante waarde van de operationele kasstromen in de
marktwaardeberekening.
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3.

De eindwaarde in de marktwaardeberekening is gelijk aan de geïndexeerde leegwaarde. In de
bedrijfswaardeberekening wordt rekening gehouden met een eindwaarde/restwaarde na 50 jaar die voor
woongelegenheden gelijk is aan de sociale kavelprijs. Dit leidt tot een hogere eindwaarde in de
marktwaardeberekening.

De opbouw van de marktwaarde, de bedrijfswaarde en de afwijking per post ultimo 2017 geeft hiermee het volgende
beeld:
Contante waarde
(bedragen * € 1.000)
Huren

Marktwaarde

Bedrijfswaarde

Verschil

884.292

1.467.555

-583.263

Huurderving

(11.665)

-14.689

3.024

Inkomsten uit verkoop

576.846

6.890

569.956

4.001

6.914

-2.913

Overige inkomsten
Restwaarde

446.163

41.655

404.508

Onderhoudsuitgaven

(117.599)

-304.050

186.451

Exploitatie-uitgaven

(111.765)

-250.038

138.273

Verbeteruitgaven

0

0

0

Overige uitgaven

0

-1.419

1.419

(100.431)

-170.164

69.733

0

-4.261

4.261

40.919

0

40.919

1.610.761

778.393

832.368

Sectorspecifieke heffing
Saneringsheffing
Mutatie naar Full-versie

Waarde

In bovenstaande berekening is de post ‘Mutatie naar Full-versie’ opgenomen zijnde het verschil tussen de marktwaarde
volgens de basisversie en de marktwaarde volgens de Full-versie van de eenheden die zijn getaxeerd.

Van marktwaarde naar beleidswaarde
De marktwaarde in verhuurde staat van het bezit in exploitatie is bepaald op basis van voorgeschreven rekenregels zoals
uiteengezet in het handboek modelmatig waarderen marktwaarde (het waarderingshandboek). De beleidswaarde van
het bezit in exploitatie geeft de (markt)waarde op totaalniveau volgens het waarderingshandboek weer van het vastgoed
in exploitatie waarbij deels rekening is gehouden met het eigen beleid van Woonwaard.
De bepaling van de beleidswaarde is als volgt:
1. Het startpunt is de marktwaarde in verhuurde staat, zoals voorgeschreven in het waarderingshandboek.
2. Vervolgens wordt deze waarde gecorrigeerd met het beschikbaarheidsaspect. Hierbij worden alle
waarderingscomplexen doorgeëxploiteerd tot en met jaar 15.
3. De tweede stap is de correctie van de waarde met het betaalbaarheidsaspect. Hierbij worden de markthuren
vervangen door de intern bepaalde streefhuren.
4. De volgende correctie is de verwerking van het kwaliteitsaspect in de marktwaarde. Hierbij wordt de
onderhoudsnorm volgens het handboek vervangen door de intern bepaalde onderhoudsnorm van € 1.375 per
eenheid.
5. Als laatste stap worden de beheerkosten volgens het handboek aangepast naar de intern bepaalde
beheerkosten per eenheid.

De bovenstaande aanpassingen leiden tot de volgende waterval:
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Vermogenspositie
De samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2017 kan als volgt worden gespecificeerd:
Eigen vermogen
(bedragen * € 1.000)
Gepresenteerd eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Overige reserves

Totaal

948.143

143.762

1.091.905

Volkshuisvestelijke bestemming

268.215

143.762

411.977

Bedrijfsmatige bestemming

136.637

143.762

280.399

Het bedrag aan volkshuisvestelijke bestemming is het eigen vermogen, waarbij rekening is gehouden met een
marktwaarde op basis van doorexploiteren en bij mutatie naar standaardhuur. Het bedrag aan bedrijfsmatige
bestemming is gebaseerd op de bedrijfswaarde van het vastgoed.
Per 31 december 2017 is in totaal € 948 miljoen (2016: € 931 miljoen) aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen
vermogen begrepen uit hoofde van de waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat
volgens het waarderingshandboek.
Rekening houdend met het beleid van Woonwaard daalt de marktwaarde fors:
•
Indien in de bepaling van de marktwaarde de beschikbaarheids- en betaalbaarheidsaspect wordt betrokken
daalt de herwaarderingsreserve met € 680 miljoen tot circa € 268 miljoen, de volkshuisvestelijke bestemming.
•

Indien het volledige beleid van Woonwaard wordt betrokken in de marktwaardebepaling leidt dit tot een
verdere daling van de herwaarderingsreserve tot € 136 miljoen, de bedrijfsmatige bestemming.

Kostenvoet vreemd vermogen
De gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen is 3,20% per 31 december 2017 (2016: 3,35%). Voor de komende
drie jaar verwachten wij een gemiddelde kostenvoet van het vreemd vermogen van circa 3,05%.
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Kasstromen en financieringsbehoeften
Een belangrijk uitgangspunt in het financiële beleid van Woonwaard is dat het aantrekken van financiering met WSWborging altijd mogelijk moet zijn; vandaar dat Woonwaard aan de voorwaarden voor borgstelling door het WSW wil
(blijven) voldoen. Dankzij de borgstelling kan Woonwaard geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Van het WSW heeft
Woonwaard de verklaring ontvangen dat zij onveranderd borgbaar is. Daarnaast is een borgingsplafond vrijgegeven voor
de investerings- en herfinancieringsbehoefte voor de jaren 2018 en 2019.
In 2017 is voor een totaal van € 45,0 miljoen aan nieuwe leningen opgenomen en is € 7,0 miljoen gestort op bestaande
leningen met een variabele hoofdsom. Deze middelen zijn ingezet voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en
herfinanciering van vervallen leningen. In totaal is € 36,7 miljoen afgelost op leningen van overheden en
kredietinstellingen.
De kredietfaciliteit in rekening-courant is € 7,5 miljoen. Hiervan is per ultimo 2017 € 1,9 miljoen gebruikt voor
bankgaranties. Deze kredietfaciliteit kan ook gebruikt worden voor marktwaardeverrekening van onze
derivatencontracten (Margin Calls).

Investeringsbeleid
In het boekjaar werd voor een bedrag van ruim € 25,1 miljoen (2016: € 133,1 miljoen) geïnvesteerd in roerende en
onroerende zaken. Belangrijkste investeringen in 2017 bedroegen de Stroomversnelling (€ 8,8 miljoen), VroonermeerNoord (€ 3,7 miljoen) en Gerard Douplantsoen (€ 3,9 miljoen).

Indicatieve bestedingsruimte
Door de Autoriteit Woningcorporaties is in 2017 een indicatie gegeven van de investeringsruimte per corporatie ten
aanzien van nieuwbouw, verbetering en huurverlaging. Dit betreft de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
(IBW). Voor Woonwaard blijkt dat de Loan-to-Value parameter in alle gevallen de beperkende factor op het doen van de
uitgaven is. Woonwaard hanteert in haar financiële sturingsfilosofie een lagere signaleringswaarde (70%) ten opzichte
van de WSW-grens (75%), om tijdig bij te kunnen sturen.

Sturen op kasstromen
Om aan de voorwaarden voor borgstelling door het WSW te kunnen blijven voldoen stuurt Woonwaard op het saldo van
de operationele kasstromen. De belangrijkste indicatoren voor deze sturing zijn de interest coverage ratio (ICR) en de
debt service coverage ratio (DSCR). De ICR geeft aan in hoeverre uit de operationele kasstroom aan renteverplichtingen
kan worden voldaan; de DSCR geeft aan of er in een jaar voldoende operationele kasstromen worden gegenereerd om
aan rente- én aflossingsverplichtingen te voldoen. Woonwaard stuurt op een ICR-norm van tenminste 1,4 en een DSCRnorm van ten minste 1,0. Dit is in overeenstemming met de wijze waarop het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
de financiële positie van Woonwaard beoordeelt. De ICR ligt met 2,50 hoger dan vorig jaar (2,16). Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de éénmalige ontvangst van € 6,3 miljoen inzake vooruitbetaalde huur van het Transferium Jeugdzorg.
De DSCR ligt met 1,44 gelijk aan 2016 (1,44).

Netto Bedrijfslasten
Jaarlijks, vanaf 2013, worden door Aedes, ten behoeve van haar benchmark, de netto beïnvloedbare bedrijfslasten
opgevraagd. De netto beïnvloedbare bedrijfslasten zijn de bedrijfslasten gecorrigeerd voor belastingen, sectorspecifieke
heffingen, verzekeringen en overige niet beïnvloedbare bedrijfslasten.
De netto beïnvloedbare bedrijfslasten worden vervolgens gedeeld door het aantal eenheden per ultimo jaar.
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde bedrijfslasten per eenheid uit de Aedes Benchmark over 2017 afgezet tegen
de jaren 2016 en 2015 en de begroting en prognose over 2017. Tevens zijn de bedrijfslasten genormaliseerd opgenomen.
Dit zijn de bedrijfslasten gecorrigeerd voor incidentele lasten.
Omschrijving
Aedes benchmark
Bedrijfslasten genormaliseerd

2017
685
669

2017P
701
685

2017B
724
700

2016
785
690

2015
765
709

1.2.2 Verwachtingen voor 2018
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De begroting 2018 is tot stand gekomen op basis van de plannen die door de verschillende teams van Woonwaard zijn
gemaakt. De leidraad voor deze plannen was het motto ‘Maatschappelijk effectief, bedrijfsmatig slim’. Met dit motto
geven we kleur aan de ondertitel van onze beleidsvisie: sociaal ondernemen in het wonen. Vanuit ons ondernemer-zijn
werken we bedrijfsmatig slim, zodat we geen onnodige kosten maken of geld laten weglekken. Vanuit onze sociale,
maatschappelijke kant werken we doordacht, waardoor onze projecten en activiteiten maatschappelijk effectief zijn.
In de begroting zijn enkele belangrijke beleidskeuzes verwerkt, die wij hieronder nader toelichten:

Betaalbaarheid
Voor 2018 staat opnieuw bevriezing van de standaardhuur begroot, met als gevolg dat de totale huursom onder inflatie
stijgt. De huur van deeenheden die reeds op standaardhuur zitten worden in 2018 niet verhoogd, de huur van de
eenheden met een huur onder de standaardhuur worden nog wel inflatievolgend verhoogd. Voor de jaren daarna staat
een stijging van de huursom begroot gelijk aan inflatie, conform de parameters van de AW.

Duurzaamheid
Het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad staat ingepland aan de hand van onze uitgangspunten voor
verduurzaming. Met behulp van SBI (een programma om scenario’s mee te maken) hebben we de verschillende ambities
van Woonwaard doorgerekend. Op basis hiervan hebben we bedragen voor investeringen voor duurzaamheid en
nieuwbouw ingerekend. In de eerste jaren van de begroting liggen er concrete projecten onder de bedragen.

Groei DAEB woningportefeuille
In de begroting is een groei van de DAEB woningportefeuille opgenomen. In 2018 worden zo’n 100 woningen opgeleverd,
waarvan 18 zorgappartementen. De prognose voor verkoop is beperkt tot maximaal 10 woningen, evenals in de
voorgaande jaren. Per saldo groeit het aantal woningen in de segmenten die nodig zijn om in de vraag te voorzien.

Verbeteren kwaliteit woningen
We verbeteren de kwaliteit van onze woningvoorraad. De begroting voor onderhoud is structureel verhoogd. De
structurele verhoging leidt tot een hogere onderhoudsnorm van € 1.375 per woning prijspeil 2018 (voorheen € 1.240). In
2018 is dit bedrag € 1.547 vanwege een piek in schilderwerkzaamheden.

Bewoners
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een hogere klantwaardering door klantfocus in de processen en
klantcontacten aan te brengen. We maken daarin de volgende stap door een betere opleverkwaliteit van de woningen
die we verhuren. Hiervoor is het budget mutatieonderhoud met € 1 miljoen verhoogd. Dit bedrag is opgenomen in het
totaalbudget onderhoud.
1.3 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling richten zich vooral op de duurzaamheidsaspecten van
onze woningvoorraad. Woonwaard neemt deel aan de Stroomversnelling, waar zogenaamde nul-op-de-meter woningen
worden gerealiseerd. In 2017 zijn 163 woningen gerenoveerd tot NOM-woning (2016: 105 woningen) en is de
voorbereiding en uitvoering voor nog eens 111 NOM-renovaties gestart.
Daarnaast werkt Woonwaard mee aan een organisatieonderzoek van de TU Delft, neemt Woonwaard deel aan het
netwerk Conceptueel bouwen en vormt opdrachtgeverschap op basis van regievoering met functionele specificaties een
vernieuwend speerpunt.
1.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Nvt.

1.5 Treasury Management – Financiële instrumenten

1.5.1 Doelstelling en beleid inzake risicobeheer van financiële instrumenten
Alle treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie, zoals vastgelegd in het strategische
beleid, de kerntaken en de doelstellingen van Woonwaard op het terrein van de volkshuisvesting.
De treasury-functie levert een bijdrage aan de hoofddoelstellingen van het financieel beleid en beheer van Woonwaard,
die bestaan uit het waarborgen van de financiële continuïteit op de korte en lange termijn en het voorkomen van misbruik
en oneigenlijk gebruik van volkshuisvestelijk vermogen.
Treasury geeft uitvoering aan het financieel beleid door de volgende doelstellingen na te streven:
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a. Het waarborgen van beschikbaarheid van financiële middelen, zodat Woonwaard te allen tijde aan haar financiële
verplichtingen kan voldoen;
b. Het beheersen van de financiële risico’s;
c. Het optimaliseren van de financiële functie.
In het treasurystatuut van Woonwaard is het afsluiten van derivaten niet meer toegestaan. Dit betekent een afbouw van
de derivatenportefeuille naarmate huidige contracten aflopen. De lopende derivaten (plain vanilla payer swaps) zijn in
het verleden afgesloten ter beperking van inherente financiële risico’s en zijn als zodanig effectief.
In overeenstemming met haar treasurystatuut houdt Woonwaard zich onverkort aan de actuele ‘Beleidsregels gebruik
financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting’.
1.6 Risicobeheersing

1.6.1 Inleiding
Risicomanagement heeft afgelopen jaar, net zoals voorgaande jaren, hoog op de agenda van Woonwaard gestaan. De
risico’s welke de strategische doelstelingen kunnen beinvloeden zijn inzichtelijk gemaakt waarbij tevens is gekeken hoe
op deze risico’s gestuurd kunnen worden. Dit heeft als bijkomend effect dat het risico-bewustzijn onder medewerkers
verder is vergroot.
Woonwaard richt zich bij de beheersing van haar risico’s voor een belangrijk deel op de zogenaamde ‘soft controls’.
Voorbeeldgedrag van het leidinggevend kader, het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en het incorporeren van
risicobeheersing in overlegstructuren, vormen belangrijke aspecten om de cultuur, het gedrag en de motivatie van
medewerkers te beïnvloeden.

1.6.2 Risicocultuur
Woonwaard streeft naar een open cultuur waarin medewerkers gesignaleerde risico’s open met elkaar kunnen delen.
Zowel binnen managementbijeenkomsten, als ook binnen medewerkers- en teambijeenkomsten worden risico’s
besproken en wordt over te nemen maatregelen gediscussieerd. In 2017 heeft Woonwaard weer verdere stappen gezet.
Voor de genomen stappen verwijzen wij naar paragraaf 1.6.6.

1.6.3 Risicoprofiel
Een aantal belangrijke risico’s van 2017 waren:
•
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid ICT-infrastructuur;
•
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data, met name op het gebied van werkplekbeheer;
•
De koppeling tussen Empire en KANA

1.6.4 Risico’s
Compliance risico’s
Woonwaard streeft naar compliance met wet- en regelgeving. Het volledige spectrum van de van toepassing zijnde weten regelgeving is erg breed. De medewerkers binnen Woonwaard blijven binnen hun vakgebied op de hoogte van de
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving via onder andere media, cursussen en seminars.

Valutarisico’s
Woonwaard is uitsluitend werkzaam in Nederland en doet geen transacties in vreemde valuta.

Beschikbaarheidsrisico’s
De verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid en de mogelijkheid op saneringssteun vanuit de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw) leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Woonwaard heeft haar financiële meerjarenplan zodanig afgestemd op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van
faciliteiten voor financiering en herfinanciering structureel gecontinueerd wordt. Woonwaard voldoet in de
meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en andere externe belanghouders
worden gehanteerd.
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Liquiditeitsrisico’s
Woonwaard loopt een liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Woonwaard heeft met een aantal van
haar derivatentegenpartijen afspraken gemaakt over het uitwisselen van onderpand. Bij een daling van 200 basispunten
dient Woonwaard circa € 0,6 miljoen aan additioneel onderpand te storten.
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico dat per balansdatum Woonwaard loopt zijn:
31-12-2017
(x €1.000)
Banktegoed
Beschikbare kredietfaciliteit
Nog op te nemen uit leningen met variabele hoofdsom
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2017)

5.764
5.555
16.000
5.738

Ruimte

33.057

Kredietrisico’s
Woonwaard heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten en effecten.
Woonwaard maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredietrisico´s te spreiden. Limieten en ratings
zijn formeel vastgelegd en naleving daarvan wordt periodiek gemonitord.

Renterisico’s
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Woonwaard risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden
(schulden aan kredietinstellingen) heeft Woonwaard renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente
betaalt. Ultimo 2017 heeft Woonwaard haar variabele leningen voor een bedrag van € 135,1 miljoen afgedekt met
payerswaps en voor een bedrag van € 7,4 miljoen niet afgedekt.
Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten neemt de te betalen rente over het niet afgedekte deel, onder
gelijkblijvende omstandigheden in een jaar met € 0,1 miljoen toe.

Renterisico relatief
Het relatieve renterisico is het totaal van de herfinanciering, de opslagherzieningen (basisrente leningen) en
renteconversies van ieder jaar, uitgedrukt in een percentage van het verwachte saldo van de leningenportefeuille aan het
begin van ieder jaar. Woonwaard streeft ernaar het renterisico meerjarig te spreiden, met als uitgangspunt een maximum
van 15% van de som van haar leningenportefeuille.
In de onderstaande grafiek is het relatieve renterisico voor de komende 10 jaar weergegeven.

Bij het afsluiten van nieuwe leningen en herzieningen is het renterisico onderdeel van het kader voor de bepaling van de
looptijden. Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan als Woonwaard zeker heeft gesteld dat hiervoor
financiering beschikbaar is of is toegezegd. Ultimo 2017 heeft Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een
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bedrag van € 5,9 miljoen (2016: € 13,9 miljoen). Middels de vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt
voortdurend gestuurd op nivellering van de beschikbare en de benodigde financiering.

Fiscale risico’s
Woonwaard kent op dit moment geen concrete risico’s op fiscaal gebied.
Per 1 januari 2019 treedt er mogelijk een nieuwe renteaftrekbeperkingsregeling in werking op grond waarvan de netto
rentekosten van schulden slechts aftrekbaar zijn tot 30% van de EBITDA van de belastingplichtige indien het boven het
drempelbedrag van € 3.000.000,00 uitkomt. Een mogelijke uitweg om aan de toepassing van deze Wetgeving te
ontkomen is het ontbinden of verkopen van alle gelieerde entiteiten vóór 1 januari 2019. Zoals bekend is Woonwaard al
bezig al haar verbindingen op te heffen, dit zal begin 2018 gerealiseerd zijn. Als gevolg hiervan zou de
renteaftrekbeperking (wellicht) niet van toepassing moeten zijn. Mocht deze wel van toepassing zijn dan zou dit, op basis
van de cijfers van 2016, leiden tot voor een additionele VPB-last.
In de loop van 2018 wordt een kabinetsvoorstel verwacht.

1.6.5 Gevoeligheidsanalyses marktwaarde
De marktwaarde van Woonwaard is gevoelig voor een groot aantal interne- en externe factoren. In onderstaande tabel
is de gevoeligheid van de volgende aannames op de marktwaarde van de zelfstandige huurwoningen verwerkt:
Factor:
Basisversie:
Disconteringsvoet:
Uitponden / Doorexploiteren:
Markthuur / Streefhuur
Leegwaardeontwikkeling:
Mutatiekans:

Gevolgen voor de
marktwaarde:
€ 1. 569 miljoen
€ 65 miljoen
-/- € 142 miljoen
-/- € 128 miljoen
+ € 31 miljoen
+ € 46 miljoen

Toelichting
*1
*2
*3
*4
*5
*6

Toelichting per post:
1. De marktwaarde voor het gehele bezit in exploitatie volgens de basisversie van het handboek. De marktwaarde
van het bezit in exploitatie dat in de jaarrekening is verantwoord ligt hoger als gevolg van de eenheden die door
de taxateur zijn gewaardeerd.
2. De disconteringsvoet die gehanteerd is in de marktwaardeberekening 2017 ligt 0,41% hoger dan de
disconteringsvoet die gehanteerd is in de marktwaardeberekening 2016. De opbouw van de disconteringsvoet
verschilt in het handboek 2017 ten opzichte van het handboek 2016 en is verder afhankelijk van diverse factoren,
zoals bouwjaar en soort woning. Het effect van een 0,41% lagere disconteringsvoet bedraagt € 65 miljoen.
3. De marktwaarde van een waarderingscomplex zoals deze verwerkt is in de jaarrekening is de hoogste van het
uitpondscenario of het doorexploiteerscenario. Bij een aantal waarderingscomplexen is de marktwaarde in de
jaarrekening de marktwaarde volgens het uitpondscenario. In de praktijk zal Woonwaard haar eenheden in de
toekomst blijven exploiteren. Het gevolg voor de marktwaarde bedraagt hierbij € 142 miljoen.
4. In plaats van mutatie naar markthuur is de mutatie naar streefhuur ingerekend. Dit leidt tot een lagere contante
waarde van de huren en een lagere operationele kasstroom als gevolg van lagere huren na mutatie.
5. In dit scenario is de leegwaarde-ontwikkeling in 2017 gelijk gehouden aan de verwachte leegwaardeontwikkeling volgens de marktwaardeberekening 2016. De leegwaarde-ontwikkeling in de
marktwaardeberekening over 2016 was lager dan de marktwaardeberekening over 2017. Het effect van de
hogere leegwaarde-ontwikkeling is een hogere verkoopopbrengst en een hogere eindwaarde na jaar 15 en dus
ook een hogere marktwaarde. Daar tegenover staat dat de ingerekende lasten voor de verhuurderheffing en de
belastingen en verzekeringen weer hoger uitkomen. Per saldo levert een hogere leegwaarde-ontwikkeling een
hogere marktwaarde op van circa € 31 miljoen.
6. In dit scenario wordt de mutatiekans met een procentpunt opgehoogd. Hierdoor worden eenheden op een
eerder moment uitgepond, worden meer eenheden in de jaren 1 t/m 15 uitgepond of worden eenheden op een
eerder moment doorgeëxploiteerd tegen markthuur. Dit leidt tot een hogere marktwaarde van € 46 miljoen en
een hogere operationele kasstroom als gevolg van hogere huuropbrengsten.
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1.6.6 Risicobereidheid
Woonwaard voert een risicobeleid dat gericht is op een laag risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op continuïteit en
bewerkstelligt de bescherming van de (toekomstige) kasstromen en het eigen vermogen en de bescherming van
identiteit, reputatie en compliance met wet- en regelgeving.
De risicobereidheid of “risk appetite” is dus te kwalificeren als laag. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de financiële
ratio’s, waarbij de financiële WSW-ratio’s door Woonwaard als een ondergrens worden beschouwd. Daarnaast wordt
strak gestuurd op het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de in 2016 ingevoerde Woningwet.
In 2017 zijn er diverse acties ondernomen om de interne beheersing te verbeteren:
•
In de jaarplannen 2017 van alle teams is een paragraaf opgenomen over de voornaamste risico’s en
beheersingsmaatregelen t.a.v. de doelstellingen voor 2017.
•
Bij de ERP-implementatie zijn diverse aanvullende beheersingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals de
inrichting van de autorisatie structuur en diverse signaleringsrapportages. Dit is vastgelegd in een ‘blauwdruk
Interne Beheersing’.
Daarnaast zijn ‘application controls’ in de systemen ingebouwd, inclusief signaleringsoverzichten.
•
De KPI’s die voor directie en procesteams zijn benoemd, worden gedeeld via dashboards. De data worden
doorlopend geactualiseerd.
•
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn consistent in beeld gebracht met de
tekenbevoegdheidsmatrix, de matrix verantwoordelijkheidsgebieden, een geactualiseerd managementhandvest
en de lijst met eigenaarschap van data.
•
In 2017 zijn er verdere stappen gezet in de betrouwbaarheid van de vastgoeddata. Voorbeelden zijn
oppervlaktes, conditiemetingen en energielabels.
•
Aan de bevindingen van externe partijen, zoals onze accountant, is in 2017 opvolging gegeven.

