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Voorwoord
Dit jaarverslag bieden wij u aan op een moment dat er grote bezorgdheid is over de
gezondheidssituatie van veel mensen. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het openbare
leven in veel landen grotendeels stilgelegd, werken mensen massaal thuis en worden sociale contacten
beperkt en letterlijk op afstand gehouden. Wat de gevolgen op de wat langere termijn zullen zijn, is
nog ongewis. Hoe verandert een crisis als deze de kijk op hoe we werken, op hoe gemakkelijk we
gewend zijn te reizen voor bijeenkomsten die prima via een digitale ontmoeting kunnen plaatsvinden?
Hoe stijgt onze waardering voor mensen die met hun werk in de publieke sector de samenleving
gezond, veilig en goed geschoold houden? Hoe ervaren zwaar ecologisch belaste gebieden in de
wereld de tijdelijke terugkeer naar een meer schone buitenlucht, kan dit een impuls zijn voor minder
verontreinigende productiemethoden en manieren van reizen en transport?
Er zijn veel maatregelen getroffen om de vraaguitval die nu plaatsvindt niet te laten leiden tot de
afbouw van sectoren, zoals bijvoorbeeld met de bouwsector gebeurde in de laatste economische
crisis. Van die periode plukken we nu nog de wrange vruchten, kijkend naar de moeite die het kost om
de bouw nu te versnellen om het woningtekort aan te pakken. Het afbouwen van een sector, en alle
kennis en capaciteit die bij overheden nodig is om procedures goed en snel te doorlopen, gaat sneller
dan het opbouwen.
Dat is een van de redenen dat Woonwaard gedurende de coronacrisis haar dienstverlening zo lang
mogelijk in stand houdt. Zo lang als verantwoord is, zo lang als medewerkers, leveranciers en partners
in staat zijn hun werk op een veilige manier te verrichten. Zo lang kunnen we eraan bijdragen om te
voorkomen dat bedrijven financieel in moeilijkheden komen en in een uiterste geval hun activiteiten
moeten afbouwen. De andere voorname reden is dat we graag willen dat onze huurders zo prettig
mogelijk blijven wonen. Zeker nu mensen zo veel thuis zijn, willen we onderhoud en reparaties bij
voorkeur laten doorgaan.
Van het heden terug naar 2019. Voor Woonwaard een jaar waar een aantal zaken eruit sprongen. Zo
behaalden we in de Aedes benchmark voor de eerste keer een AA-score. Met name met de
tevredenheid van onze huurders zijn we heel blij, uiteindelijk is ons daar alles om te doen. We hebben
onze woningportefeuille kunnen uitbreiden met 381 woningen, dankzij de aankoop van woningen van
woningcorporatie Mooiland, een uitruil van woningen met onze Alkmaarse collega-corporatie Van
Alckmaer en door de nieuwbouw van 97 woningen. De nieuwbouw bleef helaas achter bij de
begroting, maar in het eerste kwartaal van 2020 zijn alweer 38 woningen opgeleverd die gepland
waren in 2019.
In 2019 hebben we zo’n 1.000 nieuwe huurders een woning kunnen verhuren. Ook hier geldt dat we
liever veel meer mensen hadden bediend, gelet op de grote vraag. Jaar na jaar zien we het aantal
actieve woningzoekers stijgen, terwijl het aanbod onvoldoende meegroeit. In het
samenwerkingsverband De Woningmakers werken we met marktpartijen en gemeenten aan het
versnellen van de woningbouw, maar de effecten hiervan worden pas merkbaar wanneer partijen erin
slagen alle mogelijke maatregelen effectief in te zetten.
Op het gebied van verduurzaming kregen we externe erkenning met de toekenning van de award
voor de meest duurzame corporatie. Intern ligt de focus vooral op de grote opgave die nog voor ons
ligt. We merkten dat de externe waardering ook de eigen waardering van geboekte resultaten heeft
vergroot en dat we met nog meer energie de schouders zetten onder deze immense opgave. We
hebben onder ander het aanbrengen van zonnepanelen versneld, hebben tientallen bestaande
eengezinswoningen aangesloten op het warmtenet, een verouderd appartementencomplex
verduurzaamd en gemoderniseerd, en zijn een proef gestart met het opslaan van zonne-energie
waardoor de piekbelasting van het net afneemt. Naast deze maatregelen voor huurders hebben onze
eigen medewerkers het Greenteam opgericht om het duurzame bewustzijn bij onze eigen
medewerkers te vergroten.
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We werkten met maatschappelijke organisaties verder aan het wonen voor mensen die daar zorg of
begeleiding bij krijgen. We leverden mooie nieuwbouwprojecten op voor de bewoners van EsdégéReigersdaal, waardoor de afbouw van het instellingsterrein elk jaar een stap dichterbij komt. Met
organisaties voor ouderenzorg bereidden we nieuwbouw voor en, evenals voorgaande jaren, boden
we tientallen mensen die zelfstandig kunnen gaan wonen na een periode in een specifieke woonvorm
een huurcontract aan. De regionale samenwerking in het Pact Wonen met begeleiding is
geformaliseerd en versterkt de bestaande lijnen.
De ontwikkelingen in de zorg hebben voor Woonwaard helaas ook een risico opgeleverd. De
toekomstige sluiting van het Transferium Jeugdzorg bracht met zich mee dat het huurcontract met
Parlan is ontbonden. Woonwaard stelt alles in het werk om het financiële risico te beperken. Deze
ervaring, in combinatie met eerdere ervaringen bij de ontwikkeling van functies die niet direct op het
wonen betrekking hebben, hebben er mede toe geleid dat Woonwaard ervoor kiest om volledig te
focussen op het voorzien in betaalbaar wonen. Daarbij blijven we nadrukkelijk voorzien in wonen voor
mensen die zorg of begeleiding ontvangen.
Deze lijn treft u ook aan in het nieuwe ondernemingsplan dat in 2019 in samenspraak met huurders,
gemeenten, samenwerkingspartners en wetenschappers is opgesteld. Woonwaard richt zich de
komende jaren op een verdere ontwikkeling van de woningportefeuille naar de vraag van huurders.
Woonwaard zet ook in op ‘de gezonde’ woning: duurzaam, met een goed binnenklimaat,
geluidsvriendelijk. Woonwaard wil expliciet woningen toevoegen in gebieden waar nu nog geen
aanbod is voor mensen met een kleinere portemonnee. Ook gaat Woonwaard bijdragen aan het
behoud en de ontwikkeling van veerkrachtige buurten. En dit alles met de zeer betrokken
medewerkers van onze organisatie. Als woningcorporatie willen we samen het verschil maken, door
grote investeringen èn met kleine gebaren.
Samen met onze medewerkers hebben we dit jaar een nieuwe huisstijl voor Woonwaard gecreëerd.
Een huisstijl die nog beter laat zien wie Woonwaard is en waar wij voor staan: voor iedereen een thuis!
Daar werken wij met veel passie en betrokkenheid aan, samen met onze bewoners, maatschappelijke
partners en zakelijke relaties. De cirkels in de nieuwe huisstijl verbeelden de inclusiviteit en de
diversiteit van de huurders van Woonwaard.
In dit verslagjaar waren drie bestuurders verantwoordelijk: Pierre Sponselee, die onder grote
dankzegging voor zijn betekenis voor Woonwaard en in de regionale samenwerking eind februari 2019
afscheid nam, en ondergetekenden, die sinds maart 2019 het collegiaal bestuur van Woonwaard
vormen.
Wij geven u met het uitgebreide volkshuisvestelijk jaarverslag, het bestuursverslag en de jaarrekening
graag een brede kijk in onze activiteiten en resultaten, en gaan hierover graag met u in gesprek.
Joke van den Berg en Nicole van Wijk
Bestuur
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1 Inleiding
1.1

Laatste jaar beleidsperiode

In 2015 maakte Woonwaard een beleidsplan voor de periode 2016 – 2019 ‘Iedereen een thuis, sociaal
ondernemen in wonen’. De centrale thema’s in deze beleidsperiode waren:
• Bewoners: werken met oog voor verschillende rollen.
• Woningvoorraad: keuze voor een sociale portefeuille.
• Verlaging van woonlasten: urgent en haalbaar.
• Een inclusieve samenleving: complex maar wezenlijk.
• Organisatie: slank en slagvaardig.
In dit jaarverslag kijken we terug op onze resultaten in 2019 en maken we de balans op van de mate
waarin we de doelen die we ons vanaf 2016 hebben gesteld, hebben gerealiseerd. We besluiten met
een vooruitblik naar de komende jaren en de centrale thema’s van het ondernemingsplan voor de
periode 2020 – 2023.

1.2

Veranderde externe omstandigheden

In de externe omstandigheden is veel veranderd in de afgelopen jaren. Een aantal daarvan raken
direct ons werk.
Economische voorspoed
Er is sprake van economische voorspoed en een ongekend lage werkloosheid. Tegelijkertijd blijft het
aantal mensen dat hiervan onvoldoende profiteert ongeveer gelijk. We zien dat terug onder een
aantal van onze huurders. We spelen hierop in met een proactieve aanpak van huurschulden, in
samenwerking met gemeenten, (vrijwilligers)organisaties voor schuldhulpverlening en onze
deurwaarders.
Vastgelopen woningmarkt
De woningmarkt is volledig vastgelopen, vooral omdat er de afgelopen jaren te weinig is gebouwd en
de woningen ook niet altijd aan de vraag voldeden. We zien dit terug in de oplopende aantallen
woningenzoekenden en grote hoeveelheid reacties per woning. Op de koopmarkt vertaalt het tekort
zich in stijgende huizenprijzen. Doorstroming uit de sociale huurmarkt naar een koopwoning wordt
daardoor belemmerd. In de politiek gaan er stemmen op om het ministerie van Volkshuisvesting
opnieuw in het leven te roepen. De complexiteit van de woningmarkt, zeker in de huidige situatie,
vraagt daar wat ons betreft om.
Bezorgdheid extramuralisering
Er ontstaat maatschappelijke bezorgdheid over het zelfstandig wonen van mensen die voorheen
begeleid woonden. Daarmee zijn de zorgen om de leefbaarheid van buurten weer terug op menig
agenda. Er is een landelijke aanpak voor verwarde personen. Woonwaard heeft een goede
samenwerking met veel maatschappelijke organisaties, die essentieel is om het wonen met
begeleiding te laten slagen. Sinds 2020 werkt Woonwaard gebiedsgericht, om nog dichter aan te
sluiten op bewoners en buurten en in te kunnen spelen op wat lokaal gevraagd wordt.
Klimaatakkoord
Voor vergaande verduurzamingsmaatregelen is voldoende politiek draagvlak. Sinds 2019 is het
klimaat/verduurzaming een prominent onderwerp op de Europese agenda. Woonwaard heeft op het
gebied van verduurzaming veel meer geïnvesteerd dan op grond van de beleidsvisie verwacht mocht
worden. Waar in de beleidsvisie nog werd gekozen voor verduurzaming vanuit het oogpunt van
woonlasten, is al snel de verbreding gekozen naar verduurzaming vanuit maatschappelijk en
milieuoogpunt. Gelijke woonlasten blijft daarin wel het uitgangspunt.
Groeiende lastendruk
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Corporaties hebben een groeiende (administratieve) lastendruk. Sinds de Woningwet in 2015 in
werking trad, is de druk voor verantwoording sterk toegenomen. In 2020 krijgen corporaties
bovendien de OOB-status. Dit brengt onder meer een zwaarder accountantsprotocol met zich mee.
De extra verantwoordingseisen vertalen zich in navenant stijgende administratieve lasten.
Woningcorporaties weer positiever in beeld
In de periode voor 2015 stond het landelijke imago van woningcorporaties er niet best voor. In de jaren
daarna hebben we ervaren dat bij steeds meer partijen het beeld wordt hersteld dat
woningcorporaties een wezenlijke rol hebben in onze samenleving. Of het nu gaat om het bijdragen
aan een ongedeelde samenleving door een goed en gevarieerd woningaanbod voor mensen met een
kleinere portemonnee, om het bieden van een thuis aan mensen die zelfstandig gaan of blijven wonen
wanneer ze begeleiding of zorg nodig hebben, om de opgaven voor verduurzaming of om de
realisatie van nieuwe woningen om aan de grote vraag te voldoen, de toegevoegde waarde van de
corporaties wordt (weer) breed ervaren. In de jaren die voor ons liggen rekenen we er dan ook op -zij
het voorzichtig- dat dit zich zal vertalen in een afname van de enorme lasten die zijn opgelegd.

1.3

Opbouw jaarstukken 2019

Over onze activiteiten en onze maatschappelijke prestaties en vastgoedprestaties leggen we in dit
verslag graag transparant verantwoording af. Dit verslag is opgebouwd uit een volkshuisvestelijk
verslag, bestuursverslag en jaarrekening. De opbouw van het volkshuisvestelijk verslag is op basis van
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 hierin onze organisatie en het toezicht over 2019. De jaarrekening tot slot laat de
financiële prestaties over het verslagjaar zien.
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2 Externe ontwikkelingen in 2019
Woningmarkt en huursector
Aan het begin van dit verslagjaar stonden de media vol van ‘code rood voor woningmarkt’. Aan het
einde van het jaar komen de woorden woningnood en wooncrisis steeds vaker voor. De afgelopen
jaren is er te weinig gebouwd om aan de vraag te voldoen. Daarnaast lopen veel bouwprojecten
vertraging op door gebrek aan locaties, procedures, stikstof- en pfas-problemen. Woningcorporaties
hebben te maken met een gestegen vraag naar sociale huurwoningen en een tekort aan
nieuwbouwlocaties. De druk op de sociale huursector is hierdoor verder toegenomen. Regionaal
werken we aan versnelling van de bouwproductie en het juiste aanbod via de Woningmakers.
Wetswijziging inkomensgrenzen
In een voorstel tot wetswijziging worden de inkomensgrenzen voor toewijzing en de
inkomensafhankelijke huurverhoging aangepast. De inkomensgrenzen zijn nu gedifferentieerd naar
huishoudtype en de grenzen voor huurtoeslag zijn minder hard, om armoedeval te voorkomen. Het
wetsvoorstel is eind september goedgekeurd door de ministerraad en daarna doorgestuurd voor
advies naar de Raad van State, en gaat met advies naar de Tweede Kamer.
Wetgeving Huurbeleid
De Tweede Kamer heeft de ‘Wet Huursomstijging en mogelijkheid lokaal afwijken’ eind 2019
aangenomen. Dit is het eerste wetsvoorstel waarin afspraken uit het Sociaal Huurakkoord verwerkt
zijn. De Eerste Kamer is kort na de jaarwisseling akkoord gegaan met de wet, zodat die met
terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in is gegaan.
Vervolg ‘Veerkracht in corporatiebezit’
Het Rigo-onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ heeft een vervolg gekregen. Het onderzoek
gaat om de zorg en begeleiding van kwetsbare huishoudens door gemeenten, zorg- en
welzijnspartijen en het effect van passend toewijzen op de veerkracht van een wijk. Uit de tweede
meting blijkt dat de problemen in de kwetsbare wijken verder toenemen. Uit het onderzoek – dat begin
2020 is gepubliceerd – blijkt dat de instroom van mensen met een laag inkomen in wijken met
corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker de
wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is
daardoor nóg groter dan verwacht.
Staat van de Volkshuisvesting
Halverwege het verslagjaar is de Staat van de Volkshuisvesting bekendgemaakt. De hoofdpunten
hierin zijn:
• Corporaties blijven inzetten op huurmatiging. De betaalbaarheid bleef op peil.
• Nieuwbouwprognoses zijn opnieuw gestegen (naar 130.000), maar er is nog steeds een tekort
aan locaties.
• Corporaties investeren flink in verduurzaming. Ze gaan de ambitie om in 2021 sectorbreed op
label B uit te komen, halen.
• De verdiencapaciteit corporaties staat onder druk; de onrendabele top neemt toe naar 60.000
euro.
• De leefbaarheid in wijken staat onder druk door de focus op lage inkomens en
betaalbaarheid.
OOB-status
Grotere woningcorporaties krijgen met ingang van 1 januari 2020 de OOB-status. Dat besluit werd
medio 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekent strengere eisen voor de accountants die de
jaarrekeningen controleren, een kleine vijver aan accountants om uit te selecteren, en meer werk en
kosten voor corporaties. Corporaties tot 5.000 vhe zijn uitgezonderd op deze regel. Woonwaard krijgt
dus wel deze OOB-status. Aedes pleitte er samen met accountants voor om de grens op te trekken
naar 25.000 vhe.
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Belastingdruk corporaties enorm
Sociale verhuurders betalen tot tien keer meer belasting over een huurwoning vergeleken met
particuliere verhuurders en tot twee keer meer dan commerciële verhuurders. Dat blijkt uit cijfers die
staatssecretaris Snel van Financiën eind 2019 bekend heeft gemaakt, na herhaaldelijke kritische
vragen van het CDA.
Prinsjesdag
In de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag werden gepresenteerd, was er ruime aandacht voor de
woningmarkt. Het kabinet erkent dat er grote woningnood is en stimuleert de woningmarkt met een
financiële injectie van € 2 miljard. De helft daarvan is bedoeld als korting op de verhuurderheffing,
verspreid over 10 jaar. Helaas is deze heffingskorting al te laag om de stijgende belastingdruk te
compenseren.
Actie tegen verhuurderheffing
In de weken na de zomer hebben veel corporaties – waaronder Woonwaard – meegedaan aan de
actie tegen de verhuurderheffing, door via social media te laten zien welk bedrag zij overmaken aan
het Rijk en wat ze daar ook voor hadden kunnen doen. De actie trok de aandacht van landelijke media
en leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Ook hebben veel corporaties – waaronder Woonwaard bezwaar ingediend tegen de heffing. De corporaties zorgen dat de heffing stelselmatig onder de
aandacht blijft.
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3 Over Woonwaard
3.1

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. Maar
we zijn niet zomaar een vastgoedorganisatie. We zijn ook 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, de energietransitie en renovatie- of sloopplannen.
Met de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk voeren we minimaal een keer per jaar
bestuurlijk overleg. In 2019 hebben we in een constructieve samenwerking met de gemeenten Alkmaar,
Heerhugowaard en Langedijk, collega-corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken
gemaakt. De prestatieafspraken zijn te vinden op onze website.

3.2 Twee idealen
In onze beleidsvisie 2016-2019 beschrijven 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.
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 de 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.
3.2.1
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.

Jaarstukken 2019

12 / 147

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 Housing First waaraan we samen met dnoDoen,
een stichting voor begeleiding, opvang en wonen, invulling geven.
3.2.2 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 de afgelopen jaren hebben verlaagd en vervolgens bevroren, krijgen
we 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
proberen we de kosten te beperken. In de huidige markt blijkt dit echter onmogelijk. In onze eigen
bedrijfsvoering sturen we op het kostenniveau van onze activiteiten; we hebben echter voor de
komende jaren een stijging geaccepteerd om een kwaliteitsslag te kunnen maken.
De energielasten vormen een groeiend aandeel in de woonlasten. Daarom zetten we in op meer
duurzame woningen, met lagere energielasten. Aan het einde van de periode van onze beleidsvisie
heeft verduurzaming een veel prominentere plaats ingenomen. Niet alleen bekijken we dit vanuit het
perspectief van de woonlasten, maar ook vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een
bijdrage te leveren aan CO2-reductie en daarmee aan het tegengaan van de klimaatverandering.
De afgelopen jaren vulden we de verduurzaming vooral in door Nul-Op-de-meterwoningen toe te
voegen, via renovaties (Stroomversnelling) en nieuwbouw. Sinds dit verslagjaar ligt de nadruk op het
aansluiten van woningen op het warmtenet van HVC. En we versnellen onze verduurzaming door het
volgen van vier sporen: isoleren, aanbrengen zonnepanelen, aansluiten HVC en Planmatig Onderhoud
Plus.
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.

3.3 Nieuw ondernemingsplan
In 2019 hebben we samen met onze huurders en stakeholders en experts de toekomst verkend. Met
vier inhoudelijke themasessies verkenden we de ontwikkelingen van en meningen over duurzaamheid,
stadsontwikkeling/ beschikbaarheid en de inclusieve stad/kwetsbare bewoners. Hieruit is ons
ondernemingsplan 2020-2023 ontstaan.
Onze missie voor de komende jaren is ‘Iedereen een thuis, nu en in de toekomst’. Aan de missie hebben
we vier doelen gekoppeld: een passende woningvoorraad, prettige buurten, gezonde woningen en
een waardevolle organisatie. De missie en doelen liggen in het verlengde van die van de beleidsvisie
die tot dit verslagjaar liep. Daarom blijven er ook zaken hetzelfde, zoals:
• Onze focus op vastgoed en huurders.
• We zien verduurzaming, leefbaarheid en voorzieningen als gezamenlijke verantwoordelijkheid
met overheden en partijen in het sociaal domein.
• We blijven een compacte en wendbare organisatie, die doelen bereikt via allianties en
samenwerking.
• We dragen bij aan een inclusieve samenleving.
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•
•

We zijn van én én, bijvoorbeeld betaalbaarheid én grote investeringen, ingrijpende
verduurzamingsprojecten én het kleine gebaar,
We zorgen voor een solide financiële bedrijfsvoering.

De komende jaren verleggen we ook accenten. Zo gaan we een actieve vastgoedstrategie voeren. Om
onze wensportefeuille voor de toekomst in te vullen, is het noodzakelijk om gericht aan te kopen en te
verkopen. Daarnaast zullen we nieuwbouwontwikkeling doen in allianties met ontwikkelaars en andere
partijen.
We voeren een actieve gebiedsstrategie in kwetsbare buurten. Onderdeel daarvan is het faciliteren
van doorstroom en het zo nodig sturen op instroom. Ook verbeteren we gericht de leefbaarheid in
buurten.
Huurders moeten bij ons betaalbaar kunnen wonen. Betaalbaarheid en beschikbaarheid zien we
daarom als de zaken waar we primair van zijn. Verduurzaming doen we vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid en daar gaan we op volle kracht mee verder. Onze aanpak wijzigen we naar
breed en gefaseerd. Gelet op de grote opgaven op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid
en verduurzamingen, is 100% CO2-neutraal in 2050 alleen mogelijk als er geld van de overheid
terugkomt naar de corporatie.
We brengen onze digitalisering naar een volgend volwassenheidsniveau. Onze digitalisering is ter
ondersteuning van onze klanttevredenheid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Jaarstukken 2019

14 / 147

4 Bewoners als klant, partner en belanghebbende
4.1 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. Ons
doel is dan ook een hogere klantwaardering, af te meten aan een minimaal aantal klachten en goede
waarderingscijfers. Van het in 2018 afgeronde programma Klantfocus zien we ook in 2019 het effect
door een kleine daling in het aantal klachten. Een klacht is een gratis advies daarom blijft er aandacht
voor verbeteringen die naar aanleiding van de klachten naar voren komen.
4.1.1
Klanttevredenheid dienstverlening
Woonwaard meet de klanttevredenheid om zicht te hebben op de waardering van huurders en op
mogelijke verbeterpunten. We meten verschillende processen, via vragenlijsten met vragen over
diverse aspecten van het proces: Woning verlaten, Woning betrekken, Reparatieverzoeken en
Planmatig onderhoud. Voor 2019 was de ambitie om op de vier onderdelen minimaal een 7,5 te scoren.
De score per proces voor onze dienstverlening is als volgt:

Woning betrekken

Woning verlaten

Reparatieverzoeken

Planmatig Onderhoud

N = aantal respondenten; @ = aantal verzonden vragenlijsten; % = responspercentage

Aedes Benchmark: A-corporatie
De dienstverleningsscores van de processen Woning betrekken, Woning verlaten en Reparaties tellen
mee voor de Aedes benchmark. Dit jaar scoren we een A, voorgaande jaren was dat een B. De score is
conform onze ambitie voor 2019.
Kwaliteit woning en buurt
Ten behoeve van de verdiepingsvragen van de Aedes benchmark hebben we in de zomer van 2019
een grootschalige meting uitgevoerd naar de klanttevredenheid over de woning en de buurt. We
scoren voor deze onderdelen iets onder de landelijke gemiddelden, met een 6,7 voor de kwaliteit van
de woning en een 6,9 voor de kwaliteit van de buurt. De teams Vastgoedbeheer en Wonen & Wijken
hebben waar nodig nazorg verricht en gebruiken de resultaten als onderbouwing bij hun verdere
plannen, zoals groot onderhoud en leefbaarheidsprojecten. Het is de bedoeling deze grootschalige
meting jaarlijks te herhalen.
Klachtafhandeling
Al jaren werken we aan het verlagen van de klachten. Ook in 2019 was dit het doel, dat we wilden
bereiken door de communicatie intern en extern tijdens dagelijks onderhoud te verbeteren. Het aantal
klachten is ook in 2019 gedaald. In 2019 hebben we 201 klachten geregistreerd. Dat is een lichte daling
ten opzichte van 2018 (230). De aard van de klachten over 2019 is heel gevarieerd. De meeste klachten
ontstaan doordat we verzoeken over de technische staat van een woning niet adequaat oplossen. Wat
opvalt zijn de klachten na uitvoering van het energiezuinig maken van de woning, ook is er een aantal
klachten na oplevering van nieuwbouw binnengekomen. Mutatie is voor een aantal huurders reden
geweest om een klacht in te dienen.
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Jaar

2019

2018

2017

2016

2015

Aantal klachten

201

230

238

460

565

Drie huurders hebben in 2019 de Regionale Klachtencommissie ingeschakeld. Eén zaak is voordat het
een zitting werd door de bewoner ingetrokken. De andere twee zaken zijn aan het eind van 2019 nog
niet afgerond.
De Huurcommissie is door zeven huurders ingeschakeld. Er zijn in 2019 twee zittingen geweest
waarvan de uitspraak aan het eind van het jaar nog niet was ontvangen. Twee zaken zijn nog in
behandeling, van deze twee zaken is de zitting nog niet gepland. Met drie huurders zijn voordat het
een zitting werd afspraken gemaakt over de afhandeling van de klachten.
Door negen huurders is een advocaat of rechtsbijstand ingeschakeld. Eén zaak is afgehandeld door
bemiddeling, drie zaken zijn beëindigd doordat de eis onterecht was. Van vier zaken wachten we nog
op een reactie. In één zaak zijn we gedagvaard, kort geding moet nog plaatsvinden.
Opvallend is dat de behandeling van klachten ook dit jaar intensiever wordt. Huurders hebben hoge
verwachtingen als het gaat om de snelheid van afhandeling en de oplossing van hun klacht. Ook zien
we dat huurders steeds vaker direct met een eis tot schadevergoeding komen en vaker de juridische
weg kiezen. Afwijzingen worden minder vaak en minder snel geaccepteerd, waardoor het lang duurt
voordat een dossier kan worden afgesloten.
Calamiteiten
In 2019 zijn er 20 calamiteiten gemeld. Deze calamiteiten bestonden uit:
• Acht branden, waarvan één brand veroorzaakt werd door een ontploffing in een portiek.
• Vijf overstromingen, waarvan één in de bergingen van een flatgebouw en één in een
ouderencomplex, hier kwamen de algemene ruimtes blank te staan en hebben ongeveer
twaalf woningen schade opgelopen aan opstal en inboedel.
• Een woning was ernstig vervuild.
• In een portiek zijn alle postkasten ernstig beschadigd.
• Er waren drie asbestzaken waarvan bij één asbestbesmetting werd geconstateerd. Deze zaak
loopt nog.
• Bij de uitvoering van het HVC-project in de rivierenwijk zijn we een Japanse Duizendknoop
tegengekomen in een tuin. Deze plant kan ernstige schade toebrengen aan rioleringen,
funderingen e.d. Voor de uitvoering van het HVC-project is het van groot belang dat deze op
korte termijn wordt verwijderd. Deze zaak is inmiddels juridisch geworden.
Bij calamiteiten zijn de verwachtingen ook hoog, met name op het gebied van tijdelijke huisvesting.
Ook verwachten de huurders na oplevering van de woning ook onze inzet als het gaat om het
(opnieuw) inrichten van de woning.
4.1.2

Communicatie

Huisstijl
Om de huisstijl van Woonwaard beter te laten aansluiten bij de organisatie die Woonwaard inmiddels
geworden is, hebben we in 2019 de huisstijl gewijzigd. De nieuwe huisstijl maakt van Woonwaard een
sterker merk dat ons helpt bij de inzet in de arbeidsmarktcommunicatie en in de communicatie met
stakeholders.
Om tot deze nieuwe huisstijl te komen zijn we eerst aan de slag gegaan met het vaststellen van de
identiteit van Woonwaard door middel van sessies en interviews met medewerkers, huurders,
woningzoekenden en andere stakeholders.
De nieuwe huisstijl toont eenvoud en zakelijkheid in het logo. De ruimte onder de W vormt een
onderstreept huis. Dat is waar we voor staan: voor iedereen een thuis. De cirkels bevestigen dat beeld
nog eens en staan voor inclusiviteit en de diversiteit van onze huurders en ook voor de bruisende
organisatie die Woonwaard is.
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Begrijpelijk taalgebruik
In 2019 heeft Woonwaard de Algemene Huurvoorwaarden die in juridisch taalgebruik opgesteld
waren, omgezet in begrijpelijk taalgebruik (zonder de juridische betekenis te verliezen). Hierdoor zijn
de Algemene Huurvoorwaarden, waar iedere huurder voor tekent, goed te lezen en te begrijpen voor
iedereen. Veel woningcorporaties hebben hierna ook deze slag gemaakt.
Klantcontacten
Het team dat de primaire klantcontacten afhandelt, is het Klantcontactcentrum (KCC). In 2019 heeft
het KCC ruim 63.000 telefoongesprekken gevoerd en hiervan is 63% binnen 45 seconden aangenomen
(2018: 78%) en 60% binnen 30 seconden (2018: 75%). De wachttijd is toegenomen (en vergelijkbaar met
het jaar 2017). In 2019 is overgestapt op een vernieuwde versie van KANA (het KVS). Naast de
voorbereidingen voor de overgang op Skype for Business, heeft dit beslag gelegd op de tijd die KCC
tot zijn beschikking had. De responsetijd is in het verslagjaar achteruitgegaan. De klanttevredenheid is
echter op peil. Voor 2020 willen we onze telefonische dienstverlening verder verbeteren en dit ook
beter monitoren via Skype voor Bedrijven.
Digitale media
Via onze website en social media geven we huurders en stakeholders actuele informatie over
Woonwaard. Een aantal medewerkers vormt samen het webcareteam dat vragen van huurders
beantwoordt. We stemmen dit per medium af. 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.
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 zoals het huurbeleid toe, 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 2019.
E-nieuwsbrief
Stakeholders, zoals gemeenten en maatschappelijke partners, informeren we via onze e-nieuwsbrief.
In 2019 verstuurden we vier e-nieuwsbrieven.
4.1.3
Verhuur
De krapte op de sociale huurmarkt is goed merkbaar en ook zichtbaar in de cijfers. Zo is het totaal
aantal actief woningzoekenden gestegen van ruim 17.000 in 2018 naar 18.234 in 2019. Het aantal
reacties is gestegen tot bijna 300.000 voor de gehele SVNK-regio. Het totaal aantal verhuringen in
deze gehele regio is in 2019 met 30 woningen gestegen tot 2001 verhuringen. Door de grote stijging
van het aantal actief woningzoekenden en de beperkte toename van het aantal verhuringen, zien we
regionaal een afname van de slaagkans.
Verhuringen
Het aantal verhuringen in 2019 bedroeg 970 woningen. Daarvan werden 954 woningen verhuurd in de
sociale sector en 16 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 € 38.035.
Daarnaast mag maximaal 10% worden verhuurd aan kandidaten met een huishoudinkomen tussen
€ 38.035 en € 43.436. De laatste 10% mogen corporaties vrij bemiddelen, waarbij voorrang voor
bepaalde situaties geldt.
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In 2019 verhuurden we 93% van onze woningen aan kandidaten met een huishoudinkomen beneden de
€ 36.798. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke norm. Het percentage komt overeen met het vorige
jaar.
Huuromzet
De totale netto huuromzet van de portefeuille van Woonwaard bedraagt € 98,9 mln. De huurderving
betrof circa € 750.000. De huurderving is in 2019 met ruim € 170.000 gestegen ten opzichte van 2018.
Dit komt deels door eigen gebruik en door langere leegstand vanwege onderhoud.
In de tabel hieronder is te zien dat het grootste deel van de leegstand veroorzaakt wordt door mutatie
en leegstand i.v.m. onderhoudsprojecten. De stijging van de derving bevindt zich ook op dit gebied.
€

Totaal

Woningen

BOG

Voorzieningen

170.348

166.180

0

4.168

Eigen gebruik (semi) permanent

47.286

5.078

37.352

4.856

Moeilijk verhuurbaar

53.719

0

34.939

18.780

336.091

201.927

86.245

47.919

(Voorgenomen) sloop

118.916

118.916

0

0

Verkoop

24.486

22.502

0

1.984

13

0

0

13

750.859

514.603

158.536

77.720

Leegstand i.v.m. onderhoudsprojecten

Mutatie

Overige (ontruiming, toewijzing door
derden)
Totaal

4.1.4
Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moet Woonwaard, net als alle andere corporaties in de sociale sector, haar
woningen passend toewijzen (Woningwet 2015). Woningzoekenden met recht op huurtoeslag komen
alleen in aanmerking voor een woning tot de voor hen geldende aftoppingsgrens. In 2019 hebben wij
ruim 99% van de huurtoeslaggerechtigden passend toegewezen. Hiermee voldoen we aan de
wettelijke norm van minimaal 95% passende toewijzingen.