1.6.7 Systeem voor risicobeheersing en -controle
In 2016 heeft Woonwaard ervoor gekozen om de strategische risicokaart te implementeren. Hierin zijn de doelstellingen
van de nieuwe beleidsvisie, de risico’s en maatregelen gekoppeld aan deze risico’s in kaart gebracht. Binnen deze
risicokaart wordt visueel de status van de risico’s weergeven en vormt hiermee een handzame tool om over risico’s en
maatregelen van gedachten te wisselen. Betrokkenen binnen Woonwaard zijn allen geïnterviewd om een beeld te krijgen
van de risico’s per organisatieonderdeel.
De kaart is zowel op het niveau van de bestuurder (de strategische risico’s), als op het niveau van de procesmanagers
weergegeven. De risicokaart wordt frequent in de verschillende managementoverleggen besproken.

1.6.8 Risicobeoordeling
Beoordeling externe partijen
PwC
Door onze accountant PwC wordt op risicovolle onderdelen van onze bedrijfsvoering tijdens de interimcontrole extra
aandacht besteed en wordt aan Woonwaard gevraagd door middel van ‘position papers’ haar risico inschatting en
bijbehorende beheersingsmaatregelen weer te geven. Deze worden vervolgens door PwC getoetst. Uit de interim
controle 2017 blijkt dat de AO/IB voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Integrale beoordeling Autoriteit woningcorporaties (Aw) 2016
Op grond van artikel 61, tweede en derde lid, van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw)
jaarlijks integraal alle corporaties. De Aw maakt hierbij gebruik van de Verantwoordingsinformatie (dVi) en Prognose
informatie (dPi), het jaarverslag (inclusief het volkshuisvestingsverslag), de jaarrekening, de stukken van de accountant
en andere informatie ten aanzien van deelactiviteiten.
Het integrale toezicht is gericht op de governance, integriteit, rechtmatigheid en de bescherming van het maatschappelijk
vermogen. Hierbij wordt het functioneren van de corporatie in samenhang bezien en afgezet tegen normen (vanuit
wetgeving en beleidsregels) en het risicoprofiel van de corporatie.
Rechtmatigheid
Woonwaard heeft een 100% deelneming in BV Pilaster V.v.E. Beheer. De Woningwet en BTiV stellen grenzen aan de
werkzaamheden van de dochter. In 2016 is geconstateerd dat Pilaster werkzaamheden verricht en diensten verleent die
niet overeenkomen met de eisen uit de Woningwet en BTiV. Woonwaard heeft daarop besloten de aandelen Pilaster te
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verkopen. In 2017 is de verkoopovereenkomst getekend met de huidige manager inzake verkoop van de aandelen
Pilaster. Op 6 maart 2018 zijn de aandelen van Pilaster overgedragen en is Pilaster geen deelneming meer van
Woonwaard.
Governance, Integriteit en bescherming van maatschappelijk vermogen
De Aw heeft in 2017 een Governance inspectie uitgevoerd en daar op 17 juli 2017 over gerapporteerd. De inspectie gaf
geen aanleiding tot het doen van interventies.
Het WSW heeft in 2017 de Business Risks beoordeeld en daar op 18 december 2017 over gerapporteerd. Het onderzoek
gaf geen aanleiding tot opmerkingen.

WSW - Borgbaarheid en faciliteringsvolume
Op 18 december 2017 is een nieuw borgingsplafond vrijgegeven, dat voldoende ruimte geeft voor de voorgenomen
investeringen volgens de laatste prognoses. Het onderstaande overzicht geeft het borgingsplafond en de beschikbare
ruimte per jaar weer. Het gepresenteerde borgingsplafond is exclusief het deel dat is geoormerkt voor de derivatenbuffer
(€ 13,6 miljoen), omdat dat deel niet vrij opneembaar is.
Borgingsplafond (x € 1.000)
Opgelegd borgingsplafond (excl. derivatenbuffer)
Ruimte voor financiering
Benodigde financiering o.b.v. prognose
Verschil

2017

2018

555.982
5.738
0
5.738

599.212
79.213
65.425
13.788

Woningwet – overcompensatie
Woningcorporaties worden volgens de nieuwe woningwet verplicht in het uiterste geval zogeheten ‘overcompensatie’ te
betalen aan de overheid. Overcompensatie ontstaat wanneer een woningcorporatie onterecht teveel staatssteun heeft
ontvangen voor haar DAEB-activiteiten. Deze staatssteun kan ontstaan bij het goedkoper kunnen lenen door
overheidsgaranties, de mogelijkheid tot het krijgen van saneringssteun en grondkortingen van gemeenten.
Voor Woonwaard geldt dat haar rendement, als verhouding tussen exploitatiekasstromen en genoten voordeel van de
WSW-borgstelling enerzijds en de marktwaarde van het DAEB bezit anderzijds, aanzienlijk lager uitkomt dat het extern
bepaalde rendement volgens de IPD-vastgoedindex, waardoor Woonwaard een negatieve ‘overcompensatie’ heeft. Dit
impliceert dat Woonwaard genoegen neemt met een beduidend lager rendement op haar sociale huurwoningen dan het
rendement dat marktpartijen behalen op huurwoningen.
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2 Medewerkers en organisatie
Woonwaard ontwikkelt zich steeds verder door naar een compacte organisatie met vakbekwame medewerkers. Vanuit
onze werkgeversrol geven we hiervoor vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid. Het leiderschap richt zich steeds
meer op wat nodig is naar de toekomst, zet de lijnen uit en coacht en faciliteert de teamleden in de ontwikkeling. De
teams geven verder vorm aan hun teamontwikkeling en er is er veel geïnvesteerd in (loopbaan)ontwikkeling. Ieder team
ontwikkelt zich daarbij in zijn eigen tempo, en het eerst op die gebieden die voor het team relevant zijn.
De organisatieverandering van enkele jaren geleden had als doel om procesgericht en daarmee efficiënt te werken.
Daarin zijn we goed geslaagd. Tegelijkertijd zien we nog een aantal belemmerende factoren in de finesses van onze
bedrijfsvoering. Daaraan besteden we in 2018 aandacht.
In 2017 heeft er een organisatieaanpassing plaatsgevonden, naar een nog compactere organisatie. We hebben de
directielaag laten vervallen. Om de rollen van vastgoedeigenaar en organisatie met maatschappelijke
verantwoordelijkheid te borgen op strategisch niveau, zijn we overgegaan op een tweehoofdig bestuur. Een bestuurder
heeft als aandachtsgebied huurder en wensportefeuille; de ander investeringen en bedrijfsvoering.
Voor het team Klantcontactcentrum (KCC) is gekozen om de directe aansturing te laten plaatsvinden door een
teamcoach, en het team in de lijn onder te brengen bij het team Verhuur.
In de Woningwet zijn bepaalde activiteiten voor corporaties of dochter-BV's uitgesloten. Dat geldt ook voor een deel
van de activiteiten van dochteronderneming BV Pilaster VvE Beheer, die echter wel een belangrijk onderdeel zijn van de
propositie. Om te voldoen aan de Woningwet is – na onderzoek van de mogelijkheden – besloten de aandelen van
Pilaster te verkopen. Na een marktverkenning heeft dit geleid tot een overdracht van de aandelen aan de huidige
manager van Pilaster via een management buy-out.
2.1 Wijziging naar een tweehoofdig bestuur
Per 1 september 2017 heeft er een organisatieaanpassing plaatsgevonden. Met de vorming van een tweehoofdig bestuur
is er een nog compactere organisatie ontstaan. De keuze voor een tweehoofdig bestuur ging gepaard met het laten
vervallen van de directielaag (directie Wonen en directie Vastgoed) en het ontstaan van een bestuursteam, waarin
professionals in netwerken met elkaar werken aan het vormgeven van de koers van Woonwaard. Dit was een logische
stap in de ontwikkeling van de organisatie, waarbij teams en medewerkers steeds zelfstandiger hun werk uitvoeren. De
Raad van Commissarissen heeft Joke van den Berg (directeur Wonen) benoemd als lid van het bestuur van Woonwaard.
2.2 Ontwikkeling Klantcontactcentrum (KCC)
In 2017 is opnieuw gekeken naar de inrichting van het KCC en wat wenselijk zou zijn naar de toekomst. Dit naar aanleiding
van diverse problemen in de bedrijfsvoering en het vertrek van de procesmanager. Het team is de afgelopen periode
begeleid door een externe teamcoach en er is nagedacht over de beste inrichting van de processen voor de toekomst.
Om die reden werd een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een denktank van collega’s vanuit het KCC en andere
teams. In december zijn de uitkomsten en scenario’s voor de toekomst gedeeld en is besloten om het KCC onder de
lijnverantwoordelijkheid van de procesmanager Verhuur te positioneren en voor de directe begeleiding een teamcoach
aan te stellen.
2.3 Bijzonder projecten

2.3.1 Project Loopbaan
Woonwaard is in 2016 samen met zes corporaties in Noord-Holland een samenwerking aangegaan op het gebied van
loopbaan, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. In 2017 is er een concreet programma tot uitvoering gekomen. De
website is gelanceerd en een kansenportaal (waar vacatures gedeeld worden), een inspiratie-event, een stagemaand
waarbij medewerkers een dagdeel een kijkje in de keuken van een andere corporatie hebben genomen, trainingen zoals
de LinkedIn-training, speeddates met managers en met OR-leden van de deelnemende corporaties en inloopspreekuren
met een loopbaanadviseur. Het samenwerkingsverband is in 2017 uitgebreid naar acht corporaties, waarbij er nog
vier geïnteresseerde corporaties zijn die in 2018 willen deelnemen.

Jaarstukken 2017

42 van 126

2.3.2 Vitaliteitszomer
De zomerperiode werd ingevuld met het thema vitaliteit. Collega’s vanuit de organisatie waren zelf de organisator of
begeleider van de activiteiten. Het programma bestond uit sportieve activiteiten, zoals een bootcamp, een
kickbokstraining en power yoga. Maar ook waren er ‘zenmomenten’ zoals lunch-lummelen, Qi Gong en stoelmassages
en inspiratiemomenten zoals een tekenworkshop en een kookworkshop. De vitaliteitszomer werd afgesloten met een
zomerborrel en -barbecue.
2.4 Formatie
De vaste formatie is per 31 december 2017 vastgesteld op 89,5 fte (2016: 84,8 fte). De tijdelijke formatie is 4,7 fte (2016:
2,8 fte). Dit is exclusief BV Pilaster VvE Beheer. Op 31 december 2017 zijn er 101 medewerkers (2016: 101 medewerkers)
in dienst van Woonwaard, verdeeld over 86 fte (op basis van werkelijke bezetting).
In onderstaande tabel de formatie van 2017 en 2016 ter vergelijk.
Jaar
2016
2017

Vaste formatie (fte)
84,8
89,5

Tijdelijke formatie (fte)
2,8
4,7

Werkelijke bezetting (fte)
85,7
86,0

Per saldo is de formatie toegenomen. De belangrijkste wijzingen bestonden uit:
Bestuur: bestuurder (+1)
Directie: directeuren (-2)
Bestuursteam: conceptontwikkelaar (+1)
Informatiecentrum: regisseur reporting (+1)
Bouw & Onderhoud: projectbegeleider en projectmedewerker (+2)

2.4.1 In-, door- en uitstroom
In 2017 zijn er 17 nieuwe medewerkers in dienst getreden (2016: 22). Het ging om aanstellingen met een vast of tijdelijk
karakter en traineecontracten. Daarnaast zijn er in 2017 ook 17 medewerkers uitgestroomd (2016: 18), voornamelijk als
gevolg van natuurlijk verloop en als gevolg van het niet verlengen van tijdelijke contracten.
In de onderstaande tabel is dit nader gespecificeerd:
Reden uitstroom
Vroegpensioen
Pensioen
Eigen initiatief
Beëindiging met wederzijds goedvinden
Beëindiging na gerechtelijke procedure
Beëindiging tijdelijk contract (geen verlenging)
Beëindiging na 2 jaar ziekte (WIA)
Overlijden
Reorganisatie
Overgang van onderneming

Aantal
medewerkers
1
9
2
4
1
-

Sinds 2015 is een stijgende lijn zichtbaar in het natuurlijk verloop. Van de negen medewerkers die op eigen initiatief zijn
uitgestroomd, hebben er twee aangegeven ontevreden te zijn met de werksituatie en de loopbaan elders te vervolgen,
zes medewerkers hebben bewust gekozen voor een volgende loopbaanstap en een medewerker met een contract met
een tijdelijk karakter heeft gekozen voor een vaste baan.
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2.5 Opleiding en ontwikkeling
Binnen het opleidingsbudget hebben we functiegebonden budget, corporate budget en loopbaanbudget. In 2017 is er
voor functiegebonden- en loopbaanopleidingen meer uitgegeven dan is begroot. Het corporate budget is niet volledig
besteed.
% van bruto
loonsom begroot
2,38

% van bruto
loonsom besteed

Corporate budget

1,14

1,04

Loopbaanbudget

0,75

0,82

Opleidingsbudget
Functiegebonden budget

2,40

Functiegebonden budget
Het functiegebonden budget is besteed aan training en seminars op het gebied van wet- en regelgeving (o.a.
huurrecht, scheiding DAEB/niet-DAEB, salarissen, fiscaliteiten), vakinhoudelijke cursussen (zoals onderhoud, techniek,
verhuurmakelaar, armoede, dementie), teamtrainingen en training en coaching gericht op het verbeteren van
vaardigheden. Daarnaast is met een aantal hoger opgeleide medewerkers een maatwerkregeling afgesproken over het
volgen van een HBO, post HBO of Masteropleiding. De vergoeding hiervan was deels uit het loopbaanbudget en deels
uit het functiegebonden budget.
Corporate budget
Woonwaard heeft in 2017 de training ‘klantgericht schrijven’ voor haar medewerkers georganiseerd. De training was een
onderdeel van het klantfocusprogramma, met als doel de communicatie in brieven en e-mails naar huurders te
verbeteren. In 2018 komt er een vervolg op de schrijftraining. Ook hebben medewerkers met direct klantcontact een
agressietraining gevolgd. Een keer in de twee jaar worden medewerkers getraind in het omgaan met emotioneel en
agressief gedrag.
Loopbaanbudget
Het loopbaanbudget wordt onderverdeeld in besteding opleidingen en inkoop uren (55+). Jaarlijks wordt een realistisch
bedrag van het totaal aan opgebouwd loopbaanbudgetsaldo begroot. In 2017 is er iets meer besteed dan begroot. Van
de 0,82% uitgaven loopbaanbudget is 0,23% inkoop uren. Het percentage besteding opleiding bedraagt 0,59%. In
onderstaande tabel is het loopbaanbudget per team nader uitgewerkt.

Loopbaanbudget
Bestuursteam

Besteed
opleidingen

aantal
medewerkers

Besteed
55+ uren

aantal
medewerkers

1.677

2

4.008

4

3.027

4

Bouw & Onderhoud
Informatiecentrum

15.259

8

803

1

KCC

9.091

4

1.187

3

Verhuur

1.137

2

1.186

2

16

10.210

14

Wonen & Wijken
Totaal

116
27.280

Vanuit het loopbaanbudget zijn er verschillende opleidingen en trainingen gevold. Er zijn MBO- en HBO-opleidingen
gevolgd en trainingen voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er vanuit het samenwerkingsverband ‘Project
Loopbaan’ LinkedIntrainingen georganiseerd, waaraan 19 medewerkers van Woonwaard hebben deelgenomen.
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2.6 Van de ondernemingsraad
2017 is een jaar waar veel is gebeurd. Het meest in het oog springt het vervallen van de directielaag en de wijziging in
de raad van bestuur. De ondernemingsraad heeft een rol gespeeld in het ondersteunen van de medewerkers van het
team klantcontactcentrum waar een zorgwekkende werksfeer was ontstaan. Ook de verkoop van de aandelen van Pilaster
B.V. is een belangrijk besluit geweest waar de OR bij betrokken was.
De OR en het bestuur hebben ook het afgelopen jaar met elkaar afgesproken om elkaar vroegtijdig en volledig op de
hoogte te brengen en te houden van ontwikkelingen en signalen. In 2017 is dit ook weer naar tevredenheid verlopen.
De OR is in 2017 van samenstelling gewijzigd. Eind 2017 werden drie nieuwe leden verwelkomd.

2.6.1 Overleg
In dit verslagjaar heeft de OR twaalf keer vergaderd, en heeft zes keer de Overlegvergadering met de bestuurder
plaatsgevonden. Bij de OV-vergadering is ook de HR-adviseur aanwezig. De voorzitter van de raad van bestuur is de
aangewezen gesprekspartner van de ondernemingsraad.
Daarnaast voerde het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter, een keer in de acht weken informeel
overleg met de bestuurder. In dit overleg komen relevante ontwikkelingen en, ter voorbereiding, de agendapunten voor
de formele overlegvergadering aan de orde.
De ondernemingsraad vergadert jaarlijks met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Dit gesprek heeft in
oktober plaatsgevonden. Het gesprek met de verzuimcoach heeft in augustus plaatsgevonden. Als laatste is de
ondernemingsraad in mei gehoord door de visitatiecommissie.
De ondernemingsraad heeft in 2017 deelgenomen aan een ‘speeddate’ waarbij ondernemingsraden van verschillende
corporaties bijeenkwamen om OR-thema’s te bespreken. Deze speeddate was georganiseerd vanuit het project
‘Loopbaanontwikkeling’.

2.6.2 Nieuwe samenstelling ondernemingsraad
In december zijn drie nieuwe leden verwelkomd. Een verkiezing was niet nodig. De voorzitter en de vicevoorzitter blijven
aan en er is een nieuwe secretaris benoemd. Eind 2017 bestaat de ondernemingsraad uit vijf leden en zijn alle zetels
vervuld en alle rollen verdeeld.

2.6.3 Advies- en instemmingsverzoeken
Er zijn drie adviesaanvragen voorgelegd aan de Ondernemingsraad:
•
Adviesaanvraag verkoop aandelen Pilaster.
•
Adviesaanvraag vervallen directielaag, introduceren bestuursteam en wijziging ledenaantal raad van bestuur.
•
Adviesaanvraag aanstellen nieuwe bestuurder.
De Ondernemingsraad heeft twee maal ingestemd met instemmingsverzoeken:
•
Instemmingsverzoek verlenging contract arbodienst Verzuim Vitaal.
•
Instemmingsverzoek vaststellen informatiebeveiligingsbeleid.

2.6.4 Achterban
De ondernemingsraad heeft in 2017 ondersteuning geboden aan het klantcontactcentrum. Er heerste een ongezonde
werksfeer die in de ogen van de medewerkers en de ondernemingsraad zorgwekkend was. In 2017 zijn er door het
bestuur meerdere initiatieven genomen om de werksfeer te verbeteren. De sfeer is inmiddels flink verbeterd. Sommige
initiatieven zijn nog niet afgerond, deze lopen door in 2018.

2.6.5 Arbocommissie
Alle arbo-gerelateerde zaken worden vanaf 2017 door de gehele OR behandeld. Om die reden is de arbocommissie
opgeheven. De ondernemingsraad bespreekt samen met twee P&O’ers en preventiemedewerkers alle arbo-technische
zaken en zet acties uit in de organisatie. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt periodiek behandeld. Daarnaast is
ook de vitaliteitsweek besproken.
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3 Toezicht
3.1 Verslag van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen
Aan de maatschappelijk belanghebbenden van stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (hierna: Woonwaard)
te Alkmaar
Hierbij bieden wij u het volkshuisvestelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar, en de door het bestuur opgemaakte
jaarrekening over het jaar 2017 aan. De jaarrekening omvat de winst- en verliesrekening over dat jaar, de balans per
31 december 2017, de daarbij behorende toelichtingen. De jaarrekening is door PWC gecontroleerd en goedgekeurd,
zoals blijkt uit de controleverklaring die u op pagina 118 van de jaarrekening aantreft.
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en hebben de jaarrekening 2017 vastgesteld. Wij stellen het bestuur voor
het volkshuisvestingsverslag over 2017 en het bestuursverslag 2017 vast te stellen.
3.2 Verantwoording van de Raad van Commissarissen

3.2.1 Samenstelling van de raad
Statutaire samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, die primair voor een periode
van vier jaar worden benoemd en die voor een volgende zittingstermijn van vier jaar kunnen worden herbenoemd. Twee
commissarissen worden op bindende voordracht van de huurders en huurdersorganisatie benoemd.

Leden
Op 31 december 2017 bestaat de raad uit de volgende personen:
M.A.J. Groskamp MiF (v, 1969)
•
Voorzitter Raad van Commissarissen (per 23 november 2017).
•
Lid van de auditcommissie (tot 23 november voorzitter).
•
Gesprekspartner voor de concerncontroller.
•
Eerste benoeming op 14 februari 2013 voor de periode tot 14 februari 2017, herbenoemd in RvC-vergadering
24 november 2016.
•
Hoofdberoep: Zelfstandig financieel adviseur en interimmanager.
•
Nevenfunctie: lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Volkshuisvesting Arnhem.
Mr. O. Muurmans MBA (m, 1951)
•
Commissaris.
•
Voorzitter van de remuneratiecommissie.
•
Gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.
•
Eerste benoeming op 14 februari 2013 voor de periode tot 14 februari 2017, herbenoemd in RvC-vergadering
24 november 2016.
•
Hoofdberoep: Directeur Muurmans Management Services.
•
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, lid Raad van Toezicht van Lentis in ZuidLaren, lid van de Raad van Toezicht van de F. van Mesdagkliniek in Groningen, voorzitter van Stichting Steun het
Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie Utrecht.
C.M.M. Ineke BSc (v, 1961), voorgedragen door de HBV
•
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen.
•
Gesprekspartner voor de Huurdersbelangenvereniging.
•
Eerste benoeming op 12 februari 2015, herbenoembaar.
•
Hoofdberoep: bestuurder Libertas Leiden.
•
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Nederlandse Raphaelstichting in Schoorl, bestuursvoorzitter 5D Festival
Amsterdam, voorzitter COC Nederland in Amsterdam, lid Raad van Toezicht Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind in Amsterdam.
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R.J. Kohsiek (m, 1974)
•
Commissaris.
•
Voorzitter van de auditcommissie (per 23 november 2017).
•
Eerste benoeming op 15 juni 2015, herbenoembaar.
•
Hoofdberoep: Directeur Wonam, Amsterdam.
•
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen GOG B.V. in Warmond.
drs. M.J. Scheltema de Heere (v, 1974), voorgedragen door de HBV
•
Commissaris.
•
Gesprekspartner voor de Huurdersbelangenvereniging.
•
Eerste benoeming op 11 februari 2016, herbenoembaar.
•
Hoofdberoep: directeur VO samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.
•
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Slot Schagen, lid van de Raad van Toezicht van Sarkon in Den
Helder, lid medezeggenschapsraad basisschool de Regenboog in Stroet, voorzitter Stichting Sociale Zorg in Sint
Maarten.
De heer Schouten, sinds enige tijd werkzaam bij Bouwbedrijf De Nijs uit Warmenhuizen, heeft zijn functie als commissaris
en lid van de remuneratiecommissie per 1 oktober 2017 neergelegd. De reden voor zijn vertrek is dat De Nijs ook actief
is in het werkgebied van Woonwaard. Om Woonwaard en De Nijs de ruimte te bieden om in alle vrijheid zakelijke
contacten met elkaar aan te gaan en op te bouwen, heeft de heer Schouten er voor gekozen zijn functie van Voorzitter
van de Raad van Commissarissen van Woonwaard neer te leggen.

Benoemingen en herbenoemingen
De selectie van de leden van de raad is gebaseerd op de in het reglement van de raad omschreven profielschets. Deze
profielschets is beschikbaar op de website van Woonwaard.
In de vergadering van 23 november 2017 is mevrouw M. Groskamp benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van
Commissarissen. De werving voor een nieuw lid met juridische zaken als specialisme is in gang gezet.

Deskundigheidsgebieden
De raad is van mening dat alle relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De heer Schouten – tot oktober
voorzitter van de raad – is deskundig op juridisch gebied, en is gespecialiseerd in herstructurering, huurrecht en
projectontwikkeling. Mevrouw Groskamp is toegetreden tot de raad op grond van onder meer haar financiële
deskundigheid. De heer Muurmans heeft een professionele achtergrond op het vlak van HRM en organisatiekunde.
Mevrouw Ineke brengt haar brede kennis in op het gebied van zorg, wonen en samenleving. De heer Kohsiek heeft zitting
in de raad op basis van zijn financiële- en vastgoedkennis. Mevrouw Scheltema de Heere heeft zitting in de raad op basis
van haar bestuurs- en managementervaring in publieke en maatschappelijke organisaties. Alle commissarissen hebben
een achtergrond in (maatschappelijk) ondernemen.

3.2.2 Werkwijze
Rol van de raad
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur, op de werking en integriteit van de interne
controle- en risicobeheersingssystemen en op door het bestuur ingestelde procedures, op de algemene gang van zaken
binnen Woonwaard en op de met haar verbonden ondernemingen. De raad staat het bestuur met advies terzijde. De
raad verleent goedkeuring aan besluiten die door het bestuur zijn voorgenomen, zoals verankerd in de statuten. De raad
stelt zich in deze rol kritisch op en weegt het maatschappelijk belang en de financiële risico’s. De raad neemt kennis van
alle bestuursbesluiten die het bestuur binnen het afgebakende mandaat neemt.
Het reglement van de Raad van Commissarissen is op te vragen bij het directiesecretariaat en te downloaden van de
website van Woonwaard.
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Vergaderingen
In totaal heeft de raad in 2017 zes maal vergaderd volgens een vooraf vastgesteld schema. Vier maal is (een deel van) de
raad bijeengekomen voor andere bijeenkomsten: een werkbijeenkomst met evaluatie, een gesprek met de
visitatiecommissie, de presentatie van het visitatierapport, bijeenkomst met de Autoriteit Woningcorporatie in het kader
van een Governance Check.
•
9 februari: reguliere vergadering. Gespreksonderwerpen zijn onder andere toekomst Pilaster, verslag
remuneratiecommissie (9 februari) en vooraankondiging voorgenomen besluit organisatieontwikkeling.
•
13 april: reguliere vergadering. Gespreksonderwerpen zijn onder andere organisatieontwikkeling (voorgenomen
besluit en profiel bestuurder), eindnotitie Phoenix, wijzigen reglement Auditcommissie, Financiële sturing
Woonwaard, afwegingskader investeringsbeslissing, toekomst Pilaster.
•
3 mei: gesprek met de visitatiecommissie.
•
7 juni: presentatie visitatierapport.
•
15 juni: reguliere vergadering. Gespreksonderwerpen zijn onder andere jaarstukken (in het bijzijn van de
accountant), 1e kwartaalrapportage 2017, kader jaarplan, voordracht nieuwe bestuurder.
•
20 juni: bijeenkomt Autoriteit Woningcorporaties in het kader van een Governance Check.
•
7 september: reguliere vergadering. Gespreksonderwerpen zijn onder andere halfjaarrapportage 2017,
organisatieontwikkeling, jaarplan RvC, reglement RvB en RvC.
•
6 oktober: werkbijeenkomst met zelfevaluatie, presentatie routekaart verduurzaming en training
verduurzamingsstrategie door Finance Ideas.
•
12 oktober: reguliere vergadering. Gespreksonderwerpen zijn onder andere voortgang Pilaster, verantwoording
projecten.
•
23 november: reguliere vergadering met onder andere jaarplan en begroting 2018 en treasuryjaarplan 2018,
benoeming nieuwe voorzitter.
In de agenda van 15 juni stond de voordracht nieuwe bestuurder op de agenda van de raad. Dit was een uitvloeisel van
een wijziging in de topstructuur van de organisatie, waarbij de directielaag is komen te vervallen en we zijn overgegaan
naar een tweehoofdig bestuur. De raad heeft samen met een externe partij een profielschets gemaakt, een
selectieprocedure vastgesteld en een selectiecommissie benoemd. Uit deze procedure is Joke van den Berg (voormalig
directeur Wonen) geselecteerd en op 15 juni onder voorbehoud van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) benoemd. Na
groen licht van het Aw is zij definitief benoemd en per 1 september 2017 in de nieuwe functie begonnen.
De leden die op voordracht van de huurders in de raad zitten, bezochten vergaderingen van 7 februari, 13 juni,
5 september en 14 november 2017.

Informatievoorziening
De raad wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd. De schriftelijke informatie bestaat onder meer uit relevante
correspondentie met het ministerie, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de
management letter van de accountant en het accountantsverslag, interne gespreksnotities over diverse thema’s, en
externe rapporten die voor het functioneren van de corporatie van belang zijn.
De periodieke verslaggeving vond in 2017 plaats in de vorm van kwartaalrapportages en de halfjaarrapportage. Hierin
wordt gerapporteerd over de voortgang van de jaarplannen en de begroting. Via het sociaal jaarverslag is de raad
geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op personeelsgebied.

3.2.3 Kerncommissies
Auditcommissie
De auditcommissie bestaat op 31 december 2017 uit de heer Kohsiek (voorzitter) en mevrouw Groskamp.
De opdracht van de auditcommissie is erop toe te zien dat Woonwaard passende procedures en controlesystemen
onderhoudt ter beheersing van de financiële en operationele risico’s waaraan Woonwaard is blootgesteld, en ter controle
van de betrouwbaarheid van de financiële rapportage.
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De auditcommissie is in het verslagjaar drie maal bijeengekomen. Op 16 mei werden de jaarstukken, het
accountantsverslag en de managementletter behandeld in aanwezigheid van de accountant. Op 29 augustus is de
halfjaarrapportage besproken, het auditplan 2017, de treasuryrapportage eerste half jaar 2017, de opvolging
managementletter, het financieel reglement, en de sollicitatieprocedure concerncontroller. Op 9 november tenslotte
heeft de commissie de begroting 2018, de meerjarenraming, het jaarplan 2018, het treasuryjaarplan 2018, de derde
kwartaalrapportage 2017 en derde kwartaalrapportage 2017 treasury, het investeringskader bestaand bezit, de
managementletter 2017, de update fiscale positie, en het onderzoek derivaten behandeld.

Selectie- en remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat op 31 december 2017 uit de heer Muurmans (voorzitter) en mevrouw Groskamp. De
remuneratiecommissie ziet toe op het functioneren van de bestuurders en op het behalen van de bestuursdoelen zoals
vastgelegd in het jaarplan. De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor de Raad van Commissarissen voor
ten aanzien van beoordeling en bezoldiging van de bestuurders.
De remuneratiecommissie heeft op 9 februari 2017 met de bestuurder gesproken over de prestaties over 2016, en heeft
met de goedkeuring door de raad van het jaarplan voor 2017 de te behalen prestaties voor dat jaar vastgesteld. Verder
is gesproken over het opleidingsplan 2017 en het aantal te behalen PE punten, de concept profielschets lid RvC, en de
rol van de ondernemingsraad bij de benoeming van de bestuurder.

3.2.4 Inhoudelijk toezicht
Toezichtkader
Het toezichtkader wordt gevormd door de volkshuisvestelijke beleidsvisie, het jaarplan, de begroting, de
meerjarenraming, het treasuryjaarplan, het treasurystatuut, het investeringsstatuut, het verbindingenstatuut, het
afwegingskader investeringen nieuwbouw en het model investeringen bestaand bezit. De raad hanteert dit toezichtkader
bij de beoordeling van strategische keuzes die worden gemaakt en bij de goedkeuring van voorgenomen
bestuursbesluiten.

Goedkeuring van de doelstellingen en de strategie
Het bestuur heeft ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd:
a) De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van Woonwaard.
b) De operationele en financiële doelstellingen van Woonwaard.
c) De meerjarenstrategie gericht op verwezenlijking van deze doelstellingen.
d) De te bereiken concrete resultaten.
De doelstellingen van Woonwaard zijn erop gericht om maximaal maatschappelijk rendement te behalen onder de
randvoorwaarde van financiële continuïteit.

Interne risicobeheersing en controlesystemen
De raad schenkt veel aandacht aan risicobeheersing en controlesystemen. Het controlesysteem is onderdeel van het
nieuwe primaire systeem, waar enkele malen over is gesproken. Bij de behandeling van een wijziging in de begroting is
het onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast is risicobeheersing een belangrijk onderwerp bij de bespreking van de
jaarrekening en managementletter, en alle investeringsbeslissingen.

Financiële continuïteit
De meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële continuïteit op middellange termijn. Bij afwijkingen van de
jaarbegroting, bijvoorbeeld door verwerving van onroerend goed, uitstel of wijziging van nieuwbouwprojecten of
wijziging van verkoopprognoses, beoordeelt de raad de effecten van de afwijking op de financiële ratio’s aan de hand
van het afgesproken toetsingskader.
Woonwaard beschikt over zowel een treasurystatuut als een treasuryjaarplan. Het treasuryjaarplan wordt elk jaar, samen
met de andere jaarplannen en begrotingen, aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.
De treasurycommissie, gevormd door de procesmanager Informatiecentrum, een treasurer, de concerncontroller en een
extern adviseur, vergaderde regelmatig in het jaar. De commissie bracht daarover verslag uit aan de bestuurder.
Beoordelingen van de financiële continuïteit door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW, en de oordeelsbrief van
de minister komen in de raad aan de orde.
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De liquiditeitscommissie monitort maandelijks de realisatie, liquiditeitsprognose en buffervereisten. De commissie
bestond tot september uit de bestuurder, concerncontroller, directeur Vastgoed, procesmanager Informatiecentrum en
medewerker Corporate Finance & Tax. Met de wijziging naar een tweehoofdig bestuur bestaat de liquiditeitscommissie
uit de bestuurder (investeringen en bedrijfsvoering), concerncontroller, procesmanager Informatiecentrum, medewerker
Corporate Finance & Taks.

Investeringsbeslissingen
Ver- en aankoop van onroerend goed boven € 200.000 kan alleen plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de
raad. Investeringsbeslissingen betreffend bestaand vastgoed of nieuwbouw verlopen via de vastgestelde fasestructuur.
Deze structuur kent enkele momenten waarop de raad goedkeuring moet verlenen aan een voorgenomen
bestuursbesluit. De raad beoordeelt daarbij de bijdrage die het besluit levert aan de realisatie van de beleidsvisie en het
jaarplan, risico’s en financiële betekenis. In 2017 hebben op de agenda gestaan:
•
Vroonermeer-Noord, fase 1a en 1b (nieuwbouw)
•
Gerard Douplantsoen, turn-key overeenkomst (nieuwbouw)
•
Stroomversnelling fase 4 (NOM-renovatie)
•
Uitbreiding verkoopvijver BOG (verkoop)
•
Madeliefstraat (nieuwbouw)
•
Watermuntstraat, turn-key overeenkomst (nieuwbouw)
•
Verkooplabel Zaagmolenstraat, diverse huisnummers (verkoop)
•
Sperwerstraat (nieuwbouw)
•
Verkoop woningen van niet-DAEB naar DAEB (administratieve verkoop)
•
Vroonermeer Noord, 60 eengezinswoningen (nieuwbouw)
•
Koelmalaan (renovatie)
•
Neptunusstraat 36 (verkoop)

Gespreksonderwerpen
De raad kiest voor een actieve rol in de beleidsmatige afwegingen die Woonwaard maakt. Belangrijke keuzes in de koers
worden vroeg in het afwegingsproces bediscussieerd in de raad, zodat de organisatie de zienswijze van de raad kan
meenemen in de verdere beleidsvorming. Het initiatief om een thema te agenderen kan zowel worden genomen door
de raad als door het bestuur. Op 6 oktober 2017 sprak de raad in een themabijeenkomst over de strategische routekaart
verduurzaming ‘CO2-neutraal in 2050’. Die avond hield de raad ook de jaarlijkse zelfevaluatie.
In de vergaderingen van de raad kwam verder onder meer aan de orde:

Organisatiewijziging
In 2017 is de topstructuur van Woonwaard gewijzigd. De directielaag is komen te vervallen en het bestuur is uitgebreid
naar een tweehoofdig bestuur. Deze wijziging is mogelijk door de groei van Woonwaard naar een compacte organisatie
met zelfstandig professionals. Deze beweging is onderwerp van gesprek geweest, en de werving van de tweede
bestuurder lag in handen van de raad.

Afwegingskader investeringen nieuwbouw en model investeringen bestaande bouw
Investeringsbesluiten werden vaak genomen op basis van theoretische modellen. Daarom heeft Woonwaard een
afwegingskader investeringen nieuwbouw gemaakt, dat op basis is van realistische aspecten. Een dergelijk kader voor
bestaande bouw is meerdere keren besproken. Omdat bij bestaande bouw andere factoren een rol spelen, is dit
uitgewerkt in een model waarbij verschillende scenario’s tegen elkaar worden afgewogen.

Prestatieafspraken 2018
Met de gemeente Alkmaar en de gemeente Langedijk zijn prestatieafspraken voor 2018 gemaakt. De voortgang van het
maken van deze prestatieafspraken is geregeld behandeld in de raad. De inhoud van de prestatieafspraken sluit aan bij
onze beleidsvisie en begroting, en is ter kennisname gedeeld.

Vereniging Stroomversnelling
Woonwaard is mede-initiator van de Stroomversnelling, een consortium van bouwers en corporaties die NOM-renovaties
wil realiseren. Het bestuur heeft de raad geïnformeerd over de opheffing van de vereniging Stroomversnelling.
Woonwaard vond – net als de overige leden – dat de maatschappelijke doelen van de vereniging waren gerealiseerd. Het
doel om NOM verder te ontwikkelen en in de markt te zetten gebeurt via de Brede Stroomversnelling en samenwerking
tussen (enkele) partijen die lid waren van de vereniging Stroomversnelling.

Jaarstukken 2017

50 van 126

Phoenix
Over het project om te komen tot een nieuw primair systeem is in 2016 veel gesproken in de raad. In 2017 is de eindnotitie
Phoenix besproken, waaruit bleek dat het project binnen planning en budget is gerealiseerd, en het gewenste resultaat
is behaald.

Toekomst Pilaster
De werkzaamheden en activiteiten van dochteronderneming BV Pilaster VvE-beheer waren niet compliant met de nieuwe
Woningwet. Na onderzoek bleek verkoop van de aandelen in Pilaster de beste oplossing. De voortgang van het
onderzoek en de verkoop is regelmatig in de raad besproken.

Accountantsselectie
De raad heeft besloten om het selectietraject met een jaar uit te stellen. Dit werd ingegeven door het feit dat grote
accountantskantoren het aantal cliënten heeft teruggebracht, en een aantal corporaties dit jaar al een selectietraject
hebben opgestart. We verwachten daarmee dat de bereidheid van accountantskantoren om deel te nemen aan meer
selectietrajecten niet groot is. Daarnaast zijn bestuur en raad tevreden over de wijze waarop de huidige accountant de
controle uitvoert, en is een wisseling van accountant voor het komende verslagjaar volgens de regelgeving nog niet
nodig.

3.2.5 Besluiten
Tijdens het verslagjaar werden 25 voorgenomen bestuursbesluiten door de raad behandeld. Voorgenomen
bestuursbesluiten hebben betrekking op handelingen of voornemens waarvoor specifieke goedkeuring door de raad
noodzakelijk is, zoals de verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
De voornaamste besluiten waren:
•
Vaststellen jaarstukken 2016
•
Investeringen nieuwbouw en transformatie (zie 3.2.4 Inhoudelijk toezicht > Investeringsbeslissingen)
•
Verkoop van vastgoed (zie 3.2.4 Inhoudelijk toezicht > Investeringsbeslissingen)
•
Woonwaard ontwikkelt zich verder, structuurwijziging naar een tweehoofdig bestuur
•
Afwegingskader nieuwbouw
•
Model investeringen bestaand bezit
•
Scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB
•
Aanpassing managementhandvest
•
Vereenvoudiging projectstructuur en opheffing Woonwaard Projecten BV
•
Aanpassing Reglement Financieel beleid en beheer
•
Jaarplan, begroting en treasuryjaarplan 2018
•
Verkoop aandelen BV Pilaster VvE-Beheer
•
Strategische routekaart ‘CO2-neutraal in 2050’

3.2.6 Toezicht op verbindingen
Stichting Woonwaard kent drie verbindingen, die zijn toegelicht in het bestuursverslag. De raad is door de bestuurder
geïnformeerd over de besluiten die in de verbindingen zijn genomen. De raad heeft goedkeuring over de begroting en
de jaarrekening van de dochter BV’s verleend.
3.3 Governance

3.3.1 Governance Code
De raad hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin de belangen van alle belanghebbenden
op passende wijze worden meegewogen. De raad en de bestuurder hebben om die reden besloten om de Governance
Code Woningcorporaties (hierna: de Code) ook voor Woonwaard van toepassing te verklaren. De Code geldt dan ook
voor dit verslag.

3.3.2 Afwijking van de in de Code omschreven best practices
Woonwaard wijkt op een punt af van de Code. Dit is de (her)benoeming van een bestuurder voor een periode van
maximaal vier jaar. Een van de bestuurders is benoemd vóór de invoering van de Code en heeft een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Woonwaard heeft als alternatief voor de best practice in de Code gekozen voor een vierjaarlijkse
intensieve beoordeling van het functioneren van deze bestuurder, waarbij ook zijn geschiktheid voor de toekomst van
Woonwaard aan de orde komt. De tweede bestuurder is benoemd voor vier jaar.
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3.3.3 Zelfevaluatie van de raad
Op 6 oktober heeft de raad de jaarlijkse evaluatiedag gehouden. Tijdens de dag is gesproken over de selectieprocedure
voor een nieuw lid van de RvC. Daarnaast heeft de raad een zelfevaluatie uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst.
Dit jaar gebeurde dat zonder externe adviseur.
De toezichthoudende rol van de raad en haar commissies (de audit- en de remuneratiecommissie) wordt goed
ingevuld. De raad heeft een kritische en open houding, en bereidt zich goed voor op de verschillende stukken. De raad
is ook tevreden over haar rol als werkgever, waarbij de zorgvuldige werving- en selectieprocedure van de tweede
bestuurder als voorbeeld dient. De raad is, waar het gaat om kennis en competenties, goed in balans.
In 2018 vindt de evaluatie van de raad weer plaats onder leiding van een onafhankelijke externe.