4.2 Positieversterking huurders
We willen onze huurders(organisatie) ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun rol bij de
gemeentelijke prestatieafspraken. Daarnaast voorzien we in hun grotere behoefte aan informatie en
richten we de samenwerking zo in dat de huurdersorganisatie de verstevigde positie krijgt die de
Woningwet haar toekent.
Bij het maken van de prestatieafspraken in de gemeenten waarin we werkzaam zijn, is de
positieversterking van huurders het duidelijkst te zien. Daarbij zitten de bewoners als gelijkwaardige
gesprekspartners aan tafel. In 2019 hebben we de prestatieafspraken in alle drie de gemeenten
waarin we werkzaam zijn voor het komende jaar gemaakt. In het voorjaar bespraken we het bod van
de corporatie(s) op de woonvisie van de gemeenten. In het najaar bespraken we de uitwerking
daarvan in prestatieafspraken, die de inzet van alle drie de partijen laat zien.
Via de Woonbond heeft de huurdersbelangenvereniging (HBV) ondersteuning gekregen bij het maken
van de prestatieafspraken. In 2019 heeft de HBV die ondersteuning opgezegd. Er komt geen andere
invulling voor, omdat de HBV voldoende expertise heeft opgebouwd om volwaardig over de
verschillende thema’s mee te praten.
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Naast deze formele afspraken en de reguliere inbreng van huurdersvertegenwoordigers via Huurdersbelangenvereniging en huurcommissies, organiseren we de inbreng van huurders via online enquêtes
aan ons huurderspanel. In 2019 willen we de dit uitbreiden met klankbordgroepen op actuele thema’s.
4.2.1
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulering huurvoorwaarden
Huuraanpassing 2019
Beleidsaanpassing individuele verzoeken om
isolatie
Huurdersonderhoud, kosten en inkomsten
Resultaten bewonersonderzoek fase 3
Stroomversnelling
Nieuwbouw en renovatieprojecten
(Voortgang) ondernemingsplan 2020-2023
Digitalisering (implementatie Postex)
voortgang
HBV werkplan 2019
HBV jaarrekening 2018 / HBV begroting 2019
Tariefbepaling HVC
Warmtewet
HBV statutenwijziging
Regionale klachtencommissie
Samenwerking regionale
bewonersorganisaties
Voortgang overname Mooiland woningen en
adviesaanvraag
Europese subsidie verduurzaming Van de
Veldelaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarstukken
Rapport woononderzoek Companen
Huurbeleid
Bestuurder voor een dag
SBI-scenario (voorbereiding van de
begroting)
Duurzaamheidsbeleid
Uitvoering nieuwe huisvestingsverordening:
loting en doorstroming
Huurverlaging of -bevriezing: wat doet
Woonwaard hiermee
Consultatie wetsvoorstel huurverhoging en
inkomensgrenzen
Prestatieafspraken
Aedes Benchmark 2019
Jaarplannen en begroting 2020
Ontwikkeling pact, wonen met begeleiding
Hergebruik bouwmaterialen
Begroting HBV 2020
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst

De HBV wordt geïnformeerd over personele wisselingen waar het medewerkers betreft die veelvuldig
contacten met huurders onderhouden, zoals de leefbaarheidsconsulenten.
Daarnaast zijn er 30 vrijwillige bewonerscommissies die ondersteund worden door de
Huurdersbelangenvereniging. Wanneer de HBV met de afgevaardigden van de commissies vergadert,
zijn een bestuurder, de manager Wonen & Wijken en een lid van de Raad van Commissarissen
aanwezig. Desgewenst informeert Woonwaard de commissies tijdens deze vergadering over actuele
onderwerpen.
In 2019 hebben we daarnaast voor alle leden van de bewonerscommissies een informatieve ochtend
verzorgd, waarbij Woonwaard verslag deed van de resultaten die waren behaald in 2018. Het
Greenteam stelde zich voor en vertelde welke duurzaamheidsactiviteiten er op de planning staan of al
zijn uitgevoerd. Via een aantal ‘tafels’ hebben we verschillende thema’s behandeld: zonnepanelen en
energie, besparen en gedrag, HVC warmtenet, tuinen en balkons, duurzaamheid en onderhoud en een
brainstorm over duurzaamheid.
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4.2.2 Online huurderspanel
Onze huurders kunnen ook hun inbreng geven via ons online huurderspanel. Aan dit vaste panel
namen in 2019 zo’n 700 huurders deel. Via digitale peilingen bevragen wij ze over ons handelen of ons
beleid. In 2019 bevroegen we het panel over een onderwerp: duurzaam communiceren.
De resultaten van de peilingen staan op onze website.

4.3 Partnerschap in buurten
Enkele jaren geleden kozen we voor de insteek dat we partner zijn bij bewonersinitiatieven. Inmiddels
hebben we besloten een pro-actievere rol te pakken in buurten waar dat nodig of wenselijk is, en
verleggen we de aanpak naar actieve en positieve contacten.
In dit verslagjaar is het team Wonen & Wijken omgevormd en uitgebreid om hun rol de komende jaren
in de wijken nog beter op te pakken en uit te voeren. Er zijn in elk van de drie gebieden (Alkmaar
zuidwest, Alkmaar noordoost en Heerhugowaard) consulenten CMZ en VvE toegevoegd alsmede de
gebiedscoördinatoren (1 januari 2020). Hierdoor versterken we de kennis, kunde en wisselwerking in
de gebieden. De volgende stap is het versterken van de externe samenwerking in het sociale domein
op gebiedsniveau.
In de drie gemeenten faciliteren wij Buurtbemiddeling, Wonen Plus en Stichting Present.
4.3.1
Versterken relatie met huurders
In 2019 is binnen team Wonen & Wijken het initiatief genomen om leefbaarheidsprojecten op te starten
en bewoners en eventuele andere organisaties daarbij te betrekken. Voorbeelden van deze
leefbaarheidsprojecten zijn: portiekportiertjes, tuinenproject Graft De Rijp, afsluiten portieken
Rivierenwijk, tuinenproject Overdie, Titanialaan, recyclingproject Kooimeer, beweegtuinen Hofstaete
en Muiderwaard, tuinen Braspenningstraat en opknappen van entrees Kroosburg en de Vangstok.
Door het uitvoeren van deze projecten is de directe woonomgeving van huurders verbeterd en zijn de
contacten met en tussen huurders versterkt.
4.3.2 Schoonmaak
Woonwaard sluit met bewoners, onder andere via bewonerscommissies, contracten af over hoe vaak,
wanneer en wat er schoongehouden 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.
Klachten en meldingen kunnen huurders via schoon@woonwaard.nl of telefonisch via ons KCC
melden. De schoonmaakbox wordt beheerd door een externe partner van Kruistum. Deze partij doet
jaarlijks ook in alle complexen drie controles.
4.3.3 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.
Vrijwillige beheerders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
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4.3.4 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 met de leefbaarheidsconsulent over het reilen en
zeilen op de campus.
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5 Woningvoorraad
5.1

Groei sociale portefeuille

De afgelopen jaren is het doel geweest om de woningportefeuille licht te laten groeien, met gemiddeld
100 sociale huurwoningen per jaar. Voor 2019 stonden 154 woningen op de projectenplanning,
waarvan er 97 daadwerkelijk in het verslagjaar zijn opgeleverd.
Mutatie door

Aantal
woningen

Nieuwbouw

97

Verkoop regulier

-12

Uitruil complexen met Van Alckmaer

-4

Aankoop van Mooiland
Koopgarant
Sloop
TOTAAL

273
27
0
381

Netto toevoeging aan woningvoorraad in 2019

5.1.1
Bescheiden niet-DAEB-portefeuille
Onze missie begint met ‘Betaalbaar wonen in de regio Alkmaar’. Dit komt onder andere tot uiting in de
scheiding tussen de DAEB- en niet-DAEB-portefeuille. In 2017 hebben we als uitvloeisel van de
Woningwet een keuze gemaakt om een administratieve scheiding te maken tussen deze twee takken.
Slechts een beperkt aantal woningen is overgeheveld naar de niet-DAEB-portefeuille. Met de keuze
voor een bescheiden niet-DAEB-portefeuille onderstrepen we ons profiel als sociale huisvester die zich
inzet voor betaalbaar wonen. In 2018 zijn er prestatieafspraken gemaakt over het overhevelen van
woningen van DAEB naar niet-DAEB (per jaar maximaal 10 woningen). Dit moet gezien worden als
correcties op de grote administratieve scheiding van 30 mei 2017. In 2019 zijn er ook drie woningen van
DAEB naar niet-DAEB gegaan en zijn er twee woningen van niet-DAEB naar DAEB gegaan. Verder is
er in 2019, bij het opstellen van het nieuwe Ondernemingsplan 2020-2023, besloten om de huishoudens
met middeninkomens meer te bedienen. Vanaf 2020 zal Woonwaard in de nieuwbouw ook niet-DAEB
woningen opnemen.
5.1.2
Opleveringen in 2019
In 2019 zijn er 97 nieuwe woningen en 1 maatschappelijk onroerend goed aan de portefeuille
toegevoegd als gevolg van nieuwbouw. Het gaat om woningen in de volgende projecten:
Kalmoesstraat in Heerhugowaard
In het 4e kwartaal zijn 17 zorgwoningen opgeleverd aan Esdégé-Reigersdaal (1 Maatschappelijk
onroerend goed) en 20 appartementen voor reguliere verhuur.
Vroonermeer Noord Fase 2 in Alkmaar
Er zijn 60 eengezinswoningen (CO2-neutraal) in het 1e en 2e kwartaal opgeleverd.
Stroomversnelling Fase 4 in Heerhugowaard
In project Stroomversnelling Fase 4 zijn in het 1e en 2e kwartaal 20 woningen (van de 111 woningen) in
Heerhugowaard verbeterd naar NOM.
Pilot 6 eengezinswoningen in Heerhugowaard
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De 6 proefwoningen (Rubensstraat 21 t/m 31 oneven) zijn in het 4e kwartaal ingericht met nieuwe all
electric duurzaamheidsconcepten. De woningen worden 9 maanden tot 1 jaar lang gemonitord.
Koelma-/Reinaertlaan in Alkmaar
De 48 appartementen zijn verduurzaamd en opgeleverd in het 4e kwartaal. Deze appartementen
hebben zonnepanelen gekregen, zijn aangesloten op het warmtenet, de gevel is geïsoleerd, er is
mechanische ventilatie aangebracht en de galerijen zijn opgehoogd. Ook is een nieuwe entree met
scootmobielruimte en een lift geplaatst.
5.1.3

Start bouw in 2019

Woonkansen Alkmaar
In 2019 zijn we gestart met de grondwerkzaamheden voor 38 semi-permanente woonstudio’s aan de
Bergerweg in Alkmaar. Het gaat om woningen voor jongeren en bijzondere doelgroepen. De studio’s
worden begin 2020 neergezet.
Vroonermeer Noord fase 3a in Alkmaar
We zijn in juni gestart met de bouw van 42 CO2-neutrale eengezinswoningen. Het gaat om kleine
eengezinswoningen die zijn aangesloten op het warmtenet van de HVC. In 2020 worden deze in 2
fases opgeleverd en verhuurd met een aanvangshuur onder de eerste aftoppingsgrens.
Voorbereiding gestart
Woonwaard heeft een aantal nieuwbouwlocaties in ontwikkeling en in onderzoek. Op die locaties
wordt de komende jaren mogelijk gebouwd.
Geert Groteplein in Alkmaar
Er is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van sloop en nieuwbouw van appartementen.
Medio 2020 verwachten we de stedenbouwkundige richtlijnen vast te stellen.
Schuurman Koelmalaan 310 in Alkmaar
Woonwaard gaat op deze locatie 130 huur nieuwbouwappartementen bouwen. Voor 1 of 2 persoonshuishoudens met 2 of 3 kamers. Zonder gas. Inmiddels is er een voorlopig programma: 65 sociale
huurappartementen (3 kamers), 10 huur 1 kamer studio’s en 50 middeldure huur-appartementen (3
kamers). Er dienen ca. 182 parkeerplaatsen aangelegd te worden (132 in de openbare ruimte en 50 in
een half verdiepte parkeergarage onder het gebouw). Dit plan wordt met de gemeente verder
uitgewerkt. In 2020 willen we het bestemmingsplan aanpassen.
Sperwerstraat in Alkmaar
Er wordt een plan uitgewerkt voor nieuwbouw van 56 appartementen met 3 kamers (70 m2 GBO) en 8
appartementen (eenkamerstudio’s). In totaal dus 64 appartementen sociale huur. Daarnaast komen in
het plan nog 14 eengezinskoopwoningen, maar die worden niet door Woonwaard gebouwd.
De gemeente is bezig om het bestemmingsplan aan te passen en HVC is bezig met de aanleg van het
warmtenet voor deze locatie.
Spieghelstraat Oost in Alkmaar
Woonwaard ontwikkelt een appartementencomplex (4 bouwlagen) met 44 nieuwbouw huurappartementen (met lift): 40 appartementen krijgen 3 kamers en worden ongeveer 65m 2. Er komen
ook 4 (1 kamer)studio’s van 31m2. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst en dit complex wordt
aangesloten op het warmtenet van HVC. Op eigen terrein worden 43 parkeerplaatsen aangelegd.
In dit plan wil Woonwaard ervaringen op doen met circulair bouwen (zoveel mogelijk gebruik maken
van gerecycled materiaal en materiaal dat minder vervuilend is voor het milieu).
Het definitief ontwerp is in juli afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Er zijn bezwaren
ingediend. De omgevingsvergunning wordt aangepast door de gemeente. Er kan gestart worden met
de bouw in het 2e of 3e kwartaal van 2020.
Vroonermeer Noord Catshoek in Alkmaar
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Woonwaard ontwikkelt in deze fase 15 appartementen in de sociale huur. Alle woningen worden
aangesloten op het warmtenet van HVC en voorzien van zonnepanelen. De woningen hebben een
oppervlakte wordt 70m2 en drie kamers. Dit complex bestaat uit 1 blok en wordt 3 bouwlagen hoog. De
aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend en de bouw start waarschijnlijk medio 2020.
Vroonermeer Noord fase 3b in Alkmaar
Er is een besluit genomen om 40 huurappartementen te gaan bouwen. Alle woningen worden
aangesloten op het warmtenet van HVC en voorzien van zonnepanelen. De woningen hebben een
oppervlakte 70m2 en drie kamers. Dit complex bestaat uit 2 blokken en wordt 3 en 4 bouwlagen hoog.
De omgevingsvergunning is aangevraagd en de bouw start waarschijnlijk medio 2020.
Boterbloemerf in Heerhugowaard
Er is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van 18 nieuwe zorgwoningen, 4 zorgunits
en 2 logeerkamers voor Esdégé-Reigersdaal. We hopen het 3e kwartaal 2020 te kunnen starten met
de bouw.
De Tuinfluiter in Heerhugowaard
Woonwaard onderzoekt of er tussen de 26 en 30 appartementen gebouwd kunnen worden op deze
locatie: 6 appartementen voor de doelgroep 18-/18+ en de overige in de categorie I sociale huur. We
verwachten voor de bouwvak 2020 de omgevingsvergunning aan te vragen.
Gerard Douplantsoen Fase 3 in Heerhugowaard
Het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van nieuwbouwappartementen (met lift) en
levensloopbestendige grondgebonden woningen is opgestart. Het woonprogramma: 16
huurappartementen en 6 NOM-eengezinswoningen van Fijn Wonen. Daarnaast bouwt Van Wijnen BV
nog 8 twee-onder-een-kapwoningen voor de commerciële markt. De oplevering wordt verwacht in
2021.
Gerard Douplantsoen/Hugo-Oord in Heerhugowaard
Er is een haalbaarheidsonderzoek opgestart voor de herontwikkeling van het oude terrein van HugoOord na 2020 waarbij Woonwaard een kavel voor appartementen van De Pieter Raat Stichting
geleverd krijgt.
Krusemanlaan in Heerhugowaard
Woonwaard ontwikkelt 22 woningen (maatschappelijke huisvesting) voor Esdégé-Reigersdaal. De
gebouwen bestaan uit gemeenschappelijke woonkamers, keukens en kantoorruimten. Er is een
omgevingsvergunning afgegeven en we leveren het project op in januari 2021.
Waterkersstraat in Heerhugowaard
Woonwaard ontwikkelt een appartementengebouw met 18 appartementen op de begane grond voor
Esdégé-Reigersdaal en 24 appartementen op 1e en 2e verdieping voor reguliere verhuur. Er is een
voorlopig ontwerp. We verwachten voor de bouwvak 2020 de omgevingsvergunning aan te vragen.
Mieuwijdt in Graft
Er is een haalbaarheidsonderzoek gestart om een toekomstplan te maken (samen met De Zorgcirkel,
de Gemeente Alkmaar en de inwoners van Graft) voor dit zorgcentrum. In februari 2020 besluit de
gemeente Alkmaar of het onderzoek aanleiding geeft de locatie Baanbreker aan Woonwaard te
verkopen. Er start hierna een haalbaarheidsstudie voor 2 locaties.
5.1.4
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
(toekomstige) voorraad. Op grond daarvan was voor het jaar 2019 een verkoopvolume voorzien van
maximaal tien DAEB-woningen. Daarnaast is besloten om bij terugkoop van Koopgarantwoningen, de
teruggekochte woningen die passen binnen de Woonwaardportefeuille te behouden en in verhuur te
nemen. De overige teruggekochte Koopgarantwoningen worden regulier verkocht. In 2019 heeft
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Woonwaard met Van Alckmaer voor Wonen woningen uitgeruild. Bij deze woningruil zijn 5 complexen
in de binnenstad van Alkmaar door Woonwaard verkocht aan Van Alckmaer.
Reguliere verkoop
Binnen de hierboven genoemde kaders zijn in 2019 uit de bestaande voorraad acht DAEB-woningen
en vier niet-DAEB-woningen regulier verkocht.
Aantal verkochte woningen
Gemeente

DAEB

niet-DAEB

Alkmaar

5

4

Heerhugowaard

3

0

Langedijk

0

0

TOTAAL

8

4

5.1.5
Koopgarant
Woonwaard heeft in 2019 34 woningen teruggekocht, die eerder onder de Koopgarantregeling zijn
verkocht. Het totale aankoopbedrag daarvan bedraagt € 5,8 mln (incl. aankoopkosten). De
gemiddelde koopsom is € 170.144. Van deze teruggekochte woningen zijn er zevenentwintig in verhuur
genomen. Drie teruggenomen Koopgarantwoningen zijn dit verslagjaar overgedragen aan een nieuwe
eigenaar. Drie eigenaren van een Koopgarantwoning zijn volledig eigenaar geworden. Het aantal
woningen waarop Woonwaard met Koopgarant aanspraken heeft, is met 34 afgenomen van 264
ultimo 2018 naar 230 ultimo 2019.
5.1.6
Complexgewijze verkoop (woningruil)
Met Van Alckmaer voor Wonen is er een overeenkomst gesloten om woningen uit te ruilen. Dit werd
ingegeven door het optimaliseren van beide portefeuilles. Woonwaard heeft begin 2019 5 complexen
in de binnenstad voor een bedrag van € 4,8 miljoen verkocht en 1 complex in de Daalmeer gekocht
voor een bedrag van € 4,4 miljoen.
5.1.7
Aankoop
In 2018 heeft woningcorporatie Mooiland aangegeven dat ze zich wil gaan focussen op bezit in haar
kerngebied en daarom zich de komende jaren geleidelijk terug zal trekken uit gebieden die niet in het
kerngebied, Noordoost-Brabant, liggen. Binnen Alkmaar lag daar voor Woonwaard een kans om 273
woningen van Mooiland over te nemen. Deze woningen zijn een aanvulling op ons eigen bezit boven
het winkelcentrum De Mare. Verder dragen ze bij aan de realisatie van de wensportefeuille. De
woningen zijn per 31 december 2019 in het bezit van Woonwaard gekomen en zijn per die datum ook
administratief volledig overgegaan.
5.1.8
Beschikbaarheid vergroten: aanpak onrechtmatige bewoning
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
2019 zijn er 137 woonfraudedossiers behandeld. Naast de woonfraudezaken worden ook de
aanvragen voor: inwoning, medehuurderschap, woningruil en huisbewaring behandeld door de
consulent Maatschappij & Bewoning.
Er zijn in 2019 104 woonfraudedossiers afgehandeld. In deze dossiers zijn er 53 woningen (2018: 58) die
onrechtmatig gebruikt werden retour gekomen. De andere 51 dossiers zijn afgesloten met andere
redenen. Er zijn 7 woningen ontruimd op basis van woonfraude. In 4 zaken hebben huurders hun
woning vrijwillig verlaten nadat de rechter ontbinding van het huurcontract heeft uitgesproken. 35
huurders hebben, na de constatering van woonfraude, de huur van de woning opgezegd. Twee
huurders die fraudeerden (drugshandel en prostitutie) zijn bemiddeld naar andere woonruimte met
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voorwaarden op het gebied van hulpverlening. Het ging in deze gevallen om zeer kwetsbare personen
die, onder druk van anderen, verkeerde beslissingen hebben gemaakt. Op basis van woonfraude zijn
er ook twee contracten beëindigd die liepen via hulpverlening.
In 2019 hebben gemeenten gebruik gemaakt van hun Damoclesbeleid. In woningen waar drugs werd
geproduceerd/verhandeld heeft de gemeente ingegrepen door woningen te sluiten. In 2019 zijn er 6
woningen gesloten door gemeenten. In 5 van deze gevallen heeft Woonwaard ingestoken op contract
beëindiging. Inmiddels zijn 3 sluitingen opgeheven en 3 nog van kracht.
We zijn bezig om met gemeenten afspraken op papier te zetten over de werkwijze, waarbij de
samenwerking wordt gezocht en woningen niet langer gesloten worden dan noodzakelijk is voor het
herstellen van de rust.
Ten opzichte van de voorgaande jaren valt op dat er minder zaken op hennepteelt zijn en meer op
leegstand en onderhuur. Onderzoek naar leegstand en onderhuur vergt vele malen meer tijd dan
hennepteelt, omdat daar een constatering van de politie voldoende is om (juridische) stappen te
ondernemen.

5.2 Onderhoud
We willen dat onze woningen van goede kwaliteit zijn. Via dagelijks onderhoud (reparatieverzoeken),
planmatig onderhoud en mutatieonderhoud werken we stelselmatig aan het verbeteren van de
kwaliteit van ons woningbezit.
5.2.1
Planmatig onderhoud
Aan planmatig onderhoud is in 2019 € 14,3 miljoen uitgegeven. Een aantal voorgenomen projecten
hebben we niet uitgevoerd, omdat de betreffende werkzaamheden in een van de nieuwe
verduurzamingssporen zijn opgenomen. Daar tegenover staat dat we voor bijna acht ton aan extra
werkzaamheden hebben uitgevoerd in verschillende projecten. We hebben een kleine 2.000 woningen
geschilderd, bij circa 400 woningen isolerende beglazing aangebracht en bij 50 woningen het dak
extra geïsoleerd. Per saldo hebben we zo’n twee ton minder uitgegeven dan begroot.
In totaal is ruim € 4,8 miljoen aan schilderwerk uitgegeven. Dat is een kleine twee ton minder dan
begroot. Dit komt doordat er twee projecten uitvielen die in het isolatiespoor zijn opgenomen. We
hebben meer aanvragen voor vraaggestuurd onderhoud (vervanging badkamers, toiletten en keukens
op verzoek) gehad. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 3,6 ton op de begroting van € 2 mln.
5.2.2 Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud betreft de reparaties die voornamelijk door Helder Vastgoed Alkmaar (HVA)
worden uitgevoerd. In 2019 gaat het om een kleine 12.500 verzoeken, waaraan we bijna € 4 mln
hebben uitgegeven (waarvan € 3,7 miljoen aan HVA). Dit is nagenoeg conform begroting.
5.2.3 Mutatieonderhoud
Een woning die vrijkomt, wordt weer schoon, heel en veilig opgeleverd aan de nieuwe huurder. Tussen
het verlaten van woning en het betrekken van de woning voert de aannemer diverse opdrachten uit
om de woning weer op orde te brengen. Deze opdrachten komen met name voort uit het feit door
ouderdom van de woning, iemand er heel lang heeft gewoond of omdat de woning door de vorige
huurder slecht is onderhouden. In 2019 is er € 5,06 mln uitgegeven bij mutatie. Dit is zowel planmatig
als dagelijks onderhoud.

5.3 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.
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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.
Voor de buurt Oud-Rochdale is een verkenning uitgevoerd voor renovatie en verduurzaming. Er is een
bewonersonderzoek en een technisch onderzoek uitgevoerd (zie ook de paragraaf 5.4 ‘Toekomstige
verversing’).
In Alkmaar-Noord is voortgeborduurd op de gestarte interne samenwerking tussen de teams Verhuur,
Bouw & Onderhoud en Wonen & Wijken, en de externe samenwerking met zorgpartners. Daaruit is een
aantal concrete acties gekomen, zoals de pilot ‘vloerisolatie bij geluidsoverlast’. Het gaat om
woningen die worden verhuurd met behoud inschrijfduur. Wij brengen daar een goede
geluiddempende vloer aan, die bij mutatie van Woonwaard blijft. Daarnaast zijn we een
samenwerking gestart met de GGZ/WMO om twee woningen zo geluidsdicht te maken dat de
huurders, die door hun gedrag geluidsoverlast veroorzaken, kunnen blijven wonen. Mocht de
betreffende huurder verhuizen, dan wordt de woning eerst aan een huurder met vergelijkbaar gedrag
aangeboden.
In 2019 zijn we verder aan de slag gegaan in en rond verschillende complexen in de Rivierenwijk in
Heerhugowaard. Er zijn twee entrees afgesloten en we hebben een start gemaakt met het aansluiten
van 500 huurwoningen op het warmtenet, gecombineerd met aanbrengen van vloerisolatie,
zonnepanelen en elektrisch koken. Dit is dit eerste buurt waar we grootschalig onze huurwoningen van
het gas afhalen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeente, HVC en onze aannemers. Dit
project loopt door in 2020.
Jaarlijks investeren we €50.000 voor het verbeteren van ons groen bij onze complexen. In 2019 hebben
€150.000 extra geïnvesteerd door 2 grote complexen in DE Hoef en Staatsliedenbuurt uit te voeren.