3.3.4 Werving en selectie van leden van de raad
In het Reglement van de raad is een profiel opgenomen waarin de gewenste deskundigheid en achtergrond van de
commissarissen wordt geschetst. Bij elke vacature voor een commissaris wordt de profielschets geactualiseerd.
Bij de selectieprocedure voor de commissarissen die op voordracht van de HBV zitting hebben in de raad, maakt de HBV
deel uit van de selectiecommissie. De voorkeurskandidaat van de selectiecommissie krijgt vervolgens een gesprek met
een uitgebreide vertegenwoordiging van de Huurdersbelangenvereniging. Pas daarna beslist de
Huurdersbelangenvereniging of de kandidaat wordt voorgedragen.

3.3.5 Verantwoording aan belanghouders
De raad hecht veel belang aan de dialoog met en verantwoording aan belanghouders. Woonwaard werkt in dialoog met
de gemeenten en maatschappelijke organisaties aan de opgave voor volkshuisvesting en verwante maatschappelijke
doeleinden. Dit gebeurt via bestuurlijk overleg met verantwoordelijke wethouders en bestuurders van maatschappelijke
organisaties, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, en regionale en sectorale gremia.
In Alkmaar en Langedijk hebben we in 2017 kader- en prestatieafspraken gemaakt, waarin de volkshuisvestelijke en
maatschappelijke opgaven zijn vastgelegd. De gemeente Heerhugowaard is heel tevreden over de samenwerking met
Woonwaard. We verwachten dat de gemeente Heerhugowaard begin 2018 een nieuwe woonvisie heeft en we dat jaar
prestatieafspraken maken voor 2019, met een doorkijk naar de jaren daarna.
Woonwaard verantwoordt zich eens in de vier jaar via de maatschappelijke visitatie. Deze visitatie is in 2017 weer
gehouden, over de jaren 2013 tot en met 2016. De raad is heel content met de beoordeling van de visitatiecommissie en
de groei ten opzichte van de vorige visitatie. De raad ziet erop toe dat in de volgende visitatie de score op Governance
(2017: 7,6) hoger wordt.

3.3.6 Opleiding en ontwikkeling
In 2017 zijn PE-punten behaald door de bestuurders en de commissarissen. In onderstaande tabel is de verdeling ervan
opgenomen. Leden van de raad van commissarissen moeten over de afgelopen twee jaar minimaal 10 PE-punten behalen.
Alle leden hebben in de afgelopen jaren PE-punten behaald, waarmee zij voldoen aan deze norm. Voor een bestuurder
gaat het om 108 PE-punten over drie jaar. Pierre Sponselee heeft op 31 december 2017 136 PE-punten (periode 20152017) en voldoet daarmee aan de norm van 108 PE-punten in drie jaar. Joke van den Berg heeft vanaf september tot en
met december 2017 15 punten behaald en voldoet daarmee aan de norm die zij behoort te halen.
Dhr. Schouten

Dhr. Muurmans

Mw. Groskamp
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Behaalde punten 2017
Behaalde punten 2016
Totaal over 2 jaar
De selectie en benoeming van geschikte commissarissen en bestuurders
(Ernst & Young)
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)

n.v.t.
12 PE-punten
12 PE-punten
2 PE-punten

Behaalde punten 2016

10 PE-punten

Totaal over 2 jaar

15,5 PE-punten

Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Lustrum congres VCTE (VCTE)
Do boards really matter? (The Midfield)
Behaalde punten 2016

4 PE-punten
3,5 PE-punten
6 PE-punten
5 PE-punten
72 PE-punten
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Mw. Ineke

Dhr. Kohsiek

Mw. Scheltema de Heere

Dhr. Sponselee

Mw. Van den Berg

Totaal over 2 jaar
Toezicht op financiële sturing (VTW)
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Behaalde punten 2016
Totaal over 2 jaar
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Behaalde punten 2016
Totaal over 2 jaar
De selectie en benoeming van geschikte commissarissen en bestuurders
(Ernst & Young)
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Behaalde punten 2016
Totaal over 2 jaar
Verduurzamingsstrategie (Finance Ideas)
Leergang volwaardig leiderschap
Seminar financiering van verduurzaming
Masterclass iedere corporatie in 2018 een plan voor klimaatneutraliteit
Behaalde punten 2015-2016
Totaal over 3 jaar
Het sociale domein
Expeditie Begonia
Governance Platform
Verduurzamingsstrategie voor bestuur en toezicht
Behaalde punten 2015-2016
Totaal over 3 jaar

90,5 PE-punten
1 PE-punt
3,5 PE-punten
19 PE-punten
23,5 PE-punten
3,5 PE-punten
15 PE-punten
18,5 PE-punten
2 PE-punten
3,5 PE-punten
6 PE-punten
11,5 PE-punten
3,5 PE-punten
54 PE-punten
6 PE-punten
6 PE-punten
66,5 PE-punten
136 PE-punten
6 PE-punten
4 PE-punten
2 PE-punten
3 PE-punten
n.v.t.
n.v.t.

3.4 Integriteit

3.4.1 Integriteitscode
De titel van Woonwaards integriteitscode luidt: ‘Een beetje integer bestaat niet’. De integriteitscode verbiedt het
werknemers om geschenken van commerciële waarde voor zichzelf of voor hun familieleden aan te nemen, om voordelen
te bieden aan derden ten nadele van de onderneming, of om te profiteren van zakelijke opportuniteiten die Woonwaard
toekomen. De code geldt ook voor het bestuur en de leden van de raad. De integriteitscode van Woonwaard is
beschikbaar op de website van Woonwaard.

3.4.2 Klokkenluidersregeling
Sinds 2008 heeft Woonwaard een Klokkenluidersregeling die het mogelijk maakt dat alle medewerkers vermoedens van
misstanden kunnen melden, zonder persoonlijke nadelige gevolgen van de melding te ondervinden. De regeling is
beschikbaar op de website van Woonwaard.

3.4.3 Leningen en garanties
Woonwaard verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de raad, het bestuur of de medewerkers.

3.4.4 Onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen
Alle leden van de raad zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen overlappingen met andere bestuursfuncties.
Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Woonwaard, of onderhoudt een directe of indirecte
band met toeleveranciers of afnemers van Woonwaard. De voorgedragen commissarissen vervullen hun functie zonder
last- of ruggespraak met de voordragende partij.
Commissarissen verlenen geen andere diensten dan die welke voortvloeien uit hun lidmaatschap van de raad, noch
onderhouden zij banden met Woonwaard, hetzij direct, hetzij indirect, buiten hun commissariaat.
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3.5 Bestuurder

3.5.1 Het bestuur
Het bestuur van Stichting Woonwaard Kennemerland bestaat ultimo December 2017 uit de volgende personen:
1. P.F.Th. Sponselee
2. J.A. van den Berg

3.5.2 Beoordeling prestaties bestuur
Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks beoordeeld door de remuneratiecommissie. Eens in de vier jaar vindt
een intensieve beoordeling van Pierre Sponselee plaats door een externe deskundige, omdat hij benoemd is voor de
invoering van de Governancecode. De volgende intensieve beoordeling is in 2018.

3.5.3 Bezoldigingsbeleid bestuur
In het bezoldigingsbeleid wordt de wet- en regelgeving gevolgd. Woningcorporaties hebben een aparte regeling binnen
de WNT. Met ingang van 1 september kent Woonwaard een tweehoofdig bestuur. De bezoldiging van beide bestuurders
valt binnen het maximum van de WNT, conform regeling voor woningcorporaties.
De bezoldiging van de zittende bestuurder bestaat uit de volgende bestanddelen:
•
Een vast basissalaris.
•
De premie voor een pensioenregeling (werkgevers- en werknemersaandeel).
•
Het beschikbaar stellen van een auto.
De bezoldiging van de nieuw benoemde bestuurder bestaat uit de volgende bestanddelen:
•
Een vast basissalaris.
•
De premie voor een pensioenregeling (werkgeversaandeel).
•
Het beschikbaar stellen van een auto.
In de jaarrekening is de daadwerkelijke bezoldiging van de bestuurders toegelicht.

3.5.4 Bezoldiging Raad van Commissarissen
Het honorarium van de leden van de raad werd in 2015 vastgesteld en bestaat uit een – van de functie van de Commissaris
afhankelijke – vergoeding. De raad volgt de honoreringscode van de VTW. Het honorarium van de commissarissen is niet
gekoppeld aan de financiële prestaties van Woonwaard.
In de jaarrekening is de daadwerkelijke bezoldiging van de leden van de raad toegelicht.
3.6 Ten slotte
De raad heeft waardering voor de bereikte resultaten in het verslagjaar en spreekt hiervoor zijn erkentelijkheid uit jegens
het bestuur en alle medewerkers.
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1 Balans per 31 december 2017
(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
ref.

31-12-2017

31-12-2016

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

[10.1]

5.568

6.034

[10.2]
[10.2]
[10.3]
[10.3]

1.527.386
83.375
42.393
11.304
1.664.458

1.543.055
37.662
43.856
11.171
1.635.744

642
0
2.200
11.244
14.086

583
0
1.000
11.014
12.597

1.684.112

1.654.375

685
0
685

128
0
128

0

0

671
300
360
380
898
2.609

736
200
2.900
736
447
5.019

5.763

4.972

9.057

10.119

1.693.169

1.664.494

Vast e act iv a
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Vastgoedbeleggingen
- DAEB vastgoed in exploitatie
- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Subtotaal
Financiële vaste activa
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
- Andere deelnemingen
- Latente belastingvorderingen
- Overige financiële vaste activa
Subtotaal

[10.4]

Totaal vaste activa

Vlot t e nde act iv a
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Subtotaal

[10.5]

Onderhanden projecten

[10.6]

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Latente belastingvorderingen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Subtotaal

[10.7]

Liquide middelen

[10.8]

Totaal vlottende activa

Tot aal act iv a
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PASSIVA
ref.

31-12-2017

31-12-2016

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

948.143
0
143.762
1.091.905

931.218
0
132.591
1.063.809

5.486
0
120
0
5.606

4.898
0
172
0
5.070

- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende

499.564

496.244

zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal langlopende schulden

42.041
541.605

44.080
540.324

34.681
1.749
0
2.088
157

36.650
4.928
0
3.367
85

867
14.511
54.053

1.178
9.083
55.291

1.693.169

1.664.494

Eige n v e rmoge n

[10.9]

- Herwaarderingsreserve
- Wettelijke en statutaire reserves
- Overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzie ninge n

[10.10]

- Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen
- Voorziening latente belastingverplichtingen
- Voorziening pensioenen
- Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen
Langlope nde schulde n

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- Schulden aan groepsmaatschappijen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Tot aal passiv a
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2 Winst- en verliesrekening over 2017
ref.

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Afschrijvingen vastgoed in exploitatie
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

[11.1]

[11.2]
[11.3]
[11.4]

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling
Toegerekende organisatiekosten
Toegerekende financieringskosten
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

93.234
2.101
(2.341)
(8.111)
(24.642)
(15.009)
0
45.233

90.662
2.662
(2.895)
(8.892)
(20.738)
(14.258)
0
46.541

505
(462)
0
0
43

975
(463)
0
0
512

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

[11.5]

5.759
(155)
(4.382)
1.222

35.120
(210)
(39.772)
(4.862)

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden

[11.6]
[11.7]

(9.449)
13.012

(23.046)
98.775

[11.8]

542
4.105

473
76.202

[11.9]

571
0
571

412
0
412

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soorgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

[11.10]

[11.11]

Resultaat voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen
Re sult aat na be last inge n
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[11.12]

(113)
(1.583)

(130)
(1.656)

81
(17.781)
(17.700)

20
(18.957)
(18.937)

31.777

98.082

(3.740)
59
28.096

(2.100)
429
96.411
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3 Kasstroomoverzicht 2017
ref.

2017

2016

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huren

[12.1]

Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

99.311

91.169

2.039

2.227

783

772

68

Saldo ingaande kasstromen

32
102.201

94.200

Uitgaven
Personeelsuitgaven

6.003

6.226

Onderhoudsuitgaven

25.070

19.187

Overige bedrijfsuitgaven

13.667

12.737

Renteuitgaven
Verhuurderheffing

17.930
9.506

18.540
8.477

2.500
600

6.500
528

Vennootschapsbelasting
Overige exploitatie-uitgaven
Saldo uitgaande kasstromen

[12.2]

[12.3]

Kasstroom uit operationele activiteiten

75.276

72.195

26.925

22.005

Inv e st e ringsact iv it e it e n
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Verkoopontvangsten nieuwbouw

[12.4]

Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

2.446
1.961
0

33.542
1.943
217

505

1.572
4.912

37.274

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

16.102

6.537

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop, woon- en niet woongelegenheden

11.841
213

10.381
110.963

0
4.031

39
3.711

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig

0
173

42
1.935

Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

100

[12.5]

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

383
32.460

133.991

(27.548)

(96.717)

FVA
Ontvangsten verbindingen
Ontvangen overig

0
65

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

613
0
65

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

613

(27.483)

(96.104)

Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe geborgde leningen
Aflossingen geborgde leningen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
MU TATIE LIQU IDE MIDDELEN
Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december
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45.000
(36.650)

133.000
(67.606)

(7.000)

5.000
1.350

[10.8]

792
4.972
5.764

70.394
(3.705)
8.677
4.972
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4 Algemene toelichting
4.1 Algemeen
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (hierna: Woonwaard) is een stichting met de status van ‘Toegelaten Instelling
Volkshuisvesting’ en is aangewezen als ANBI. Zij heeft specifieke toelating in de regio Noord-Holland Noord en is
werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
waarbinnen zij woningen verhuurt, ontwikkelt en verkoopt. Woonwaard is statutair gevestigd te Alkmaar, KVK 37080102,
feitelijk aan de Hertog Aalbrechtweg 30 te Alkmaar.

4.2 Groepsverhoudingen
Woonwaard staat aan het hoofd van de Woonwaard-groep. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van artikel
2:379 BW is onderstaand opgenomen:
Niet geconsolideerde rechtspersonen en vennootschappen,
gewaardeerd op netto vermogenswaarde
Woonwaard Beheer BV (100%)*1
Woonwaard Projecten BV (100%)*2
BV Pilaster V.v.E. Beheer (100%)*2

Statutaire zetel

Hoofdactiviteit

Alkmaar, KVK 37088699
Alkmaar, KVK 37115396
Alkmaar, KVK 37120588

Tussenholding
Projectontwikkeling
Dienstverlening

*1: Woonwaard heeft een direct belang in deze deelneming
*2: Woonwaard heeft een indirect belang in deze deelneming

Woonwaard Projecten BV is in 2017 geliquideerd.

4.3 Consolidatie
De activiteiten van de in de consolidatie te betrekken maatschappijen zijn voor wat betreft balanstotaal, omzet en
resultaat van dermate klein belang voor de jaarrekening van Woonwaard, dat gebruikmakend van artikel 2:407 lid 1a BW
(vrijstelling voor in de consolidatie te betrekken maatschappijen die gezamenlijk van te verwaarlozen betekenis op het
geheel zijn) geen geconsolideerde jaarrekening voor Woonwaard is opgesteld. In 2014 is voor het eerst van deze
vrijstelling gebruik gemaakt.

4.4 Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de in de toelichting opgenomen bedrijfswaarde van de DAEB en niet-DAEB vastgoed in
exploitatie zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting (toelichting bepaling
bedrijfswaarde,zie paragraaf 10.2 Daeb en Niet-Daeb in exploitatie). Ten behoeve van de bepaling van de marktwaarde
zijn diverse schattingswijzigingen doorgevoerd in de parameters en berekeningsmethodieken die nader uiteen zijn gezet
in paragraaf 5.5.2.

4.5 Presentatiewijzigingen
In 2017 heeft Woonwaard een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van bedrijfslasten voortvloeiend uit
de afspraken van de werkgroep bedrijfslasten van Aedes. Conform het functionele model van de RTIV zijn de volgende
posten in de verlies- en winstrekening anders gepresenteerd; Huuropbrengsten, Lasten verhuur en beheeractiviteiten,
Lasten onderhoudsactiviteiten, Overige directe operationele lasten exploitatie bezit, Toegerekende organisatiekosten,
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille, Overige organisatiekosten, Leefbaarheid en Rentelasten en
soortgelijke kosten. Vergelijkende cijfers (2016) zijn in de toelichting op de winst- en verliesrekening conform deze
afspraken aangepast.

4.6 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Woonwaard
zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in hoofdstuk 7 of bij de toelichting op
het desbetreffende onderdeel in de jaarrekening.
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5 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
5.1 Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2016, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (hierzien
2017) en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
('WNT').
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en
het kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd.

5.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande
jaar.

5.3 Verwerking verplichtingen
In de jaarrekening wordt naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens rekening gehouden met feitelijke
verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is
sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige belanghouders,
aangaande verplichtingen ten aanzien van toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een
feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en
herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid
het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.

5.4 Materiële vaste activa ten dienste van de eigen exploitatie
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover
verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en de direct toerekenbare
interne kosten alsmede de transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen
materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken.
De toerekening vangt aan bij de start van de ontwikkeling. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde
rentevoet over het totale vreemde vermogen aan het begin van het verslagjaar. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond met opstallen is gekocht, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op
de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de (eventuele) boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten
deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

5.5 Vastgoedbeleggingen
5.5.1 Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle
vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangspunten.

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover
verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Tevens worden hierbij de rente op vreemd vermogen tijdens de bouw en de direct toerekenbare
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interne kosten alsmede de transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen
vastgoedbeleggingen noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken.
De toerekening vangt aan bij de start van de ontwikkeling. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde
rentevoet over het totale vreemde vermogen aan het begin van het verslagjaar. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Indien grond met opstallen is gekocht, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op
de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de (eventuele) boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten
deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Verwerking van groot onderhoud
Woonwaard verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar vastgoedbeleggingen als onderdeel van de boekwaarde
indien wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde kosten worden als afzonderlijke component
behandeld. Voor zover sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog aanwezige boekwaarde van
deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk uit de
activaregistratie is te herleiden, wordt deze benaderd op basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum
van oorspronkelijke investering en, indien van toepassing, rekening houdend met de naar benadering tot het moment
van vervanging hierover gepleegde afschrijvingen.

Na-investeringen
Uitgaven na eerste verwerking van een investering (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een waardeverhoging
van het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing.
Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan wel de in
rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan, worden in de waardering betrokken. Herstructurering onderscheidt
zich van renovatie door het verbeteren of aanpassen van de oorspronkelijke verhuurcapaciteit.

Componenten
Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Naast de grond (geen
afschrijving) en de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een afzonderlijke component is sprake indien
deze component meer dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of meer dan 10% afwijkt van de situatie dat
geen component zou zijn onderkend (als gevolg van een afwijkende levensduur van de component ten opzichte van de
opstal).

5.5.2 DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens op het moment van het
afsluiten van de huurovereenkomst, geliberaliseerde woningen die per balansdatum een huurprijs kennen lager dan de
huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen
huurprijsniveau dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk
vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-,
onderwijs en culturele instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de
Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten welke niet voldoen aan het criterium van het DAEB vastgoed.

Kwalificatie
Woonwaard richt zich op het realiseren van de volkshuisvestelijke taken. Dit betekent dat beleidskeuzes rondom het
vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming van haar taak als sociale huisvester. Daarnaast worden
investeringsbeslissingen mede genomen op basis van een analyse van het financiële rendement. Een beperkt deel van
de portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de waardering is het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde in verhuurde staat, met inachtneming van de relevante feiten en omstandigheden van de markt waarop de
toegelaten instellingen actief zijn.

Typen vastgoed
Binnen onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed onderscheiden:
•
Woongelegenheden.
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•
•
•

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed.
Parkeervoorzieningen.
Intramuraal zorgvastgoed.

Waarderingsgrondslag
Woonwaard waardeert haar vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Daarna vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de marktwaarde in verhuurde staat op grond van artikel
35 lid 2 van de Woningwet. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de
methodiek die is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2016 (‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde 2017’).
Woonwaard past voor de volgende categorieën bezit de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde toe:
•
Reguliere woongelegenheden, met uitzondering van extramurale woongelegenheden, woonwagens, woningen
die gerenoveerd zijn in het kader van de stroomversnelling, verzilverd wonen en woningen die rusten op een
erfpachtcontract dat afloopt binnen 15 jaar;
•
Parkeervoorzieningen
Om de basisversie toe te kunnen passen heeft Woonwaard een analyse gemaakt van haar bezit en hierbij vastgesteld dat
het type en de samenstelling van het bezit past binnen de uitgangspunten en normeringen die de basisversie voorschrijft.
Dientengevolge heeft Woonwaard geconcludeerd dat de toepassing van de basisversie leidt tot een acceptabele uitkomst
van de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de betreffende complexen en past binnen het getrouw beeld
van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel moet geven.
Woonwaard past voor de volgende categorieën bezit de full-versie van het Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde toe:
•
Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed;
•
Intramuraal zorgvastgoed;
•
Het a-typische woningvastgoed, te weten:
o Extramurale woongelegenheden;
o Woonwagens;
o Woningen die gerenoveerd zijn in het kader van de stroomversnelling;
o Verzilverd wonen;
o Woongelegenheden die rusten op een erfpachtcontract dat afloopt binnen 15 jaar

Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op waarderingscomplexniveau
plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en
locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden
van Woonwaard maken deel uit van een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.

Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstromen
gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:
•
De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen
van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.
•
De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gegevens
van de markt waarop de toegelaten instelling actief is.
•
Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het
vastgoed zijn toe te rekenen (zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten met gemeenten over aan te houden
volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de toekomst te maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen
in de waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
•
Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash
Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar
worden geschat en dat deze aan de hand van een disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden.
Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
•
Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in verhuurde staat op
complexniveau wordt bepaald maar waarbij op portefeuilleniveau (totaal van alle complexen) de waardering
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•

leidt tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in verhuurde staat voor het geheel van de betreffende
complexen en past binnen een getrouw beeld van het vermogen en resultaat dat de jaarrekening geeft;
Binnen de toepassing van de basisversie is het niet mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. Dit betekent dat
de parameters zoals deze opgenomen zijn in het handboek integraal gevolgd zijn;.