5.4 Toekomstige verversing
Onze missie start met ‘betaalbaar wonen’ en eindigt met ‘nu en in de toekomst’. Om ook in de
toekomst betaalbare en passende huurwoningen te kunnen aanbieden, voeren we renovatieprojecten
uit. Soms nemen we in het onderzoek de mogelijkheid tot sloop/nieuwbouw mee. In 2019 zijn de
onderstaande renovatieprojecten opgestart:
Oud-Rochdale (Alkmaar)
Er loopt een onderzoek naar het renoveren van ons bezit in dit karakteristieke deel van Alkmaar. Het
gaat over 325 eengezinswoningen, 78 appartementen en 3 bedrijfsruimten. De uitkomsten van het
technisch onderzoek en bewonersonderzoek zijn gecommuniceerd met de huurders.
Oostwijk in Koedijk (Alkmaar)
Er is een haalbaarheidsonderzoek opgestart om te kijken naar de toekomst van 38 eengezinswoningen
aan de Burg. W. Kooijmanstraat en de Schoolstraat. Uit onderzoek blijkt dat sloop/nieuwbouw de
enige optie is. In overleg met de bewonerscommissie en de bewoners wordt dit plan verder uitgewerkt.
In november 2020 verwachten we de haalbaarheid van een nieuwbouwplan vast te stellen.
Complex 41 Schilderswijk (Heerhugowaard)
We zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het duurzaam renoveren van 122
eengezinswoningen in de Heerhugowaardse Schilderswijk. Dit heeft geresulteerd in een nieuw all
electric duurzaamheidsconcept dat in 2019 in de vorm van een pilot van 6 woningen in de praktijk
toegepast wordt. Na monitoring zal besloten worden of dit concept op grotere schaal kan worden
toegepast. Deze woningen zijn onderdeel geworden van het ‘isolatiespoor’. Dit is een van de vier
sporen uit het duurzaamheidsbeleid om te komen tot een CO2 -neutrale woningportefeuille.
Complex 51 (Heerhugowaard)
We zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het duurzaam renoveren van 54
eengezinswoningen. De pilot van de woningen bij complex 41 biedt mogelijk ook kansen voor het
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renoveren van de woningen van complex 51. Deze woningen zijn onderdeel geworden van het
‘isolatiespoor’. Dit is een van de vier sporen uit het duurzaamheidsbeleid om te komen tot een CO2neutrale woningportefeuille.
71 woningen Sint Pancras (Langedijk)
Ook voor 71 eengezinswoningen in Sint Pancras is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van
het duurzaam renoveren. De pilot van de woningen bij complex 41 biedt mogelijk ook kansen voor het
renoveren van deze woningen. Deze woningen zijn onderdeel geworden van het “isolatiespoor”. Dit is
een van de vier sporen uit het duurzaamheidsbeleid om te komen tot een CO2-neutrale
woningportefeuille.
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6 Centrale opgave: bijdragen aan een inclusieve
samenleving
6.1

Bijdrage extramuralisering Esdégé-Reigersdaal

De afbouw van het terrein Reigersdaal in Heerhugowaard is al enkele jaren aan de gang. In de
afgelopen jaren hebben we veel nieuwbouwwoningen met maatschappelijk vastgoed voor EsdégéReigersdaal opgeleverd en bestaande woningen in buurten aangepast, zodat hun cliënten daar met
passende begeleiding kunnen wonen. In 2019 hebben we bijvoorbeeld 17 woningen en maatschappelijk
vastgoed voor Esdégé-Reigersdaal opgeleverd in het project Kalmoesstraat in Heerhugowaard.

6.2 Nieuwe woonconcepten
Door extramuralisering is er een toenemende behoefte aan zelfstandige woonruimten waar mensen
met de juiste en voldoende ambulante zorg/begeleiding kunnen wonen. Cliënten uit een
jeugdzorginstelling, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen die klaar zijn zelfstandig te
wonen, worden aangemeld bij het Transferpunt. Als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen
zij in aanmerking komen voor een woning. Dit gebeurt op basis van een inverdiencontract voor
tenminste 1 jaar.
Deze doelgroep is met name gebaat bij woningen met een lage huurprijs (onder eerste
aftoppingsgrens/onder kwaliteitskortingsgrens). In samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en
andere corporaties in de regio (zogenoemde PACT: wonen met ondersteuning) is afgelopen jaar
gewerkt aan het inzicht in de kwantitatieve behoefte voor deze doelgroepen. Dat zal in 2020 verder
vorm krijgen.
Hugo Oord
In Heerhugowaard hebben we – de gemeente, zorgorganisaties en Woonwaard - in oude locatie
woonzorgcentrum Hugo Oord een kans verzilverd om op korte termijn (tijdelijke) huisvesting te
realiseren voor kwetsbare mensen en in het bijzonder jongeren. Het gaat om 51 woningen, waarvan 34
voor deze bijzondere doelgroep. Het initiatief past geheel in de sfeer van het eerder gesloten ‘Pact
wonen met ondersteuning’ om uitstroom van jongeren (18-/18+) uit de jeugdzorg en van mensen uit
beschermd wonen naar een zelfstandige woning beter te faciliteren. Voor deze doelgroepen is een
tijdelijk woonconcept een middel om de eerste nood te lenigen en tegelijkertijd inschrijfduur voor een
reguliere huurwoning op te bouwen.
Start me Up Bergerweg
In 2019 is in samenwerking met vier zorgaanbieders en de gemeente Alkmaar het project Start me Up
Bergerweg verder voorbereid. Het is een gemengd project, waarbij naast 18 jongeren, ook 20 jongeren
gaan wonen die nog ondersteuning krijgen naar zelfstandigheid. Met Start Me Up willen we niet sec
een woonproduct ontwikkelen, maar in samenwerking met maatschappelijke organisaties werken aan
een totaal(leef)concept. Het is een start naar zelfstandig wonen met alles wat daarbij komt kijken.
Goed huurderschap, verbinding met de omgeving waar je woont, een netwerk en een dagbesteding.
In de basis levert Woonwaard de woningen en doet het (regulier) beheer. Voor de ambitie op de
andere domeinen van zelfstandig wonen hebben we onze partners nodig. Met hen hebben wij een
nota met uitgangspunten hieromtrent geschreven en hebben deze uitgewerkt. Tevens zijn er in 2019
een aantal sessies geweest om het binnenterrein met inspraak van omwonenden in te delen. In het
eerste kwartaal van 2020 worden de woonstudio’s opgeleverd.
Mieuwijdt
Met het scheiden van wonen en zorg, de trend van het langer thuis blijven wonen en het verstrijken
van de tijd, verandert ook de woon- zorgbehoeften. In Graft-De-Rijp resulteert dit er onder andere in
dat de Mieuwijdt niet meer aansluit bij de hedendaagse behoefte van ouderen die zorg nodig hebben.
Samen met Zorgcirkel die het pand nu van ons huurt en er zorg verleent en met de gemeente Alkmaar
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zijn we, ook in 2019, verder gegaan met de toekomstvisie over het prettig ouder worden in Graft-de
Rijp.
Woongroepen
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 zijn ook in 2019 gecontinueerd en waar mogelijk en gewenst wordt dit
uitgebreid.

6.3 Pact voor Wonen met ondersteuning
Na de stelselwijzigingen in de zorg is de vraag naar zelfstandig wonen zonodig met ambulante
zorg/begeleiding toegenomen. We hebben te maken met een grotere uitstroom van mensen uit een
intramurale woonsetting. Op initiatief van Woonwaard is een Pact: wonen met ondersteuning en
commitment op leefbaarheid’ gesloten tussen de corporaties (Woonwaard, Kennemer Wonen,
Woonstichting Langedijk, Van Alckmaer voor Wonen), zorgorganisaties Parlan, dnoDoen, GGZ NoordHolland Noord en Esdégé-Reigersdaal en de gemeenten (BUCH, HAL). Met dit pact worden twee
ontwikkelingen met elkaar in samenhang gebracht:
1
Verhoging 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:
3
Inwoners die zijn aangewezen op Beschermd wonen.
4
Kwetsbare jongeren tussen 17 en 23 jaar.
5
Kwetsbare ouderen.
In 2019 zijn een inhoudelijk kwartiermaker en een extern voorzitter voor de bestuurlijke lijn aangesteld.
Ook het landelijk actieprogramma ‘Weer Thuis’ (Aedes, Platform 31, VNG e.a.) ondersteunt in de
werkzaamheden van het Pact. Een drietal werkgroepen (jongeren, volwassenen en ouderen) zijn
onder leiding van een projectleider van start gegaan om de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte te
duiden en te verbinden met leefbaarheidsaspecten.
6.3.1

Bijzondere bemiddeling

Transferpunt
Het Transferpunt coördineert de woonruimtebemiddeling voor bijzondere doelgroepen voor de
corporaties in de regio. In 2018 is al de administratieve coördinatie overgenomen door de gemeente.
We voeren met de meeste kandidaten die worden aangemeld via het Transferpunt een gesprek voor
een geschikte woning. Door het beperkte aanbod van vrijkomende woningen en de specifieke wensen
van kandidaten zien we de doorlooptijd van een aanvraag stijgen. Er is daardoor een stop op
uitstroom van jongeren geweest. Een ruimer aanbod voor deze doelgroep is noodzakelijk, maar nog
niet beschikbaar. In 2019 is gewerkt aan het vormgeven van een nieuw model, oftewel het
winkelmodel. Doel daarvan is dat de corporaties geschikte woningen voor de doelgroep aandragen
aan het Transferpunt. Het Transferpunt zorgt voor een match met de cliënt die aangedragen is om uit
te kunnen stromen.
In 2019 zijn er 41 kandidaten via het Transferpunt aangemeld, 6 van hen hebben een woning in 2019
gekregen, 3 kandidaten zijn teruggetrokken om verschillende redenen. Uit 2018 waren er 21 kandidaten
‘meegenomen’ naar 2019. Daarvan zijn er 15 geplaatst, en 5 teruggetrokken. Eind 2019 stonden er 33
kandidaten op de wachtlijst, waarvan er voor 7 wel al op een woning is gereageerd, maar nog niet
wonen (mutatietijd), 7 dossiers zijn nog niet volledig.
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In 2019 zijn er 33 woningen op eigen naam gezet uit verschillende jaren (van 2016 tot eind 2018), 1
verdienwoning is teruggegeven omdat de kandidaat toch niet functioneerde in een zelfstandige
woning. Een ander contract is op naam van een organisatie gezet, zodat begeleiding gegarandeerd
blijft.
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.
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 2018 weer iets
afgenomen. In onderstaande tabel is te zien dat we er grotendeels in geslaagd zijn deze mensen een
veilig thuis te kunnen bieden. Woonwaard heeft in de regio 76 vergunninghouders gehuisvest en heeft
daarmee gedeeltelijk bijgedragen aan de taakstelling.
Gemeenteniveau
Gemeente

Woonwaardniveau

Taakstelling 2019*

Gehuisveste
vergunninghouders

Gehuisveste
Vergunninghouders
Woonwaard

Alkmaar

74

75

37

Heerhugowaard

38

40

38

Langedijk

20

16

1

TOTAAL

132

131

76

* Het betreft de totale taakstelling in aantal personen voor 2019.

6.4 Bijzondere woningen
Seniorenwoningen
Naast reguliere woningen verhuurt Woonwaard nultredenwoningen, waarvan een deel het label
seniorenwoning heeft. Definitie van een seniorenwoning: een zelfstandige nultredenwoning die
tenminste rollator toe- en doorgankelijk is. De woning is geschikt voor senioren (65 jaar en ouder) en
bevindt zich in een geborgen omgeving: rust, privacy en samen met mensen die zich hierbij thuis
voelen. Deze voorzieningen bevinden zich in de buurt van de woning:
• Voorziening voor dagelijkse boodschappen.
• Activiteitencentrum of een plek voor ontmoeting, intern óf nabij complex.
• Halte openbaar vervoer.
• Huisarts.
• Apotheek.
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.
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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.

6.5 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 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
verhuurt hiervoor in 2019 acht woningen en dnoDoen zorgt dat de bewoners de juiste begeleiding
krijgen. Het afgelopen jaar zijn twee contracten ontbonden op verzoek van de begeleiding. Een
contract is omgezet naar een regulier contract. 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 2020 voortgezet.
Tv-programma De Sleutel
RTL4 zond in 2019 het programma De Sleutel uit, met presentator Beau van Erven Dorens. In het
programma krijgen daklozen – volgens de principes van Housing First – een huurwoning die twee
maanden is vooruitbetaald en helpen de programmamakers de daklozen om ook de rest van hun
leven op orde te krijgen. Woonwaard is gevraagd om hieraan mee te werken. Omdat het programma
integer zou worden gemaakt en dnoDoen op de achtergrond aanwezig was en ook de begeleiding na
het vertrek van de programmamakers deed, hebben we daar ja tegen gezegd. Het programma gaf
een goed kijkje in de veelzijdige problematiek van dakloosheid en mensen die dakloos zijn. De
deelneemster die in een woning van Woonwaard kwam te wonen, heeft er een bijzonder goede start
mee gemaakt.

6.6 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 tegenzit. We hanteren al enkele jaren een
actieve aanpak van vroegtijdige signalering en persoonlijk contact. Zo voorkomen we huisuitzetting op
basis van een betalingsachterstand zoveel mogelijk.

Huurachterstand
De grafiek laat een stijgende lijn zien, vooral onder actieve (zittende) huurders. Dit wordt mede
veroorzaakt door de overname van betalingsachterstand van Mooiland op 31 december 2019. De pilot
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‘Vroeg signalering huurschulden’ in Heerhugowaard, samen met Halte Werk (gemeente) loopt nog
steeds. Beide partijen zijn voorzichtig optimistisch, gezien het perspectief dat alle kleine stapjes om
huurschulden te voorkomen vooruitgang betreft. In 2020 starten we in Alkmaar, samen met een
gerechtsdeurwaarder, een vergelijkbare pilot met hetzelfde doel.
Belcomputer
In 2019 is de belcomputer dagelijks actief ingezet bij storno’s (< 1maand) en 1 keer per maand, rond de
20ste, voor de huurachterstanden. In 2019 zijn 12.506 huurders op die manier benaderd. Klanten
kunnen zelf een regeling treffen, of direct betalen via de Ideal link. De belcomputer levert naast
betalingen ook extra contacten met huurders met een betalingsprobleem op. Een digitale en toch ook
sociale aanpak, die past bij de huidige tijd.
Betalingsregeling
Eind 2019 zijn er 427 betalingsregelingen met huurders actief. Dit is een stijging vergeleken met vorig
jaar. In 2019 zijn er totaal 295 dossiers in behandeling bij onze deurwaarders.

In ons proces vragen wij een vonnis voor ontruiming & ontbinding aan. Het gaat hierbij om relatief
hoge huurachterstanden waarbij de huurder geen medewerking verleent om tot afspraken te komen.
Met het vonnis in de hand doen we een ultieme poging om alsnog in gesprek te komen en afspraken te
maken. Dit is nagenoeg altijd succesvol.
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Minimaal aantal huisuitzettingen op basis van huurschuld
Met 55 vonnissen van de rechtbank en slechts 5 ontruimingen in 2019 blijft er stabiliteit in het aantal
daadwerkelijke ontruimingen. Het team hanteert een actieve aanpak van vroegtijdige signalering en
persoonlijk contact, waardoor huisuitzettingen op basis van betalingsachterstand zoveel mogelijk
worden voorkomen.

6.7 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.
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7 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.

7.1

Betaalbaarheid in huurbeleid

Nieuw streefhuurbeleid
Per 1 januari 2019 is het nieuwe streefhuurbeleid ingevoerd. De term ‘standaardhuur’ is vervallen.
Woonwaard vindt het belangrijk dat de huren betaalbaar zijn en dat de huurprijs past bij de kwaliteit,
de ligging en de populariteit van de woning. Dit komt tot uiting in het WWS-puntensysteem. In het
nieuwe streefhuurbeleid is de streefhuur gebaseerd op de WWS-punten en daarmee op de maximale
huur. De streefhuur is voor het grootste deel van het woningbezit 75% van de maximale huur.
Woonwaard gebruikt het huuraanpassingsmoment op 1 juli om de netto huur, dat wat huurders
betalen, dichter bij de streefhuur te brengen. Ook bij mutaties wordt de huur ‘op de streefhuur gezet’.
De netto huur wordt afgetopt op de streefhuur. Op 1 juli 2019 was dus de eerste jaarlijkse
huuraanpassing waarop de netto huur naar de nieuwe streefhuur is gebracht. Dat betekende dat er
voor 17% van de huishoudens een huurverlaging is geweest. Voor 12% van de huishoudens bleef de huur
gelijk en voor 71% is er een huurverhoging geweest. Door de huurverlagingen is de huursomstijging
maar 0,46% geweest. De nettohuur kwam op 70% van de maximale huur.
Huursombenadering
In héél 2019 mocht de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen met een sociaal huurcontract
met 2,6% (de inflatie + 1%) stijgen. Dit betreft de jaarlijkse huuraanpassing èn de huurstijging bij
mutatie. Met in totaal een stijging van 1,04% is dat in 2019 ver beneden de regelgeving rondom de
huursombenadering gebleven.
Huuraanpassing 2019
De jaarlijkse huuraanpassing zag er als volgt uit:
• De netto huur is hoger dan de streefhuur: huurverlaging tot de streefhuur, het percentage is
afhankelijk van de situatie
• De netto huur is € 0 tot € 1 lager dan de streefhuur: huurverhoging 0%
• De overige gevallen: huurverhoging 2,1% (inflatie van 1,6% + 0,5%)
Vrijesectorwoningen kregen een huurverhoging van 1,6% (inflatie) aangezien deze woningen al een
marktconforme prijs hadden. Woonwagens, standplaatsen, NOM-woningen en onzelfstandige
woningen kregen dezelfde huurverhoging als het sociale segment: 2,1% tot maximaal de streefhuur.
Woonwaard heeft in 2019 geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd.
Portefeuilledoel betaalbaarheid
In de prestatieafspraken zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot de betaalbaarheid van de
Daeb-tak. De verdeling van de woningen binnen de huurprijsgrenzen is in de grafiek hieronder
aangegeven. Woonwaard voldoet hiermee aan de afspraken.
Netto huur na huuraanpassing 1 juli 2019 verdeeld over huurprijsklassen
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7.2 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 uitgedrukt in verlaging
van CO2-uitstoot.
Energie-indexen
We hebben nagenoeg al onze woningen voorzien van een actuele
energie-index. Onze gemiddelde energie-index staat eind 2019
op 1,49. (label C, vanaf 1,41 valt de index in label B).
Herzien duurzaamheidsbeleid 2020-2025
In 2019 is het duurzaamheidsbeleid herzien. Alle wijken waar we
bezit hebben, zijn geselecteerd op de toekomstige hoofddrager
voor warmte: warmtenet, een all electric-oplossing of nog niet
bekend (NNB). Deze laatste categorie gaat om nieuwere wijken,
gebouwd na 1991, die nog ver weg in de planning staan voor
onderhoud. Hier is nog ruimte om te anticiperen op innovaties. Dit
resulteert in de volgende verdeling: ca. 50% op het warmtenet, ca.
25% all electric en ca. 25% NNB.

De drie hoofddragers voor warmte als percentage van ons bezit

In het duurzaamheidsbeleid 2020-2025 zijn voor de uitvoering 4 duurzaamheidssporen beschreven:
• Zonnepanelen
• Isolatie
• HVC: aansluiten op het warmtenet van HVC
• Onderhoud PO+: verduurzamen op het MJOB-moment
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Per spoor zijn uitvoeringsteams samengesteld die tweewekelijks bijeenkomen onder leiding van de
assetmanager en de manager Vastgoedbeheer. Doel daarvan is om elkaar te informeren, planningen
af te stemmen en te zien waar combinaties van maatregelen mogelijk zijn.
Zonnepanelen
Uit een gezamenlijk inkooptraject in 2019 met Pré wonen en ELAN wonen werd één partij geselecteerd.
Met deze corporaties wordt het inkoopvolume gebundeld, waarbij we vanaf 500 woningen
inkoopkorting krijgen. Dit inkoopcollectief is in 2019 verder uitgebreid met Partheon, Intermaris en
verkennende gesprekken met Van Alckmaer.
In 2019 is bij Woonwaard gestart met de uitrol van de zonnepanelen op eengezinswoningen jonger dan
1991. Daarbij is eerst een proefwijk in Langedijk aangeschreven met als resultaat circa 60% deelname.
De meeste bewoners kiezen voor 8 zonnepanelen. Eind 2019 waren er 300 eengezinswoningen
voorzien van zonnepanelen. Ook is eind 2019 gestart met plaatsing op geschikte daken van
mutatiewoningen. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor een marktuitvraag voor de
meergezinswoningen. We willen daar een tweede aanbieder voor inzetten.
Isolatie
Voor het isolatiespoor zijn in 2019 voorbereidingen getroffen voor een marktconsultatie. We willen dit
spoor langdurig met een ketenpartner gaan uitvoeren. Het aantal woningen in dit spoor is ca. 4.000.
HVC
In 2019 kwamen de warmtevisies gereed van de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard. Hierin staat
een aantal kansrijke startbuurten genoemd met veel corporatiebezit om aardgasvrij te maken. Op
deze basis zijn in 2019 de eerste gesprekken gestart met gemeenten, HVC en de netbeheerder voor
uitvoeringsprogramma’s.
Startbuurt energietransitie: Rivierenwijk Heerhugowaard
In 2019 zijn we gestart met de uitvoering van de aanleg van een warmtenet in de Rivierenwijk in
Heerhugowaard. Eind 2019 waren er 130 woningen aangesloten. Het is een behoorlijke ingreep in de
omgeving. Na wat opstartproblemen zijn de bewoners over het algemeen erg tevreden.
Onderhoud PO+
We werken aan een plan om bij het momentum van planmatig onderhoud direct te verduurzamen met
als einddoel 2050 CO2-neutraal. Dit betreft dan alleen de onderdelen die op dat moment gepland
staan en dan 2050-ready worden. Dit ontwikkelen we verder in 2020 met een aantal pilots om de
aanpak in 2021 breed in te bedden in de processen.
Pilots
In 2019 zijn 2 pilots uitgevoerd en een aantal in voorbereiding:
• In de Plutostraat in Oudorp is begin 2019 een pilot gestart met opslag van zonnestroom in een
accupakket. Hierdoor kan de aansluitwaarde bij Liander verlaagd worden en bespaart dit op
de servicekosten. Dit zorgt voor ca. 25% lagere servicekosten.
• In de Rubensstraat in Heerhugowaard zijn 6 eengezinswoningen voorzien van een all electric
oplossing met infrarood verwarming en een thermoboiler voor warm water. De ingreep was in
bewoonde staat. Ook zijn de woningen voorzien van nieuwe begane grondvloeren, grondig
geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. We willen hiermee een alternatief onderzoeken voor
de NOM-renovatie met de 80/20 regel: een beetje energielasten tegen veel lagere kosten.
48 appartementen op warmtenet
In Alkmaar is het project Koelmalaan/Reinaertlaan in 2019 grootschalig verduurzaamd en aangesloten
op het HVC warmtenet. Het gaat om 48 appartementen. Het onderzoek naar het verNOMmen van
versnipperd bezit resulteerde in de conclusie dat het niet haalbaar bleek.
CO2 monitor
Nadat we in 2018 de Aedes Routekaart CO2-neutraal hadden ingevuld is Woonwaard in 2019
begonnen met het bouwen van een eigen CO2 monitor. De basis daarvan is een al ontwikkelde CO2
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monitor van de RGS Leercirkel in samenwerking met AEDES. We hebben daarbij het doel om input te
geven aan een landelijke CO2 monitor onder auspiciën van AEDES.
Met de CO2 monitor krijgen we inzicht in zowel energiestromen als materiaalstromen, uitgedrukt in kg
CO2. Met behulp van energiedata van Liander en HVC is in 2019 een goede nulmeting gebouwd in BI
waarin per cluster ingezoomd kan worden. Door toevoegen van de duurzaamheidssporen kan bij
benadering de CO2 afname geprognotiseerd worden. Door de jaarlijkse update van de
energieverbruiken is daarop weer een check op de werkelijke afname.
Gasloos koken
Per 1 januari 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het gasloos koken beleid. Daarbij switchen we
van koken op gas naar elektrisch koken op een natuurlijk moment: mutatie of keukenvervanging. Eind
2019 hebben we dit beleid geëvalueerd. Er zijn bij zo’n 650 mutatiewoningen en bij circa 300
planmatige keukenvervagingen elektrische kookaansluitingen gerealiseerd. Deze stap helpt bij de
transitie naar uiteindelijk gasloos wonen.
Kennisdeling en bewustwording
Woonwaard nam in 2019 deel aan de werkgroep innovaties, van 6 regionale corporaties. Deze
werkgroep is in 2018 op ons initiatief tot stand gekomen. Doel is om met kennisdeling gezamenlijk
duurzaamheidsinnovaties in de bouw te versnellen en waar mogelijk toe te passen.
Het interne Greenteam heeft in 2019 diverse uitvoeringsplannen geschreven, waaronder
verduurzaming van het kantoorpand, duurzame mobiliteit en een groenplan. Het team heeft een halve
strategiedag in de Hortus georganiseerd voor het bestuur en de managers. De groep fungeert als
duurzame aanjager.
Energie:spaar:app
Een duurzame toekomst begint bij bewustwording. Daarom heeft Woonwaard in 2019 een app
ontwikkeld die huurders op een speelse manier motiveert om hun dagelijks energiegedrag in huis aan
te passen. De app combineert sparen en besparen. Sparen voor leuke (duurzame) prijzen en geld
besparen door minder energie te verbruiken. Voorbeelden van bespaaracties zijn korter douchen, de
verwarming wat lager zetten en de was ophangen. De kracht van herhaling zorgt ervoor dat het blijft
hangen en oud gedrag plaats maakt voor nieuw ‘duurzaam’ gedrag.
Ook hebben we zo’n 500 zogenoemde GEO monitoringskastjes ingezet bij de uitrol van zonnepanelen.
Dit GEOkastje haalt de slimme meter in huis waardoor huurders real time inzicht krijgen in hun
energieverbruik. Praktijkcijfers van derden laten hier besparingen zien van 6%-15%.
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1 Financiën
1.1

Het financiële jaar 2019 in vogelvlucht

De belangrijkste financiële sturingsparameters zijn in 2019 gehaald en daarmee voldoet Woonwaard
aan haar doelstelling voor financiële continuïteit. Echter Woonwaard wil optimaal kunnen voldoen aan
de maatschappelijke opgave en heeft daarom de signaleringswaarde van de LtV (1 van de ratio’s voor
financiële continuïteit) in het vierde kwartaal 2019 verhoogd van 70% naar 72,5%.
Financieel gezien springt een aantal ontwikkelingen in 2019 in het oog. Dit zijn de aankoop van 273
woningen van Mooiland (€ 32 miljoen) en de aanpassing van het huurcontract met Parlan inzake het
complex Transferium. Wat betreft het realiseren van de investeringen in nieuwbouw en renovatie zijn
behoorlijke prestaties geleverd. In de begroting was hiervoor echter een nog hogere ambitie
opgenomen.
De positieve waardeontwikkeling is het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de
toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van onze vastgoedportefeuille. De
lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. Daarnaast spelen de wijzigingen in en validatie
van het handboek een rol in de waardeontwikkeling.
Echter de toegenomen marktwaarde leidt niet tot meer kasstromen om investeringen te doen. De roep
om de afschaf van de verhuurderheffing is dan ook groot. Samen met diverse corporaties is een
bezwaar gemaakt tegen de verhuurderheffing.
In 2019 heeft fiscaliteit hoge prioriteit gekregen. Onder meer het uitvoeren van een fiscale nulmeting
door Deloitte is een belangrijke stap in het verder in control brengen van de fiscale thema’s binnen
Woonwaard. Eind 2019 zijn goede stappen gezet in het versterken van de fiscale processen,
waaronder de totstandkoming van de fiscale positie in de jaarrekening.
Ook op het gebied van treasury zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Woonwaard heeft in 2019 een
lening aangetrokken met behulp van het platform LIST, het eerste online platform op de treasurymarkt
voor woningcorporaties (geborgde leningen).
In 2019 is de nieuwe concerncontroller gestart en heeft het risicomanagementsysteem nieuw leven in
geblazen. Er is meer bewustzijn gecreëerd.
Jaarresultaat 2019
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat na belastingen van € 250,9 miljoen (2018: € 35,6
miljoen). De niet-gerealiseerde waardeontwikkeling in de vastgoedportefeuille draagt voor € 238,6
miljoen (2018: € 23,1 miljoen) bij aan het resultaat. Dit is het gevolg van een verder aangetrokken
woningmarkt in 2019 en door wijzigingen in validatie van het handboek.
De waardeontwikkeling heeft voor een woningcorporatie nauwelijks betekenis. 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.
Als we het resultaat over 2019 normaliseren (zonder de waardestijgingen bezit in exploitatie), ligt dit in
lijn met vorig jaar, namelijk € 12,3 miljoen ten opzichte van € 12,5 miljoen in 2018.

1.2

Financiële continuïteit

Financiële sturingscriteria
Woonwaard streeft naar financiële continuïteit, gedefinieerd als borgbaar blijven onder het WSWstelsel. Hiervoor moet worden voldaan aan de vijf WSW ratio’s. Vanuit analyses binnen de financiële
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sturing, is geconstateerd dat de Loan-to-Value (LTV) als eerste ratio, de beperkende factor is voor het
doen van investeringen dan wel het doorvoeren van huurverlaging. Vanuit de beperkte mogelijkheden
om de LTV snel bij te sturen, heeft Woonwaard een signaleringsgrens ingesteld, waarbij bij het
bereiken van deze grens tot actie wordt overgegaan. Woonwaard heeft de signaleringswaarde in het
vierde kwartaal 2019 verhoogd van 70% naar 72,5% en hanteert dus een zgn. vluchtstrook van 2,5%
t.o.v. de WSW-grens van 75%.
Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
De totale omvang van de woningportefeuille is gegroeid naar een waarde van € 1.943 miljoen,
bestaande uit € 1.855 miljoen voor DAEB vastgoed in exploitatie en € 88 miljoen voor niet-DAEB
vastgoed in exploitatie.
De positieve waardeontwikkeling is het gevolg van een verder aangetrokken koopmarkt, waarin de
toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van onze vastgoedportefeuille. De
lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. Daarnaast spelen de wijzigingen in en validatie
van het handboek een rol in de waardeontwikkeling.
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op de
waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze achter ten
opzichte van de ingerekende huurontwikkeling in de marktwaardering. Deze wijziging in de
huurprijsontwikkeling is het gevolg van gematigde huurverhogingen en het passend toewijzen.
Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid.
De ontwikkeling van de marktwaarde ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door een veelvoud aan
factoren. De grootste factoren betreffen:
Positieve
effecten
( x € 1.000 )

De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is met 0,35% gedaald.
Oplevering, aankoop en verkoop van eenheden.
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek
Methodische wijzigingen handboek en software
De gemiddelde mutatiegraad van woningen is gestegen met ca. 0,3%
De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen.
De gemiddelde contracthuur en aanvangsleegstand is gestegen.

69.678
43.498
0
92.451
22.645
62.960
52.362
343.594

Negatieve
effecten
( x € 1.000 )
0
0
42.833
0
0
0
0
42.833

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde
De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de
marktwaarde in verhuurde staat die hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde
als vertrekpunt neemt.
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en WSW. Het jaar
2019 was een overgangsjaar naar een definitief normkader.
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is inherent aan het
toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de
bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De
waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen
exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting
over moet maken voor de jaarrekening.
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van
de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van
de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding
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gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het
vermogen dat als gevolg van het beleid van Woonwaard niet of pas op zeer lange termijn kan worden
gerealiseerd.
Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het
vastgoed in exploitatie
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in
het Handboek en bedraagt per 31 december 2019 € 947,8 miljoen, bestaande uit € 888 miljoen voor
DAEB vastgoed in exploitatie en € 60 miljoen voor niet-DAEB vastgoed in exploitatie.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende
onderdelen:
DAEB vastgoed Niet-DAEB vastgoed
in exploitatie
in exploitatie
(x 1.000)
(x 1.000)
Marktwaarde per 31 december 2019

1.854.875

88.499

Beschikbaarheid (doorexploiteren)

219.468

7.786

Betaalbaarheid (huren)

573.590

18.782

73.718

291

100.428

1.554

967.204

28.413

887.671

60.086

Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

Beleidswaarde per 31 december 2019

De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen
bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en
daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarrekening.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van
€ 995,6 miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet
kan worden gerealiseerd. De realisatie van deze ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk
van het te voeren beleid van Woonwaard. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in
exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen
zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de
doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar
niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd
worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden
verhoogd tot de markthuur en worden de onderhouds- en beheerslasten gerealiseerd conform de
voorschriften vanuit de marktwaarde, dit voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie
van de corporatie.
Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde marktwaarde (en daarmee
van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden gerealiseerd. Het bestuur van Woonwaard heeft
een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of
eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de
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beleidswaarde van het DAEB-bezit – en het niet-DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in
verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 996 miljoen.
Dit impliceert dat circa 72% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, als gevolg van de
marktwaardeberekening en afslagen op basis van eigen beleid, is dit aan fluctuaties onderhevig.
Kasstromen en financieringsbehoeften
Een belangrijk uitgangspunt in het financiële beleid van Woonwaard is dat het aantrekken van
financiering met WSW-borging 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. Het door WSW in 2019 afgegeven borgingsplafond van €
590 miljoen was voldoende voor het aantrekken van nieuwe financiering voor investeringen,
waaronder de aankoop van bezit van Mooiland € 30 miljoen en voor herfinanciering van af te lossen
leningen. Eind 2019 bedroeg de borgingsruimte € 3 miljoen. In 2019 is voor een totaal van € 82,0
miljoen aan nieuwe leningen opgenomen. Deze middelen zijn, binnen de kaders van het
investeringsbeleid, ingezet voor aankoop bezit Mooiland, nieuwbouw- en renovatieprojecten en
herfinanciering van vervallen leningen. In totaal is € 50,4 miljoen afgelost op leningen van overheden
en kredietinstellingen.
De kredietfaciliteit in rekening-courant is € 7,5 miljoen. Deze wordt beperkt door een afgegeven
bankgarantie van € 3,2 miljoen inzake aankoop bezit Mooiland, die afloopt in januari 2020. De
kredietfaciliteit kan ook gebruikt worden voor marktwaardeverrekening van onze derivatencontracten
(Margin Calls).
Netto Bedrijfslasten
Jaarlijks wordt door Aedes, ten behoeve van haar benchmark, de netto beïnvloedbare bedrijfslasten
opgevraagd. Begin oktober ontving Woonwaard de uitslag: een A op Bedrijfslasten, in lijn met de
jaren 2018 en 2017. De netto beïnvloedbare bedrijfslasten zijn de bedrijfslasten gecorrigeerd voor
belastingen, sectorspecifieke heffingen, aan onderhoud en nieuwbouw toegerekende bedrijfslasten en
overige niet beïnvloedbare bedrijfslasten.
De netto beïnvloedbare bedrijfslasten worden vervolgens gedeeld door het aantal gewogen
verhuureenheden per ultimo jaar.
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde bedrijfslasten per gewogen verhuureenheid uit de Aedes
Benchmark over 2017 en 2018 afgezet tegen de begroting en prognose over 2019.
Omschrijving
Aedes Benchmark
Bedrijfslasten genormaliseerd

Prognose
2019
763
731

Begroting
2019
769
743

Realisatie
2018
727
707

Realisatie
2017
658
678

De genormaliseerde bedrijfslasten betreffen de totale kosten die gecorrigeerd zijn met incidentele
kosten.
Juridische structuur en verbindingen
Eind 2019 heeft Woonwaard geen juridische verbindingen. Ten opzichte van eind 2018 hebben geen
veranderingen plaatsgevonden in de juridische structuur en verbindingen.
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. Voorbeelden zijn het all electric
duurzaamheidsconcept, de ontwikkeling van de energiebespaarapp en de aansluiting op het
warmtenet.
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COVID-19/Coronavirus
In het vroege voorjaar van 2020 zijn we als samenleving terechtgekomen in een crisissituatie
veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19). Dit heeft ook de nodige impact op onze huurders en op
onze organisatie. We hebben onze bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en
de Rijksoverheid afgegeven richtlijnen en maatregelen. Nieuwe richtlijnen en ontwikkelingen monitoren
we continu en volgen we op. Onze maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze
medewerkers, huurders en relaties te beschermen en waar mogelijk de dienstverlening aan onze
huurders te continueren. De crisis veroorzaakt door het coronavirus zal naar de toekomst toe ook
impact hebben voor Woonwaard. Bijvoorbeeld ten aanzien van ons investeringsprogramma waarbij
we ook sterk afhankelijk zijn van anderen zoals bouwers, gemeenten en in het geval van renovatie ook
onze huurders. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. De
huidige inschatting is dat dit voor Woonwaard niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële
problemen. Daarnaast is er ook voor ons sprake van omstandigheden die negatieve invloed zullen
hebben op de realisatie van onze doelstellingen. Op dit moment hebben we vooral aandacht voor
crisismanagement en is het nog te vroeg voor een gedetailleerde impactanalyse. Hoewel we de
mogelijke invloed op de financiële continuïteit nog niet goed kunnen objectiveren, blijkt na de
uitvoering van een eerste financiële scenario-analyse op huuromzet, liquiditeit en onze belangrijkste
financiële ratio’s (LTV, ICR, Solvabiliteit en Dekkingsratio) dat de financiële continuïteit niet in het
geding is. In de komende begrotingscyclus zullen de mogelijke lange termijn effecten nader aan bod
komen.
Gezien ons bedrijfsmodel liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de volgende
redenen:
De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast.
De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.
Daarnaast hebben we niet direct te maken met een liquiditeitsrisico. Aantrekken van
liquiditeiten bij de sectorbanken BNG/NWB is nu en naar verwachting komend jaar ook geen
probleem. Ook een rentestijging heeft op korte termijn geen significante invloed op de
kasstromen van Woonwaard.
Zo nodig kan getemporiseerd worden in onderhouds- en investeringsuitgaven om de
uitgaande kasstroom en verzwaring van de financieringslast te beperken. Ook zijn er
mogelijkheden om te krimpen in flexibele kosten. Voor nu is het nog te vroeg om te kunnen
melden welke maatregelen voor ons het best passend zijn.
De grootste risico’s lijken op dit moment waardedaling van activa, uitval van medewerkers, vertraging
van bouw- en renovatietrajecten, betalingsproblematiek bij huurders, uitstel van onderhoud en
langere leegstand van verhuurde eenheden. Maar dat lijken vooralsnog geen factoren die kunnen
leiden tot een bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. Mede gelet op de toezeggingen van de
Nederlandse overheid die heeft aangekondigd dat haar beleid erop gericht is de economische
gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
In de blik vooruit in dit jaarverslag zijn de verwachtingen voor 2020 beschreven zoals die waren
voordat het coronavirus ons in de greep hield. Omdat de daadwerkelijke impact nog lastig in te
schatten is, is onze blik vooruit ongewijzigd.
Verwachtingen voor 2020
De meerjarenbegroting voor 2020 is tot stand gekomen op basis van de plannen die door de
verschillende teams van Woonwaard zijn gemaakt. De leidraad voor deze plannen is het
Ondernemingsplan Woonwaard 2020-2023 “Samen het verschil maken”. Vanuit het
Ondernemingsplan worden de maatschappelijke urgenties van deze tijd voor Woonwaard toegelicht.
Deze maatschappelijke urgenties zijn:
• Meer sociale huurwoningen;
• Terugdringen CO2-uitstoot;
• Bijdrage aan inclusief samenleven.

Jaarstukken 2019

46 / 147

Vanuit deze maatschappelijke urgenties is de missie van Woonwaard bijgesteld naar “Iedereen een
thuis, nu en in de toekomst”. Aan deze missie zijn 4 concrete en kwantificeerbare doelen gekoppeld.

Woonwaard werkt de komende jaren aan een passende woningvoorraad, prettige buurten, gezonde
woningen en een waardevolle organisatie. De invulling van deze doelen hebben een prominente rol in
de begroting 2020.
Woonwaard heeft met betrekking tot de beschikbaarheid en verduurzaming een grote en ambitieuze
opgave voor de toekomst.
Voor de beschikbaarheid heeft Woonwaard een ambitieus nieuwbouwprogramma voor de komende
jaren. Mede gelet op de realisatie-index Aw van de afgelopen jaren, is gekozen om deze ambitie te
vertalen naar een realistisch programma door middel van het inrekenen van een afslag van 30% op
het ambitieprogramma. Hierdoor laat Woonwaard wel zien wat de ambitie is, maar houden we nu ook
rekening met externe factoren die de realisatie van dit programma vertragen. De aanvangshuur van
de nieuwbouwwoningen is de streefhuur, er wordt niet tijdelijk afgetopt. Hierdoor komt de nieuwbouw,
in het algemeen, financieel weer binnen de kaders.
Voor verduurzaming is een ambitieuze opschaling van de investeringen in de begroting opgenomen.
De ambitie voor verduurzaming ligt nog hoger dan in deze begroting opgenomen. In de afweging van
de besteding van middelen is gekozen om de duurzaamheidsambitie niet ten koste van de doelen voor
beschikbaarheid (en betaalbaarheid en toegankelijkheid) te laten gaan. Het hoge ambitieniveau
vraagt om een extra kwaliteitsimpuls in onze organisatie en daarom is in de begroting 2020 rekening
gehouden met een tijdelijk hoger bedrijfslastenniveau.
De corporatiesector is voortdurend in beweging, de ontwikkeling van het nieuwe strategisch
programma vanuit WSW is een actueel voorbeeld. We monitoren goed of we bij wijzigende
omstandigheden, onze plannen, programma’s en ambities moeten bijstellen.
Sturingscriteria
Ten behoeve van de financiële sturing volgt Woonwaard de financiële sturingscriteria vanuit het
Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW. De basis beoordeling van de financiële positie uit het
Gezamenlijk beoordelingskader vindt plaats op basis van 4 financiële ratio’s. De ratio’s zijn:
• ICR (liquiditeit): maakt inzichtelijk of de corporatie op korte- en middellange termijn voldoende
operationele kasstromen genereert om aan haar renteverplichtingen te voldoen.
• LtV (vermogen): maakt inzichtelijk of de vastgoedportefeuille op lange termijn voldoende
waarde genereert ten opzichte van de schuldpositie. De onderliggende kasstromen houden
rekening met het maatschappelijke beleid van de corporatie.
• Solvabiliteit (vermogen): geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de corporatie,
rekening houdende met het maatschappelijke beleid van de corporatie.
• Dekkingsratio (onderpand): beoordeelt in geval van discontinuïteit of de (markt)waarde van
het onderpand voldoende is om de schuldpositie af te lossen.
Voor deze 4 ratio’s zijn door het Aw/WSW normen bepaald. Momenteel is het nog onzeker of, als
gevolg van het nieuwe strategische programma en de evaluatie van de beleidswaarde vanuit WSW,
deze normen worden bijgesteld in de toekomst. Uitgangspunt voor de begroting is dat Woonwaard te
allen tijde voldoet aan de externe normen. Daarnaast heeft Woonwaard voor de meest kritische
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normen, een eigen signaleringswaarde vastgesteld, ten einde tijdig te kunnen bijsturen. Ook hanteert
Woonwaard voor de LtV een interne ondergrens als signaleringswaarde voor het eigen
maatschappelijke rendement. Deze normen en signaleringswaarde zijn als volgt:
Ratio
LtV
ICR

Externe norm

Solvabiliteit
Dekkingsratio

75% (max.)
DAEB 1,4 (min.)
Niet DAEB 1,8 (min.)
Geconsolideerd 1,4 (min.)
DAEB 20% (min.)
Niet DAEB 40% (min.)
DAEB 70% (max.)
Niet DAEB 70% (max.)
Geconsolideerd 70% (max.)

Interne signaleringswaarde Interne ondergrens
72,5% (max.)*
70% (min.)*
DAEB 1,8 (min.)
n.v.t.
Niet DAEB 2,0 (min.)
n.v.t.
Geconsolideerd 1,8 (min.)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

* De interne signaleringswaarde en interne ondergrens van de LtV zijn nieuwe uitgangspunten.

1.3

Treasury Management – Financiële instrumenten

1.3.1
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:
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’.
Stresstest
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. Op grond van deze
beoordeling is de conclusie dat Woonwaard op 31 december 2019 in staat was om een rentedaling van
2%-punten op te vangen. De marktwaarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 35 miljoen
negatief (2018: € 28 miljoen negatief). De totale basispuntgevoeligheid van de swapportefeuille
bedroeg ultimo 2019 circa € 0,2 miljoen (2018: circa € 0,1 miljoen).
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1.4 Risicobeheersing
1.4.1
Inleiding
Risicomanagement heeft afgelopen jaar, net zoals voorgaande jaren, met regelmaat op de agenda
van Woonwaard gestaan. De risico’s die de strategische doelstellingen kunnen beïnvloeden zijn
inzichtelijk gemaakt waarbij tevens is gekeken hoe op deze risico’s gestuurd kan worden. Dit heeft als
bijkomend effect dat het risicobewustzijn 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.
Om transparant te zijn en Woonwaard ‘in control’ verder handen en voeten te geven, is er een
risicostrategiekaart opgesteld, gebaseerd op het NARIS-model. Hierbij is de lay-out van de
beleidsvisie Infografic aangehouden, zodat alles opvolgend aan elkaar is. In de kwartaalrapportages
worden de risico’s gerapporteerd.
1.4.2
Risicocultuur
In 2019 is extra aandacht geweest voor de risicocultuur. Dit heeft deels te maken met de komst van een
nieuwe bestuurder, concerncontroller, manager bedrijfsvoering en senior controllers, daarnaast heeft
2019 in het teken gestaan van het ondernemingsplan 2020-2023 waardoor er nadrukkelijker bij de
ontwikkeling en het bespreken van de nieuwe strategie en de daarbij horende risico’s is stil gestaan.
Op deze manier is de bewustwording rondom risico's en het bespreekbaar maken daarvan verder
toegenomen.
1.4.3
Risicoprofiel
Een aantal belangrijke risico’s van 2019 waren:
• Mogelijke huurderving Zorgcomplex Transferium.
• Mooiland, aankoop en implementatie.
• Realiseren van voldoende rendement op nieuw te ontwikkelen vastgoed.
• Ontwikkelingen in bouwkosten en beschikbaarheid aannemers.
• Beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data.

1.5

Risico’s

Compliance risico’s
Woonwaard streeft ernaar om te werken binnen de geldende wet en regelgeving. Hiervoor is een
compliance register opgesteld met daarin de wet- en regelgeving die van toepassing is op
Woonwaard. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen externe en interne regelgeving. Het register
geeft daarnaast inzicht bij welke afdeling/functionaris de regelgeving beheerd wordt. De regelgeving
is aan verandering onderhevig, het register wordt daarom op regelmatige basis intern besproken met
de betreffende afdeling dan wel functionaris. Eventuele aanpassingen worden vervolgens verwerkt in
het register.
Valutarisico’s
Woonwaard is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
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
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financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en andere externe belanghouders worden
gehanteerd.
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. Ultimo 2019 hoeft geen additioneel onderpand gestort te worden bij een daling van 200
basispunten.
Relevante beschikbare liquiditeitsruimten voor de beheersing van het liquiditeitsrisico dat Woonwaard
loopt, zijn per balansdatum:
31-12-2019
(x €1.000)

Banktegoed

10.917

Beschikbare kredietfaciliteit

4.229

Nog op te nemen uit leningen met variabele hoofdsom

7.000

Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2018)

3.164

Ruimte

25.310

Tot op heden is de ruimte voldoende gebleken voor de beheersing van de liquiditeitsrisico’s.
Woonwaard beschikt over derivaten. De negatieve marktwaarde van de derivaten bedraagt per 31
december 2019 € 35 miljoen (2018 € 28 miljoen). De toename van negatieve marktwaarde ligt in lijn
met de renteontwikkelingen in 2019.
Woonwaard heeft een derivaat met een hoofdsom van € 20 miljoen bij de Deutsche Bank waarvoor
een mandatory break clause geldt in 2022. Woonwaard is voornemens om dit derivaat in 2020 te laten
doorzakken in een lening.
Voor de overige derivaten heeft Woonwaard geen margin-call verplichting.
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 2019 heeft Woonwaard haar
variabele leningen voor een bedrag van € 83 miljoen afgedekt met payerswaps en voor een bedrag
van € 13 miljoen niet afgedekt. De resterende leningen zijn vastrentende leningen.
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 €0,13 miljoen toe.
Renterisico relatief
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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 2019
heeft Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 8,2 miljoen (2018: € 18
miljoen). Middels de vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt voortdurend
gestuurd op nivellering van de beschikbare en de benodigde financiering.
1.5.1
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.
1.5.2

Beoordeling externe partijen

PwC
In de Management Letter 2019 van onze accountant PwC, concluderen zij in algemene zin dat tijdens
de interim-werkzaamheden de processen zijn beoordeeld en hierin geen significante tekortkomingen
zijn gesignaleerd. In algemene zin concluderen zij dat de interne beheersing ten opzichte van
voorgaande jaren is verbeterd. Dit is met name toe te schrijven aan de wisselingen in het personeel,
die nu met de juiste kennis en ervaring in bij hen passende rollen staan. PwC ziet binnen de organisatie
mogelijkheden om de afstemming tussen de afdelingen nog verder te effectueren.
Bij het beoordelen van de processen heeft PwC een aantal aanbevelingen gedaan, bedoeld om de
volwassenheid van de interne beheersing verder te verhogen op het gebied van: formaliseren van
controles, verder uitwerken van de uitgevoerde controles op de vastgoeddata en de objectgegevens,
beheersing van databaseaccounts, zichtbaar vastleggen van de interne beheersing ten aanzien van
uitsluitingen dagelijks onderhoud en het implementeren van een systeem waarin afwijkingen van de
reguliere procedures worden gemonitord en geëvalueerd.
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Integrale beoordeling Autoriteit woningcorporaties (Aw)
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.
Governance, Integriteit en bescherming van maatschappelijk vermogen
In oktober 2019 heeft het AW een reguliere governance-inspectie uitgevoerd met als hoofdthema
'goede governance'. In november 2019 is het rapport governance inspectie met daarin de conclusie en
aanbevelingen verstrekt. Het AW concludeert hierin dat de governance van Woonwaard op
hoofdlijnen voldoet aan de criteria voor good governance.
Jaarlijkse bepaling risicoprofiel Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW stelt jaarlijks het risicoprofiel vast, dit risicoprofiel heeft invloed op de leningenportefeuille,
herfinanciering en periode waarvoor het borgingsplafond wordt vastgesteld. Nieuw voor 2019 is dat
WSW het gezamenlijke beoordelingskader AW/WSW hanteert. WSW heeft eind 2019 het onderzoek
uitgevoerd en heeft aangegeven dat het risicoprofiel van Woonwaard onveranderd blijft, namelijk een
laag risico. De definitieve conclusie wordt medio 2020 verwacht.
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2 Medewerkers en organisatie
Woonwaard is een compacte organisatie met vakbekwame medewerkers. Vanuit onze werkgeversrol
geven we hiervoor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het management 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 managers zijn verantwoordelijk voor hun eigen proces/team, en dragen bij aan de
ontwikkeling van Woonwaard als geheel. De teams geven ieder vorm aan hun teamontwikkeling en er
is veel geïnvesteerd in (loopbaan)ontwikkeling.

2.1

Nieuwe bestuurder

Begin 2019 heeft Pierre Sponselee afscheid genomen als bestuurder van Woonwaard. Hij was 16 jaar
het boegbeeld van Woonwaard. Medebestuurder Joke van den Berg is hem opgevolgd als voorzitter
van het bestuur. Voor de tweede bestuurder is de werving op tijd en succesvol afgerond: per 1 maart
2019 is Nicole van Wijk gestart als nieuwe bestuurder.

2.2 Managementontwikkeling
In 2019 zijn - naast een nieuwe bestuurder – ook twee nieuwe managers begonnen. En de rol van de
coach KCC veranderde in manager. Ook werkten we aan ons ondernemingsplan voor de komende
vier jaar. Die zaken waren aanleiding om een managementontwikkeltraject te starten. De bedoeling is
dat de verbinding tussen bestuur en management en het management onderling verstevigt, en dat het
management - meer dan voorheen - sturing geeft aan de organisatie en niet alleen aan het eigen
bedrijfsonderdeel. In 2019 is de titel van procesmanager daarom ook gewijzigd in manager. Het
managementontwikkeltraject is in 2019 gestart met kennismaking over drijfveren en profielen, zodat
we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

2.3 Vastgoedbeheer in transitie naar de verduurzamingsopgave
De komende decennia is verduurzaming van ons woningbezit een grote opgave. Om in 2050 een CO 2neutrale portefeuille te hebben is het nodig om in het overgrote deel van de portefeuille te investeren
in isolatie, zonnepanelen aan te brengen, installaties te verduurzamen of woningen aan te sluiten op
het warmtenet. Dankzij deze uitvoeringssporen wijzigt de aanpak van uitvoering van onderhoud en
investeringen van ‘per complex’ naar ‘per spoor’, ofwel van projecten naar programma. Dit vereist een
transitieplan in de organisatie van het werk van Vastgoedbeheer.

2.4 Wonen & Wijken klaar om gebiedsgericht te werken
We versterken onze verbondenheid met de stad, wijk en buurt de komende jaren verder door ons
gebiedsgericht te organiseren. Hiertoe hebben we in 2019 de eerste stappen gezet. We hebben ons
werkgebied verdeeld in drie gebieden, waarin we kunde en mankracht bundelen.
Gebiedscoördinatoren vormen de schakel binnen en tussen teams. Door ons te richten op huurders en
organisaties in het gebied versterken we relaties en krijgen die meer betekenis.
Binnen het team Wonen & Wijken is in het verslagjaar helaas een medewerker mishandeld. Deze zaak
hebben wij vanzelfsprekend hoog opgenomen en we hebben daarom aangifte gedaan bij de politie.

2.5 Digitalisering
Technologische ontwikkeling gaat razendsnel en steeds sneller. Techniek is voor ons een middel en
kans om onze bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. Tegelijkertijd is het als moderne
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organisatie ook noodzakelijk om belangrijke technologische ontwikkelingen te volgen. Om adequaat
met deze dynamiek en complexiteit om te gaan, moeten we groeien in digitale volwassenheid. Digitaal
transformeren is een ingewikkelde veranderopgave die vraagt om een integrale programma aanpak.
Om hier versneld stappen in te kunnen zetten is in het vierde kwartaal een programmamanager
digitalisering aangesteld.

2.6 Bijzondere projecten
2.6.1
AFAS
In oktober 2018 zijn we gestart met de implementatie van het personeelssysteem AFAS. In januari 2019
zijn we hiermee live gegaan. AFAS is ingericht op basis van vrijheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Via AFAS InSite en de app kunnen medewerkers zelf de personele zaken
regelen. Het jaar 2019 is gebruikt als ervaringsjaar, waarbij we AFAS hebben leren kennen als nieuw
personeelssysteem. Over het algemeen zijn de medewerkers tevreden over AFAS en is het systeem
gebruiksvriendelijk. De komende jaren gaan we stapsgewijs en projectmatig zorgen dat we optimaal
gebruik maken van het systeem, waarbij het management en de medewerkers meer
verantwoordelijkheid en mogelijkheden krijgen in AFAS.
2.6.2 SoloProtect
Het is belangrijk dat medewerkers van Woonwaard veilig kunnen werken. Voor de medewerkers die
alleen werken in de wijk hebben we eind 2019 SoloProtect geïmplementeerd. SoloProtect is een IDkaarthouder met een alarmknop. Hiermee kunnen medewerkers discreet alarm slaan als dat nodig is.
Als een medewerker zich niet veilig voelt en de knop indrukt, wordt er contact gelegd met een
particuliere alarmcentrale. De medewerker van de alarmcentrale schat de situatie in en als het nodig
is schakelen zij de hulpdiensten in.
2.6.3 Uitvoering RI&E
In het derde kwartaal van 2019 is de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) bij Woonwaard
uitgevoerd. Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een organisatie met betrekking tot
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. In de evaluatie wordt van deze
gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich
voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan gevaar
worden blootgesteld. In een Plan van Aanpak wordt aangegeven welke maatregelen de werkgever
neemt in verband met de geconstateerde risico’s en binnen welke termijn deze worden genomen
(wetgeving).
Uit de resultaten komt dat Woonwaard zich in positieve zin inzet voor het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. De ter beschikking gestelde documenten zijn nagenoeg up to date en van
goede kwaliteit. Het ter beschikking stellen van de documentatie aan werknemers mag beter en dient
te worden samengevoegd tot één personeelshandboek. Daarnaast komt naar voren dat er werkdruk
wordt ervaren. Verbeteracties hiervoor staan in het Plan van Aanpak.
2.6.4 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. Het samenwerkingsverband is in 2019
uitgebreid naar 18 corporaties. In 2019 heeft voor de tweede keer een intrasectorale stagemaand
plaatsgevonden, waarbij medewerkers een dagdeel een kijkje in de keuken van een andere
organisatie hebben genomen. Voor de eerste keer is een introductiemiddag voor nieuwe medewerkers
georganiseerd. De introductiemiddag is door 25 medewerkers bezocht, waarvan 3 medewerkers van
Woonwaard. Ook is er een event ‘21e eeuw: De Toekomst = Nu’ georganiseerd, waarbij een
inspiratiesessie gegeven is over hoe wij ‘straks’ ons werk doen en een aantal workshops over werk en
de toekomst. De loopbaanadviseur heeft met zo’n 120 medewerkers gesprekken gevoerd over scholing
of loopbaanoriëntatie, waarvan 7 gesprekken met medewerkers van Woonwaard.
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2.6.5 Vitaliteitszomer
De zomer werd ingevuld met het thema vitaliteit. Begin juli hebben we de vitaliteitszomer afgetrapt
met een volleybaltoernooi opgevolgd door de jaarlijkse zomerborrel. Collega’s vanuit de organisatie
waren wederom zelf de organisator of begeleider van de activiteiten. Het programma bestond ook in
2019 uit sportieve activiteiten, zoals hardlopen en dauwtrappen. Een vergaderzaal is omgebouwd tot
een fitroom en de jaarlijkse stoelmassages waren dit jaar ook weer een hit. De vitaliteitszomer werd
afgesloten met een strandwandeling.