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan aan de hand van twee scenario’s: doorexploiteren en uitponden.
Bij doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-periode.
Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij mutatie. Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot verkoop
van individuele woningen wordt overgegaan.
Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het begrip ‘marktwaarde in
verhuurde staat’, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van het vastgoed plaatsvindt.
In de marktwaardeberekening van de eenheden die via de basisversie worden gewaardeerd is rekening gehouden met
de volgende macro-economische parameters:
Parameters woongelegenheden

2017

2018

2019

2020

2021 e.v.

prijsinflatie

1,30%

1,30%

1,50%

1,70%

2,00%

loonstijging

1,60%

2,20%

2,20%

2,20%

2,50%

bouwkostenstijging

1,60%

2,20%

2,20%

2,20%

2,50%

leegwaardestijging

11,20%

6,60%

2,00%

2,00%

2,00%

Macro-economische parameters

•
•
•
•

Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van de ingerekende contracthuur, de markthuur, de
maximale huur en de liberalisatiegrens, belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten;
Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de beheerkosten;
Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudskosten, de verkoopkosten en
de verouderingskosten;
Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de verkoopopbrengst in het uitpondscenario.
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Woonwaard heeft de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2017 voorgeschreven parameters en
uitgangspunten toegepast.

Bron:
Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

Param eters basisv ersie
Instandhoudingsonderhoud per v he (€):
EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (ex tr.muraal)

2017
886,00
835,00
533,00
804,00

2016

T oelichting

905,00
865,00
nv t
987 ,00

Mutatieonderhoud per v he (€):
Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (ex tr.muraal)

836,00
628,00
1 88,00
628,00

823,00
61 8,00
1 85,00
61 8,00

427 ,00
420,00
395,00
387 ,00

420,00
41 3,00
389,00
381 ,00

Beheerkosten per v he €):
Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (ex tr.muraal)

Schatting Gemeentelijke OZB (% v an de WOZ)

Handboek
Handboek
Handboek
Schatting
Handboek

Belastingen, v erzekeringen en ov erige
zakelijke lasten (% v an de WOZ)
Verhuurderheffing (% v an de WOZ)
Huurderv ing (% v an de huursom)
Mutatiekans bij doorex ploiteren
Mutatiekans bij uitponden

Handboek Mutatieleegstand DAEB
Handboek Mutatieleegstand niet-DAEB
Verkoopkosten bij uitponden (% v an de
Handboek leegwaarde)
Schatting Disconteringsv oet (gemiddeld):
DAEB
Niet-DAEB
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0,1 1 9%

0,1 21 %

0,1 3%

0,1 3%

0,591 %
1 ,00%
6,28%
Handboek Handboek

0,543%
1 ,00%
6,29%

1

2
3

0 maanden 0 maanden
3 maanden 3 maanden
1 ,60%

1 ,7 0%

7 ,1 6%
7 ,22%
6,85%

6,7 1 %
6,7 0%
6,89%
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Toelichting
1 Gemeentelijke OZB (% v an de WOZ)
2 Mutatiekans bij doorex ploiteren
3 Mutatiekans bij uitponden

Dit betreft een percentage naar rato van de 3 gemeente waar Woonwaard actief is.
Per verhuureenheid verschillend door het gehele bezit heen. Dit betreft een gemiddelde
over het gehele bezit.
Het handboek zegt hierover het volgende:
2016 De mutatiekans in het uitpondscenario kan per prognosejaar variëren, waarbij de mutatiekans voor
doorexploiteren de basis vormt voor de hoogte van de mutatiekans bij uitponden. De opslagen in
het uitpondscenario zijn ontleend aan waarderingsgegevens van toegelaten instellingen, die op
marktwaarde hebben gewaardeerd, en zijn hieronder weergegeven. De volgende opslagen zijn van
toepassing:
 Jaar 1: Indien sprake is van een niet-aangebroken waarderingscomplex, dan geldt een
opslag van 2% op de mutatiekans voor doorexploiteren. Indien er wel al is uitgepond,
wordt de mutatiekans voor doorexploiteren gevolgd.
 Jaar 2 tot en met 5: De mutatiekans voor doorexploiteren wordt gevolgd. Er wordt dus
geen opslag toegepast.
Jaar 6 tot en met 15: Voor de laatste jaren van de DCF-periode geldt dat de hoogte van
de mutatiekans wordt verlaagd naar 70% van de mutatiekans die wordt gehanteerd in
het doorexploiteerscenario. Voor de resterende 30% die wel muteert maar niet wordt
uitgepond geldt dat deze wederverhuurd worden op basis van de markthuur.
2017 De mutatiekans in het uitpondscenario kan per prognosejaar variëren, waarbij de mutatiekans voor
doorexploiteren de basis vormt voor de hoogte van de mutatiekans bij uitponden. De opslagen in
het uitpondscenario zijn ontleend aan waarderingsgegevens van toegelaten instellingen, die op
marktwaarde hebben gewaardeerd, en zijn hieronder weergegeven. De volgende opslagen zijn van
toepassing:
 Jaar 1: Indien sprake is van een niet-aangebroken waarderingscomplex, dan geldt een
opslag van 2% op de mutatiekans voor doorexploiteren. Indien er wel al is uitgepond,
wordt de mutatiekans voor doorexploiteren gevolgd.
 Jaar 2 tot en met 5: De mutatiekans
 Jaar 6 tot en met 15: Voor de laatste jaren van de DCF-periode geldt dat de hoogte van
de mutatiekans wordt verlaagd naar 70% van de mutatiekans die wordt gehanteerd in
het doorexploiteerscenario. Voor de resterende 30% die wel muteert maar niet wordt
uitgepond geldt dat deze wederverhuurd worden op basis van de markthuur.

Huurstijging bov en prijsinflatie
Handboek v oorgaand jaar – zelfstandige eenheden

Handboek

Huurstijging bov en prijsinflatie
v oorgaand jaar – onzelfstandige eenheden

201 7

201 8

201 9

2020
e.v .

1 ,20%

1 ,00%

0,80%

0,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Handboek Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd v an € 508 per te splitsen eenheid.
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

Erfpachtconstructies:
Woonwaard heeft 566 verhuureenheden die op een erfpachtcontract rusten. De marktwaarde van deze eenheden is door middel
van de full-versie van het handboek bepaald. Bij de bepaling van de marktwaarde is de resterende looptijd van het
erfpachtcontract in ogenschouw genomen. Vanaf deze datum zijn jaarlijkse erfpachtcanons ingerekend in de marktwaardebepaling.
Verkooprestricties:

In de marktwaardebepaling is rekening gehouden met verkooprestricties. Voor woningen die blijvend gereguleerd zijn is een
verplichting om de woning minstens zeven jaar door te exploiteren. Bij de marktwaardebepaling van deze woningen is rekening gehouden door middel van
het inrekenen van een doorexploiteerscenario gedurende de eerste zeven jaar. Uitponden begint in dat geval vanaf het achtste jaar waardering en volgt vanaf
dat jaar dezelfde methode qua mutatiekans als voor woningen waar vanaf het eerste jaar sprake is van uitponden
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In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 2017 is een taxateur betrokken geweest bij de bepaling
en toetsing van de marktwaarde in verhuurde staat.
Onder toepassing van de full-versie heeft Woonwaard de voor de volgende vrijheidsgraden van het Handboek afwijkende
standpunten ingenomen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het bezit en/of de omgeving
waarbinnen Woonwaard opereert:
Bij de volgende parameters is door de taxateur afgeweken van de het handboek:
Onderdeel

Wonen / Parkeren

BOG / MOG / Intramurale Zorg

Schematische vrijheid

Niet afgeweken

Niet afgeweken

Markthuur(stijging)

De markthuur is gebaseerd op

De markthuur is ingeschat door

referentietransacties, de
zogenaamde market evidence.

taxateur op basis van
referentietransacties (market

Gemiddeld hebben wij de

evidence), aangezien dit een

markthuren 1% hoger vastgesteld
dan volgens de basis versie. Op

betere weergave geeft van en beter
aansluit bij de werkelijke situatie

complexniveau gaat het om

dan een modelmatig bepaalde

markthuren tussen € 52 en € 235.445
per maand.

markthuur.
Markthuurstijging conform de
basisversie.

Exit Yield

Niet afgeweken

De exit-yield is ingeschat door
taxateur op basis van market
evidence, aangezien dit een betere
weergave geeft van de werkelijke
situatie dan de modelmatig
bepaalde exit yield.

Leegwaarde(stijging)

De leegwaardestijging is ingeschat

Niet van toepassing

door taxateurs op basis van een
eigen inschatting van de verwachte
stijging in de regio Alkmaar. De
inschatting van de taxateur voor de
regio Alkmaar voor de eerste vijf jaar
na de waardepeildatum ligt
gemiddeld op hetzelfde niveau als
bij de basisversie, zij het dat de
stijging geleidelijker verloopt. In de
laatste 10 jaar van de DCF-termijn
ligt de gehanteerde waardegroei 25
basispunten hoger dan de
verwachte leegwaardestijging
volgens de basisversie.
Disconteringsvoet
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De disconteringsvoet is ingeschat

De disconteringsvoet is ingeschat

door taxateur op basis van
referenties (market-evidence),

door taxateur op basis van
referenties (market evidence),

aangezien dit een betere weergave

aangezien dit een betere weergave

geeft van de werkelijke situatie geeft
als de modelmatig bepaalde

geeft van de werkelijke situatie
geeft als de modelmatig bepaalde

disconteringsvoet. De bandbreedte

disconteringsvoet. De bandbreedte

van de disconteringsvoeten loopt
van 6% tot 11,5%.

van de disconteringsvoeten loopt
van 6,9% tot 10,85%.
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Onderdeel
Mutatie- en verkoopkans

Wonen / Parkeren
De mutatiegraad voor huur is
vastgesteld op basis van een
inschatting voor de doelgroep (GGZcliënten, ex-gedetineerden etc., die
vaker te maken hebben met
huisuitzetting), de mutatiegraad
voor koop is gebaseerd op het
geschatte absorptievermogen in de
regio Noord-Kennemerland.

BOG / MOG / Intramurale Zorg
Niet van toepassing

Onderhoud
Technische splitsingskosten
Bijzondere uitgangspunten
Erfpacht

Niet afgeweken
Niet afgeweken
Niet van toepassing
Daar waar complexen
erfpachtrechten betreffen is een
maatwerk correctie ingerekend.

Niet afgeweken
Niet afgeweken
Niet van toepassing
Er is uitsluitend in die gevallen
waar dat van toepassing is
maatwerk gemaakt voor het
inrekenen van erfpacht. Dit had
overigens nauwelijks invloed
omdat het desbetreffende
erfpachtcontract geen financiële
voorwaarden kent die van invloed
kunnen zijn.

Exploitatiescenario

Met betrekking tot de
onzelfstandige eenheden (in een
gemixt complex) is er voor gekozen
om uitsluitende het
exploitatiescenario door te rekenen
aangezien uitponden niet realistisch
wordt geacht voor deze complexen.

Niet van toepassing
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5.5.3 Gehanteerde werkwijze taxaties
Van het bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed, het intramuraal zorgvastgoed en het a-typische
woningvastgoed wordt de waarde bepaald op basis van de full-versie. De taxatie is gebaseerd op geobserveerde
marktgegevens en transacties, onder marktconforme voorwaarden, rekening houdend met onder andere de bouwaard
en constructie, de staat van onderhoud (een en ander voor zover visueel waarneembaar), de stand en ligging, de
bestemming en overige waardebepalende factoren.
Tevens vindt een toets op de waardering plaats op basis van beschikbare referentietransacties.

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-verliesrekening
verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt per waarderingscomplex bepaald als het positieve verschil tussen de marktwaarde in
verhuurde staat en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (verminderd met cumulatieve afschrijvingen en/of
waardeverminderingen) en onder aftrek van (latente) belastingverplichtingen.

Bepaling bedrijfswaarde
Als toelichting op de materiële vaste activa is de bedrijfswaarde opgenomen. Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de
contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen toekomstige kasstromen, welke door
Woonwaard (kunnen) worden verkregen uit de uitoefening van haar bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de
contante waarde van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en
toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende levensduur van de investering.
Kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van het
bestuur weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende
levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde meerjarenbegroting en
bestrijken een periode van vijf jaar behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige contracten
met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte
gemiddelde ontwikkeling van inflatie, huurstijging en van genormeerde lastenniveaus. De gehanteerde uitgangspunten
voor de bepaling van de bedrijfswaarde zijn opgenomen in paragraaf 10.2 van de jaarrekening.

Afschrijvingen
Op de vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen marktwaarde wordt niet afgeschreven. Ten behoeve van de omvang
van de herwaarderingsreserve wordt op de historische kostprijs van de vastgoedbeleggingen in exploitatie wel
afgeschreven.

5.5.4 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft complexen in aanbouw, welke zijn bestemd om te
worden ingezet als vastgoed in exploitatie.

Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde en inclusief
transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en andere transactiekosten). Activering vindt plaats zodra
interne formalisering en externe communicatie terzake het project heeft plaatsgevonden. Voorts wordt rente tijdens de
bouw toegerekend vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor
specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet voor deze specifieke financiering gehanteerd.

Bijzondere waardevermindering
Wanneer de marktwaarde van het vastgoed in ontwikkeling, bepaald op basis van dezelfde grondslagen als voor het
vastgoed in exploitatie (inclusief macro economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
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vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder
‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Afschrijving
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven.

5.5.5 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Woonwaard heeft woningen onder voorwaarden verkocht, waarbij de koper een contractueel bepaalde korting op de
actuele waarde heeft gekregen. De verwerking van dergelijke transacties hangt af van de contractuele voorwaarden.
Woonwaard kent in dit kader alleen verkopen met een terugkoopplicht, welke transacties kwalificeren als een
financieringstransactie.
Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden worden als volgt verwerkt:
•
De desbetreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele
waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat moment
wordt verwerkt:
o Bij een waardedaling als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de betreffende
woning(en) op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige
als een bijzonder waardeverminderingsverlies via de overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille;
o Bij een waardestijging als een herwaardering indien en voor zover de actuele waarde hoger is dan de
boekwaarde, en voor een eventueel resterende overige waardestijging als terugname van een
bijzonder waardeverminderingsverlies;
•
De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht
onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste waardering).
•
De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd tegen de marktwaarde op basis van de geldende
contractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden. Eventuele waardemutaties worden verwerkt als ‘Nietgerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop’.
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten instelling verschuldigd zou zijn
indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden.
Eventuele mutaties in deze verplichting worden in het resultaat verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille bestemd voor de verkoop’.
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de
kortlopende schulden verantwoord.
Indien de terugkoop gerealiseerd is, vindt verwerking afhankelijk van de beleidsdoelstelling plaats:
•
Bij gelijkblijvende bestemming blijft classificatie onder verkopen onder voorwaarden van toepassing.
Waardering vindt plaats tegen de waarde waartegen terugkoop heeft plaatsgevonden;
•
Indien de woning een ‘verhuur-bestemming’ krijgt, wordt deze woning opgenomen onder het vastgoed in
exploitatie. Waardering vindt plaats op basis van de marktwaarde in verhuurde staat volgens het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde;
•
Indien het beleidsvoornemen bestaat om de woning te verkopen, zal verantwoording plaatsvinden onder de
voorraden. Waardering vindt plaats tegen de waarde waarop de woning is teruggekocht.

5.6 Financiële vaste activa
5.6.1 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van overgenomen
vennootschappen opgenomen in de jaarrekening. De overnamedatum wordt bepaald door het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van
de overgenomen onderneming, vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, wordt het meerdere als goodwill
geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële
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waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopend passief
opgenomen.

5.6.2 Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan
worden, wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van invloed van betekenis. Een negatieve vermogenswaarde zal eerst in
mindering worden gebracht op vorderingen; pas wanneer dan een negatief saldo overblijft, zal er eventueel een
voorziening worden opgenomen.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen welke gelden voor deze jaarrekening. Voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
Indien de waarde van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
Indien en voor zover Woonwaard in deze situatie geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming
respectievelijk het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiertoe
een voorziening getroffen.

5.6.3 Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

5.6.4 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde,
gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt waardering
plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere
waardeverminderingen.

5.6.5 Latente belastingvorderingen en - verplichtingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden
anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven
welke per het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden voor zover deze
reeds bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare verschillen worden opgenomen, voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.
Woonwaard vindt het waarschijnlijk dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn, wanneer deze blijkt uit de vastgestelde
meerjarenbegroting. Deze begroting heeft een horizon van 10 jaar. Verrekenbare tijdelijke verschillen (met uitzondering
van verschillen met een “harde” looptijd waaronder het waarderingsverschil op leningen en de vooruitbetaling van huur
door Parlan) worden hierdoor voor maximaal 10 jaar in de latente belastingvordering opgenomen, voor zover er in latere
jaren geen belastbare tijdelijke verschillen ter compensatie aanwezig zijn.

5.6.6 Overige financiële vaste activa
De onder de overige financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op
basis van de effectieve rente inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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5.6.7 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ten aanzien van financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, beoordeelt Woonwaard op iedere
balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een
groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt
Woonwaard de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen en verwerkt dit direct in de
winst- en verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de
toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij
de eerste verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt teruggenomen als de afname van de waardevermindering
verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat
nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake
geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en
verliesrekening verwerkt.

5.7 Voorraden
5.7.1 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet opgeleverde en nog onverkochte woningen uit
projectontwikkeling en wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs
omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op
hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten
en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede toegerekende rente.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid van de voorraden.

5.7.2 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd of aangekocht vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs, dan wel de lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen
met de verkrijging of vervaardiging van het vastgoed, alsmede alle gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen
voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, alsmede de in overeenstemming met paragraaf
6.8 geactiveerde rentelasten.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid van de voorraden.

5.8 Onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten
(bestaande uit de gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Indien van toepassing worden hierop de verwerkte
verliezen en reeds gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Als het saldo van alle onderhanden projecten negatief
is, worden onderhanden projecten gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Uitgaven voor projectkosten voor nog
niet verrichtte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

5.9 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een
voorziening voor oninbaarheid (gebaseerd op een beoordeling per balansdatum) wordt in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

5.10 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen als onderdeel
van de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde per balansdatum.
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5.11 Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de waardering van vastgoedbeleggingen in
de jaarrekening en de boekwaarde op basis van historische kosten minus cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van de onroerende zaken in exploitatie
opgenomen. Er is sprake van een ongerealiseerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van een
waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de boekwaarde op basis van historische kosten minus cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Indien op een waarderingscomplex in het verleden een
waardevermindering is verantwoord, dan wordt pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het betreffende complex
voor zover de marktwaarde hoger is dan de boekwaarde op basis van historische kostprijs minus cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in exploitatie
worden rechtstreeks ten gunste van de overige reserves verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van de
onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht (en in verband hiermee
een herwaarderingsreserve is gevormd) is verwerking van de daaropvolgende realisatie niet ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht.
Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op portefeuilleniveau wordt nagestreefd, zit
er een onnauwkeurigheid in de bepaling van de herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze onnauwkeurigheid is
inherent aan de toepassing van de basisversie. Dit leidt niet tot een hoger of lager vermogen maar ziet enkel toe op de
allocatie binnen het vermogen.

5.12 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs
kan worden geschat. 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 de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze verwachte vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.

5.12.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover
de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een
voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle
investeringsuitgaven (verwachte stichtingskosten) minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte
marktwaarde in verhuurde staat).

5.12.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen op de waarde van de passiva volgens
fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening
van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden
of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en joint
ventures, tenzij Woonwaard in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet waarschijnlijk
is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde.

5.13 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden
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worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende
schulden.
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede
afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het economisch verkeer en van de specifieke
contractuele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd.
In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en niet separaat verantwoord. Het effect van dergelijke
contractuele bepalingen wordt meegenomen in de effectieve rentevoet en de reële waarde ervan wordt toegelicht in
paragraaf 10.11.1.

5.14 Leasing
5.14.1 Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom niet bij Woonwaard ligt,
worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening naar rato
van de looptijd van het contract.

5.15 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Woonwaard past waar mogelijk kostprijshedge accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie wordt
dit door Woonwaard gedocumenteerd. Woonwaard stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit van de
hedgerelatie vast. Dit gebeurt door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de
afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte
positie, als de kritische kenmerken van het hedge instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.
Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en
de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat Woonwaard derivaten
tegen kostprijs waardeert, omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs in de balans worden verwerkt.
Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt indien het hedgeinstrument een negatieve reële waarde heeft.
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6 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
6.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. Voordelige resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële instrumenten.
De winst- en verliesrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling. Omdat Woonwaard naast
verhuuractiviteiten, tevens activiteiten verricht op het gebied van ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van
de vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de
categoriale indeling.
In de functionele winst- en verliesrekening zijn alle opbrengsten direct toe te rekenen aan de activiteiten van Woonwaard.
Bij de kosten is er een onderscheid tussen de direct toerekenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toerekenbare
kosten worden bij het betreffende onderdeel verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan de onderscheiden
onderdelen van de functionele winst- en verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels.

6.1.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering 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 de levering van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

6.1.2 Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct
en indirect toe te rekenen kosten. Woonwaard hanteert verdeelsleutels (kostenverdeelstaat) voor de toerekening van
indirecte kosten.

Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen - algemeen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van
het fonds en de werknemers, als het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen, in de toekomst, een
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al
dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het
fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de
werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zouden zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de
onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming
zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Regeling(en) Woonwaard
Woonwaard heeft voor bijna al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende
werknemers bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloonregeling). De verplichtingen,
welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de
Woningcorporaties (SPW). Woonwaard betaalt hiervoor premies waarvan de werkgever iets meer en de werknemer iets
minder dan de helft betaalt.
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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 fonds heeft op balansdatum een beleidsdekkingsgraad van 113,4% (2016: 104%). Op 31 december 2016 diende het
pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 125% te hebben. Het fonds heeft dus een reservetekort. SPW heeft
voor 1 april 2017 een herstelplan bij de toezichthouder ingediend. Het doel van dit herstelplan is om binnen 10 jaar het
reservetekort in te lopen.
Op grond van het herstelplan van SPW van april 2017 worden de komende jaren geen additionele premies verwacht.
Tot en met 31 december 2007 was de pensioenregeling van Woonwaard ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij
Avéro. De tot dat moment opgebouwde rechten zijn achtergebleven bij Avéro. Op deze rechten rust voor Woonwaard
alleen nog een indexatieverplichting, welke is gekoppeld aan de indexatie van het bedrijfstakpensioenfonds. Nieuwe
rechten worden opgebouwd bij het bedrijfstakpensioenfonds voor Woningcorporaties (SPW).

6.1.3 Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening, maar op grond van de aard,
omvang of het incidentele karakter afzonderlijk worden toegelicht, teneinde een goed inzicht te geven in het resultaat
uit gewone bedrijfsuitoefening van de corporatie en met name de ontwikkeling daarin. Bijzondere posten worden met
het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten zoveel als mogelijk naar aard en omvang afzonderlijk
en ongesaldeerd toegelicht.