2.7 Formatie
De vaste formatie is per 31 december 2019 vastgesteld op 97,6 fte (2018: 89,1 fte). De tijdelijke formatie
is 6,5 fte (2018: 2,9 fte). Op 31 december 2019 zijn er 113 medewerkers (2018: 104 medewerkers) in
dienst van Woonwaard, verdeeld over 99,4 fte (op basis van werkelijke bezetting).
De groei in formatie is deels voortgekomen uit de keuze om in verschillende teams medewerkers op
tactisch niveau aan te trekken. Zij vormen de schakel tussen de operationele teams en de adviseurs in
het bestuursteam. Deze functies zijn deels tijdelijk ingevuld, zodat over enkele jaren de formatie weer
compacter wordt. Daarnaast is een invulling gegeven aan de voorbereiding voor het nieuwe
Ondernemingsplan. Het team Wonen & Wijken is uitgebreid om het gebiedsgericht werken goed
invulling te geven, de programmamanager digitalisering is aangetrokken en er is versterking gekomen
op het gebied van Data en inkoop om het professioneel opdrachtgeverschap vorm te kunnen geven.
In onderstaande tabel de formatie van 2019 en 2018.
Jaar

Vaste formatie (fte)

Tijdelijke formatie (fte)

Werkelijke bezetting (fte)

2018

89,1

2,9

90,8

2019

97,6

6,5

99,4

2.8 In-, door- en uitstroom
In 2019 zijn er – net als in het voorgaande jaar - 18 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Het ging
om aanstellingen met een vast of tijdelijk karakter. Daarnaast zijn er in 2019 ook 9 medewerkers
uitgestroomd (2018: 15), 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

Aantal medewerkers

Vroegpensioen

-

Pensioen

1

Eigen initiatief

5

Beëindiging met wederzijds goedvinden

-

Beëindiging na gerechtelijke procedure

-

Beëindiging tijdelijk contract (geen verlenging)

3

Beëindiging na 2 jaar ziekte (WIA)

-
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Overlijden

-

Reorganisatie

-

Overgang van onderneming

-

2.9 Opleiding en ontwikkeling
Binnen het opleidingsbudget hebben we functiegebonden budget, corporate budget en
loopbaanbudget. In 2019 zijn we voor alle drie de budgetten net binnen de begroting gebleven.
Opleidingsbudget

% van bruto
loonsom begroot

% van bruto
loonsom besteed

Functiegebonden budget

3,33%

3,22%

Corporate budget

1,74%

1,68%

Loopbaanbudget

0,58%

0,56%

Functiegebonden budget
Op teamniveau zijn de budgetten soms wel overschreden. Bedrijfsvoering overschrijdt het budget
onder andere doordat zij een teamontwikkelingsprogramma doorlopen. Verder zijn er Woonwaard
breed vanuit het functiegebonden budget vakinhoudelijke trainingen en seminars gevolgd. Een aantal
medewerkers volgt een opleiding op MBO- of HBO-niveau.
Corporate budget
Aan het begin van 2019 heeft Cegeka de eerste Empire training gegeven voor nieuwe collega’s. In de
loop van 2019 volgen er meer Empire trainingen. Vanwege de overstap van ADP naar AFAS hebben de
beheerders van het systeem trainingen bij AFAS gevolgd. In het 2e kwartaal van 2019 hebben de
agressietrainingen en de basis schrijftraining plaatsgevonden. De collega’s van Wonen & Wijken en het
BHV-team hebben een training ‘bevrijden van opgesloten passagiers’ (lift) gevolgd. In het 3e kwartaal
hebben de leden van de BHV hebben hun jaarlijkse herhalingstraining gevolgd. In het laatste kwartaal
is het bestuur en management gestart met een leiderschapstraject.
Loopbaanbudget
Jaarlijks wordt een realistisch bedrag van het totaal aan opgebouwd loopbaanbudgetsaldo begroot.
In 2019 is er iets minder besteed dan begroot. Vanuit het Loopbaanbudget hebben 32 medewerkers
een opleiding en/of coaching gevolgd of zijn hier nog mee bezig.

2.10 Privacy en informatiebeveiliging
In een door Audittrail uitgevoerde meting Privacy en Informatiebeveiliging is per wetsonderdeel
bepaald op welk volwassenheidsniveau Woonwaard zich bevindt. Voor privacy is dat gemiddeld een
2,4 (schaal 1-5). Er is een begin gemaakt met het opvolgen van de bevindingen en aanbevelingen. Uit
deze scan is ook een aantal aanbevelingen naar voren gekomen op het gebied van
informatiebeveiliging. Met het management is de opvolging hiervan besproken. De conclusie van de
scan is dat Woonwaard op dit moment de beveiliging goed voor elkaar heeft en dat de
aandachtspunten geen urgente status hebben.
In 2019 zijn 7 (vermoedelijke) datalekken geregistreerd. Het was niet nodig deze incidenten te melden
bij de AP, vanwege minimaal risico. Er zijn 9 vragen of meldingen van huurders binnengekomen, die
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zijn afgehandeld door de privacy officer. De privacy officer heeft verder 17 vragen en meldingen van
medewerkers afgehandeld.
Op het Woonwaard Portal op SharePoint zijn regelmatig berichten geplaatst om de medewerkers te
informeren over diverse aspecten van privacy en de AVG, met als bijkomend doel het bevorderen van
de bewustwording rond privacy en de AVG.
Woonwaard is partner in diverse convenanten. Het uitwisselen van (gevoelige) persoonsgegevens is
daarbij altijd van toepassing. In 2019 is een convenant afgesloten met een groot aantal partners in de
regio: het Convenant Samenwerking tussen ketenpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) NoordHolland Noord. Bij het convenant hoort een Privacy Protocol en een Handvat gegevensuitwisseling in
het zorg- en veiligheidshuis (ZVH). De privacy officer heeft deelgenomen aan de hierbij aansluitende
training Gegevensdeling ZVH en een samenvatting gemaakt t.b.v. de consulenten W&W.
Met de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk, Woonstichting Langedijk, de politie en Haltewerk
sloten we een nieuw convenant af voor samenwerking rond de aanpak van woonfraude. Daarnaast
zijn we een pilot gestart met de gemeente Heerhugowaard via een convenant Vroeg eropaf. De
convenanten zijn door de privacy officer meegelezen.
De processen van Woonwaard zijn beschreven in procestekening.nl. In 2019 is een begin gemaakt met
het toevoegen van (privacy)risico’s en beheersmaatregelen aan de procesbeschrijvingen. Voor
sommige processen is het uitvoeren van een DPIA verplicht. DPIA staat voor data protection impact
assessment. In 2019 zijn 3 DPIA’s uitgevoerd.

2.11 Van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft in 2019 een roerig jaar achter de rug. Door het vervroegde vertrek van de
voorzitter en het aankomende vertrek van een lid werd er veel inzet gevraagd van de overige leden.
Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de gewijzigde samenstelling van de ondernemingsraad, het
werven van een ambtelijk secretaris en daarbij heeft de organisatieontwikkeling veel inzet gevraagd.
Medio 2019 heeft de voorzitter aangegeven af te treden omdat zijn rol binnen de OR niet meer goed te
combineren was met zijn toenmalige functie. Het besluit en de uitvoering lagen dicht op elkaar
waardoor er halverwege het jaar geen voorzitter meer was. De vicevoorzitter heeft zijn
werkzaamheden waargenomen.
Omdat ook de vicevoorzitter kenbaar had gemaakt zichzelf niet opnieuw verkiesbaar te willen stellen,
is de voorzittersrol opnieuw toebedeeld.
2.11.1 Overleg
De OR houdt eens in de 5 weken zijn reguliere OR-vergaderingen en er wordt om de 8 weken een
overlegvergadering (OV) gehouden. De overlegvergadering is een vergadering waarbij de OR met het
bestuur en een HR-adviseur overlegt. De OR-vergaderingen zijn openbaar voor iedereen, de OVvergaderingen niet.
2.11.2 Advies- en instemmingsverzoeken
Een adviesaanvraag of instemmingsverzoek wordt door de bestuurder ingediend bij de OR. Deze
worden behandeld in de OR-vergadering en minimaal eenmaal behandeld in de Overlegvergadering
(OV) in aanwezigheid van de bestuurder.
Behandelde adviesaanvragen
In 2019 zijn er geen adviesaanvragen behandeld. Wél is ons gevraagd of wij van ons adviesrecht
gebruik willen maken tijdens een organisatieontwikkeling. Wij hebben afgezien van dit recht omdat de
vragen die wij hadden zijn beantwoord.
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Behandelde instemmingsverzoeken
In 2019 is er een instemmingsverzoek geweest over de verlenging van het contract met “Blijwerkt”. De
OR heeft ingestemd met het verzoek met de vraag om in 2020 een uitgebreidere evaluatie te laten
plaatsvinden over de deze arbodienstverlener.
2.11.3 Achterban
De OR heeft zich voorgenomen om de achterban regelmatiger te informeren. Dit moet ook leiden tot
meer input vanuit de achterban. De OR heeft in het voorjaar van 2019 samen met HR een enquête
uitgezet om een beeld te krijgen van de werkdruk. Deze resultaten zijn ter kennisgeving aangenomen
en hebben door de minimale respons niet geleid tot een plan van aanpak.
2.11.4 Arbocommissie
Er is binnen Woonwaard een ARBO-commissie opgericht, die alle Arbo technische zaken bespreekt en
uitzet in de organisatie. De commissie bestaat uit drie leden, een HR-adviseur, een
preventiemedewerker en een OR-lid. De OR heeft in 2019 meegedacht over de selectie en het proces
RI&E. Ook heeft de OR geadviseerd bij het onderzoek naar het binnenklimaat en heeft de OR het
rapport van de RI&E ingezien en advies gegeven.

Jaarstukken 2019

58 / 147

3 Verslag van de werkzaamheden van de Raad van
Commissarissen
3.1

Corporatie governance

Governance gaat over goed bestuur, toezicht en het afleggen van verantwoording. Het bestuur en de
Raad van Commissarissen spelen hier een belangrijke rol.
3.1.1
Corporate governance-structuur op hoofdlijnen
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (Woonwaard) is een toegelaten instelling in het kader van
de Woningwet. Het bestuur realiseert de doelstellingen van Woonwaard, met inbreng van de
stakeholders. Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van de organisatie en
legt daarover intern verantwoording af aan de RvC. Ook is bestuur verantwoordelijk voor de externe
verantwoording aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn. De Raad
van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren en presteren van Woonwaard, staat
bestuur met raad terzijde en is werkgever van het bestuur.
De corporate governance van Woonwaard is gebaseerd op boek 2 van het Burgerlijk wetboek, de
Woningwet (met bijbehorende regelgeving), de Code, de statuten van Woonwaard en diverse
reglementen. Woonwaard beschikt over kernwaarden en een aantal belangrijke gedragsregels. Deze
zijn vastgelegd in een integriteitscode en klokkenluidersregeling.
Stichting Woonwaard heeft geen verbindingen.
3.1.2
Raad van Bestuur
Het bestuur is in beginsel collectief verantwoordelijk voor het besturen van Woonwaard. Wel zijn er
afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling. De RvC heeft de taakverdeling van het bestuur
goedgekeurd.
Reglementen
Het bestuur beschikt over een bestuursreglement. Dit reglement is goedgekeurd door de RvC. In het
reglement staan regels over de taakverdeling en werkwijze van het bestuur. De profielschets en
samenstelling van het bestuur, de Governancecode Woningcorporaties en de integriteitscode van
Woonwaard maken integraal uit onderdeel van het reglement. Ook zijn er regels opgenomen over
(mogelijk) tegenstrijdig belang.
Benoeming en ontslag
De leden van het bestuur worden benoemd door de RvC, met voorafgaande goedkeuring van de
Autoriteit Wonen. De RvC kan de leden van het bestuur verder schorsen en ontslaan.
3.1.3

Raad van Commissarissen

Taken en bevoegdheden
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. Ook is de raad de werkgever van het
bestuur. 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.
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Reglementen
De RvC beschikt over een reglement dat in 2019 is geactualiseerd. Dit reglement bevat de
taakverdeling van de RVC, zijn werkwijze en zijn relatie tot en omgang met het bestuur en de
ondernemingsraad.
Het reglement van de Raad van Commissarissen is te raadplegen op de website.
Benoeming en ontslag
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, die voor
een periode van vier jaar worden benoemd en die, voor tweede en tevens laatste termijn van vier jaar,
kunnen worden herbenoemd. Twee commissarissen worden op bindende voordracht van de huurders
en huurdersorganisatie benoemd. De RvC streeft naar een complementaire en diverse samenstelling.
Hierbij is oog voor kennis, ervaring, leeftijd en man-vrouwverhouding.
De selectie van de leden van de raad is gebaseerd op de in het reglement van de raad omschreven
profielschets. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van Woonwaard.
Commissies binnen de Raad van Commissarissen
De RvC heeft een audit commissie, een remuneratiecommissie en als pilot een maatschappelijke
commissie ingesteld. De commissies zijn samengesteld uit leden van de RvC. De taak van de
commissies is om de besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Hierbij kan inhoudelijk meer
aandacht aan een onderwerp worden besteed. De gehele RvC blijft verantwoordelijk voor besluiten,
ook al zijn deze voorbereid door een commissie. De commissies hebben elk een eigen intern
reglement, waarin taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen zijn omschreven. De reglementen zijn
– evenals het reglement RvC – te raadplegen via de website. De commissies brengen verslag uit aan
de RvC.
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.
3.1.4
Toezichtkader
Het toezichtkader is opgenomen in de visie op toezicht en bestuur. Het toezichtkader bestaat uit
externe kaders, interne kaders, besturingskaders en beheersingskaders. Het wordt onder meer
gevormd door de Woningwet, Governancecode Woningcorporaties, statuten, reglementen,
volkshuisvestelijke beleidsvisie, ondernemingsplan, het jaarplan, de begroting, de meerjarenraming,
het reglement financieel beleid en beheer, het treasuryjaarplan, het treasurystatuut, het
investeringsstatuut, het afwegingskader investeringen nieuwbouw en het model investeringen
bestaand bezit (zie voor een compleet overzicht de visie op toezicht en bestuur). De raad hanteert dit
toezichtkader bij de beoordeling van strategische keuzes die worden gemaakt en bij de goedkeuring
van voorgenomen bestuursbesluiten.
3.1.5
Naleving Governancecode Woningcorporaties 2015
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. Woonwaard leeft de
Governancecode Woningcorporaties 2015 na en heeft zich in 2019 voorbereid op de inwerkingtreding
van de Governancecode Woningcorporaties 2020.
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3.1.6
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.
3.1.7
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 klokkenluidersregeling is beschikbaar op de website van Woonwaard.
3.1.8
Leningen en garanties
Woonwaard verstrekt geen leningen of garanties aan leden van de RvC, het bestuur of de
medewerkers.

3.2 Personalia bestuur
Het collegiale bestuur van Stichting Woonwaard Kennemerland bestaat ultimo december 2019 uit de
volgende personen:
• drs. Mevrouw J.A. (Joke) van den Berg MBA (v, 1971)
Joke van den Berg is per 1 maart 2019 benoemd tot voorzitter van het bestuur. Zij was vanaf september
2017 lid van het bestuur. Zij heeft volkshuisvesting en wonen als aandachtsgebieden.
Nevenfuncties:
o Voorzitter Raad van Toezicht Warm Thuis te Oterleek,
o Bestuurslid van Wonen Plus Alkmaar (tot 6 februari 2019). Neergelegd als gevolg van
onverenigbare belangen, gezien de relatie van opdrachtgever – opdrachtnemer die tussen
Woonwaard en Wonen Plus Alkmaar tot stand diende te komen.
• drs. Mevrouw N.H.C. (Nicole) van Wijk (v, 1969)
Nicole van Wijk is per 1 maart 2019 benoemd tot bestuurder. Haar aandachtsgebieden zijn
Bedrijfsvoering, Financien en Digitalisering.

3.3 Personalia Raad van Commissarissen `
Op 31 december 2019 bestaat de raad uit de volgende personen:
M.A.J. (Monique) Groskamp MiF (v, 1969)
• Voorzitter Raad van Commissarissen (per 23 november 2017).
• Lid van de auditcommissie en remuneratiecommissie
• 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 en voorzitter van de Auditcommissie van
Stichting Volkshuisvesting Arnhem.
In 2019 behaalde PE-punten: 29
Mr. O. (Olav) Muurmans MBA (m, 1951)
• Commissaris.
• Voorzitter van de remuneratiecommissie.
• Gesprekspartner voor de Ondernemingsraad.
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•

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 Zuid-Laren, lid van de Raad van Toezicht van de F. van Mesdagkliniek in
Groningen, lid Raad van Toezicht van Stichting Steun het Prinses Maxima Centrum voor
Kinderoncologie Utrecht.
In 2019 behaalde PE-punten: 6
C.M.M. (Tanja) Ineke BSc (v, 1961), voorgedragen door de HBV
• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen.
• Gesprekspartner voor de Huurdersbelangenvereniging.
• Lid van de maatschappelijke commissie.
• Eerste benoeming op 12 februari 2015, herbenoemd in RvC vergadering van 22 november 2018
• Hoofdberoep: bestuurder Libertas Leiden.
• Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Nederlandse Raphaelstichting in Schoorl, lid Raad van
Toezicht van Partners voor Jeugd (per 1 juli 2019).
In 2019 behaalde PE-punten: 31
R.J. (Robert) Kohsiek (m, 1974)
• Commissaris.
• Voorzitter van de auditcommissie (per 23 november 2017).
• Gesprekspartner voor de concerncontroller.
• Eerste benoeming op 15 juni 2015, herbenoemd in de RvC vergadering van 20 juni 2019.
• Hoofdberoep: Directeur Wonam, Amsterdam.
• Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen GOG B.V. in Warmond en bestuurslid Van
Eesteren museum Amsterdam
In 2019 behaalde PE-punten: 4
drs. M.J. (Myrthe) Scheltema de Heere (v, 1974), voorgedragen door de HBV
• Commissaris.
• Gesprekspartner voor de Huurdersbelangenvereniging.
• Lid van de maatschappelijke commissie.
• Eerste benoeming op 11 februari 2016, herbenoembaar.
• Hoofdberoep: directeur VO-samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.
• Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Slot Schagen, voorzitter Stichting Sociale Zorg in
Sint Maarten.
In 2019 behaalde PE-punten: 4
mr. M.C.J. (Marie-Christine) Schoordijk (v, 1968)
• Commissaris.
• Lid van de auditcommissie
• Eerste benoeming op 19 april 2018, herbenoembaar.
• Hoofdberoep: Concernsecretaris GVB, Amsterdam
• Nevenfuncties: commissaris en lid auditcommissie woningcorporatie De Goede Woning
Zoetermeer (tot 1 juli 2019), commissaris Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (per 1 juni 2019),
bestuurslid Stichting Hart voor het Vondelpark.
In 2019 behaalde PE-punten: 17

3.4 Bericht Raad van Commissarissen
In 2019 richtte Woonwaard zich op het blijvend aanbieden van betaalbare huurwoningen, het
verruimen van de mogelijkheden voor wonen met zorg en begeleiding en het verduurzamen van
woningen en verwerving bezit Mooiland. Ook is de verwachting dat op termijn meer en meer
processen gedigitaliseerd zullen worden. Verder wordt de inzet van data-analyse voor de
bedrijfsvoering belangrijker. Achter de schermen van Woonwaard wordt er hard gewerkt aan
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ontwikkelingen waar de huurder minder van merkt. Het gaat hier om de start van de bestuurder,
verdere verbetering van de bedrijfsvoering, het opstellen van een nieuw ondernemingsplan, de
problemen bij jeugdzorginstelling Parlan (met een langdurig huurcontract met Woonwaard) en de
uitbreiding van de vastgoedportefeuille. De Raad van Commissarissen (RvC) is bij dit alles zeer
betrokken geweest vanuit zijn rol als toezichthouder, adviseur, werkgever en ambassadeur.
De RvC spreekt waardering uit voor de inzet en toewijding van bestuurders en van alle medewerkers
bij het behalen van de behaalde resultaten in 2019. De RvC bemerkt een grote betrokkenheid.
3.4.1

Belangrijkste onderwerpen

Goede start Nicole van Wijk als bestuurder
Nadat de selectie van Nicole van Wijk eind 2018 was afgerond, is zij per 1 maart 2019 als bestuurder
gestart. In het bestuur was een vacature ontstaan, nadat Pierre Sponselee in 2018 zijn vertrek had
aangekondigd. De RvC was zich ervan bewust dat er bij verschillende onderwerpen (o.a. nieuw
Ondernemingsplan, aanpassingen in de financiële kolom, komst nieuwe concerncontroller) meteen
veel van haar werd gevraagd. De RvC heeft aandacht besteed aan deze complexe start. De bijdrage
van Nicole over haar eerste 100 dagen was voor de RvC informatief. Ook heeft de RvC oog gehad om
de collegiale samenwerking in het bestuur tot een succes te maken. De RvC is blij dat Nicole een goede
start heeft gemaakt. Samen met Joke van den Berg is er een sterk, energiek bestuur.
Strategie: opstellen ondernemingsplan
In 2019 is een nieuw Ondernemingsplan opgesteld. De RvC heeft samen met het bestuur uitgebreid
gesproken over ontwikkelingen op de woningmarkt (toekomstige) bewoners, betaalbaarheid,
beschikbaarheid, CO2-reductie, verduurzaming), digitalisering, het maximaal maatschappelijk
investeren, het ontwikkelen van een proactieve vastgoedportefeuille en een organisatie die
toekomstbestendig is. Vanzelfsprekend is er aandacht geweest voor de financiële (on)mogelijkheden
en de risico’s. De RvC heeft hierbij de rol als sparringpartner vervuld. Ook heeft de RvC enkele
stakeholderbijeenkomsten over het nieuwe Ondernemingsplan bijgewoond. Uiteindelijk heeft de RvC in
november 2019 het nieuwe Ondernemingsplan 2020 – 2023 vastgesteld. De RvC volgt per kwartaal de
stand van zaken.
Verwerving bezit Mooiland
Woningcorporatie Mooiland heeft in heel Nederland bezit. In 2018 heeft Mooiland besloten bezit te
verkopen, zodat alle aandacht gericht kan worden op de kernregio Noordoost-Brabant. Mooiland
heeft haar bezit in Alkmaar aan de Alkmaarse corporaties aangeboden. De RvC heeft verschillende
keren over de verwerving gesproken. Bij de afweging is gekeken naar (de kwaliteit van) het bezit, de
verduurzamingsopgave, de toegevoegde waarde voor (toekomstige) huurders, de prijs (inclusief
financiering) en de locatie ten opzichte van bestaand bezit. Uiteindelijk heeft de RvC ingestemd met de
werving van 273 appartementen, dat naast bezit van Woonwaard ligt. Doorslaggevend was dat
Woonwaard de leefbaarheid in de buurt wil behouden. Ook kan de verduurzamingsopgave in
combinatie met het eigen bezit worden uitgevoerd. Uit verschillende scenarioberekeningen bleek ten
slotte dat de werving financieel geborgd kon worden. De RvC is blij dat met deze verwerving een
bijdrage wordt geleverd aan de beschikbaarheid van woningen. De levering heeft op 31 december
2019 plaatsgevonden.
Financiële onzekere positie jeugdzorginstelling Parlan
Jeugdzorginstelling Parlan heeft met Woonwaard een langlopend huurcontract voor het Transferium
in Heerhugowaard afgesloten. Doordat Parlan de aanbesteding op de jeugdzorg in een aantal
gemeenten verloren heeft, past het Transferium als geheel financieel en organisatorisch niet meer bij
Parlan. Met het bestuur is verschillende keren gesproken over de maatschappelijke- en financiële
gevolgen. Er zijn verschillende scenario’s inzichtelijk gemaakt. Er is gesproken hoe de risico’s voor
Woonwaard beperkt konden worden, nu er een andere maatschappelijke wind waait in de jeugdzorg
dan 10 jaar geleden. Ook is juridisch advies ingewonnen (inclusief second opinion). In overleg met
Parlan, diverse externe toezichthouders en Woonwaard is overeengekomen dat het huurcontract
beëindigd wordt. De RvC heeft eind 2019 ingestemd met het voornemen het Transferium te verkopen.
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Risicomanagement
Risicomanagement is een structureel onderwerp van aandacht voor de organisatie waaraan de raad
in zijn toezichtsrol bijzondere aandacht besteed. Woonwaard heeft het risicomanagement ingericht
volgens het NARIS-model dat in samenwerking met Aedes is ontwikkeld. In de raad is aandacht
besteed aan de mate waarin risicomanagement daadwerkelijk leeft in de organisatie en de wijze
waarop de verdere professionalisering van risicomanagement ter hand wordt genomen.
3.4.2 Financiële onderwerpen
De volgende financiële onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod.
Interne controle en risicobeheersing
De raad schenkt veel aandacht aan risicobeheersing. In het primaire systeem zijn controles ingericht.
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.
Treasury
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 manager Bedrijfsvoering, een treasurer, de
concerncontroller en een extern adviseur - vergaderde regelmatig in het jaar. De commissie bracht
daarover verslag uit aan het bestuur. De treasuryrapportages zijn geagendeerd in de vergadering van
de raad. Beoordelingen van de financiële continuïteit door de Autoriteit woningcorporaties en het
WSW, en de oordeelsbrief van de minister komen eveneens in de raad aan de orde.
3.4.3 Investeringsvoorstellen
Ver- en aankoop van onroerend goed boven € 200.000 kan alleen plaatsvinden met voorafgaande
goedkeuring van de raad. Investeringsbeslissingen van € 3 miljoen of hoger legt het bestuur ter
goedkeuring voor aan de raad. 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 2019 heeft de raad
goedkeuring verleend aan voorgenomen bestuursbesluiten ten aanzien van:
• Spieghelstraat Oost, Alkmaar
• Pilot circulair bouwen Spieghelstraat Oost
• Huurappartementen Schuurman locatie, Alkmaar
• Gerard Douplantsoen, Heerhugowaard, fase
• BB2/3 Krusemanlaan, Heerhugowaard
• Aankoop appartementen Mooiland
• Tender Paardenmarkt, Alkmaar
• Sperwerstraat, Alkmaar
• Vroonermeer Noord, fase 1b, Catshoek, Alkmaar
• Vroonermeer Noord, fase 3b, Alkmaar
• Gerard Douplantsoen, fase 3, Heerhugowaard
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3.4.4 Overige gespreksonderwerpen
Andere onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: vaststellen jaarstukken 2018, sociaal jaarverslag,
huuraanpassing 2019, verhogen interne signaleringswaarde sturingscriteria, aanpassing
treasurystatuut, jaarplan, begroting, treasuryjaarplan en jaarplan concerncontroller 2020,
kwartaalrapportages, treasuryrapportages, prestatieafspraken met gemeenten,
organisatieontwikkelingen, middenhuur, Aedes-benchmark, nieuwe huisstijl.
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 2019 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.
3.4.5

Commissies van de Raad van Commissarissen

Auditcommissie
De auditcommissie bestaat op 31 december 2019 uit Robert Kohsiek (voorzitter), Monique Groskamp
en Marie-Christine Schoordijk. De auditcommissie is in het verslagjaar driemaal bijeengekomen.
De auditcommissie heeft met het bestuur, concerncontroller, senior controllers en met de nieuwe
manager bedrijfsvoering over de volgende onderwerpen gesproken:
• Jaarrekening 2018;
• Accountantsverslag over de jaarrekeningen;
• Concept-managementletter;
• Kwartaalrapportages;
• Treasuryrapportages;
• Huursituatie Parlan
• Herbenoeming accountant voor een jaar;
• Start werving nieuwe accountant in 2020;
• Concept-controleplan 2020
• Jaarplan concerncontroller
• Plan van aanpak fiscale toets door Deloitte;
• Uitkomsten audit-onderzoek inkoop;
• Risico-inventarisatie Fraude en Integriteit;
• Herstructurering derivatenportefeuille;
• Begroting 2020;
• Concept-managementletter;
• Treasury jaarplan 2020;
• Aanpassing treasurystatuut
De auditcommissie heeft veel aandacht besteed aan de introductie en de begeleiding van de
concerncontroller, die per 1 april 2019 in dienst is gekomen. Er hebben persoonlijke
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en de raad heeft richting gegeven voor de prioriteiten in
het werkplan van de concerncontroller.
De auditcommissie heeft tweemaal in beslotenheid met de externe accountant gesproken. Er is van
gedachten gewisseld over de wederzijdse taak- en rolopvattingen en over de inrichting van de
financiele kolom. Ook is met de accountant gesproken over het proces van de jaarrekeningcontrole
2018. Tijdens dit gesprek is de totstandkoming van de jaarrekening 2017, de onafhankelijkheid van de
accountant en de wisselwerking tussen de RvC en de externe accountant besproken. Ook de
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materialiteit van de jaarrekening is ter sprake geweest. Deze gesprekken zijn naar tevredenheid
verlopen.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaat ultimo 2019 uit Olav Muurmans (voorzitter) en Monique Groskamp.
De remuneratiecommissie is driemaal bijeengekomen. Hierbij zijn de volgende onderwerpen
besproken:
• Beoordeling van het bestuur, inclusief het eindgesprek met de vertrekkend voorzitter per 1 maart
2019;
• Beoordelingscriteria/jaardoelen raad van bestuur;
• Opleidingsplan nieuwe raad van bestuur;
• Tussentijds voortgangsgesprek nieuw aangetreden bestuurder;
• Bezoldiging bestuurders: woningcorporaties hebben een aparte regeling binnen de Wet
Normering Topinkomens. De bezoldiging van beide bestuurders valt binnen het maximum van
de WNT, conform regeling voor woningcorporaties.
De bezoldiging van de bestuurders bestaat uit de volgende bestanddelen:
o Een vast basissalaris.
o De premie voor een pensioenregeling (werkgeversaandeel) en de premie voor FLOW.
o Het beschikbaar stellen van een auto of het bieden van een onkostenvergoeding voor
woon-werkverkeer.
• Honorering commissarissen.
In de jaarrekening is de daadwerkelijke bezoldiging van de bestuurders en commissarissen toegelicht.
Maatschappelijke commissie
De maatschappelijke commissie is begin 2019 als pilot van start gegaan. De maatschappelijke
commissie is als tegenhanger van de audit commissie ingezet om te borgen dat in de raad de
maatschappelijke belangen voldoende aandacht krijgen en er een brede discussie gevoerd kan
worden. De commissie behandelt ook nieuwe vormen van huurdersparticipatie en is de verbindende
factor met de HBV. Omdat de commissie nog als pilot bestaat, heeft die geen reglement, maar wel een
eigen werkwijze. In 2020 besluit de raad of de commissie formeel wordt ingesteld. De
maatschappelijke commissie bestond ultimo 2019 uit Tanja Ineke (voorzitter) en Myrthe Scheltema de
Heere en is in het verslagjaar tweemaal bijeengekomen. De belangrijkste gespreksonderwerpen
waren:
• Ondernemingsplan
• Jaarplan
• Jaarverslag
• Sociaal jaarverslag
• Kwartaalrapportages
• Middenhuur
• Samenwerking MEE/De Wering
• Transferium
• Overlast en criminaliteit, tendens in het werkgebied (n.a.v. landelijke trends)
• Risico-inventarisatie en -evaluatie arbeidsomstandigheden
• Nieuwe vormen van huurdersparticipatie
In 2020 wil de maatschappelijke commissie zich ook richten op demografische ontwikkelingen, nieuwe
woonvormen en klimaatgevolgen voor het bezit.
Medio 2020 wordt de pilot geëvalueerd.
3.4.6 Overleggen
De RvC hecht veel belang aan de dialoog met en verantwoording aan belanghouders. Dit zijn
huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Deze taak ligt primair bij het bestuur van
Woonwaard. Het is de RvC bekend dat Woonwaard in dialoog met de huurders, gemeenten en
maatschappelijke organisaties aan de opgave voor volkshuisvesting en verwante maatschappelijke
doeleinden werkt.
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In de drie gemeenten waarin Woonwaard werkzaam is zijn prestatieafspraken gemaakt. Bij het
maken van de prestatieafspraken zijn de betreffende gemeenten en de HBV betrokken. In de
gemeenten Alkmaar en Langedijk zijn de prestatieafspraken samen met collega-corporaties. De RvC
is geïnformeerd over het inhoud en het verloop van de prestatiecriteria.
Huurdersvereniging
De vergaderingen van de Huurdersvereniging HBV worden bijgewoond door de leden die op
voordracht van de Huurdersvereniging in de RvC zijn benoemd. Dat is in 2019 driemaal gebeurd. De
onderwerpen die bij deze vergaderingen ter sprake komen zijn divers. De RvC wil in 2020 ook
informeel, of bij andere gelegenheden met de huurders contact hebben.
Gesprekken stakeholders tbv Ondernemingplan 2020 – 2023
Ter voorbereiding op het nieuwe Ondernemingsplan had Woonwaard vier stakeholderbijeenkomsten
georganiseerd: duurzaamheid, de inclusieve stad / kwetsbare bewoners, en stadsontwikkeling /
beschikbaarheid en een slotbijeenkomst over weging en prioritering van alle opgaven.
Bij elke bijeenkomst waren een of meerdere leden van de RvC aanwezig. De RvC vond het boeiend om
informatie van de verschillende stakeholders te verkrijgen.
OR
In 2019 heeft een delegatie van de RvC tweemaal gesproken met de OR. In 2019 heeft er een
bestuurswisseling in de OR plaatsgevonden. De nieuwe voorzitter van de OR en de voorzitter van de
RvC hebben een kennismakingsgesprek gevoerd.
In de gesprekken met de OR zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
• Hoe OR de bestuurswissel heeft ervaren en de rol van de OR in deze;
• Samenwerking met de bestuurders, dat tevens als input heeft gediend voor de beoordeling
van het functioneren van de bestuurders;
• Jaarverslag 2018
Autoriteit Woningcorporaties
Tweemaal heeft een delegatie van de RvC gesproken met de Autoriteit Woningcorporaties.
Het eerste gesprek ging over het verloop van het proces over Hugo-Oord. Woonwaard is vroegtijdig
met de verhuur gestart (zie jaarverslag 2018). Met de Autoriteit Woningcorporaties is deze
handelswijze besproken. De RvC heeft hieruit lering getrokken.
Een half jaar later betrof het de governance-inspectie. Uitkomst van dit gesprek was dat de
governance op hoofdlijnen voldoet. Daarnaast is de interne beheersing, inclusief de controlfunctie, in
de basis op orde. De door de concerncontroller getoonde ambities zullen nu waargemaakt moeten
worden. De vastlegging van de formele cyclus van plannings- en beoordelingsgesprekken tussen RvC
en het bestuur vraagt nog meer aandacht. De RvC pakt de aanbevelingen in 2020 op.
Werkbezoek
In het boekjaar 2019 heeft de RvC eenmaal een werkbezoek afgelegd. Deze middag bestond uit
diverse onderdelen:
• Bezoek HVC in Alkmaar: veel woningen van Woonwaard zijn aangesloten op de verwarming
van HVC. De RvC heeft het vuilverbrandingsproces, dat uiteindelijk leidt tot verwarming van de
huizen, toegelicht gekregen.
• Bezoek locatie jongerenwoningen: begin 2020 worden tijdelijke woningen voor jongeren door
Finch opgeleverd. Na 10 jaar wil Woonwaard deze woningen elders inzetten. De RvC is
enthousiast dat er aandacht is voor jongeren en de duurzame aanpak van dit project.
• Klachtenmanagement: de RvC is geïnformeerd over het aantal klachten dat door bewoners bij
Woonwaard is ingediend. Ook de wijze waarop Woonwaard het klachtenmanagement oppakt
is uitvoerig besproken. De RvC heeft kennisgenomen dat het aantal klachten stabiel is
gebleven, maar dat bewoners vaker te maken hebben met ernstige overlast van
medebewoners (verwarde bewoners). De RvC ziet dit als een maatschappelijk probleem dat
samen met de gemeente en maatschappelijke instellingen moet worden opgepakt.
Ook heeft de RvC een themamiddag over digitalisering gehad. Ten slotte hebben commissarissen
“natuurlijke contactmomenten” (bijv. oplevering, eerste paal).
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3.4.7 Functioneren en zelfevaluatie 2019
De RvC heeft in 2019 zijn eigen functioneren geëvalueerd, ditmaal zonder begeleiding van een externe
adviseur. De voorzitter van de raad heeft de zelfevaluatie voorbereid.
Als invulling van het beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de raad is gekozen
voor een werkvorm waarbij de leden elkaar individueel complimenten en een aanmoediging geven en
deze ook kort bespreken met elkaar. Voor de beoordeling van het gezamenlijke functioneren van de
raad, de commissies (met uitzondering van de maatschappelijke commissie) en de werkrelatie met het
bestuur zijn de pluspunten (wat ging goed in 2019) en de aandachtspunten (wat kan beter of waar
liggen kansen) besproken. Het bestuur is ook om input gevraagd. Ook is de leden en het bestuur bij het
terugkijken op het handelen in 2019 gevraagd te reflecteren op de in 2018 opgestelde Visie op Bestuur
en Toezicht. De raad heeft naar aanleiding hiervan een aantal voornemens geformuleerd voor 2020.
Tenslotte heeft de raad besproken of er nog zaken ‘knagen’ uit 2019, ook hieruit volgen voornemens.
De RvC heeft van de bijeenkomst een verslag gemaakt. Deze is begin 2020 gedeeld en besproken met
het bestuur.
De RvC is tevreden over de rol van RvC tijdens een aantal ontwikkelingen en processen:
wervingsproces nieuwe bestuurder, vertrouwen uitspreken richting Bestuur, rol bij financiële kolom,
proces werving concerncontroller, ontwikkeling maatschappelijke commissie, rol in dossier Parlan en
afstemming Bestuur, optreden bij jaarrekening inzake fiscaliteit.
Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2018 heeft de auditcommissie de duiding van de RJ 150.03
door de accountant ter discussie gesteld ten aanzien van een fout in de vpb-berekening over 2017.
Bestuur en accountant hebben vervolgens de verwerking van de geconstateerde fout in de
jaarrekening heroverwogen.
Ook heeft de Raad voor zichzelf een aantal verbeterpunten benoemd:
▪ Stakeholders: de RvC heeft er behoefte aan om meer/anders met verschillende stakeholders
(huurders, OR) te spreken. Dit is voor de taakvervulling nuttig.
▪ Meer aandacht vragen voor uitwerking risicomanagement en integriteit.
▪ Aandachtsgebieden maatschappelijke commissie uitbreiden met maatschappelijke
ontwikkelingen (bijv. demografische ontwikkelingen, klimaat, inclusief scenario’s).
▪ Visie op toezicht: de drijfveren kunnen scherper geformuleerd worden.
De samenstelling van de commissies is ook besproken. Hierbij is ook het rooster van aftreden van de
RvC betrokken, waarbij de benoemingstermijn van twee leden eindigen. Zij vormen de
Remuneratiecommissie. Voor de continuïteit van de Remuneratiecommissie wordt deze tijdelijk
uitgebreid met een derde lid.
3.4.8

Handel en wandel RvC

Samenstelling RvC: geen herbenoemingen, start werving nieuwe commissarissen
De RvC bestaat uit zes leden: twee mannen en vier vrouwen. De RvC streeft naar een complementaire
en diverse samenstelling. Hierbij is oog voor de kennis, ervaring, leeftijd, man-vrouwverdeling en
culturele achtergrond.
Begin 2021 eindigt de benoemingstermijn van twee commissarissen waaronder de voorzitter. Om die
reden start de werving van twee nieuwe commissarissen na de zomer van 2020. Het profiel RvC wordt
dan geactualiseerd. Voor de voorzittersrol is interne opvolging vanuit de RvC voorzien.
Aanpassing honorarium RvC
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
nagenoeg helemaal. Het honorarium van de commissarissen is niet gekoppeld aan de financiële
prestaties van Woonwaard.
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In de jaarrekening is de daadwerkelijke bezoldiging van de leden van de raad toegelicht. De RvC heeft
in 2019 ingestemd met de aanpassing van het honorarium aan norm 2020.
Vergaderfrequentie en aanwezigheid
In totaal heeft de RvC in 2019 zesmaal vergaderd volgens een vooraf vastgesteld schema. Negenmaal
is (een deel van) de raad bijeengekomen voor andere bijeenkomsten en commissievergaderingen.
RvC

Audit Remuneratie- Maatschappelijke
Commissie
commissie
commissie

Agendaoverleg

Overige
overleggen*

Monique Groskamp

5/6

3/3

3/3

n.v.t.

6/6

2

Tanja Ineke

6/6

n.v.t.
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Opleiding en ontwikkeling
De RvC vindt opleiding en ontwikkeling van belang. In 2019 hebben de leden van de RvC minimaal 5
PE-punten gehaald. Voor een bestuurder gaat het om 108 PE-punten over drie jaar. Beide bestuurders
voldoen aan de norm.
3.4.9 Advies jaarrekening 2019
In dit volkshuisvestelijk jaarverslag over 2019 is de door het bestuur opgemaakte jaarrekening
opgenomen. De jaarrekening omvat de winst- en verliesrekening over 2019, de balans per 31
december 2019, en de daarbij behorende toelichtingen. PWC Accountants NV heeft de jaarrekening
gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring (pagina 138).
De Auditcommissie heeft de jaarrekening, het jaarverslag, de controleverklaring en het
accountantsverslag uitvoerig besproken met het bestuur en de externe accountant. Vervolgens heeft
de RvC, in aanwezigheid van de externe accountant, het jaarverslag met de bestuurders besproken.
Wij kunnen ons met deze stukken verenigen en hebben de jaarrekening 2019 vastgesteld; Wij stellen
het bestuur voor het volkshuisvestingsverslag over 2019 en het bestuursverslag 2019 vast te stellen.
Decharge
De rvc stelt voor dat aan de statutaire bestuurders decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid,
dat aan de rvc decharge wordt verleend voor het gehouden toezicht, en dat de jaarrekening 2019
wordt vastgesteld.
Alkmaar, 14 mei 2020
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1 Balans per 31 december 2019
(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
ref.

31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

[8.1]
[8.1]
[8.2]
[8.2]

1.854.875
88.499
37.547
9.842
1.990.763

1.568.749
81.067
39.330
12.513
1.701.659

[8.3]

4.073

4.759

1.600
10.486
12.086

1.700
11.384
13.084

2.006.922

1.719.502

226
226

0
0

696
400
933
506
2.535

684
200
1.559
409
2.852

10.917

6.884

13.678

9.736

2.020.600

1.729.238

Vast e act iv a
Vastgoedbeleggingen
- DAEB vastgoed in exploitatie
- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Subtotaal
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

[8.4]

Financiële vaste activa
- Latente belastingvorderingen
- Overige financiële vaste activa
Subtotaal
Totaal vaste activa

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

[8.5]

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Latente belastingvorderingen
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Subtotaal

[8.6]

Liquide middelen

[8.7]

Totaal vlottende activa

Tot aal act iv a
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PASSIVA
ref.

31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.240.074
138.323
1.378.397

984.813
142.697
1.127.510

en herstructureringen

6.814

1.087

- Voorziening pensioenen
Totaal voorzieningen

120
6.934

120
1.207

537.568

474.134

[8.8]

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves
Totaal eigen vermogen

[8.9]

Voorzie ninge n
- Voorziening onrendabele investeringen

[8.10]

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

38.634
512.768

42.566
3.672
3.596
0

65.429
2.266
5.415
5

1.295
10.809
61.938

937
13.701
87.753

2.020.600

1.729.238

[8.11]

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- 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 2019
ref.

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
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

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

[9.1]

98.906
2.343
(2.471)
(7.851)
(27.662)
(16.645)
46.620

94.898
2.075
(2.179)
(8.692)
(25.951)
(16.300)
43.851

[9.2]

8.851
(123)
(7.998)
730

7.826
(109)
(6.234)
1.483

(13.376)
238.571

(5.962)
23.069

935
226.130

389
17.496

[9.3]

[9.4]

191
(493)
(302)

614
(298)
316

[9.5]
[9.6]

(121)
(1.843)

(149)
(1.755)

[9.7]

82
(15.404)
(15.322)

0
(16.868)
(16.868)

255.892

Resultaat voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

[9.8]
[9.9]

250.887

Re sult aat na be last inge n
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44.374
(8.904)
135
35.605

3 Kasstroomoverzicht 2019
2019

2018

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

96.250

94.762

2.547

2.243

943

1.020

81

Saldo ingaande kasstromen

0
99.821

98.025

Uitgaven
Erfpacht

5

27

6.798

6.974

Onderhoudsuitgaven

24.834

25.538

Overige bedrijfsuitgaven

14.513

12.857

Renteuitgaven

15.574

17.042

85
9.974

1.074
9.898

Personeelsuitgaven

Sectorspecifieke heffingen
onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven
niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

661

604

6.713

5.439

Kasstroom uit operationele activiteiten

79.157

79.453

20.664

18.572

Inv e st e ringsact iv it e it e n
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur
Verkoopontvangsten woongelegenheden na inkoop
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

7.664
1.284

4.195
3.716

0

552
8.948

8.463

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

13.944
8.901

17.950
8.385

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

41.802
1.205

3.073
2.176

229
70

119
85

Investeringen overig
Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

66.151

31.788

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

(57.203)

(23.325)

FVA
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven overige
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

0

778

0

(223)
0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe geborgde leningen
Aflossingen geborgde leningen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom

(57.203)

(22.770)

82.000

40.000

(50.428)
9.000

(34.682)
0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
MU TATIE LIQU IDE MIDDELEN
Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december
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40.572

5.318

4.033

1.120

6.884
10.917

5.764
6.884

4 Algemene toelichting
4.1 Activiteiten
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 Impact Covid-19
In maart 2020 is de impact van Covid-19 op Nederland en de rest van de wereld groot geworden. We
hebben onze bedrijfsprocessen aangepast en afgestemd op de door het RIVM en de Rijksoverheid
afgegeven richtlijnen en maatregelen.
Het COVID-19 virus heeft impact op onze bedrijfsvoering. Het overgrote deel van de medewerkers kan
de werkzaamheden vanuit huis voortzetten. Daar waar dit niet mogelijk is zijn passende maatregelen
genomen. In principe vinden alle bedrijfsprocessen voortgang. Onderhouds- en
investeringsactiviteiten worden daar waar noodzakelijk uitgesteld. Voor zover nu bekend zijn daar
geen claims of nadelige financiële gevolgen uit te verwachten.
Wij verwachten een impact op onze operationele kasstromen door vertraagde ontvangst van
huurstromen. Wij schatten op dit moment in dat deze impact dusdanig beperkt zal zijn dat hierdoor
geen liquiditeitstekorten ontstaan. Onze huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
Onze financiering voor het komend jaar is geborgd via de reguliere processen. Wij hebben voldoende
ruimte in onze kengetallen om aanvullende financiering op te kunnen nemen mocht dat noodzakelijk
zijn. Wij zijn voor onze kasstromen niet afhankelijk van verkopen. De sector banken zijn naar
verwachting in staat om in deze mogelijk behoefte te voorzien. Daarnaast beschikken wij over
instrumenten als uitstel van onderhoud en investeringen om onze kasstromen positief te beïnvloeden.
Indien noodzakelijk zullen wij ook gebruik maken van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning van
de economie. Op dit moment verwachten wij geen gebruik te hoeven te maken van de maatregelen
zoals hierboven beschreven.
Hetgeen wij niet in de hand hebben is een mogelijk uitval van personeel door ziekte. Indien dit zich op
grote schaal gaat voordoen, hetgeen nu niet het geval is, verwachten wij vertraging in de uitvoering
van onze voorgenomen activiteiten en ook vertraging of mogelijk zelfs aanpassing van de realisatie
van onze voorgenomen doelstellingen.
De omstandigheden hiervoor omschreven zijn onze verwachtingen met de kennis van heden. Deze
omstandigheden zijn nog steeds omgeven met grote onzekerheden met betrekking tot de uiteindelijke
impact van de pandemie op zowel de samenleving als de economie. Het is daarom ook redelijkerwijs
niet mogelijk om de toekomstige effecten in te schatten.
Het bovenstaande in ogenschouw nemende zien wij geen reden om te twijfelen aan de continuïteit van
de onderneming en hebben wij de jaarrekening opgemaakt op basis van continuïteit en achten wij de
ingenomen schattingen in de jaarrekening nog steeds passend.

4.3 Stelselwijziging
De beleidswaarde zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2019 is aangepaste ten
opzichte van voorgaand jaar in overeenstemming met de notitie ‘definities onderhoud en beheer ten
behoeve van verantwoordingen en prognose’. De toepassing van de notitie leidt tot een gewijzigde
systematiek van de toerekening van de onderhoudslasten bij Woonwaard.
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Deze stelselwijziging is prospectief verwerkt waarbij alleen de cijfers van het huidige jaar zijn
aangepast. De impact van deze stelselwijziging op de toelichting van de beleidswaarde in boekjaar
2019 bedraagt € 37,7 mln. positief.

4.4 Schattingswijzigingen
In de jaarrekening zijn de volgende schattingswijzigingen opgenomen:
• Ten behoeve van de bepaling van de marktwaarde zijn diverse schattingswijzigingen
doorgevoerd in de parameters en berekeningsmethodieken die nader uiteen zijn gezet in
paragraaf 5.4.4.
• De samenstelling van de waarderingscomplexen in de marktwaardebepaling zijn aangepast.
Deze aanpassing is het gevolg van de wijziging in de complexindeling. De wijziging heeft tot
gevolg dat de samenstelling van het eigen vermogen per 1 januari 2019 wijzigt ten opzichte
van 31 december 2018. Het financiële effect is opgenomen in de toelichting op het eigen
vermogen.

4.5 Presentatiewijzigingen
In 2019 zijn geen presentatiewijzigingen doorgevoerd.

4.6 Oordelen en 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 6 of bij de toelichting op het desbetreffende onderdeel in
de jaarrekening.

4.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 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).
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van
kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

4.8 Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
Woonwaard heeft de gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB opgenomen in de toelichting op de
jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van Woonwaard zien toe op:
• Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de middenklasse te
voorzien in hun woonbehoefte.
• Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed.
Om tot een gescheiden balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht te komen wordt een
aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen posten worden in
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overeenstemming met het dd. 16 november 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de
DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend. Voor de andere niet direct toe te rekenen
posten in de gescheiden balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van
een aantal veronderstellingen. De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader
uiteengezet:
Grondslag voor scheiding

Posten in de gescheiden verantwoording

Directe scheiding op VHE-niveau. De
opbrengsten, kosten en kasstromen van
individuele transacties worden direct
toegerekend aan de individuele VHE die staat
geclassificeerd als DAEB dan wel niet-DAEB.

Balans
•
•
•
•
•
•
•

Vastgoedbeleggingen
Voorraden
Huurdebiteuren
Herwaarderingsreserve
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
Verplichtingen uit hoofde van VoV
Overlopende passiva voor zover deze betrekking
heeft op de vooruitontvangen huren

Winst- en verliesrekening
•
Huuropbrengsten.
•
Opbrengsten servicecontracten
•
Lasten dagelijks onderhoud
•
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
•
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille
•
Waardeverandering vastgoedportefeuille
Kasstroomoverzicht
•
Ontvangsten verhuur
•
Ontvangsten vergoedingen
•
Erfpacht
•
Uitgaven dagelijks onderhoud
•
Verhuurderheffing
•
(des)investeringsactiviteiten
Toerekening op complexniveau en gescheiden
naar de DAEB en niet-DAEB activiteiten op
basis van een relatieve verdeling van het
aantal eenheden in het betreffende complex.

Winst- en verliesrekening
•
Lasten servicecontracten
•
Lasten planmatig onderhoud

Gescheiden op basis van borging van de
achterliggende financiering. Geborgde
leningen classificeren als DAEB, niet geborgde
leningen als niet-DAEB.

Balans
•
Schulden/leningen kredietinstellingen
•
Interne lening
•
Overlopende passiva voor zover deze betrekking
heeft op de overlopende rente

Kasstroomoverzicht
•
Uitgaven servicecontracten
•
Uitgaven planmatig onderhoud

Winst- en verliesrekening
•
Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht
•
Renteontvangsten
•
Renteuitgaven
•
Financieringsactiviteiten
Gescheiden op basis van omvang van de
activiteiten in de DAEB/niet-DAEB tak van
Woonwaard op basis van een algemene
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splitsingsfactor gebaseerd op de
totaalverdeling van verhuureenheden in
DAEB/niet-DAEB.

•
•
•
•
•

Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen.
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva voor zover deze geen
betrekking heeft op vooruitontvangen huren en
overlopende rente

Winst- en verliesrekening
•
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
•
Opbrengsten en kosten overige activiteiten
•
Overige organisatiekosten
Kasstroomoverzicht
•
Personeelsuitgaven
•
Overige bedrijfsontvangsten
•
Overige bedrijfsuitgaven
•
Sectorspecifieke heffingen
•
Overige exploitatieuitgaven
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5 Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
5.1

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuivesting 2017, artikel 30 en 31 van Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
(BTIV) 2017, richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (hierzien 2018) 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. Voor de samenstelling en de bepaling van de marktwaarde zijn schattingen
gewijzigd, zie hiervoor paragraaf 4.2.

5.3 Materiële vaste activa
5.3.1
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld,
gelden voor alle materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
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.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of
verwachte lagere opbrengstwaarde.
5.3.2 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 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.
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5.3.3 Verwerking van groot onderhoud
Woonwaard verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa 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.

5.4 Vastgoedbeleggingen
5.4.1
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld,
gelden voor alle vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangspunten.
5.4.2 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 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.
5.4.3 Verwerking van groot onderhoud
Woonwaard verwerkt de kosten van groot onderhoud aan haar materiële vaste activa 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.
5.4.4

DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in exploitatie

Typering
DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed in
exploitatie die volgens het op 16 november 2017 definitief goedgekeurde scheidingsvoorstel van
Woonwaard als DAEB vastgoed classificeerden. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in de DAEB
portefeuille sinds die datum.
Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder huurtoeslaggrens, woningen boven de
huurtoeslaggrens waarvan Woonwaard voornemens is om deze in de toekomst als DAEB vastgoed te
verhuren en maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is
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verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg- welzijn-, onderwijs en culturele
instellingen en dienstverleners.
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.
Waarderingsgrondslag
Vastgoed in exploitatie wordt op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet gewaardeerd tegen de
marktwaarde in verhuurde staat. 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. De waardering tegen marktwaarde in
verhuurde staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14
van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde 2019’).
Marktwaarde in verhuurde staat is het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie
zou worden overgedragen op de peildatum, waarbij partijen met kennis van zaken, prudent en zonder
dwang zouden hebben gehandeld.
Woonwaard past voor een gedeelte van het bezit de full versie en voor het overige deel de basis versie
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe.
De berekening van de marktwaarde geschiedt op een modelmatige wijze waarbij slechts bij
waardering conform de full versie een externe taxateur wordt ingeschakeld. De nauwkeurigheid van
de waardering, bij zowel waardering volgens de basisversie en full versie, geacht te liggen binnen een
bandbreedte van 10% plus en min de waarde.
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 getrouwe 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 Studentenwoningen;
o Woongelegenheden met een NOM-vergoeding;
o Woonwagens;
o Woongelegenheden die rusten op een erfpachtcontract dat afloopt binnen 15 jaar na
31 december 2019;
o Zorg gerelateerde extramurale woongelegenheden.
Complexindeling
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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 in de balans opgenomen activa en 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 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 in overeenstemming met het Handboek
modelmatig waarderen geen taxateur betrokken geweest bij de bepaling en toetsing van de
marktwaarde in verhuurde staat;
• 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, met uitzondering van de eenheden die op basis van de full-versie van het handboek zijn
gewaardeerd.
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.
Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/complex in zijn geheel aan een derde wordt
verkocht. Per complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoogste uitkomst gelijkgesteld aan het
begrip “marktwaarde verhuurde staat”, zijnde de actuele waarde waartegen de waardering van het
vastgoed plaats vindt.
Voor de vastgoedtype niet zelfstandige eenheden, studenteneenheden, bedrijfsmatig onroerend goed,
maatschappelijk onroerend goed en zorg onroerend goed is alleen het scenario doorexploiteren van
toepassing.
Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op basis van marktconforme uitgangspunten
gedaan. De volgende parameters worden hierbij gehanteerd:
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•
•
•
•

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.

Woonwaard heeft de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019 voorgeschreven
parameters en uitgangspunten toegepast. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
Parameters woongelegenheden

2019

2020

2021

2022

2023 e.v.

Macro-economische parameters
prijsinflatie
loonstijging

2,60%
2,50%

1,30%
2,50%

1,50%
2,50%

1,80%
2,50%

1,20%
2,50%

4,40%
10,80%

3,50%
8,00%

2,50%
5,00%

2,50%
2,00%

2,50%
2,00%

bouwkostenstijging
leegwaardestijging

Bron:
Schatting
Schatting
Schatting
Schatting

Parameters basisversie
Instandhoudingsonderhoud per vhe
EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (extr.muraal)

Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

Mutatieonderhoud per vhe (€):
EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (extr.muraal)

Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

Beheerkosten per vhe €):
EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (extr.muraal)

Schatting

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)

Handboek
Handboek
Handboek
Schatting
Handboek

Belastingen, verzekeringen en overige
zakelijke lasten (% van de WOZ)
Verhuurderheffing (% van de WOZ)
Huurderving (% van de huursom)
Mutatiekans bij doorexploiteren
Mutatiekans bij uitponden

Handboek
Handboek

Mutatieleegstand gereguleerd
Mutatieleegstand geliberaliseerd

Handboek

Verkoopkosten bij uitponden (% van de
leegwaarde)
Disconteringsvoet (gemiddeld):
DAEB
Niet-DAEB

Schatting
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2019

2018 Toelichting

631
502
678
646

921
910
650
822

0
0
0
0

883
663
199
663

447
439
413
405

436
428
403
395

0,093%

0,102%

0,09%

0,12%

0,562%
0,591%
1,00%
1,00%
6,92%
6,61%
Handboek Handboek
0 maanden 0 maanden
3 maanden 3 maanden
1,40%

1,50%

6,94%
6,94%
6,81%

7,01%
7,05%
6,63%
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1

2
3

Handboek

Handboek

Handboek

Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – zelfstandige
eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – onzelfstandige
eenheden

2020

2021

2022 2023 e.v.

1,00%

1,20%

1,30%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 531 per te splitsen eenheid.
De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten,
bedragen 3% van de berekende waarde van een verhuureenheid.

In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 2019 is bij de toepassing van de fullversie 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:
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Onderdeel
Schematische vrijheid
Markthuur(stijging)

Wonen / Parkeren
Niet afgeweken van de basisversie.
De markthuur is ingeschat door de
taxateur op basis van referentietransacties (market evidence),
aangezien dit een betere weergave
geeft van en beter aansluit bij de
werkelijke situatie dan een
modelmatig bepaalde markthuur.
Markthuurstijging conform de
basisversie.

BOG / MOG / Intramurale Zorg
Niet afgeweken van de basisversie.
De markthuur is ingeschat door de
taxateur op basis van referentietransacties (market evidence),
aangezien dit een betere weergave
geeft van en beter aansluit bij de
werkelijke situatie dan een
modelmatig bepaalde markthuur.
Markthuurstijging conform de
basisversie.

Exit Yield

Niet afgeweken van de basisversie,
tenzij dit leidt tot onrealistische
output parameters.

Niet afgeweken van de basisversie,
tenzij dit leidt tot onrealistische
output parameters.

Leegwaarde(stijging)

De leegwaarde is ingeschat door de
taxateur op basis van
referentietransacties (market
evidence), aangezien dit een betere
weergave geeft van en beter aansluit
bij de werkelijke situatie dan een
modelmatig bepaalde leegwaarde.
De leegwaardestijging conform de
basisversie.

Niet van toepassing.