6.2 Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
6.2.1 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Per 1 juli 2017 is een maximum
huurverhoging van toepassing:
•
2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 40.349 (inkomensjaar 2015)
•
4,3% (inflatie + 4,0%) voor huishoudinkomens boven € 40.349 (inkomensjaar 2015)
Voor Woonwaard bedroeg het maximumpercentage 1,5% (2016; 1,5%), er is afgezien van de mogelijkheid om op basis
van het inkomen van de huurder een extra huurverhoging door te voeren. De gemiddelde huurverhoging over 2017 van
het DAEB bezit bedroeg circa 0,8%. Hiermee voldoet Woonwaard aan de huursombenadering.

6.2.2 Opbrengsten servicecontracten
Onder opbrengsten servicecontracten worden de ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te
maken en gemaakte servicekosten verantwoord. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke
bestedingen. De gemaakte kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

6.2.3 Lasten servicecontracten
Onder lasten servicecontracten worden de kosten verantwoord welke worden gegenereerd uit de (op de huurexploitatie)
afgesloten servicecontracten.

6.2.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Onder deze categorie worden de directe en indirecte kosten verantwoord welke rechtstreeks zijn te relateren aan de
verhuur- en beheeractiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan:
•
Toegerekende kosten lonen en salarissen;
•
Toegerekende kosten overhead;
•
Verhuurderheffing.
De kosten zijn doorbelast op basis van de gemiddelde bezetting van het primaire proces ten opzichte van de gemiddelde
totale bezetting van Woonwaard.

6.2.5 Lasten onderhoudsactiviteiten
Hier worden de onderhoudskosten gepresenteerd die zijn gerelateerd aan het vastgoed in exploitatie. Onder deze post
worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake
als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen
waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de niet in de balans
opgenomen activa en verplichtingen.
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De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een
waardeverhoging van het actief.

6.2.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
In deze categorie zijn lasten opgenomen die niet direct te relateren zijn aan de subactiviteiten verhuren, beheren en
onderhouden. Dit betreffen echter wel kosten die worden veroorzaak door het feit dat Woonwaard vastgoed in exploitatie
heeft. De volgende posten vallen onder deze activiteit:
•
Gemeentelijke heffingen;
•
Waterschapslasten;
•
Verzekeringen.

6.3 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
In deze activiteit worden alle kosten en opbrengsten verantwoord die betrekking hebben op de ontwikkeling en realisatie
van koopwoningen.

6.4 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten opgenomen
•
Resultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
•
Resultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed bestemd voor de verkoop.
Resultaten worden verantwoord op het moment van levering (passeren notariële transportakte).

6.5 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
In deze categorie wordt zowel de onrendabele top als gevolg van nieuwbouw of aankoop als de waardemutaties van het
vastgoed in exploitatie (overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille), vastgoed bestemd voor verkoop in het
lopende verslagjaar (niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop) en het
vastgoed verkocht onder voorwaarden op verantwoord (niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkopen onder voorwaarden).

6.6 Overige organisatiekosten
Hieronder worden kosten opgenomen die op geen enkele manier toe te rekenen zijn aan overige activiteiten.

6.7 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor
activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Woonwaard, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede
moeten komen.

6.8 Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten 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.
Geactiveerde rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van
een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De
te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen
leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te
rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

6.9 Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Woonwaard integraal belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties
zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in
een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de
waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming.
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De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die
optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
Woonwaard staat aan het hoofd van een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting. Binnen deze fiscale eenheid
worden belastingen toegerekend aan de dochtermaatschappijen alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn. Binnen de
fiscale eenheid vallen naast stichting Woonwaard Noord-Kennemerland ook de dochterbedrijven Woonwaard Beheer BV
en BV Pilaster VvE Beheer.

Jaarstukken 2017

80 van 126

7 Belangrijke inschattingen ten aanzien van waardering en
resultaatbepaling
7.1 Algemeen
De jaarrekening wordt overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW opgesteld. Het management dient daartoe bepaalde
veronderstellingen en schattingen te maken die van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de
resultaatbepaling en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingenwaardering vaste activa.

7.2 Vastgoedbeleggingen
Een aantal belangrijke uitgangspunten welke bij de bepaling van de reële waarde van het op actuele waarde
gewaardeerde DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn gehanteerd zijn uiteengezet in paragraaf 5.5. De volgende
aspecten met een bijzondere invloed op de uitkomsten van de waardering kennen ten tijde van het opmaken van deze
jaarrekening een bijzondere onzekerheid:
•
•

Gemiddelde resterende looptijd bestaande huurcontracten: Deze is voor contracten met een bekende looptijd
gebaseerd op de contractueel minimaal resterende contractduur.
Mutatiegraad: Voor DAEB-woningen is, op complex-niveau, op basis van historische informatie de gemiddelde
mutatiegraad bepaald. Gemiddeld komt dit uit op 7,4% (2016: 6,8%).

7.3 Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen
worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens
de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting
is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.
De aannames gedaan ten aanzien van de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken
bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door
bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.

7.4 Verwerking fiscaliteit
Ten aanzien van de acute belastinglast en belastinglatenties in de jaarrekening heeft Woonwaard een aantal
veronderstellingen gedaan, onder andere omdat per 31 december 2017 de aanslagen over de jaren 2015 en 2016 nog
niet definitief zijn opgelegd.
De belangrijkste veronderstelling is dat de aanslagen worden opgelegd conform de ingediende aangiften.
Dientengevolge kan de fiscale last over de periode 2015 en 2016 nog wijzigingen ondergaan en kunnen belastinglatenties
een andere waarde kennen.
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8 Financiële instrumenten en risicobeheersing
8.1 Financiële instrumenten
Gedurende het verslagjaar is het treasurystatuut waarin opgenomen het financieel beleid vastgesteld door de financiële
commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan. Binnen
het treasurybeleid van Woonwaard dient het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) ter beperking
van inherente financiële risico's. Op grond van het vigerende interne treasurystatuut is het gebruik van derivaten slechts
toegestaan voor zover er een materieel verband met de financieringspositie of het belegde vermogen kan worden gelegd.
Derivaten mogen niet worden gebruikt voor het innemen van een speculatieve positie.
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat Woonwaard zich volgens haar treasury statuut onverkort houdt
aan de Beleidregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. Een beschrijving van
risicobeheersing vindt u hieronder, dit is eveneens terug te vinden in paragraag 1.6 van het bestuursverslag.

8.2 Risicobeheersing
8.2.1 Inleiding
Risicomanagement heeft afgelopen jaar, net zoals voorgaande jaren, hoog op de agenda van Woonwaard gestaan. De
risico’s welke de strategische doelstelingen kunnen beinvloeden zijn inzichtelijk gemaakt waarbij tevens is gekeken hoe
op deze risico’s gestuurd kunnen worden. Dit heeft als bijkomend effect dat het risico-bewustzijn onder medewerkers
verder is vergroot.
Woonwaard richt zich bij de beheersing van haar risico’s voor een belangrijk deel op de zogenaamde ‘soft controls’.
Voorbeeldgedrag van het leidinggevend kader, het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en het incorporeren van
risicobeheersing in overlegstructuren, vormen belangrijke aspecten om de cultuur, het gedrag en de motivatie van
medewerkers te beïnvloeden.

8.2.2 Risicocultuur
Woonwaard streeft naar een open cultuur waarin medewerkers gesignaleerde risico’s open met elkaar kunnen delen.
Zowel binnen managementbijeenkomsten, als ook binnen medewerkers- en teambijeenkomsten worden risico’s
besproken en wordt over te nemen maatregelen gediscussieerd. In 2017 heeft Woonwaard weer verdere stappen gezet.
Voor de genomen stappen verwijzen wij naar paragraaf 1.6.6.

8.2.3 Risicoprofiel
Een aantal belangrijke risico’s van 2017 waren:
•
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid ICT-infrastructuur;
•
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data, met name op het gebied van werkplekbeheer;
•
De koppeling tussen Empire en KANA

8.2.4 Risico’s
Compliance risico’s
Woonwaard streeft naar compliance met wet- en regelgeving. Het volledige spectrum van de van toepassing zijnde weten regelgeving is erg breed. De medewerkers binnen Woonwaard blijven binnen hun vakgebied op de hoogte van de
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving via onder andere media, cursussen en seminars.

Valutarisico’s
Woonwaard is uitsluitend werkzaam in Nederland en doet geen transacties in vreemde valuta.

Beschikbaarheidsrisico’s
De verhuurderheffing vanuit de landelijke overheid en de mogelijkheid op saneringssteun vanuit de Autoriteit
Woningcorporaties (Aw) leiden tot een significante aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties.
Woonwaard heeft haar financiële meerjarenplan zodanig afgestemd op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van
faciliteiten voor financiering en herfinanciering structureel gecontinueerd wordt. Woonwaard voldoet in de
meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en andere externe belanghouders
worden gehanteerd.
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Liquiditeitsrisico’s
Woonwaard loopt een liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Woonwaard heeft met een aantal van
haar derivatentegenpartijen afspraken gemaakt over het uitwisselen van onderpand. Bij een daling van 200 basispunten
dient Woonwaard circa € 0,6 miljoen aan additioneel onderpand te storten.
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico dat per balansdatum Woonwaard loopt zijn:
31-12-2017
(x €1.000)
Banktegoed
Beschikbare kredietfaciliteit
Nog op te nemen uit leningen met variabele hoofdsom
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2017)

5.764
5.555
16.000
5.738

Ruimte

33.057

Kredietrisico’s
Woonwaard heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten en effecten.
Woonwaard maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde kredietrisico´s te spreiden. Limieten en ratings
zijn formeel vastgelegd en naleving daarvan wordt periodiek gemonitord.

Renterisico’s
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Woonwaard risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende schulden
(schulden aan kredietinstellingen) heeft Woonwaard renteswaps gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente
betaalt. Ultimo 2017 heeft Woonwaard haar variabele leningen voor een bedrag van € 135,1 miljoen afgedekt met
payerswaps en voor een bedrag van € 7,4 miljoen niet afgedekt.
Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten neemt de te betalen rente over het niet afgedekte deel, onder
gelijkblijvende omstandigheden in een jaar met € 0,1 miljoen toe.

Renterisico relatief
Het relatieve renterisico is het totaal van de herfinanciering, de opslagherzieningen (basisrente leningen) en
renteconversies van ieder jaar, uitgedrukt in een percentage van het verwachte saldo van de leningenportefeuille aan het
begin van ieder jaar. Woonwaard streeft ernaar het renterisico meerjarig te spreiden, met als uitgangspunt een maximum
van 15% van de som van haar leningenportefeuille.
In de onderstaande grafiek is het relatieve renterisico voor de komende 10 jaar weergegeven.

Bij het afsluiten van nieuwe leningen en herzieningen is het renterisico onderdeel van het kader voor de bepaling van de
looptijden. Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan als Woonwaard zeker heeft gesteld dat hiervoor
financiering beschikbaar is of is toegezegd. Ultimo 2017 heeft Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een
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bedrag van € 5,9 miljoen (2016: € 13,9 miljoen). Middels de vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt
voortdurend gestuurd op nivellering van de beschikbare en de benodigde financiering.

Fiscale risico’s
Woonwaard kent op dit moment geen concrete risico’s op fiscaal gebied.
Per 1 januari 2019 treedt er mogelijk een nieuwe renteaftrekbeperkingsregeling in werking op grond waarvan de netto
rentekosten van schulden slechts aftrekbaar zijn tot 30% van de EBITDA van de belastingplichtige indien het boven het
drempelbedrag van € 3.000.000,00 uitkomt. Een mogelijke uitweg om aan de toepassing van deze Wetgeving te
ontkomen is het ontbinden of verkopen van alle gelieerde entiteiten vóór 1 januari 2019. Zoals bekend is Woonwaard al
bezig al haar verbindingen op te heffen, dit zal begin 2018 gerealiseerd zijn. Als gevolg hiervan zou de
renteaftrekbeperking (wellicht) niet van toepassing moeten zijn. Mocht deze wel van toepassing zijn dan zou dit, op basis
van de cijfers van 2016, leiden tot voor een additionele VPB-last.
In de loop van 2018 wordt een kabinetsvoorstel verwacht.

8.2.5 Gevoeligheidsanalyses marktwaarde
De marktwaarde van Woonwaard is gevoelig voor een groot aantal interne- en externe factoren. In onderstaande tabel
is de gevoeligheid van de volgende aannames op de marktwaarde van de zelfstandige huurwoningen verwerkt:
Factor:
Basisversie:
Disconteringsvoet:
Uitponden / Doorexploiteren:
Markthuur / Streefhuur
Leegwaardeontwikkeling:
Mutatiekans:

Gevolgen voor de
marktwaarde:
€ 1. 569 miljoen
€ 65 miljoen
-/- € 142 miljoen
-/- € 128 miljoen
+ € 31 miljoen
+ € 46 miljoen

Toelichting
*1
*2
*3
*4
*5
*6

Toelichting per post:
7. De marktwaarde voor het gehele bezit in exploitatie volgens de basisversie van het handboek. De marktwaarde
van het bezit in exploitatie dat in de jaarrekening is verantwoord ligt hoger als gevolg van de eenheden die door
de taxateur zijn gewaardeerd.
8. De disconteringsvoet die gehanteerd is in de marktwaardeberekening 2017 ligt 0,41% hoger dan de
disconteringsvoet die gehanteerd is in de marktwaardeberekening 2016. De opbouw van de disconteringsvoet
verschilt in het handboek 2017 ten opzichte van het handboek 2016 en is verder afhankelijk van diverse factoren,
zoals bouwjaar en soort woning. Het effect van een 0,41% lagere disconteringsvoet bedraagt € 65 miljoen.
9. De marktwaarde van een waarderingscomplex zoals deze verwerkt is in de jaarrekening is de hoogste van het
uitpondscenario of het doorexploiteerscenario. Bij een aantal waarderingscomplexen is de marktwaarde in de
jaarrekening de marktwaarde volgens het uitpondscenario. In de praktijk zal Woonwaard haar eenheden in de
toekomst blijven exploiteren. Het gevolg voor de marktwaarde bedraagt hierbij € 142 miljoen.
10. In plaats van mutatie naar markthuur is de mutatie naar streefhuur ingerekend. Dit leidt tot een lagere contante
waarde van de huren en een lagere operationele kasstroom als gevolg van lagere huren na mutatie.
11. In dit scenario is de leegwaarde-ontwikkeling in 2017 gelijk gehouden aan de verwachte leegwaardeontwikkeling volgens de marktwaardeberekening 2016. De leegwaarde-ontwikkeling in de
marktwaardeberekening over 2016 was lager dan de marktwaardeberekening over 2017. Het effect van de
hogere leegwaarde-ontwikkeling is een hogere verkoopopbrengst en een hogere eindwaarde na jaar 15 en dus
ook een hogere marktwaarde. Daar tegenover staat dat de ingerekende lasten voor de verhuurderheffing en de
belastingen en verzekeringen weer hoger uitkomen. Per saldo levert een hogere leegwaarde-ontwikkeling een
hogere marktwaarde op van circa € 31 miljoen.
12. In dit scenario wordt de mutatiekans met een procentpunt opgehoogd. Hierdoor worden eenheden op een
eerder moment uitgepond, worden meer eenheden in de jaren 1 t/m 15 uitgepond of worden eenheden op een
eerder moment doorgeëxploiteerd tegen markthuur. Dit leidt tot een hogere marktwaarde van € 46 miljoen en
een hogere operationele kasstroom als gevolg van hogere huuropbrengsten.
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8.2.6 Risicobereidheid
Woonwaard voert een risicobeleid dat gericht is op een laag risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op continuïteit en
bewerkstelligt de bescherming van de (toekomstige) kasstromen en het eigen vermogen en de bescherming van
identiteit, reputatie en compliance met wet- en regelgeving.
De risicobereidheid of “risk appetite” is dus te kwalificeren als laag. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de financiële
ratio’s, waarbij de financiële WSW-ratio’s door Woonwaard als een ondergrens worden beschouwd. Daarnaast wordt
strak gestuurd op het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de in 2016 ingevoerde Woningwet.
In 2017 zijn er diverse acties ondernomen om de interne beheersing te verbeteren:
•
In de jaarplannen 2017 van alle teams is een paragraaf opgenomen over de voornaamste risico’s en
beheersingsmaatregelen t.a.v. de doelstellingen voor 2017.
•
Bij de ERP-implementatie zijn diverse aanvullende beheersingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals de
inrichting van de autorisatie structuur en diverse signaleringsrapportages. Dit is vastgelegd in een ‘blauwdruk
Interne Beheersing’.
Daarnaast zijn ‘application controls’ in de systemen ingebouwd, inclusief signaleringsoverzichten.
•
De KPI’s die voor directie en procesteams zijn benoemd, worden gedeeld via dashboards. De data worden
doorlopend geactualiseerd.
•
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn consistent in beeld gebracht met de
tekenbevoegdheidsmatrix, de matrix verantwoordelijkheidsgebieden, een geactualiseerd managementhandvest
en de lijst met eigenaarschap van data.
•
In 2017 zijn er verdere stappen gezet in de betrouwbaarheid van de vastgoeddata. Voorbeelden zijn
oppervlaktes, conditiemetingen en energielabels.
•
Aan de bevindingen van externe partijen, zoals onze accountant, is in 2017 opvolging gegeven.

8.2.7 Systeem voor risicobeheersing en -controle
In 2016 heeft Woonwaard ervoor gekozen om de strategische risicokaart te implementeren. Hierin zijn de doelstellingen
van de nieuwe beleidsvisie, de risico’s en maatregelen gekoppeld aan deze risico’s in kaart gebracht. Binnen deze
risicokaart wordt visueel de status van de risico’s weergeven en vormt hiermee een handzame tool om over risico’s en
maatregelen van gedachten te wisselen. Betrokkenen binnen Woonwaard zijn allen geïnterviewd om een beeld te krijgen
van de risico’s per organisatieonderdeel.
De kaart is zowel op het niveau van de bestuurder (de strategische risico’s), als op het niveau van de procesmanagers
weergegeven. De risicokaart wordt frequent in de verschillende managementoverleggen besproken.
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9 Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Het model dat hiervoor is gehanteerd, is
voorgeschreven in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Ten behoeve van het inzicht en de leesbaarheid
van het kasstroomoverzicht, zijn onderdelen van dit model opgenomen in de toelichting op het kasstroomoverzicht, in
plaats van in het kasstroomoverzicht zelf.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bankkredieten. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom
(opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De
investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende
verplichtingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom
uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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10 Toelichting op de balans
10.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de expoitatie
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende overzicht weergegeven:
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
2017
2016
( x € 1.000)
( x € 1.000)
Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen
12.543
10.844
Cumulatieve waardeverminderingen
(6.509)
(5.522)
Boekwaarden
6.034
5.322
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

443
(908)

1.699
(987)

Totaal mutaties

(465)

712

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen

12.986

12.543

Cumulatieve waardeverminderingen

(7.417)

(6.509)

5.569

6.034

Boekwaarde

Voor de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden de volgende componenten en
afschrijvingstermijnen gehanteerd:
•
Grond
geen afschrijvingen
•
Opstal
lineair 40 jaar
•
Installaties
lineair 10 jaar
•
Inventaris
lineair 5 jaar
•
Hardware
lineair 4 of 5 jaar
•
Software
lineair 3 of 4 jaar
In de post onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie is alles juridisch en economisch in vrije eigendom
van de stichting.

Jaarstukken 2017

87 van 126

10.2 DAEB en niet-DAEB in exploitatie
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende overzicht weergegeven:
DAEB vastgoed in exploitatie
2017
2016
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2017
2016
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Verkrijgingsprijzen minus afschrijving
Herwaarderingen

678.380
892.629

776.190
815.480

19.474
21.864

56.264
36.743

Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 1 januari

(27.954)
1.543.055

(250.295)
1.341.375

(3.676)
37.662

(31.555)
61.452

531
0
(733)
11.763

111.247
0
(11.314)
95.441

71
0
(1.019)
1.568

0
0
(26.991)
3.334

Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Herclassificaties
Overboekingen binnen vaste activa
Overboekingen van/naar voorraad
Totaal mutaties

0
0
(43.889)
16.047
611
(15.670)

0
0
612
3.620
2.074
201.680

(108)
0
43.889
0
1.313
45.714

0
0
(612)
0
479
(23.790)

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen minus afschrijving

663.826

678.380

48.001

19.474

Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 31 december

891.514
(27.954)
1.527.385

892.629
(27.954)
1.543.055

39.050
(3.676)
83.376

21.864
(3.676)
37.662

Mutaties
Investeringen
Overnames/nieuwe consolidatie
Desinvesteringen
Herwaardering

De som van herwaarderingen van vastgoedbeleggingen van het vastgoed in exploitatie en van de overige
vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum € 917.916.350.
Onder de post herclassificaties zijn DAEB-woningen opgenomen die in het scheidingsplan zijn overgeheveld naar de nietDAEB tak. Woonwaard maakt hierbij gebruik van de administratieve scheiding. Dit scheidingsplan is door het Ministerie
goedgekeurd. De marktwaarde van het DAEB-bezit dat overgeheveld is naar de niet-DAEB tak bedraagt € 45.946.000.
In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 14.651 woningen, 138 eenheden
BOG, 182 eenheden MOG en 1.036 parkeervoorzieningen opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest
recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 1.933 miljoen.
De ontwikkeling van de marktwaarde ten opzichte van 2016 wordt veroorzaakt door een veelvoud aan factoren. De
grootste factoren betreffen:
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Positieve
effecten
( x € 1.000 )
De disconteringsvoet is met circa 0,4% gestegen.
Oplevering 109 nieuwe eenheden en aankoop 16 nieuwe eenheden.
In tegenstelling tot 2016 is in de marktwaarde de boveninflatoire huursverhoging
eeuwigdurend ingerekend.
De gemiddelde markthuur is gedaald met 6,7%.
De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen. Dit leidt tot een hogere
eindwaarde bij verkoop in het uitpondscenario.
De gemiddelde contracthuur is met 0,53% gestegen.
De leegwaardestijging is in 2017 hoger ingeschat dan in 2016.
Positieve marktwaarde-effecten uit de taxatie van het vastgoed.