Disconteringsvoet

De disconteringsvoet is ingeschat
door de taxateur op basis van
referenties (market evidence),
aangezien dit een betere weergave
geeft van de werkelijke situatie dan
een modelmatig bepaalde
disconteringsvoet.

De disconteringsvoet is ingeschat
door de taxateur op basis van
referenties (market evidence),
aangezien dit een betere weergave
geeft van de werkelijke situatie dan
een modelmatig bepaalde
disconteringsvoet.
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Mutatie- en verkoopkans

De mutatiegraad in het

Niet afgeweken van de basis versie

doorexploiteer scenario is

met dien verstande dat alle

vastgesteld op basis van het 5-jarig

contractvoorwaarden en bijzondere

gemiddelde met een ondergrens

afspraken door Stichting

van 5,0%, tenzij dit door Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland

Woonwaard NoordKennemerland juist zijn

c.q. taxateur niet reëel wordt geacht

aangeleverd (in de

(o.a. in geval van recent
opgeleverde nieuwbouw). De

waarderingssoftware) .

verkoopmutatiegraad is door de
taxateur voor de 15-jarige DCFperiode ingeschat op 100% van de
mutatiegraad bij doorexploiteren
omdat dit een beter beeld geeft dan
de afroming in de basisversie.
Onderhoud

Ten aanzien van de onderhouds-

Ten aanzien van de onderhouds-

lasten is voor parkeren aansluiting

lasten is aangesloten bij de

gezocht bij de VTW-normen
aangezien dit een beter beeld geeft

Handboeknormen. Hier wordt
onderscheid gemaakt in BOG

dan de modelmatig bepaalde
onderhoudsnormen in de basis

(exclusief btw), MOG (inclusief btw)
en Intramurale zorg (hogere norm

versie. Ten aanzien van de

inclusief btw). De VTW-normen van

woningen is er niet afgeweken van
de basis versie. Achterstallig

Koëter zijn gevoeliger voor
interpretatie van de verschillende

onderhoud is niet van toepassing bij
Stichting Woonwaard Noord-

op- en afslagen van de elementen.
Achterstallig onderhoud is niet van

Kennemerland.

toepassing bij Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland.

Technische splitsingskosten

Niet afgeweken van de basisversie.

Niet afgeweken van de basisversie.

Bijzondere uitgangspunten

Niet van toepassing.

Niet van toepassing

Erfpacht

Er is uitsluitend in die gevallen waar

Er is uitsluitend in die gevallen waar

dat van toepassing is maatwerk

dat van toepassing is maatwerk

gemaakt voor het inrekenen van
erfpacht. Dit had overigens

gemaakt voor het inrekenen van
erfpacht. Dit had overigens

nauwelijks invloed omdat het

nauwelijks invloed omdat het

desbetreffende erfpachtcontract
geen financiële voorwaarden kent

desbetreffende erfpachtcontract
geen financiële voorwaarden kent

die van invloed kunnen zijn.

die van invloed kunnen zijn.

Met betrekking tot de
onzelfstandige eenheden (in een

Niet van toepassing, inherent aan
BOG / MOG / intramurale zorg is

gemixt complex) is er voor gekozen

het uitsluitend

om uitsluitend het

doorrekening van het

exploitatiescenario door te rekenen

exploitatiescenario.

Exploitatiescenario

aangezien uitponden niet realistisch
wordt geacht voor deze complexen.
Dit is bij deze portefeuille niet van
toepassing

Jaarstukken 2019

90 / 147

Het bezit welke conform het handboek getaxeerd moet worden, is in dit jaar of voorgaande jaren door
een externe onafhankelijke taxateur gevalideerd door middel van gevel/zicht taxatie. De twee daarop
volgende jaren wordt volstaan met een taxatie-update.
Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vastgoed in exploitatie worden in de winst-enverliesrekening 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 (rekening
houdend met afschrijvingen en waardeveranderingen) en onder aftrek van (latente)
belastingverplichtingen.
Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waarmee een marktwaarde op portefeuille niveau
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 (hogere
herwaarderingsreserve leidt tot lagere overige reserves en vice versa).
Bepaling beleidswaarde (ten behoeve van de toelichting)
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten om met
ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde te vervangen door
een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. In het bestuursverslag is een beleidsmatige beschouwing
opgenomen.
De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woonwaard en beoogt inzicht te geven in de
verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. Onder de beleidswaarde
wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa (kasstroom
genererende eenheden) toe te rekenen toekomstige kasstromen uitgaande van het beleid van
Woonwaard. De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie (zelfstandige- en
onzelfstandige woongelegenheden) komen overeen met de grondslagen voor de bepaling van de
marktwaarde, met uitzondering van:
1.

Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve wordt geen rekening houden met een
uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van vastgoed in
exploitatie. Onder toepassing van de full-versie wordt tevens uitgegaan van eeuwigdurende
looptijd in de eindwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde exit yield wordt direct
aangesloten bij de gehanteerde methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen.
Deze is daarmee niet langer als vrijheidsgraad toegepast.
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het
ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die volgens het
beleid van de corporatie bij mutatie in rekening wordt gebracht, passend binnen de geldende
wet- en regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten.
Woonwaard hanteert in haar beleid een streefhuur van 75% van de maximaal redelijke huur,
voor woningen met een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) 65%, voor niet-DAEB woningen
90%, voor woongroepen 69% en voor woonwagens 72% van de maximaal redelijke huur.
3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het
(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde meerjaren
onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van onderhoudsnormen in de markt.
Woonwaard hanteert een nominale eigen onderhoudsnorm, conform onderhoudsbegroting,
van € 1.601 per kostenfactor verhuureenheid.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme lasten ter
zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te
relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie en zoals deze worden
opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening.
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Woonwaard hanteert een gemiddelde beheerlasten van € 961 per kostenfactor
verhuureenheid.
De beleidswaarde van BOG / MOG / ZOG is gelijk aan de marktwaarde en hierbij wordt dus
verondersteld dat de marktuitgangspunten overeenkomen met de eigen beleidsuitgangspunten.
Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
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2019

2018

75%*

75%*

Onderhoudsnorm

€ 1.601

€ 1.537

Beheerlasten

€ 961

€ 954

Streefhuur (..% van de maximaal redelijke huur)

* Enkele type wooneenheden hebben een afwijkende streefhuur
Voor zover afwijkend voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat gehanteerde
uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie - zoals
toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in exploitatie - afgeleid van de
meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur en onderhoudslasten), de laatst goedgekeurde
jaarrekening (lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke voorschriften opgenomen in RTiV
artikel 151.
Woonwaard heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde.
Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.
5.4.5 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die 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).
Tijdens de bouw wordt rente 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 Onderstaande niet in voorbeeld jaarrekening
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, vindt afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze
afwaardering wordt in de resultatenrekening verantwoord onder ‘overige waardeveranderingen’.
Afschrijving Onderstaande niet in voorbeeld jaarrekening
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven.
5.4.6 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:
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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 ‘Niet-gerealiseerde 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.

5.5 Financiële vaste activa
5.5.1
Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen 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, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de
tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen 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 worden gewaardeerd tegen contante waarde.
5.5.2 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
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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.
5.5.3 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor 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.

5.6 Voorraden
5.6.1
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd of aangekocht vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd
tegen verkrijgings- of 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 6.3.9 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.

5.7 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.

5.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen als onderdeel van
de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

5.9 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.
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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.

5.10 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.
5.10.1 Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichtingen die op de balansdatum bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend
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 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 definitieve ontwerpfase en afgeleid het
aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden.
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 alle investeringsuitgaven (verwachte
stichtingskosten) minus aan deze investering toe te rekenen ontvangsten (verwachte marktwaarde in
verhuurde staat).
5.10.2 Voorziening pensioenen
Deze voorziening is gevormd voor de mogelijke affinanciering van een langlopende
pensioenverplichting.
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).
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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.
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 110,7% (2018: 115,9%). Op 31 december
2019 diende het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 104,1% te hebben.
Woonwaard heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort
bij SPW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Woonwaard. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen

5.11 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 worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen het ontvangen nominale bedrag.
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. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal
plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

5.12 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.

5.13 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.
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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.

6.2 Bedrijfsopbrengsten
6.2.1
Opbrengstverantwoording
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.
6.2.2 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum.
De doorgevoerde inflatie over 2018 in de huurverhoging bedraagt 1,6%. Dat betekent de volgende
maximale huurverhoging per inkomenscategorie van toepassing was voor de huurverhoging per 1 juli
2019:
• 4,1% (inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 42.436 (inkomensjaar 2017);
• 5,6% (inflatie + 4%) voor inkomens boven €42.436 (inkomensjaar 2017).
Voor Woonwaard bedroeg het maximumpercentage 2,1% (2018; 1,4%), 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 2019 van het DAEB bezit bedroeg circa 0,7%.
6.2.3 Opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte
servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De
kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.
6.2.4 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopopbrengsten opgenomen
• Gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie;
• Verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de verkoop.
Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
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De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden verantwoord
onder de toegerekende organisatiekosten.

6.3 Bedrijfslasten
6.3.1
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 het aantal FTE per
functie als verdeelsleutel (kostenverdeelstaat) voor de toerekening van indirecte kosten.
6.3.2 Lasten servicecontracten
Onder lasten servicecontracten worden de kosten verantwoord welke worden gegenereerd uit de (op
de huurexploitatie) afgesloten servicecontracten.
6.3.3 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 van lonen en salarissen van personeel dat primair bezig is met de
exploitatie van het vastgoed;
• Kosten klantcontactcenter;
• Toegerekende kosten overhead.
6.3.4 Lasten onderhoudsactiviteiten
Hier worden de onderhoudskosten gepresenteerd die zijn gerelateerd aan het vastgoed in exploitatie.
Onder deze post worden alle directe en indirecte 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. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare
kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief.
6.3.5 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:
• Verhuurderheffing;
• Gemeentelijke heffingen;
• Waterschapslasten;
• Verzekeringen;
• Erfpacht.
6.3.6 Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
6.3.7 Pensioenlasten
Woonwaard heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening
worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag dat als pensioenvoorziening is
opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde bedragen die noodzakelijk zijn om
de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
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6.3.8 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.
6.3.9 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.
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.

6.4 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
6.4.1
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Dit betreffen waardeverminderingen, en eventuele terugname hiervan, die gedurende het verslagjaar
zijn ontstaan vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot
investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en herstructurering. Ook waardeveranderingen als
gevolg van projecten die geen doorgang vinden worden onder deze categorie verantwoord.
6.4.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille hebben betrekking op waarde
mutaties van op actuele waarde geactiveerde activa.
6.4.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkopen onder voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van de woningen verkocht onder
voorwaarden. Dit betreft zowel de waardeverandering van de post “onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden” als de post “verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden”.

6.5 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.
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.
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7 Financiële instrumenten en risicobeheersing
Woonwaard heeft een treasurystatuut dat is opgesteld op basis van de strategische en wettelijke
kaders die zijn vastgelegd in het Reglement financieel beleid en beheer. 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.

7.1

Valutarisico’s

Woonwaard is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

7.2 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 2019 heeft Woonwaard haar
variabele leningen voor een bedrag van € 83,1 miljoen afgedekt met payerswaps en voor een bedrag
van € 13 miljoen niet afgedekt. De resterende leningen zijn vastrentende leningen.
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 €0,13 miljoen toe.

7.3 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.
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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 2019
heeft Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 8,2 miljoen (2018: € 18
miljoen). Middels de vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt voortdurend
gestuurd op nivellering van de beschikbare en de benodigde financiering.

7.4 Kredietrisico’s
Woonwaard heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar derivaten,
vorderingen 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.

7.5 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. Ultimo 2019 hoeft geen additioneel onderpand gestort te worden bij een daling van 200
basispunten.
Relevante beschikbare liquiditeitsruimten voor de beheersing van het liquiditeitsrisico dat Woonwaard
loopt, zijn per balansdatum:
31-12-2019
(x €1.000)
Banktegoed
Beschikbare kredietfaciliteit
Nog op te nemen uit leningen met variabele hoofdsom
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2019)
Ruimte

10.917
4.229
7.000
3.164
25.310

Tot op heden is de ruimte voldoende gebleken voor de beheersing van de liquiditeitsrisico’s.
Woonwaard heeft een derivaat met een hoofdsom van € 20 miljoen bij de Deutsche Bank met een
mandatory break clause in 2022.

7.6 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 belanghebbenden worden
gehanteerd.
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8 Toelichting op de balans
8.1

DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende overzicht weergegeven:
DAEB vastgoed in exploitatie
2019
2018
( x € 1.000)
( x € 1.000)
Verkrijgingsprijzen minus afschrijving
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Overnames/nieuwe consolidatie
Desinvesteringen
Herwaardering
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Herclassificaties
Overboekingen binnen vaste activa
Overboekingen uit voorraad Vov
Totaal mutaties
Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen minus afschrijving
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 31 december

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2019
2018
( x € 1.000)
( x € 1.000)

662.792
929.764
(23.807)
1.568.749

663.826
891.514
(27.954)
1.527.386

47.058
37.768
(3.759)
81.067

48.001
39.050
(3.676)
83.375

30.304
0
(1.140)
233.258
0
0
2.479
19.650
1.575
286.126

511
0
(772)
22.373
0
0
2.180
16.018
1.053
41.363

2.315
0
(1.133)
5.313
0
0
(2.479)
289
3.127
7.432

15
0
(2.589)
695
0
0
(2.180)
0
1.751
(2.308)

705.522
1.176.038
(26.685)
1.854.875

662.792
929.764
(23.807)
1.568.749

48.083
45.517
(5.101)
88.499

47.058
37.768
(3.759)
81.067

De som van herwaarderingen van vastgoedbeleggingen van het vastgoed in exploitatie en van de
overige vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum € 1.222 miljoen.
In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 14.371 woningen,
742 intramurale zorgeenheden, 94 eenheden BOG, 161 eenheden MOG, 1.000 parkeervoorzieningen en
74 overige eenheden opgenomen. De geschatte waarde gebaseerd op de meest recente WOZ
beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 2.267 miljoen.
De ontwikkeling van de marktwaarde ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door een veelvoud aan
factoren. De grootste factoren betreffen:
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De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is met 0,35 procentpunt gedaald.
Oplevering, aankoop en verkoop van eenheden.
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek
Methodische wijzigingen handboek en software
De gemiddelde mutatiegraad van woningen is gestegen met ca. 0,3 procentpunt
De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen.
De gemiddelde contracthuur en aanvangsleegstand is gestegen.

Positieve
effecten

Negatieve
effecten

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

69.678
43.498
0
92.451
22.645
62.960
52.362
343.594

0
0
42.833
0
0
0
0
42.833

Gevoeligheidsanalyse marktwaarde
In de onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de
gehanteerde parameters bij de marktwaarde heeft op de marktwaarde:
Parameter

Disconteringsvoet
Gemiddelde markthuur
Mutatiegraad
Leegwaarde / WOZ

Effect
wijziging
parameter
+1% punt
-1% punt
+1%
-1%
+1%
-1%
+1%
-1%

Effect op
marktwaarde
( x € 1.000)
- 200.057
+ 301.494
+
488
463
+ 2.940
- 2.885
+ 9.372
- 9.015

Effect op
marktwaarde %
- 10,3%
+ 15,5%
+ 0,0%
- 0,0%
+ 0,2%
- 0,1%
+ 0,5%
- 0,5%

Beleidswaarde
De beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op de methodiek zoals opgenomen in
het Handboek en bedraagt per 31 december 2019 € 947,8 miljoen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2019 bestaat uit de volgende
onderdelen:

Marktwaarde per 31 december 2019

DAEB vastgoedNiet-DAEB
in exploitatie vastgoed in
exploitatie
x €1.000
x €1.000
1.854.875
88.499

Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)

219.468
573.590

7.786
18.782

Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

73.718
100.428
967.204

291
1.554
28.413

Beleidswaarde per 31 december 2019

887.671

60.086
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Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde
In de onderstaande tabel wordt aangegeven welk effect een positieve of negatieve aanpassing van de
gehanteerde uitgangspunten bij de beleidswaarde heeft op de beleidswaarde:
Uitgangspunten

Disconteringsvoet
Gemiddelde streefhuur
Lasten onderhoud
Lasten beheer

Effect wijziging
parameter
+ 0,5% punt
- 0,5% punt
+ € 25
- € 25
+ € 100
- € 100
+ € 100
- € 100

Effect op
beleidswaarde
( x € 1.000)
- 81.932
+ 98.795
+ 51.045
- 52.126
+ 37.739
- 37.739
+ 37.381
- 37.381

Effect op
beleidswaarde %
- 8,6%
+ 10,4%
+ 5,4%
- 5,5%
+ 4,0%
- 4,0%
+ 3,9%
- 3,9%

Vanuit bovenstaande tabel hebben de uitgangspunten gemiddelde streefhuur, lasten onderhoud en
lasten beheer betrekking op het eigen beleid van Woonwaard. Wijzigingen in het beleid van
Woonwaard, bijvoorbeeld aanpassing streefhuurbeleid, resulteren in een wijziging van de
beleidswaarde. Het uitgangspunt disconteringsvoet is een marktconforme rendementseis, welke niet
beïnvloedbaar is vanuit het beleid van Woonwaard.
De beleidswaarde is gedurende 2018 voor het eerst ingevoerd, waarbij dit waardebegrip nog in
ontwikkeling is. Verdere ontwikkeling van dit waardebegrip door de Aw en WSW kan de komende
jaren leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde.
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 € 1.739
miljoen. 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.
Per balansdatum waren verplichtingen aangegaan met betrekking tot materiële vaste activa. Deze
zijn in paragraaf 8.12.2 nader toegelicht.

8.2 Overige vastgoedbeleggingen
De mutaties in de overige vastgoedbeleggingen zijn in het volgende overzicht weergegeven:
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Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
2019
2018
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
2019
2018
( x € 1.000)
( x € 1.000)

Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

23.565
17.281
(1.516)
39.330

27.027
17.579
(2.213)
42.393

21.551
0
(9.038)
12.513

14.065
0
(2.761)
11.304

Mutaties
Investeringen
Herwaardering
Waardeverminderingen
Overboekingen binnen vaste activa

0
3.709
0
0

0
1.472
0
0

25.216
0
(558)
(19.939)

27.209
0
(944)
(16.018)

Overboeking van/naar voorziening
Overboekingen van voorraad Vov
Totaal mutaties

0
(5.492)
(1.783)

0
(4.535)
(3.063)

(7.390)
0
(2.671)

(9.038)
0
1.209

19.608
18.519
(580)
37.547

23.565
17.281
(1.516)
39.330

14.292
0
(4.450)
9.842

21.551
0
(9.038)
12.513

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen
Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 230 verhuureenheden
opgenomen (2018: 264 eenheden). Er zijn in 2019 geen verhuureenheden verkocht met een
terugkoopplicht (2018: nihil). 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 € 0,7 miljoen (2018: € 1,9 miljoen) aan grondaankopen opgenomen, met het oog op ontwikkeling
van vastgoedprojecten waarbij nog geen inzicht bestaat in de feitelijke projectontwikkeling. Onder het
overige bedrag ad € 9,1 miljoen is een bedrag opgenomen van € 435.000 voor projecten waarvoor
nog geen investeringsbeslissing ten grondslag ligt. De projecten met de hoogste boekwaarde zijn
Vroonermeer fase 3A en 3B (€ 3,6 miljoen) en Spieghelstraat Oost fase 2 (€ 1,0 miljoen).
In het verslagjaar werd onder onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 299.000 aan
bouwrente geactiveerd (2018: € 214.000). Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd
een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 2,97% (2018: 3,20%).
8.2.1
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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8.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende overzicht weergegeven:
Onroerende en roerende zaken ten
dienste van de exploitatie
2019

2018

( x € 1.000)

( x € 1.000)

9.074
(4.315)

8.956
(3.387)

4.759

5.569

Investeringen
Afschrijvingen

144
(830)

118
(928)

Totaal mutaties

(686)

(810)

Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

9.218

9.074

(5.145)

(4.315)

4.073

4.759

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.

8.4 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2019
Subsidies
Overige mutaties via resultaat
Stand per 31 december 2019
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Latente
belastingvorderingen
( x € 1.000 )

Overige
financiële
vaste activa
( x € 1.000 )

Totaal
( x € 1.000 )

1.700
0
(100)
1.600

11.384
(743)
(155)
10.486

13.084
(743)
(255)
12.086

8.4.1
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 voldoende fiscale winst beschikbaar is, komen tot uitdrukking in de
waardering van de latente belastingvordering.
Naar aanleiding van de aanpassing van RJ 272.405 neemt Woonwaard vanaf 2019 geen latentie meer
op voor de in de meerjarenbegroting ingerekende verkopen. Eind 2018 was hiervoor een bedrag
opgenomen van € 0,1 miljoen. Op grond van RJ 140 dient deze wijziging in beginsel verwerkt te worden
als stelselwijziging met aanpassing van de vergelijkende cijfers 2018. Gegeven de omvang van het
bedrag is ervoor gekozen om de aanpassing van € 0,1 miljoen geheel in 2019 te verantwoorden.
Eind 2019 bestaat de latentie uit (waarderings) verschillen inzake:
• de vooruitbetaling van het Transferium voor een bedrag van € 2,7 miljoen (2018: € 5,7
miljoen);
• de langlopende schulden voor een bedrag van € 3,9 miljoen (2018: € 4,4 miljoen);
• de toekomstig te compenseren renteaftrek als gevolg van ATAD (Anti Taks Avoidance
Directive) van € 3,4 miljoen (2018: nihil).
De nominale waarde van deze latenties bedraagt circa € 10,1 miljoen (2018: € 10,6 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 1,85 % (2018: 2,23%). Dit percentage is afgeleid uit de voor Woonwaard geldende rente voor
langlopende leningen op 31 december 2019 van gemiddeld 2,46 % (2018: 2,97%), onder aftrek van het
geldende nominale belastingtarief.
De latenties hebben een gemiddelde looptijd van 6,9 jaar (2018: 8,6 jaar).
Het deel van de latente belastingvordering dat naar verwachting binnen een jaar tot afwikkeling zal
komen is opgenomen onder de vlottende activa voor een bedrag van € 0,4 miljoen (2018: € 0,2
miljoen).
8.4.2 Overige financiële vaste activa
De samenstelling van de overige financiële vaste activa is als volgt:

Afkoopsommen derivaten
Waarborgsommen derivatencontracten
Overige vorderingen

31-12-2019
( x € 1.000 )

31-12-2018
( x € 1.000 )

6.486
4.000
0
10.486

6.640
4.000
744
11.384

Onder de overige financiële vaste activa is voor een bedrag van € 6,5 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. In 2019 was dit een bedrag van € 155.000. De
resterende looptijd van deze leningen is respectievelijk 35 en 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. Ultimo 2019 was de marktwaarde van
het derivaat € 22,6 miljoen negatief.

Jaarstukken 2019

108 / 147

8.5 Voorraden
31-12-2019
( x € 1.000 )
Vastgoed bestemd voor de verkoop

226
226

31-12-2018
( x € 1.000 )
0
0

Het aantal woningen bestemd voor de verkoop bedraagt 1 (2018: 0). Het aantal woningen welke naar
verwachting binnen 1 jaar verkocht zal zijn bedraagt 1. De verwachte opbrengstwaarde van deze
woningen bedraagt € 282.500 en de boekwaarde € 226.000

8.6 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.
8.6.1

Huurdebiteuren

Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

8.6.2

31-12-2018
( x € 1.000 )

1.164
(468)
696

1.099
(415)
684

31-12-2019
( x € 1.000 )

31-12-2018
( x € 1.000 )

Overige vorderingen

Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen

8.6.3

31-12-2019
( x € 1.000 )

644
289
933

930
629
1.559

Overlopende activa
31-12-2019
( x € 1.000 )

Transitorische inkoopfacturen
Overige overlopende activa

497
9
506

31-12-2018
( x € 1.000 )
393
16
409

8.7 Liquide middelen
De liquide middelen staan, op een afgegeven bankgarantie van € 71.280 na, ter vrije beschikking van
de rechtspersoon.
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8.8 Eigen vermogen
8.8.1
Herwaarderingsreserve
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:
Vastgoed in

Onroerende

exploitatie

zaken v.o.v.

Totaal

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

Stand per 31 december 2018

967.532

17.281

984.813

Effect schattingswijziging
Stand per 1 januari 2019

(116)
967.416

0
17.281

984.697

254.139
1.221.555

1.238
18.519

255.377
1.240.074

Mutatie herwaarderingsreserve boekjaar
Stand per 31 december 2019

(116)

De schattingswijziging is het gevolg van een aanpassing van de waarderingscomplexen. Om met
name de MJOB efficienter te kunnen bepalen is met ingang van 2019 het aantal
waarderingscomplexen gewijzigd van 600 naar 650.
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.
De waardering van het vastgoed is in overeenstemming met het Handboek bepaald en is daarmee
conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële
besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van €
995,6 miljoen in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan
worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk
afhankelijk van het te voeren beleid van Woonwaard. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk
door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEBbezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen.
Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen
die daar niet zelf in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel
vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur
worden verhoogd tot de markthuur en worden de onderhouds- en beheerslasten gerealiseerd
conform de voorschiften vanuit de marktwaarde, dit voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en
beheersituatie van de corporatie.
8.8.2 Overige reserves
Het verloop van de overige reserves is als volgt:

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Mutatie herwaarderingsreserve
Stand per 31 december

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

142.697
250.887
(255.261)
138.323

143.762
35.605
(36.670)
142.697

De jaarrekening 2018 is op 16 mei 2019 vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bestemming
van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel in de jaarrekening 2018.
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Het bestuur stelt voor het resultaat over het verslagjaar 2019 ten bedrage van € 250,9 miljoen geheel
ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.

8.9 Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per
01-01-2019
( x € 1.000 )
Voorziening onrendabele
investeringen en
herstructureringen
Voorziening pensioenen
Totaal

1.087
120
1.207

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

15.444
0
15.444

(7.390)
0
(7.390)

Vrijval
( x € 1.000 )

(2.327)
0
(2.327)

Stand per
31-12-2019
( x € 1.000 )

6.814
120
6.934

Van de voorzieningen is een bedrag van €2.673.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te
merken.
Hiervan heeft naar verwachting een bedrag van € 0 een looptijd langer dan 5 jaar.
8.9.1
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.
8.9.2 Voorziening pensioenen
Deze voorziening is gevormd voor de mogelijke affinanciering van een langlopende
pensioenverplichting van één oud-werknemer en zal naar verwachting komend jaar afgewikkeld
worden.

8.10 Langlopende schulden
Stand per
31-12-2019
( x € 1.000 )
Schulden/Leningen kredietinstellingen
Opgenomen onder kortlopende schulden
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

580.134
(42.566)
537.568

Aflossingsverplichting
2020
( x € 1.000 )

Aflossingsverplichting
1 - 5 jaar
( x € 1.000 )

Aflossingsverplichting
> 5 jaar
( x € 1.000 )

42.566

121.790

415.778

42.566

121.790

415.778

35.763
573.331

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het verslagjaar zijn opgenomen onder de
schulden op korte termijn.
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Het vervalschema van de langlopende leningen (kredietinstellingen) in de komende 10 jaar is
hieronder grafisch weergegeven:

60.000

100,0%

50.000

80,0%

40.000

60,0%

30.000
40,0%

20.000

20,0%

10.000
jaar:

0,0%
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Aflossing

% van leningen 31.12.2019

€ 1.000

Vervalkalender leningen

Cum. procentuele aflossing

8.10.1 Schulden/leningen kredietinstellingen
Verloop
De mutaties in 2019 van de leningen overheid en kredietinstellingen worden als volgt toegelicht:
Leningen
kredietinstellingen
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari 2019
Extra aflossing 2019
Nieuwe leningen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom
Aflossingsverplichting 2020
Stand per 31 december 2019

474.134
(14.000)
111.000
9.000
(42.566)
537.568

Kenmerken leningenportefeuille
Voor een totaal bedrag van € 96 miljoen hebben de opgenomen leningen een variabele rentevoet.
De rentevoet voor deze leningen is gebaseerd op de 1-, 3- en 6-maands Euribor.
Voor een bedrag van €83 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 4,0%
(2018: 4,1%).
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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 € 697,4 miljoen (nominaal € 580
miljoen) (2018: € 626 miljoen, respectievelijk € 539 miljoen). De marktwaarde is gebaseerd op de
yieldcurve per 31 december 2019 inclusief kredietopslag (credit spread). Indien de marktwaarde van
de leningenportefeuille bepaald zou worden exclusief kredietopslag bedraagt deze € 710,7 miljoen.
Basisrenteleningen
Onder de leningen is voor een bedrag van € 65,9 miljoen aan zogenaamde basisrenteleningen
opgenomen. Op deze leningen wordt een vaste basisrente betaald van gemiddeld 2,8% (2018: 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% (2018: 0,5%). Het vervalschema van de credit spread
herzieningen is hieronder weergegeven:
Jaar
2020
2022
2026

Hoofdsom
€ 36,0 miljoen
€ 19,9 miljoen
€ 10,0 miljoen

Afgesproken
0
0
0

Nog af te spreken
€ 36,0 miljoen
€ 19,9 miljoen
€ 10,0 miljoen

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 € 51,1 miljoen.
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Kenmerken derivatenportefeuille
Woonwaard heeft ultimo 2019 derivatencontracten met 3 partijen:

totale
hoofdsom
threshold
Zonder marktwaardeverrekening, met
waarborgsom
Deutsche Bank
€ 20,0 mln. n.v.t.

marktwaard
e
31-12-2019

betaalde
waarborgso
m
31-12-2019

break clause

(€ 22,6) mln. € 4,0 mln.

mandatory, 2022

Zonder marktwaardeverrekening
ABN AMRO

€ 7,1 mln.

n.v.t.

(€ 3,4) mln.

0

nee

Rabobank

€ 56,0 mln.

n.v.t.