Negatieve
effecten
( x € 1.000 )

0
12.177

65.190
0

15.384
0

0
19.754

12.718
11.628
31.424
30.044
113.375

0
0
0
0
84.944

Verhuurderheffing
De sector is geconfronteerd met een verhuurderheffing. De basis voor deze heffing, de precieze hoogte ervan in de
komende jaren en het aantal jaren dat deze heffing zal blijven bestaan zijn nog onzeker. Woonwaard heeft hiervoor de
volgende beste schattingen gehanteerd:
1. De verhuurderheffing is ingerekend voor zelfstandige woongelegenheden met een huur die aan het begin van
het kalenderjaar onder de liberalisatiegrens ligt;
2. Het ingerekende tarief is overeenkomstig geldend beleid;
3. De grondslag voor de verhuurderheffing is gemaximeerd op € 250.000;
4. De verhuurderheffing is ingerekend voor de jaren t+1 tot en met t+15 of tot het moment waarop de
wooneenheden worden uitgepond;
De impact van de verhuurderheffing op de marktwaarde bedraagt: € 100,4 miljoen.

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie op basis van WSW-parameters bedraagt ultimo 2017 € 778 miljoen
(2016: € 818 miljoen). De verdeling over het DAEB en niet niet-DAEB vastgoed is als volgt:
1. Voor het DAEB vastgoed:
€ 716,1 miljoen
2. Voor het niet-DAEB vastgoed:
€ 62,3 miljoen
Totale bedrijfswaarde DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie:
€ 778,4 miljoen
De bedrijfswaardeberekening is opgesteld in overeenstemming met de uitgangspunten zoals deze door de Autoriteit
woningcorporaties en het WSW zijn voorgeschreven. Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende
uitgangspunten:
•
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een inflatievolgende huurverhoging van 1,4% bestaande uit inflatie
(1,4%) met een opslag van 0% en een inkomensafhankelijke huurverhoging van 1,4%
•
Voor de jaren na 2017 is rekening gehouden met een inflatievolgende huurverhoging;
•
jaarlijkse huurderving van 1 % (voorgaand jaar: 1%);
•
mutatiegraad van 7% (voorgaand jaar: gelijk aan huidig verslagjaar);
•
jaarlijkse stijgingen van de vastgoed gerelateerde variabele lasten conform de macro-economische parameters
voor de bouwkosten- en onderhoudskosten stijging (2018: 2,2%, 2019: 2,3%, 2020: 2,3%, 2021: 2,3%, 2022:
2,3%, 2023 en verder: 2,5% (voorgaand jaar: 2017: 1,6%, 2018: 1,9%, 2019: 2,2%, 2020 en verder 2,5%);
•
genormeerde onderhoudskosten (bedrijfseconomische interne norm) van € 1.375 per verhuureenheid per jaar
(prijspeil 2017) (voorgaand jaar: € 1.200 per verhuureenheid per jaar (prijspeil 2016));
•
een restwaarde op basis van geschatte grondwaarde aan het einde van de exploitatieperiode of de verwachte
opbrengstwaarde bij verkoop (voorgaand jaar: gelijk aan huidig verslagjaar);
•
een disconteringsvoet van 5,00% (voorgaand jaar: gelijk aan huidig verslagjaar) voor het gehele bezit;
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•

•
•
•

de periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van de
complexen (variërend van 1 tot 50 jaar) (voorgaand jaar: gelijk aan huidig verslagjaar), de minimale levensduur
is gesteld op 15 jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerechtvaardigd is.
de verhuurderheffing is op basis van de op balansdatum geldende wetgeving verwerkt in de bedrijfswaarde
(voorgaand jaar: gelijk aan huidig verslagjaar);
de heffingsbijdrage van de Aw maakt onderdeel uit van de bedrijfswaarde.
de te betalen vennootschapsbelasting, het niet vastgoed gerelateerde deel van de leefbaarheidsuitgaven en
het niet vastgoed gerelateerde deel van de organisatiekosten maken geen onderdeel uit van de
bedrijfswaarde.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van
het maximale bedrag dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte termijn, onder aftrek van
verkoopkosten welke niet door de koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden taxaties uitgevoerd door
onafhankelijke en hiertoe erkende externe deskundigen, of worden vergelijkbare, getaxeerde onroerende zaken als
referentie gehanteerd. Verkopen worden gedaan in het kader van realisatie van de wensportefeuille.
De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de bedrijfswaarde vindt, voor zover er nog geen
herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op basis van de huidige vergelijkbare kavel- of vierkante
meterprijs voor een sociale huurwoning. De kavelprijs bedraagt € 20.000 minus 3 x € 5.000 voor verwachte sloopkosten,
proceskosten en uitplaatsingskosten. Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan die
consequenties hebben voor de bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming in de waardering
rekening gehouden.

Verzekering & zekerheden
De activa zijn verzekerd tegen aanschaf- c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde waarde aangepast aan
het indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De verzekerde som op basis van
herbouwwaarde op balansdatum bedraagt € 1.336.689.609. Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd
met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Er zijn geen hypothecaire zekerheden
afgegeven.
In 2014 heeft Woonwaard het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende gevallen, een hypotheek te vestigen op een
gedeelte van het bezit. Bij het opmaken van deze jaarrekening heeft het WSW van deze volmacht geen gebruik gemaakt.
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10.3 Overige vastgoedbeleggingen
De mutaties in de overige vastgoedbeleggingen zijn in het volgende overzicht weergegeven:
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
2017
2016
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor de eigen exploitatie
2017
2016
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

30.173
16.725
(3.042)
43.856

33.598
15.791
(4.065)
45.324

18.905
0
(7.734)
11.171

18.692
0
(6.246)
12.446

Mutaties
Investeringen
Herwaardering
Waardeverminderingen
Overboekingen binnen vaste activa

0
2.139
0
0

0
1.811
0
0

24.728
0
(891)
(16.047)

20.173
0
(2.534)
(3.620)

Overboeking van/naar voorziening
Overboekingen van/naar voorraad
Totaal mutaties

0
(3.602)
(1.463)

0
(3.279)
(1.468)

(7.659)
0
131

(15.294)
0
(1.275)

27.856
17.579
(3.042)
42.393

30.173
16.725
(3.042)
43.856

18.963
0
(7.659)
11.304

18.905
0
(7.734)
11.171

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 297 verhuureenheden opgenomen (2016:
321 eenheden). Hiervan zijn geen verhuureenheden (2016: nihil) verkocht met een terugkoopplicht. Gebruik wordt
gemaakt van contractvormen die de goedkeuring van de Minister hebben.
Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op het ‘Koopgarant’principe waarbij sprake is van verleende kortingen
op de marktwaarde tussen 10 % en 33,3 %.
Onder de post Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie is per einde jaar een bedrag van € 1,9 miljoen
(2016: € 4,8 miljoen) aan grondaankopen opgenomen, met het oog op ontwikkeling van vastgoedprojecten waarbij nog
geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. De overige kosten ad € 9,4 miljoen betreft gemaakte bouwkosten.
In het verslagjaar werd onder onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 247.000 aan bouwrente geactiveerd
(2016: € 150.000). Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd een gemiddelde rentevoet gehanteerd van
3,35% (2016: 3,87%).

Timing en verwerking van onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering
In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen
worden gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens
de corporatie zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake
toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het
besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting
is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp fase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft
plaatsgevonden.
De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke verplichtingen kunnen afwijken bij
daadwerkelijke realisatie van de projecten. Planvorming kan ondermeer wijzigingen in de tijd ondergaan door
bewegingen in het prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen
bouwproductie.
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10.4 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:
Deelnemingen
groepsmijen
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Dividend
Subsidies
Resultaat deelnemingen
Overige mutaties via resultaat
Stand per 31 december 2017

Latente
belastingvorderingen
( x € 1.000 )

Overige
financiële
vaste activa
( x € 1.000 )
11.014

Totaal
( x € 1.000 )

583

1.000

12.597

0
0

0
0

0
(65)

0
(65)

0
0
59
0
642

0
0
0
1.200
2.200

0
450
0
(155)
11.244

0
450
59
1.045
14.086

10.4.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Dit betreft het belang in Woonwaard Beheer B.V.

10.4.2 Latente belastingvorderingen
De belastinglatentie is als vordering opgenomen voor tijdelijke verrekenbare verschillen waarvan het waarschijnlijk is dat
er voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. Woonwaard vindt het waarschijnlijk dat er voldoende
fiscale winst beschikbaar is, wanneer deze blijkt uit de vastgestelde meerjarenbegroting. Deze begroting heeft een
horizon van 10 jaar. Tijdelijke verrekenbare verschillen waarvoor in de komende 10 jaar voldoende fiscale winst
beschikbaar is, komen tot uitdrukking in de waardering van de latente belastingvordering. Eind 2017 zijn dit de volgende
verschillen:
•
Waarderingsverschillen op vastgoed in exploitatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen (2016: € 1,4 miljoen);
•
Waarderingsverschillen op vastgoed ten dienste van exploitatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen (2016: € 0,3
miljoen);
•
Waarderingsverschillen op langlopende schulden voor een bedrag van € 5 miljoen (2016: € 3,9 miljoen).
•
Waarderingsverschillen op de vooruitbetaling inzake het Transferium voor een bedrag van € 6,3 miljoen.
De latente belastingvordering is opgenomen tegen contante waarde. Bij waardering op contante waarde over deze
periode vindt de discontering van de waarderingsverschillen plaats tegen een netto rente van 1,64 % (2016: 2,5%). Dit
percentage is afgeleid uit de voor de Woonwaard geldende rente voor langlopende leningen op 31 december 2017 van
2,19 % (2016: 3,35%), onder aftrek van het geldende nominale belastingtarief.
Het nominale bedrag van het volledige verschil tussen de fiscale en de commerciële waardering van activa en leningen
heeft een omvang van circa € 100 miljoen (2016: € 100 miljoen).
Het deel van de latente belastingvordering dat naar verwachting binnen een jaar tot afwikkeling zal komen is opgenomen
onder de vlottende activa (€ 0,3 miljoen).
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10.4.3 Overige financiële vaste activa
De samenstelling van de overige financiële vaste activa is als volgt:

Afkoopsommen derivaten
Waarborgsommen derivatencontracten
Overige vorderingen

31-12-2017
( x € 1.000 )

31-12-2016
( x € 1.000 )

6.794
4.000
450
11.244

6.949
4.000
65
11.014

Onder de overige financiële vaste activa is voor een bedrag van € 6,8 miljoen aan afkoopsommen van derivaten
opgenomen. Deze afkoopsommen worden over de looptijd van de in de hedgerelatie betrokken leningen ten laste van
het resultaat gebracht. De resterende looptijd van deze leningen is gemiddeld 44 jaar.
In 2014 is met Deutsche Bank overeengekomen dat geen tussentijdse marktwaardeverrekening op de
derivatenportefeuille meer plaatsvindt. In plaats daarvan heeft Woonwaard een vaste waarborgsom van € 4 miljoen
gestort. Deze waarborgsom loopt tot april 2022.
Het bedrag onder de overige vorderingen betreft een STEP energieprestatie subsidie.

10.5 Voorraden
Er is geen sprake van een duurzame lagere opbrengstwaarde van de woningen die te koop staan.
31-12-2017
( x € 1.000 )
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Woningen bestemd voor verkoop (overige voorraden)

31-12-2016
( x € 1.000 )

0
685
685

0
128
128

10.6 Onderhanden projecten
Er zijn momenteel geen onderhanden projecten.

10.7 Vorderingen
Alle vorderingen hebben een verwachte resterende looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig een voorziening voor
oninbaarheid is gevormd.

10.7.1 Huurdebiteuren

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
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31-12-2017

31-12-2016

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.166
(495)

1.296
(560)

671

736
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10.7.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2017
( x € 1.000 )
Vennootschapsbelasting

342

31-12-2016
( x € 1.000 )
2.900

Het saldo betreft het verschil tussen de voorlopig betaalde aanslagen en werkelijk te betalen VPB aanslagen 2015,
2016 & 2017.

10.7.3 Overige vorderingen
31-12-2017
( x € 1.000 )
Door te belasten onderhoud
Overige vorderingen

31-12-2016
( x € 1.000 )

71
309
380

152
584
736

10.8 Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.
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10.9 Eigen vermogen
10.9.1 Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Vastgoed in
exploitatie
( x € 1.000 )

Onroerende
zaken v.o.v.
( x € 1.000 )

Totaal
( x € 1.000 )

Stand per 1 januari 2017

914.493

16.725

931.218

Mutatie herwaarderingsreserve boekjaar
Stand per 31 december 2017

16.071
930.564

854
17.579

16.925
948.143

De omvang van de herwaarderingsreserve is bepaald met inachtneming van historische kostprijs minus cumulatieve
afschrijvingen. Het alternatief (historische kostprijs zonder cumulatieve afschrijvingen) is als gevolg van historische
omstandigheden onvoldoende betrouwbaar te bepalen.

10.9.2 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
2017
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie herwaarderingsreserve
Stand per 31 december

132.591
28.096
(16.925)
143.762

10.10 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Stand per
01-01-2017
( x € 1.000 )
Voorziening onrendabele
investeringen en
herstructureringen
Pensioenvoorzieningen
Totaal

Dotaties Onttrekkingen
( x € 1.000 )
( x € 1.000 )

Vrijval
( x € 1.000 )

Stand per
31-12-2017
( x € 1.000 )

4.898

8.247

(7.659)

0

5.486

172
5.070

0
8.247

(8)
(7.667)

(44)
(44)

120
5.606

Van de voorzieningen is een bedrag van € 120K als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.
Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar.

10.10.1 Onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen
De voorzieningen voor onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructureringen betreffen het per saldo
verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw huurwoningen en strategisch
onderhoud aan bestaande woningen, waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in
mindering te brengen.
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10.10.2 Pensioenvoorzieningen
Deze voorziening is gevormd voor de mogelijke affinanciering van een langlopende pensioenverplichting van één oudwerknemer.

10.11 Langlopende schulden

Stand per
31-12-2017
( x € 1.000 )

Aflossingsverplichting
2017
( x € 1.000 )

Aflossingsverplichting
> 5 jaar
( x € 1.000 )

Leningen kredietinstellingen
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

534.245

34.681

363.181

42.041
576.286

0
34.681

0
363.181

Opgenomen onder kortlopende schulden

(34.681)
541.605

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het verslagjaar zijn opgenomen onder de schulden op korte
termijn.
Het vervalschema van de langlopende leningen (kredietinstellingen) in de komende 10 jaar is hieronder grafisch
weergegeven:
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10.11.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
Verloop
De mutaties in 2017 van de leningen overheid en kredietinstellingen worden als volgt toegelicht:

Leningen
kredietinstellingen
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari 2017

532.894

Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom
Stand per 31 december 2017

45.000
(36.649)
(7.000)
534.245

Kenmerken leningenportefeuille
Voor een totaal bedrag van € 143 miljoen hebben de opgenomen leningen een variabele rentevoet. De rentevoet voor
deze leningen is gebaseerd op de 1-weeks en de 1-, 3- en 6-maands Euribor. Voor een bedrag van € 135 miljoen is het
renterisico van deze leningen afgedekt middels payerswaps. Deze swaps hebben dezelfde modaliteiten als de in de
hedgerelatie betrokken leningen, waardoor er sprake is van een effectieve hedge.
Na het effect van de swaps is de gemiddelde rente op de afgedekte variabel rentende leningen 4,2%
(2016: 4,3%).
De leningen kredietinstellingen zijn met WSW borging verkregen. Overige zekerheden die voor de leningen zijn gegeven
zijn opgenomen in de toelichting op de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Marktwaarde
De marktwaarde van de leningen kredietinstellingen bedraagt ca. € 467 miljoen (nominaal € 534 miljoen) (2016: € 605
miljoen, respectievelijk € 533 miljoen).

Basisrenteleningen
Onder de leningen is voor een bedrag van € 66 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen opgenomen. Op deze
leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 2,8% (2016: 2,8%). De credit spread die op deze leningen
wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is de gemiddelde credit spread 0,5% (2016: 0,6%). Het
vervalschema van de credit spread herzieningen is hieronder weergegeven:
Jaar
2019
2020
2022
2026

Hoofdsom
16.000
20.000
19.900
10.000

Afgesproken
0
0
0
0

Nog af te spreken
16.000
20.000
19.900
10.000

Als op het moment van de credit spread-herziening geen akkoord met de kredietinstelling wordt bereikt over de hoogte
ervan is de lening opeisbaar en dient er een break cost te worden betaald gelijk aan de netto contante waarde van het
verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening overeengekomen basisrente. De potentiële impact hiervan
bedraagt circa € 9,8 miljoen.
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Kenmerken derivatenportefeuille
De derivatenpositie is op hoofdlijnen te splitsen in een portefeuille met marktwaardeverrekening en een portefeuille
zonder marktwaardeverrekening. Woonwaard heeft ultimo 2017 derivatencontracten met 3 partijen:

totale
hoofdsom

betaalde
waarborgsom
31-12-2017

marktwaarde
31-12-2017

threshold

break clause

zonder marktwaardeverrekening, vaste waarborgsom
Deutsche Bank

€ 20,0 mln.

n.v.t.

-/- € 12,9 mln.

€ 47,1 mln.
€ 68,0 mln.

€ 9,0 mln.
€ 25,0 mln.

-/- € 5,8 mln.
-/- € 12,1 mln.

€ 4,0 mln. mandatory, 2022

met marktwaardeverrekening
ABN AMRO
Rabobank

0 nee
0 nee

Het vervalschema van de derivatenportefeuille is als volgt:
Jaar

Hoofdsom

2018
2019
2020
2021
2022
2032
2064

12.000
40.000
17.000
15.000
14.000
17.100
20.000
135.100

Stresstest
Het afsluiten van nieuwe derivaten is in het huidige treasurystatuut uitgesloten. Voor contractaanpassingen van al
bestaande derivaten geldt dat (eventuele) voorstellen hiertoe worden besproken in de Treasury Commissie. Deze
commissie brengt advies uit aan de bestuurder, die per voorstel een besluit neemt.
Ten aanzien van haar derivatenportefeuille voert Woonwaard periodiek een beoordeling uit om vast te stellen in hoeverre
zij in staat is om op dat moment aan haar stortingsverplichtingen (margin calls) te kunnen voldoen welke zouden ontstaan
bij een rentedaling van 2%-punten.
Nominale waarde van de portefeuille:

Inschatting van de marktwaarde
Te verrekenen marktwaarde > threshold
Saldo 48-uurs faciliteit (vhl)

115.100

115.100

115.100

marktwaarde
31-12-2017

marktwaarde
31-12-2017
-/-1%-punt

marktwaarde
31-12-2017
-/-2%-punt

(x € 1.000)

(x € 1.000)

(x € 1.000)

(30.770)

(47.486)

(71.112)

0

0

640

13.600

13.600

13.600

Saldo bank en deposito’s

5.764

5.764

5.764

Saldo kredietfaciliteit

5.555

5.555

5.555

Totaal beschikbare buffer

24.919

24.919

24.919

Uitkomst test liquiditeitsbuffer

24.919

24.919

24.279

De hierboven opgenomen marktwaarde is berekend met de rentecurve van 29 december 2017.
Deze beoordeling heeft alleen betrekking op contracten met marktwaardeverrekening. Eén contract met een
onderliggende waarde van € 20 miljoen heeft geen marktwaardeverrekening. Op grond van deze beoordeling is de
conclusie dat Woonwaard op 31 december 2017 in staat was om een rentedaling van 2%-punten op te vangen.
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Marktwaarde
De marktwaarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 31 miljoen negatief (2016: € 39 miljoen negatief). De
totale basispuntgevoeligheid van de swapportefeuille bedroeg ultimo 2017 circa € 145.000 (2016: circa € 175.000).

Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Op grond van de beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2012 mag
er geen sprake zijn van toezichtbelemmerende bepalingen in derivatencontracten. Alle lopende contracten voldoen aan
de beleidsregels.

10.11.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in 2017 van de verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden worden als
volgt toegelicht:
2017
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari

44.080

Bij: verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten
Af: teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waardemutaties
Stand per 31 december

0
(3.636)
1.597
42.041

10.12 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van minder dan één jaar of zijn direct opeisbaar.

10.12.1 Schulden aan kredietinstellingen
Het saldo van de schulden aan kredietinstellingen bestaat per 31 december 2017 en 31 december 2016 volledig uit het
kortlopende deel van de langlopende schulden.

10.12.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
In het saldo van belastingen en premies sociale verzekeringen is voor 2017 een bedrag van circa € 1,9 miljoen opgenomen
met betrekking tot de omzetbelasting en voor een bedrag van € 0,2 miljoen opgenomen met betrekking tot de
loonbelasting over 2017.

10.12.3 Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva zijn onder andere de volgende posten opgenomen:
•
Een bedrag ad € 6,8 miljoen met betrekking tot nog te betalen rente op leningen;
•
Een bedrag ad € 6,0 miljoen met betrekking tot vooruitontvangen huur Parlan
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10.13 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
10.13.1 Aan- en verkopen woningen
Op balansdatum zijn twee woningen verkocht voor een bedrag van € 402.000, waarbij de verkoopaktes zijn getekend
maar waarbij de overeenkomsten nog niet bij de notaris zijn gepasseerd.

10.13.2 Zekerheden
Voor een het nieuwbouwproject Vroonermeer-Noord zijn 2 bankgaranties afgegeven voor een bedrag van € 1.945.000
(2016: € 789.000).

10.13.3 Investeringsverplichtingen
Woonwaard is de volgende investeringsverplichtingen aangegaan:
•
Voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten zijn reeds verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 4,4
miljoen (2016: € 3,8 miljoen);
•
Voor het project ‘Stroomversnelling’ is Woonwaard een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 5 andere
woningcorporaties, waarbij er een gezamenlijke verplichting is afgesproken om woningen te renoveren tot
zogenaamde nul op de meter-woningen. Het aandeel van Woonwaard hierin is om 635 woningen te renoveren,
hiervan heeft Woonwaard ultimo 2017 271 woningen (2016: 165 woningen) gerenoveerd. Ultimo 2017 is een
verplichting aangegaan voor circa € 0 (2016: € 7,4 miljoen). In 2017 is wel het besluit genomen om in 2018 111
woningen te renoveren in het kader van de Stroomversnelling (fase 4). Hiervoor zijn echter nog geen
verplichtingen met derde partijen aangegaan.
•
Voor planmatig onderhoudsprojecten zijn verplichtingen aangegaan voor circa € 0,3 miljoen (2016:
€ 1,4 miljoen);
•
Voor de bouw van 196 wooneenheden en een Gezondheidscentrum Onder Een Dak (GOED) in het project
Vroonermeer-Noord is een verplichting tot aankoop van grond van de gemeente Alkmaar aangegaan voor een
bedrag van € 3,9 miljoen (prijspeil 2014). Hiervan is in 2017 voor een bedrag van € 1,2 miljoen (2016: € 1,2
miljoen) aan grond afgenomen.