(€ 8,9) mln.

0

nee

Het vervalschema van de derivatenportefeuille is als volgt:
Jaar

Hoofdsom (x €1.000)

2020
2021
2022
2032
2064

17.000
15.000
14.000
17.100
20.000
83.100

Stresstest
Het afsluiten van nieuwe derivaten is in het huidige treasurystatuut onder strikte voorwaarden
toegestaan. 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:

83.100

83.100

83.100

marktwaarde
31-12-2019
(x € 1.000)

marktwaarde
31-12-2019
-/-1%-punt
(x € 1.000)

marktwaarde
31-12-2019
-/-2%-punt
(x € 1.000)

Inschatting van de marktwaarde
Te verrekenen marktwaarde >
threshold

(34.911)

(54.259)

(82.493)

0

0

0

Saldo bank en deposito’s
Saldo kredietfaciliteit
Totaal beschikbare buffer

10.917
4.229
15.146

10.917
4.229
15.146

10.917
4.229
15.146
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Uitkomst test liquiditeitsbuffer

15.146

15.146

15.146

De hierboven opgenomen marktwaarde is berekend met de rentecurve van 31 december 2019.
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 2019 in staat was om een
rentedaling van 2%-punten op te vangen.
Marktwaarde
De marktwaarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 35 miljoen negatief (2018:
€ 28 miljoen negatief). De totale basispuntgevoeligheid van de swapportefeuille bedroeg ultimo 2019
circa € 0,2 miljoen (2018: circa € 0,1 miljoen).
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.
De duration van de gehele portefeuille (inclusief het effect van de renteswaps) bedraagt 6,1 jaar
8.10.2 Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in 2019 van de verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden worden als volgt toegelicht:
2019
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari

38.634

Verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten
Teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waardemutaties
Terugkoopverplichtingen 2020
Stand per 31 december

0
(5.332)
2.774
(313)
35.763

8.11 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van minder dan één jaar of zijn direct
opeisbaar.
8.11.1 Schulden aan kredietinstellingen
Het saldo van de schulden aan kredietinstellingen bestaat per 31 december 2019 en 31 december 2018
volledig uit het kortlopende deel van de langlopende schulden.
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8.11.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2019
( x € 1.000 )

31-12-2018
( x € 1.000 )

216
2.549
831
3.596

202
2.774
2.439
5.415

31-12-2019
( x € 1.000 )

31-12-2018
( x € 1.000 )

718
313
235
29
1.295

690
0
210
37
937

31-12-2019
( x € 1.000 )

31-12-2018
( x € 1.000 )

6.190
2.718
799
652
450
10.809

6.523
5.659
659
304
556
13.701

Loonheffing en sociale lasten
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting

8.11.3

Overige schulden

Vooruitontvangen bedragen (huur)debiteuren
Kortlopende deel schuld u.h.v. vov
Reservering vakantiedagen
Overige overige schulden

8.11.4

Overlopende passiva

Nog te betalen rente op leningen
Vooruitontvangen huur
Nog te ontvangen facturen
Reservering projecten
Overige overlopende passiva

8.12 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
8.12.1 Aan- en verkopen woningen
Op balansdatum is 1 garage verkocht voor een bedrag van € 0,02 miljoen waarbij de verkoopakte is
getekend maar waarbij de overeenkomst nog niet bij de notaris is gepasseerd.
8.12.2 Investeringsverplichtingen
Woonwaard is de volgende investeringsverplichtingen aangegaan:
• Voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten zijn reeds verplichtingen aangegaan voor een
bedrag van € 5,7 miljoen (2018: € 8,6 miljoen);
• Voor overige renovatieprojecten zijn verplichtingen aangegaan voor circa € 0,6 miljoen (2018:
€ 5 miljoen);
• Met HVC is in 2018 een overeenkomst gesloten voor circa € 2,7 miljoen om gefaseerd 499
woningen gelegen in de Rivierenwijk te Heerhugowaard aan te sluiten op het warmtenet. In
2019 is gestart met de aansluiting van 127 woningen voor fase 1. Ultimo 2019 bedraagt het
restant van de verplichting € 1,9 miljoen.
• Een zeventalplanmatig onderhoudsprojecten waren ultimo 2019 nog onderhanden. De
resterende verplichting bedraagt € 0,2 miljoen.
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8.12.3 Obligo WSW
Ten behoeve van de borgstelling bij het WSW dient een obligo te worden aangehouden. Per
31 december 2019 heeft de corporatie een obligo uitstaan ten bedrage van € 22,2 miljoen (2018: € 20,8
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.
8.12.4 Lease- en overige contractuele verplichtingen
Voor de volgende zaken zijn (operational lease-)contracten afgesloten met een totale lopende
verplichting ultimo 2019 van € 3,7 miljoen (2018: € 4,0 miljoen).

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

Verplichting
< 1 jaar
€
48.000
208.000
223.000
1.009.000
13.000
433.000
457.000
2.391.000

Verplichting
1-5 jaar
€
43.000
316.000
395.000
317.000
0
21.000
160.000
1.252.000

Verplichting
> 5 jaar
€
0
0
0
0
0
2.000
100.000
102.000

Totaal
€
91.000
524.000
618.000
1.326.000
13.000
456.000
717.000
3.745.000

Gedurende het verslagjaar is er een bedrag van € 68.000 in de winst – en verliesrekening verwerkt
aan leasekosten t.b.v. het wagenpark.
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.
8.12.5 Heffing saneringsfonds
Woonwaard zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal € 5,3 miljoen moeten afdragen aan
door het WSW opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende
corporaties financieel er weer bovenop te helpen.
8.12.6 Rekening courant
Woonwaard heeft de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 4,2 miljoen
(2018: € 7,5 miljoen).

8.13 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.
Woonwaard heeft alleen nog een belang in de Stichting ‘Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland’
(SVNK). Dit betreft een samenwerkingsverband van de woningcorporaties in de regio NoordKennemerland, waarin Woonwaard een bestuurlijke, duurzame band heeft en daarmee kwalificeert
het SVNK als verbinding.
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9 Toelichting op de winst- en verliesrekening
9.1
9.1.1

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Huuropbrengsten

Bruto huuropbrengsten
Huurderving
Dotatie voorziening
Netto huuropbrengsten

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten is als volgt:

Gemeente Alkmaar
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Langedijk

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

99.825
(751)
(168)
98.906

95.634
(579)
(157)
94.898

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

57.743
36.846
4.317
98.906

56.817
33.821
4.259
94.898

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.
- Vrijval van de vooruitbetaalde huur voor Transferium

De onderverdeling van de netto huuropbrengsten per type bezit kan als volgt worden weergegeven:
2019
( x € 1.000 )
Woningen
Bedrijfsonroerend goed
Maatschappelijk vastgoed
Intramuraal zorgvastgoed
Parkeergelegenheid
Overig
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1.170
1.102
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12
98.906
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2018
( x € 1.000 )
86.551
1.129
1.124
5.502
592
0
94.898

9.1.2

Lasten verhuur en beheeractiviteiten
2019
( x € 1.000 )

Toegerekende lasten verhuur en beheer activiteiten
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

8.003
(152)
7.851

2018
( x € 1.000 )
8.513
179
8.692

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de
gehanteerde verdeelsleutels zoals deze in paragraaf 6.3.1 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan onder
meer uit lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is met de exploitatie van het vastgoed.
9.1.3

Lasten onderhoudsactiviteiten
2019
( x € 1.000 )

Planmatig onderhoud
Mutatie-onderhoud
Contract onderhoud
Klachtenonderhoud
Onderhoud via VVE
Organisatiekosten tbv onderhoud

14.296
3.088
2.540
3.393
1.230
3.115
27.662

2018
( x € 1.000 )
14.622
2.666
2.505
3.423
1.292
1.443
25.951

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudskosten zijn gebaseerd op de gehanteerde
verdeelsleutels zoals deze in paragraaf 6.3.1 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten
en lonen en salarissen welke verband houden met het onderhoud van vastgoed in exploitatie.
9.1.4

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
2019
( x € 1.000 )

Gemeentelijke heffingen
Verhuurdersheffing
Saneringsheffing
Bijdrageheffing Autoriteit Woningcorporaties
Verzekeringskosten
Erfpacht
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Afwaardering vorderingen
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5.608
10.455
0
85
357
6
100
34
16.645
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2018
( x € 1.000 )
5.389
9.418
983
91
343
27
13
36
16.300

9.2 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
2019
( x € 1.000 )

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Woningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

2018
( x € 1.000 )

8.376
270
205
8.851

2019
( x € 1.000 )

Toegerekende organisatiekosten

Lonen en salarissen verkoopafdeling
Overige indirecte kosten

7.010
816
0
7.826

2018
( x € 1.000 )

77
46
123

2019
( x € 1.000 )

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Woningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

67
42
109

2018
( x € 1.000 )

7.438
405
155
7.998

5.216
1.018
0
6.234

9.3 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Bijzondere waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling
Organisatiekosten tbv nieuwbouw
Afboeking acquisitiekosten projecten
Geactiveerde rente

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

13.664
0
11
(299)
13.376

5.572
592
12
(214)
5.962

In 2018 werden de indirecte (organisatie)kosten t.b.v. nieuwbouw aan overige waardeveranderingen
vastgoedportefeuille toegerekend. In 2019 wordt dit toegerekend aan lasten verhuur en
beheeractiviteiten
De gemiddelde rentevoet die is gehanteerd bij het activeren van rente is 2,97% (2018: 3,20%).
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Niet-DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
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2019
( x € 1.000 )
233.258
5.313
238.571
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2018
( x € 1.000 )
22.374
695
23.069

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
verkocht onder voorwaarden
Herwaardering onroerende zaken VOV
Herwaardering schulden uit hoofde van VOV

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

3.709
(2.774)
935

1.471
(1.082)
389

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

9.4 Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengsten overige activiteiten

Vergoeding opstelpunten telefonie
Geactiveerde productie eigen bedrijf
Overige baten

164
0
27
191

163
424
27
614

De geactiveerde productie eigen bedrijf werd in 2018 aan opbrengsten overige activiteiten
toegerekend, In 2019 wordt deze post toegerekend aan lasten verhuur en beheeractiviteiten.
De toegerekende organisatiekosten aan kosten overige activiteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde
verdeelsleutels zoals deze in paragraaf 6.3.1 zijn opgenomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten
en lonen en salarissen welke verband houden met overige activiteiten.

9.5 Overige organisatiekosten
2019
( x € 1.000 )
Kosten Raad van Commissarissen

121
121

2018
( x € 1.000 )
149
149

Overige organisatiekosten betreffen personeelskosten, overige bedrijfslasten en overhead van functies
welke niet toe te rekenen zijn aan primaire activiteiten.

9.6 Leefbaarheid
2019
( x € 1.000 )
Leefbaarheid fysiek
Leefbaarheid sociaal
Organisatiekosten tbv leefbaarheid
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92
1.196
1.843
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2018
( x € 1.000 )
498
66
1.191
1.755

9.7 Saldo financiële baten en lasten
Andere rentenbaten en soortelijke opbrengsten

2019
( x € 1.000 )

Betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Rentelasten en soortgelijke kosten

82
82

2019
( x € 1.000 )

Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Rente groepsmaatschappijen
Overige rentelasten en soortgelijke kosten

15.108
0
296
15.404

2018
( x € 1.000 )
0
0

2018
( x € 1.000 )
16.739
0
129
16.868

9.8 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsoefening
De vennootschapsbelasting wordt als volgt gespecificeerd:

2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

(5.105)
100
(5.005)

(8.304)
(600)
(8.904)

Acute belastingen
Mutatie latente belastingen

De acuut verschuldigde vennootschapsbelasting over 2019 is als volgt berekend:

Resultaat voor belastingen

2019
( x € 1.000 )
255.892

(On)gerealiseerde herwaardering vastgoed
Huuropbrengsten
Lasten onderhoud
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Rentelasten
Overige waardeveranderingen MVA
Beperkte renteaftrek (ATAD)
Overige verschillen
Totaal permanente en tijdelijke verschillen

(239.506)
(2.915)
(900)
(853)
(741)
8.475
3.403
81
(232.956)

Belastbaar bedrag

22.936

Verschuldigde winstbelasting

5.700

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk ad 2,0%
wordt met name veroorzaakt doordat de fiscale verwerking van bovenstaande posten afwijkt van de
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commerciële verwerking in de jaarrekening. In de belastinglast over 2019 is een bate verantwoord met
betrekking tot 2017. Naar aanleiding van de in 2019 ingediende aangifte 2017 is een aanvullende bate
van € 0,6 miljoen genomen.
Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar.
Met betrekking tot de vennootschapsbelasting heeft Woonwaard een fiscale planning opgesteld.
Woonwaard volgt daarin de binnen de sector gangbare standpunten die naar de mening van
belastingadviseurs pleitbaar zijn. Het is mogelijk dat gekozen standpunten door de fiscus niet worden
overgenomen en daarmee de gepresenteerde acute belastinglast over 2019 en 2018 en
belastinglatenties zoals opgenomen in deze jaarrekening zullen afwijken.
De belangrijkste standpunten hebben betrekking op:
• Het onderscheid tussen onderhoudskosten en investeringen.
• De verwerking van projectontwikkelingsresultaten.
• De afwaardering van een bedrijfspand.
Aangiftes vennootschapsbelasting zijn tot en met 2016 definitief geregeld.

9.9 Resultaat deelnemingen
2019
( x € 1.000 )
Resultaat deelneming Woonwaard Beheer BV (opgeheven in 2018)

2018
( x € 1.000 )

0
0

135
135

9.10 Personeelslasten
2019
( x € 1.000 )
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

2018
( x € 1.000 )

5.042
963
1.014
1.227
8.246

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

2019

2018

106
99
113

90
91
104

Woonwaard heeft geen medewerkers in dienst die werkzaam zijn buiten Nederland (2018: 0).
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4.688
850
806
1.198
7.542

9.11 Accountantshonoraria
In het verslagjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat
gebracht:
2019
( x € 1.000 )
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

156
32
0
0
188

2018
( x € 1.000 )
143
41
0
0
184

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) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk
waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van
de jaarrekening over het boekjaar 2019, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het
boekjaar zijn verricht.

9.12 Gebeurtenissen na balansdatum
Tot en met de datum van opmaken van de jaarrekening 2019 hebben zich de volgende gebeurtenissen
na balansdatum voorgedaan:
•
•

De Provincie Noord-Holland heeft in haar brief d.d. 14 februari 2020 besloten afstand te doen
van de rechten van de provincie en de jegens haar bepaalde verplichtingen in de tussen
Stichting Woonwaard, Stichting Parlan en de provincie aangegane huurovereenkomst.
De uitbraak van het COVID-19 virus kwalificeert als gebeurtenis na balansdatum. De impact op
onze bedrijfsvoering hebben wij toegelicht in paragraaf 4.2 van de toelichting bij de
jaarrekening.
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10 Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
10.1 Gescheiden balans DAEB (na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.854.875
23.063
9.842
1.887.780

1.568.749
22.973
12.513
1.604.235

4.073

4.759

1.600
15.700
75.227
10.486
103.013

1.700
19.761
66.725
11.384
99.570

1.994.866

1.708.564

226
226

0
0

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Latente belastingvorderingen
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Subtotaal

646
400
917
484
2.447

628
200
1.524
391
2.743

Liquide middelen

8.270

1.040

10.943

3.783

2.005.809

1.712.347

Vast e act iv a
Vastgoedbeleggingen
- DAEB vastgoed in exploitatie
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Subtotaal
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Financiële vaste activa
- 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
Subtotaal

Totaal vlottende activa

Tot aal act iv a
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.192.637
185.760
1.378.397

945.528
181.982
1.127.510

6.814
120
6.934

1.087
120
1.207

537.568
21.425

474.134
22.020

558.993

496.154

42.566
3.513
3.374
0
1.264
10.768
61.485

65.429
2.199
5.289
5
892
13.662
87.476

2.005.809

1.712.347

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves
Totaal eigen vermogen
Voorzie ninge n
- Voorziening onrendabele investeringen
en herstructureringen
- Voorziening pensioenen
Totaal voorzieningen
Langlope nde schulde n
- Schulden/leningen kredietinstellingen
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal langlopende schulden

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan leveranciers
- 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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10.2 Gescheiden winst- en verliesrekening DAEB
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10.3 Gescheiden kasstroomoverzicht DAEB
2019

2018

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Renteontvangsten

91.644

90.024

2.376
905
442

2.064
959
764
93.811

95.367

Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht
Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffingen
onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven
niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Overige exploitatie-uitgaven
Saldo uitgaande kasstromen

5

21

6.503

6.625

23.831
13.777

24.933

15.574

17.042

81

1.026
9.452

10.627

9.636
661

604

6.313
0

5.039
1.630

Kasstroom uit operationele activiteiten

76.381

76.999

18.986

16.812

Inv e st e ringsact iv it e it e n
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur
, woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop
Verkoopontvangsten grond
Tussentelling ingaande kasstroom MVA

6.713

1.160

195

1.272
552

0

2.984

6.908

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

13.943
8.437

17.950
8.385

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Investeringen overig

40.302
354
225

3.805
1.565
119

Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA

30

36

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

63.297

31.854

(56.389)

(28.870)

FVA
Ontvangsten verbindingen
Uitgaven overige
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

2.239
(223)

4.061
0

2.016

4.061

(26.854)

(52.328)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe geborgde leningen
Aflossingen geborgde leningen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom

82.000

40.000

(50.428)

(34.682)

9.000

0
40.572

5.318

MU TATIE LIQU IDE MIDDELEN

7.230

(4.724)

Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december

1.040

5.764

8.270

1.040

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
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10.4 Gescheiden balans niet-DAEB (na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

Vastgoedbeleggingen
- Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Subtotaal

88.499
14.483
102.982

81.067
16.357
97.424

Totaal vaste activa

102.982

97.424

50
16
22
88

56
35
18
109

Liquide middelen

2.647

5.844

Totaal vlottende activa

2.735

5.953

105.717

103.377

Vast e act iv a

Vlot t e nde act iv a
Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Subtotaal

Tot aal act iv a
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

47.437
27.790
75.227

39.285
27.440
66.725

14.338

16.614

15.700
30.038

19.761
36.375

159
222
31
40
452

67
126
45
39
277

105.717

103.377

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserve
- Overige reserves
Totaal eigen vermogen
Langlope nde schulde n
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
- Interne lening
Totaal langlopende schulden

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

Tot aal passiv a
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10.5 Gescheiden winst-en-verliesrekening niet-DAEB
2019
( x € 1.000 )

2018
( x € 1.000 )

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

4.590
162
(163)
(337)
(1.190)
(643)
2.419

4.621
158
(175)
(404)
(813)
(728)
2.659

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

6.607
(61)
(5.191)
1.355

7.839
(81)
(6.285)
1.473

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

5.313

645

287
5.600

94
739

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Rentelasten en soorgelijke kosten
Saldo financiële baten en lasten

28
(13)
15

(5)

(7)

(361)
(361)

(764)
(764)

9.001

Resultaat voor belastingen

(500)
0

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen

8.501

Re sult aat na be last inge n
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4.115
(400)
135
3.850

10.6 Gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB (x € 1.000)
2019

2018

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten

4.606

4.738

171
38

179
61
4.978

4.815

Saldo ingaande kasstromen
Uitgaven
Erfpacht

0

6

295
1.018

349
605

Overige bedrijfsuitgaven

725

552

Renteuitgaven
Sectorspecifieke heffingen

361

764

Personeelsuitgaven
Onderhoudsuitgaven

onafhankelijk van resultaat
Verhuurderheffing

4

48

338

446

Vennootschapsbelasting
Overige exploitatie-uitgaven

400
0

400
48

Saldo uitgaande kasstromen
Kasstroom uit operationele activiteiten

3.141

3.218

1.674

1.760

Inv e st e ringsact iv it e it e n
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur

1.865

, woon- en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

4.776

3.035
6.294
9.329

6.641

Tussentelling ingaande kasstroom MVA
MVA uitgaande kasstroom
Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden

464

0

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

3.208
3.745

345
3.384
55

34

Externe kosten bij verkoop
Tussentelling uitgaande kasstroom MVA
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

7.451

3.784

(810)

5.545

FVA
778

0

Ontvangsten verbindingen
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

778

0

6.323

(810)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Financie ringsact iv it e it e n
Aflossingen ongeborgde leningen

(2.239)

(4.061)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(4.061)

(2.239)

MU TATIE LIQU IDE MIDDELEN

(3.197)

5.844

Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december
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5.844

0

2.647

5.844

11 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
11.1 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 2019 voor Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland is € 183.000
(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.

11.2 Bezoldiging topfunctionarissen
11.2.1

Bezoldiging van het bestuur
2019
( x€1)

2018
( x€1)

P.F. Th. Sponselee (tot en met 28 februari 2019)
J.A. van den Berg

29.247
142.431

170.698
132.146

N.H.C. van Wijk (vanaf 1 maart 2019)

108.308

0

279.986

302.844
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P.F.Th.
Sponselee
Bestuurder

J.A. van den
Berg
Bestuurder

N.H.C.
van Wijk
Bestuurder

Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

1/1 - 28/2
1,00
ja

1/1 - 31/12
1,00
ja

1/3 - 31/12
1,00
ja

Individueel WNT-maximum

€ 29.581

€ 183.000

€ 153.419

€ 24.059
€ 216
€ 4.972
€ 29.247
€0

€ 121.516
€0
€ 20.915
€ 142.431
€0

€ 99.433
€0
€ 17.009
€ 116.442
€ 8.134

€ 29.247

€ 142.431

€ 108.308

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12
1,00
ja

1/1 - 31/12
1,00
ja

€ 141.676

€ 111.972

€ 29.022
€ 170.698

€ 20.174
€ 132.146

bedragen x € 1
Functiegegevens

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2019
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018

11.2.2

Bezoldiging van de commissarissen

M.A.J. Groskamp MFE (voorzitter)
Mr. E.A.O. Muurmans MBA
C.M.M. Ineke
R.J. Kohsiek
M.J. Scheltema de Heere
M.C.J. Schoordijk
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2019

2018

( x€1)

( x€1)

21.099
14.049
14.049
14.049
14.049
14.049
91.344

20.250
13.496
13.499
13.500
13.499
9.470
83.714

bedragen x € 1

M.A.J. Groskamp
Voorzitter

O. Muurmans
Lid

R.J. Kohsiek
Lid

C.M.M. Ineke
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 27.450

€ 18.300

€ 18.300

€ 18.300

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.099

€ 14.049

€ 14.049

€ 14.313

Subtotaal

€ 21.099
€0

€ 14.049
€0

€ 14.049
€0

€ 14.313
€ 264

€ 21.099

€ 14.049

€ 14.049

€ 14.049

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 20.250

€ 13.496

€ 13.500

€ 13.499

€ 20.250

€ 13.496

€ 13.500

€ 13.499

Functiegegevens
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling
Individueel WNT-maximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2019
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018
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M.J. Scheltema
de Heere
Lid

M.C.J.
Schoordijk
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 18.300

€ 18.300

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.049

€ 14.049

Subtotaal

€ 14.049

€ 14.049

€0

€0

€ 14.049

€ 14.049

N.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

19/4 - 31/12

€ 13.499

€ 9.470

€ 13.499

€ 9.470

bedragen x € 1
Functiegegevens
Gegevens 2019
Aanvang en einde functievervulling
Individueel WNT-maximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2019
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018

11.3 Uitkeringen bij einde dienstverband topfunctionarissen & gewezen
topfunctionarissen
Er is geen sprake van uitkeringen bij einde dienstverband aan topfunctionarissen & gewezen
topfunctionarissen in 2019.

11.4 Bezoldiging overige functionarissen - met en zonder dienstbetrekking
Er is geen sprake van overige functionarissen met een bezoldiging boven de WNT-norm in 2019.

Jaarstukken 2019

136 / 147

12 Ondertekening van de jaarrekening
Alkmaar, 14 mei 2020
Origineel getekend door
Bestuur

Origineel getekend door
Raad van Commissarissen

J.A. van den Berg

M.A.J. Groskamp MFE

N.H.C. van Wijk

mr. E.A.O. Muurmans MBA

C.M.M. Ineke

R.J. Kohsiek

drs. M.J. Scheltema de Heere

Mr. M.C.J. Schoordijk
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13 Overige gegevens
13.1 Statutaire resultaatbestemming
In de statuten van Woonwaard zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de bestemming van het
resultaat. Het resultaat wordt op voorstel van het bestuur toegevoegd aan de overige reserves.

13.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarrekening
31 december 2019
1 januari 2019
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
Controle
Goed

1.0
Utrecht
14 mei 2020

Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Verklaring over de jaarrekening 2019
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
(‘de toegelaten instelling’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
de toegelaten instelling op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met
de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en de Wet normering
topinkomens (WNT).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in deze jaarstukken 2019 opgenomen jaarrekening 2019 van
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland te Alkmaar gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2019;
•
de winst- en verliesrekening over 2019; en
•
de toelichting met 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 2015, artikel 14 en 15 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015,
RJ 645 en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 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.

3NKHFNMWM7DV-1443288167-44
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,
3508 AB Utrecht
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

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).

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het
coronavirus (Covid-19)
Wij wijzen op de toelichting in paragraaf 4.2 ‘Impact Covid-19’ op pagina 79 van de jaarrekening
waarin het bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de toegelaten
instelling en op de omgeving waarin de toegelaten instelling opereert alsmede de genomen en
geplande maatregelen om met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven.
In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit
moment redelijkerwijs niet goed mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is
niet aangepast met betrekking tot de aangelegenheid.

Benadrukking van de waarderingsgrondslag van (een deel van) het
vastgoed in exploitatie
Wij vestigen de aandacht op paragraaf 5.4.4. ‘DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in
exploitatie’ op pagina 84 en 85 van de jaarrekening 2019. Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
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
2015. Na eerste verwerking waardeert Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland deze onroerende
zaken tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig
waarderen marktwaarde. Daarnaast is vermeld dat deze actuele waarde de basis is voor het berekenen
van de beleidswaarde. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken 2019 opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken 2019 andere
informatie, die bestaat uit:
•
het volkshuisvestelijk jaarverslag;
•
het bestuursverslag;
•
de overige gegevens;
•
de verklaring van het bestuur;
•
de mededeling van de raad van commissarissen.
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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 36 van de Woningwet 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 artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 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
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 36 van de Woningwet.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole
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 de
vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de Woningwet en 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
verslaggevingsstelsels 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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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. 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 van materieel belang 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 mei 2020
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel is getekend door drs. J.W. Middelweerd RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019
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.

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, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de 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. Ook 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 (volkshuisvestelijk verslag, bestuursverslag, jaarrekening en het overzicht
met kerncijfers en kengetallen) over 2019 naar waarheid heeft opgesteld. Tevens wordt hierbij
verklaard dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting. De jaarrekening over
2019 is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De jaarrekening, inclusief
afgegeven controleverklaring, kunt u als pdf downloaden.
Alkmaar, 14 mei 2020
Origineel getekend door het bestuur
J.A. van den Berg
N.H.C. van Wijk
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Mededeling van de raad van commissarissen
De jaarstukken over 2019 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 2019 vast en keurt de overige jaarstukken over
2019 goed.
Alkmaar, 14 mei 2020
Origineel getekend door
De Raad van Commissarissen
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Bijlage

(geen deel uitmakend van de jaarrekening)

Kerncijfers en kengetallen

2019

2018

14.371

13.934

GEGEVENS BEZIT

Aantal verhuureenheden
Zefstandige huurwoningen
Onzelfstandige overige
wooneenheden
Intramuraal zorgvastgoed
Parkeervoorzieningen
Bedrijfsmatig onroerend goed
Maatschappelijk onroerend goed
Aantal verhuureenheden in exploitatie
In beheer
In aanbouw

Totaal

74

44

742
1.000

744
1.065

94
161

127
211

16.442
0

16.125
0

0

0

16.442

16.125

98

77

Mutaties in het totaal
verhuureenheden
Nieuwbouw
Aankoop

343

20

Verkoop
Sloop

-69
0

-32
0

Overig

-55

53

Totaal

317

118

Gemiddeld aantal punten WWS

146

148

Gemiddelde netto-huurprijs (€)

527

521

2.497
10.922

2.525
10.442

Prijs/kwaliteitsverhouding
(woningen in eigendom)

Aantal woningen naar
huurprijsklasse
Goedkoop
Betaalbaar
Duur

Totaal

1.267

1.688

14.686

14.655

549

533

1.134

1.076

27.662

25.951

Kwaliteit
Kosten niet-planmatig onderhoud /
verhuureenheid (€)
Kosten planmatig onderhoud /
verhuureenheid (€)
Totaal onderhoudskosten woningen
(€ 1.000)
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2019

2018

VERHUUR
Aantal verhuurmutaties woningen

970

919

Mutatiegraad (%)

6,72%

7,17%

Huurachterstand in % jaarhuur

1,18%

1,15%

Huurderving in % jaarhuur

0,76%

0,61%

2,46%

2,97%

61%

62%

68,2%

65,2%

3,50

3,35

0,22

0,11

1.257

1.152

18,20%

3,16%

FINANCIERING
Gemiddeld gewogen rentepercentage
31 december
LOAN TO VALUE (LTV)
Loan to Value beleidswaarde
(norm < 75%)

SOLVABILITEIT
Eigen vermogen / totaal vermogen
Totaal vaste activa / lang vreemd
vermogen
LIQUIDITEIT
Current ratio (vlottende activa /
kortlopende schulden)
Operationele cash-flow /
verhuureenheid (€)
RENTABILITEIT
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit vreemd vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen

2,45%

2,84%

12,66%

2,57%

2,33

2,09

1,26

1,24

ICR en DSCR
Interest coverage ratio
woningexploitatie (norm ≥ 1,4)
Debt service coverage ratio (norm ≥
1,00)
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