10.13.4 Obligo WSW
Ten behoeve van de borgstelling bij het WSW dient een obligo te worden aangehouden. Per 31 december 2017 heeft de
corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 21,0 miljoen (2016: € 20,6 miljoen). Het obligo wordt door het WSW
ingevorderd als het vermogen van het WSW onder de minimumgrens van 0,25% van de gegarandeerde uitstaande
schuldrestanten komt.

10.13.5 Lease- en overige contractuele verplichtingen
Voor de volgende zaken zijn (operational lease-)contracten afgesloten met een totale lopende verplichting ultimo 2017
van € 4.318.000 (2016: € 4.309.000).

Wagenpark
ICT en telefonie
ICT Licenties
Serviceovereenkomst
Inleenovereenkomsten
Onderhoud
Overige contracten
Stand per 31 december

Verplichting
< 1 jaar
€
70.000
92.000
207.000
761.000
46.000
415.000
481.000
2.072.000

Verplichting
1-5 jaar
€
68.000
36.000
503.000
1.245.000
0
173.000
79.000
2.104.000

Verplichting
> 5 jaar
€
0
11.000
128.000
0
0
3.000
0
142.000

Totaal
€
138.000
139.000
838.000
2.006.000
46.000
591.000
560.000
4.318.000

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud is een overeenkomst met HVA aangegaan met een jaarlijkse
omzetgarantie aan te verstrekken onderhoudsopdrachten van € 3 miljoen. De omzetgarantie heeft een einddatum van
31 december 2023;

10.13.6 Heffing saneringsfonds
Voor 2018 is de saneringsheffing vastgesteld op € 0 (2017: € 0).
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10.13.7 Rekening courant
Woonwaard heeft de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 5,6 miljoen (2016: € 6,7 miljoen).

10.13.8 Fiscale eenheid
Woonwaard maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting en is uit dien
hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De fiscale eenheid wordt
gevormd door stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Woonwaard Beheer BV en BV Pilaster VvE Beheer.

10.14 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Met haar deelnemingen heeft Woonwaard naast haar aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij producten (veelal
onroerende zaken bestemd voor de verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen worden afgenomen. Deze
transacties zijn steeds gebaseerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij marktconforme condities zijn
overeengekomen.
Woonwaard heeft naast het (in)directe belang in haar deelnemingen ook een belang in de Stichting ‘Sociale Verhuurders
Noord-Kennemerland’ (SVNK). Dit betreft een samenwerkingsverband waarin de 7 deelnemende woningcorporaties
zitting hebben en waarin Woonwaard een bestuurlijke, duurzame band heeft en daarmee kwalificeert het SVNK als
verbinding.
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11 Toelichting op de winst- en verliesrekening
11.1 Huuropbrengsten

Bruto huuropbrengsten
Huurderving
Dotatie voorziening
Netto huuropbrengsten

2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

94.063
(703)
(126)
93.234

91.514
(665)
(187)
90.662

2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten is als volgt:

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Alkmaar
Heerhugowaard
Langedijk
Heiloo

56.069
32.959
4.205
0

54.439
32.165
4.016
42

93.234

90.662

Het totaal van de netto huuropbrengsten is gewijzigd als gevolg van:
- Verhoging van de huren wegens algemene huurverhoging en wegens woningverbetering;
- Het in exploitatie komen van nieuwe verhuureenheden;
- Het uit exploitatie nemen van woningen als gevolg van verkoop of sloop;
- Mutatie in de huurderving ten opzichte van voorgaand jaar.

11.2 Lasten verhuur en beheeractiviteiten
2017
( x € 1.000 )
Toegerekende lasten verhuur en beheer activiteiten
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten
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7.867
244
8.111

2016
( x € 1.000 )
8.667
225
8.892

102 van 126

11.3 Lasten onderhoudsactiviteiten
2017
( x € 1.000 )
Planmatig onderhoud
Mutatie-onderhoud
Contract onderhoud
Klachtenonderhoud
Onderhoud via VVE
Organisatiekosten tbv onderhoud

13.950
2.409
2.491
3.240
1.159
1.393
24.642

2016
( x € 1.000 )
10.299
2.165
2.477
3.502
1.193
1.102
20.738

11.4 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2017
( x € 1.000 )
Gemeentelijke heffingen
Verhuurdersheffing
Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties
Verzekeringskosten
Erfpacht
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Afwaardering vorderingen

5.206
9.506
74
389
32
(242)
44
15.009

2016
( x € 1.000 )
5.107
8.476
70
356
31
190
28
14.258

11.5 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuile
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2017
( x € 1.000 )
Voormalige huurwoningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

4.576
1.140
43
5.759

2016
( x € 1.000 )
34.624
196
300
35.120

Toegerekende organisatiekosten

2017
( x € 1.000 )
Lonen en salarissen verkoopafdeling
Overige indirecte kosten
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2016
( x € 1.000 )

99
56
155

132
78
210
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Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2017
( x € 1.000 )
Voormalige huurwoningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

3.362
988
32
4.382

2016
( x € 1.000 )
39.243
213
316
39.772

11.6 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

8.248
557
891
(247)
9.449

22.346
470
380
(150)
23.046

Bijzondere waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling
Geactiveerde productie
Afboeking acquisitiekosten projecten
Geactiveerde rente

De gemiddelde rentevoet die is gehanteerd bij het activeren van rente is 3,35% (2016: 3,87%).

11.7 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

2017
( x € 1.000 )
DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Niet-DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie

11.763
1.249
13.012

2016
( x € 1.000 )
95.441
3.334
98.775

11.8 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

Herwaardering onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Herwaardering schulden uit hoofde van verkopen onder voorwaarden
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2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

2.139
(1.597)
542

1.811
(1.338)
473
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11.9 Netto resultaat overige activiteiten

2017
( x € 1.000 )
Vergoeding opstelpunten telefonie
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige baten

2016
( x € 1.000 )

170
373
28
571

129
276
7
412

11.10 Overige organisatiekosten
2017
( x € 1.000 )
Kosten Raad van Commissarissen
Saneringsheffing
Overige organisatiekosten

2016
( x € 1.000 )

113
0
0
113

130
0
0
130

11.11 Rentelasten en soortgelijke kosten
2017
( x € 1.000 )
Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Rente groepsmaatschappijen
Overige rentelasten en soortgelijke kosten

17.640
0
141
17.781

2016
( x € 1.000 )
18.769
48
140
18.957

11.12 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De vennootschapsbelasting wordt als volgt gespecificeerd:

Acute belastingen
Mutatie latente belastingen

2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

(5.040)
1.300
(3.740)

(2.900)
800
(2.100)

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief is 25%. De effectieve belastingdruk is 12%. De lagere effectieve belastingdruk
wordt vooral veroorzaakt doordat de herwaardering van het vastgoed in exploitatie in het boekjaar slechts beperkt tot
uitdrukking komt in de (contante) waarde van de latente belasting vordering en verplichting.
Daarnaast spelen fiscaal vrijgestelde of belaste winstbestanddelen een rol in de fiscale winstbepaling en daarmee in de
effectieve belastingdruk.
Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar.
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11.13 Resultaat deelnemingen
2017
( x € 1.000 )
Resultaat deelneming Hallokaties CV (opgeheven)
Resultaat deelneming Woonwaard Beheer BV

2016
( x € 1.000 )

0
59
59

294
135
429

11.14 Accountantshonoraria
In het verslagjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
2017
( x € 1.000 )
Controle van de jaarrekening
Andere controle opdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controle diensten

2016
( x € 1.000 )

150
66
0
0
216

107
45
0
54
206

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Woonwaard zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties).

11.15 Personeelslasten
2017
( x € 1.000 )
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

4.517
757
625
5.899

2016
( x € 1.000 )
4.419
711
708
5.838

11.16 Overige informatie

11.16.1 Werknemers

Gemiddeld aantal medewerkers in het verslagjaar in FTE
Werkelijke bezetting einde verslagjaar in FTE
Aantal medewerkers einde verslagjaar

2017

2016

89
86
101

84
86
101

Woonwaard heeft geen medewerkers in dienst die werkzaam zijn buiten Nederland (2016: 0).
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11.16.2 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
11.16.2.1 Bezoldiging van het bestuur
In paragraaf 13.3. wordt de bezoldiging van het bestuur volgens WNT-uitgangspunten toegelicht.
2017

2016

( x€1)

( x€1)

P.F. Th. Sponselee
J.A. van den Berg (vanaf 1-9)

167.777
46.462

167.382

W. Duijster
Th. Dekker

136.502
103.498
454.239

131.246
102.465
401.093

11.16.2.2 Bezoldiging van de commissarissen
De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt hieronder gespecificeerd volgens de definities van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving.

Mr. C.E. Schouten (voorzitter tot 30 september 2017))
M.A.J. Groskamp MFE (voorzitter per 23 november 2017)
Mr. E.A.O. Muurmans MBA
C.M.M. Ineke
R.J. Kohsiek
M.J. Scheltema de Heere

2017

2016

( x€1)

( x€1)

14.726
13.634
13.089
13.089
13.089
13.089
80.716

19.288
12.858
12.858
12.858
12.858
11.417
82.137

11.16.3 Bezoldiging van topfunctionarissen (WNT)
Bij de samenstelling van de hiernavolgende verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de “Beleidsregels toepassing
WNT” d.d. 26 februari 2014 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt
gehanteerd. Woonwaard herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende
uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen, en heeft deze categorie in lijn met de door de
minister voorgestelde gedragslijn niet in de WNT verantwoording betrokken.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland van
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties.
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland is € 170.000 (klasse G). Het
weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Commissarissen;
dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.
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11.16.3.1 Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking
bedragen x € 1

P.F.Th. Sponselee

J.A. van den Berg

W. Duijster

Functiegegevens

Bestuurder

Bestuurder

Directeur Vastgoed

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

1/9 – 31/12

1/1 – 22/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

ja

ja

ja

139.472

37.322

117.580

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

28.305

9.140

18.922

Subtotaal

167.777

46.462

136.502

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

170.000

56.667

165.508

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

167.777

46.462

136.502

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 – 31/12

n.v.t.

1/1 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

n.v.t

1,0

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

139.472

n.v.t

112.148

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte

Th. Dekker
Manager Klantfocus
1/1 – 31/12
0,83

Gewezen topfunctionaris?

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

81.819
21.679

Subtotaal

103.498

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

141.667

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.
103.498

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 – 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte

0,83

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

81.080

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

21.385
102.465

De Directeur Vastgoed en de Manager Klantfocus vallen met ingang van 1 juni 2015 niet meer onder de WNT als gevolg
van aanpassing van het Managementhandvest en het besluitvormingsproces. De medewerkers zijn nog wel opgenomen
als gewezen topfunctionaris.
In de beloningen betaalbaar op termijn is opgenomen de bijdrage voor het scholingsfonds woningcorporaties. Bij
voormalig directeur vastgoed en manager klantfocus is tevens de VPL premie meegenomen, terwijl zij hierop geen
aanspraak kunnen maken.
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11.16.3.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

C.E. Schouten

M.A.J. Groskamp

M.A.J. Groskamp

Functiegegevens

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 30/9

23/11 – 31/12

1/1 – 22/11

Bezoldiging

14.726

1.944

11.690

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

19.125

2.725

15.184

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

14.726

1.944

11.690

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 – 31/12

-

1/1 – 31/12

19.288

-

12.858

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens

-

-

-

19.288

-

12.858

O. Muurmans

R.J. Kohsiek

C.M.M. Ineke

Lid

Lid

Lid

1/1 – 31/12

1/12 – 31/12

1/1 – 31/12

Bezoldiging

13.089

13.089

13.089

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

17.000

17.000

17.000

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

13.089

13.089

13.089

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

12.858

12.858

12.858

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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bedragen x € 1

M.J. Scheltema de
Heere

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Lid
1/1 – 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

13.089

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

17.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
13.089

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016

11/2 – 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

11.417

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

11.417

11.16.3.3 Bezoldiging overige functionarissen - met en zonder dienstbetrekking
Er is geen sprake van overige functionarissen met een bezoldiging boven de WNT-norm in 2017.

11.16.3.4 Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen
Er is geen sprake van uitkeringen bij einde dienstverband aan topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen in 2017.

11.16.3.5 Uitkeringen bij einde dienstverband overige functionarissen
Er zijn in 2017 geen uitkeringen bij einde dienstverband geweest die de WNT-norm overschrijden.

11.17 Resultaatbestemming

11.17.1 Bestemming van het resultaat over 2017
De jaarrekening 2017 is op 12 april 2018 vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bestemming van het resultaat
is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel in de jaarrekening 2017.

11.17.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2017
Het bestuur stelt voor het resultaat over het verslagjaar 2017 ten bedrage van € 28.096.000 geheel ten gunste van de
overige reserves te brengen. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.

11.18 Gebeurtenissen na balansdatum
NVT
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12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
12.1 Huren
De huren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017
( x € 1.000 )
Zelfstandige huurwoningen DAEB
Zelfstandige huurwoningen niet-DAEB
Onzelfstandige huurwoningen DAEB
Onzelfstandige huurwoningen niet-DAEB
Intramuraal DAEB
Intramuraal niet-DAEB
Maatschappelijk onroerend goed
Bedrijfsmatig onroerend goed
Parkeervoorzieningen DAEB
Parkeervoorzieningen niet-DAEB

82.133
2.161
147
0
4.370
0
8.452
1.369
0
680
99.311

2016
( x € 1.000 )
81.001
1.276
170
0
5.269
0
1.590
1.167
0
696
91.169

De stijging in de huurkasstromen maatschappelijk onroerend goed wordt veroorzaakt door een vooruitbetaling op de
toekomstige huur van het Transferium Jeugdzorg ad € 6,3 miljoen.

12.2 Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017
( x € 1.000 )

2016
( x € 1.000 )

Lonen en salarissen
Sociale lasten

4.390
756

4.422
729

Pensioenlasten

857
6.003

1.075
6.226

12.3 Overige exploitatie-uitgaven
2017
( x € 1.000 )
Erfpacht
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

2016
( x € 1.000 )

32
74
494
600

32
70
426
528

12.4 Verkoopontvangsten bestaande huur
De verkoopontvangen bestaande huur zijn gedaald van € 33.542k naar € 2.446k. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop
van 200 woongelegenheden en 96 parkeerplaatsen aan FIFPro in 2016.
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12.5 Aankoop woon- en niet woongelegenheden
De aankoop van woon- en niet woongelegenheden is gedaald van € 110.963k naar € 213k. Deze daling wordt veroorzaakt
door de aankoop van een portefeuille van 1.072 eenheden van Ymere in 2016.

12.6 Aansluiting mutatie liquide middelen
2017
( x € 1.000 )
Stand liquide middelen 1 januari
Stand liquide middelen 31 december
Mutatie liquide middelen

Jaarstukken 2017

4.972
5.764
792

2016
( x € 1.000 )
8.677
4.972
(3.705)
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13 Ondertekening van de jaarrekening
Alkmaar, 14 juni 2018

Origineel getekend door
Bestuur

Raad van Commissarissen

P.F.Th. Sponselee

M.A.J. Groskamp MFE

J.A. van den Berg

Mr. E.A.O. Muurmans MBA

C.M.M. Ineke

R. Kohsiek

drs. M.J. Scheltema de Heere

Mr. M.C.J. Schoordijk

Jaarstukken 2017

114 van 126

14 Overige gegevens
14.1 Statutaire resultaatbestemming
In de statuten van Woonwaard zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de bestemming van het resultaat. Het
resultaat wordt derhalve op voorstel van het bestuur toegevoegd of onttrokken aan de overige reserves.

14.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening vanaf de pagina 118 opgenomen.
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14.3 Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB
DAEB
1-1-2018

Niet-DAEB
1-1-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

5.568

0

1.527.386
0
23.268
11.304
1.561.958

0
83.375
19.125
0
102.500

0
0
2.200
22.000
61.871
11.244
97.315

642
0
0
0
0
0
642

1.664.840

103.142

685
0
685

0
0
0

0

0

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Vorderingen op deelnemingen
- Latente belastingvorderingen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
- Vorderingen op de niet-DAEB tak
- Vorderingen op de DAEB tak
Subtotaal

641
0
0
300
360
380
898
0
0
2.579

30
0
0
0
0
0
0
0
0
30

Liquide middelen

5.763

0

Totaal vlottende activa

9.027

30

1.673.867

103.173

Vast e act iv a
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Vastgoedbeleggingen
- DAEB vastgoed in exploitatie
- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Subtotaal
Financiële vaste activa
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
- Andere deelnemingen
- Latente belastingvorderingen
- Interne lening
- Netto vermogenswaarde niet-DAEB
- Overige financiële vaste activa
Subtotaal
Totaal vaste activa

Vlot t e nde act iv a
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Subtotaal
Onderhanden projecten

Tot aal act iv a
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DAEB
1-1-2018

Niet-DAEB
1-1-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

907.491
0
184.414
1.091.905

40.750
0
21.121
61.871

0

0

5.486
0
120
0

0

Eige n v e rmoge n

- Herwaarderingsreserve
- Wettelijke en statutaire reserves
- Overige reserves
Totaal eigen vermogen
Egalisat ie re ke ning

Voorzie ninge n
- Voorziening onrendabele investeringen
- Voorziening latente belastingverplichtingen
- Voorziening pensioenen
- Overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

5.606

0
0
0
0

0
499.564

0
0

22.739

19.302

Langlope nde schulde n
- Leningen overheid
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
- Interne lening
Totaal langlopende schulden

0

22.000

522.303

41.302

34.681
1.749
0
2.088
157
867
14.511

0
0
0
0
0

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- Schulden aan groepsmaatschappijen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
- Schulden aan de niet-DAEB tak
- Schulden aan de DAEB tak
Totaal kortlopende schulden
Tot aal passiv a

0
0
0

0
54.053

0

1.673.867

103.173

Het werkkapitaal is met uitzondering van de huurdebiteuren volledig aan de Daeb-tak toegerekend,
in overeenstemming met het definitieve scheidingsplan.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

•

Verklaring over de jaarrekening 2017

A.

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de toegelaten instelling op 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31
van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de regeling Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting, Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ van de Nederlandse
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645) en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

•

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Woonwaard NoordKennemerland te Alkmaar (‘de toegelaten instelling’) gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
de winst-en-verliesrekening over 2017; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige
toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is artikel 35
lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de bepalingen van en krachtens
de WNT en RJ 645.

B.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en de Regeling Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening’.Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.

•

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland zoals vereist in de Wet toezicht
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

C.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag in de jaarrekening

Wij vestigen de aandacht op paragraaf 5.5.2 'DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in
exploitatie' op pagina 64 tot en met 68 van de jaarrekening 2017. Stichting Woonwaard NoordKennemerland waardeert een deel van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 lid 2
van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting. Na eerste verwerking waardeert Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland deze
onroerende zaken tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen.
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.
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•
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
het volkshuisvestelijk jaarverslag;
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
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 artikel 35 en 36 van de Woningwet en RJ 645 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 rubriek A van het accountantsprotocol
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
volkshuisvestelijke jaarverslag, het bestuursverslag verslag en de overige gegevens in overeenstemming met
artikel 35 en 36 van de Woningwet en RJ 645.

•
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
D.
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2
van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel
14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, RJ 645 en de bepalingen van en
krachtens de WNT; en voor
een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar bedrijfsactiviteiten kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.
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E.

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.
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Utrecht, 14 juni 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. J.W. Middelweerd RA
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•
Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening
2017 van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

F.
De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de regeling toegelaten Instellingen
volkshuisvesting, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van
fouten of fraude is. 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 toegelaten instelling.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling 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 commissarissen 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.
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Verklaring van het bestuur
Het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland verklaart, op basis van de Woningwet, dat zij hierbij de
jaarstukken (volkhuisvestelijk verslag, bestuursverslag, jaarrekening en het overzicht met kerncijfers en kengetallen) over
2017 naar waarheid heeft opgesteld. Tevens wordt hierbij verklaard dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de
volkshuisvesting. De jaarrekening over 2017 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De
jaarrekening, inclusief afgegeven controleverklaring, kunt u als pdf downloaden.
Alkmaar, 14 juni 2018

Origineel getekend door
P.F.Th. Sponselee
J.A. van den Berg

Mededeling van de raad van commissarissen
De jaarstukken over 2017 zijn door het bestuur opgemaakt. De Raad van Commissarissen heeft, op basis van de
Woningwet, de jaarstukken laten controleren door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De raad van
commissarissen stelt de jaarrekening 2017 vast en keurt de overige jaarstukken over 2017 goed.
Alkmaar, 14 juni 2018

Origineel getekend door
De Raad van Commissarissen
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Kerncijfers en kengetallen
2017

2016

13.882

13.784

1. GEGEVENS BEZIT

Aantal verhuureenheden
Zefstandige huurwoningen
Onzelfstandige overige
wooneenheden
Intramuraal zorgvastgoed
Parkeervoorzieningen

40

40

651

585

1.046

1.052

Bedrijfsmatig onroerend goed

138

144

Maatschappelijk onroerend goed

250

247

16.007
0

15.852
0

Aantal verhuureenheden in exploitatie
In beheer
In aanbouw

Totaal

0

0

16.007

15.852

Mutaties in het totaal
verhuureenheden
Nieuwbouw

109

0

Aankoop
Verkoop

16
-13

1.117
-306

Sloop

0

0

Overig

43

21

Totaal

155

832

Gemiddeld aantal punten WWS

148

146

Gemiddelde netto-huurprijs (€)

513

510

Gemiddelde huurmatiging (€)

216

205

Goedkoop

2.577

2.152

Betaalbaar

10.260

10.297

Prijs/kwaliteitsverhouding
(woningen in eigendom)

Aantal woningen naar
huurprijsklasse

Duur

Totaal

1.736

1.935

14.573

14.384

509

514

1.031

794

24.642

20.738

Kwaliteit
Kosten niet-planmatig onderhoud /
verhuureenheid (€)
Kosten planmatig onderhoud /
verhuureenheid (€)
Totaal onderhoudskosten woningen
(€ 1.000)
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