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Voorwoord
In het jaarverslag kijken we terug op 2021. Een deels zakelijke beschouwing: hebben we de
doelen behaald die we ons hadden gesteld? En deels een cijfermatige beschouwing: zijn de
uitgaven in lijn met de begroting? Maar de meest wezenlijke vraag is: hebben we
maatschappelijk een bijdrage van betekenis geleverd?
We hebben mooie resultaten behaald in het verslagjaar. De kwaliteit van veel woningen is
verbeterd door extra uitgaven aan onderhoud en door de start van een grootscheeps
renovatieprogramma. We hebben in de kwaliteit van buurten geïnvesteerd, in samenwerking
met bewoners en partners in de wijk. We hebben maar liefst 231 nieuwe woningen gebouwd
en verhuurd. We hebben, samen met de andere corporaties in de regio, de mogelijkheden
voor doorstroming verruimd. Zo kunnen mensen makkelijker de stap maken naar een woning
die bij hen past en laten zij een woning achter die beschikbaar komt voor andere
woningzoekenden. We hebben bijgedragen aan de huisvesting van mensen die wonen met
zorg en begeleiding, van mensen die voorheen dakloos waren en van mensen die na een
asielverzoek een verblijfsstatus hebben gekregen.
Hoopvol en vol energie
We sloten het jaar hoopvol en vol energie af. De verhuurdersheffing werd afgeschaft door
het nieuwe kabinet, na een jarenlange lobby van huurders en verhuurders. In de toekomst
blijven er miljoenen extra beschikbaar voor de volkshuisvesting. In de regio staan veel
plannen op stapel voor nieuwbouw, en het vrijkomen van deze middelen geeft de ruimte om
volop te investeren in de - o zo noodzakelijke - uitbreiding van het aantal sociale
huurwoningen. Ook kunnen we met deze middelen de woningen van onze huidige huurders
versneld verduurzamen, en extra investeren in de leefbaarheid en veerkracht van de buurten
waar dat nodig is.
Optimisme is om vast te houden. In de actualiteit zijn er echter grote zorgen. Het begon met
zorgen over inflatie, stijgende energieprijzen en de koopkracht van mensen met de lagere
inkomens. Over de tekorten aan mensen en materialen in de bouw en discontinuïteit in de
samenwerking, wanneer mensen niet lang op een post werken. De middelen om fors te
investeren zijn er nu, maar het momentum is niet onverdeeld gunstig. Waar we er altijd naar
streven om meer te doen met dezelfde middelen, is het nu de kunst om productie te blijven
maken en de kosten in bedwang te houden. Door te bouwen aan de versterking van de
organisatie om de extra inzet te kunnen plegen en de kansen van digitalisering om te zetten
in betere dienstverlening en slimmere bedrijfsprocessen.
Zorg om vrede en stabiliteit
Sinds kort is er een zorg van andere orde bij gekomen: de zorg om vrede en stabiliteit. We
ontvangen de mensen die vluchten uit Oekraïne met open armen en willen ook hen een
veilige omgeving bieden. En natuurlijk kijken we met hoop en vrees naar de ontwikkelingen
die nog komen gaan en wat dat van eenieder gaat vragen.
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In de volkshuisvesting heeft het thema 'veerkracht' zijn intrede gedaan. Veerkracht als in 'de
mate waarin buurten prettig blijven om in te wonen, ook als er meer mensen wonen die van
begeleiding gebruik maken of soms gedrag vertonen wat voor buren hinderlijk is'. In de tijd
die voor ons ligt, zullen we moeten investeren in een veerkrachtige samenleving. Veerkrachtige buurten kunnen tegen het spreekwoordelijke stootje, buren kunnen met elkaar en zo
nodig met hulp van de corporatie of andere organisaties omgaan met lastige situaties en
raken niet uit balans.
Bijdragen aan veerkrachtige samenleving
Als corporatie blijven we strijden tegen het woningtekort, blijven we de energietransitie mede
vormgeven, blijven we ons inzetten voor het bieden van een thuis aan iedereen die dat nodig
heeft, in een veerkrachtige buurt. En zo, zij het bescheiden, helpen we mee aan een
samenleving die een stootje kan hebben.

Joke van den Berg
Bestuurder
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Bestuurder
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1 Inleiding
1.1

Op de helft van ons nieuwe ondernemingsplan

Dit volkshuisvestelijk jaarverslag gaat over de eerste twee jaar van ons ondernemingsplan
‘Samen verschil maken’. En daarmee zitten we op de helft van dit ondernemingsplan die een
periode van vier jaar bestrijkt. Een ondernemingsplan waarin we voortborduren op de
opgaven waar alle corporaties voor staan: huren betaalbaar houden, bijbouwen van sociale
huurwoningen en het verduurzamen van onze woningen. Maar we zetten ook meer in op
bijvoorbeeld inclusiviteit en veerkrachtige buurten, en op een betere match tussen vraag en
aanbod. In hoofdstuk 2 beschrijven we de kern van ons nieuwe ondernemingsplan.

1.2

Veranderde externe omstandigheden

Voor het verslagjaar 2021 voorzagen we enkele externe ontwikkelingen. Hieronder
beschrijven we de ontwikkelingen die een rol hebben gespeeld in onze bedrijfsvoering.
1.2.1

Woningmarkt

De vraag naar (betaalbare huur)woningen is onverminderd groot. De inschrijfduur en het
aantal reacties op een sociale huurwoning nemen toe; het aantal leegmeldingen en
verhuringen zijn relatief laag. Uit regionaal woningmarktonderzoek blijkt dat de vraag naar
sociale huurwoningen nog groter is dan de eerdere prognoses. Het adagium is dus bouwen,
bouwen, bouwen.
In ons ondernemingsplan zijn we uitgegaan van de toevoeging van 130 woningen gemiddeld
per jaar tot en met 2023. In onze portefeuillestrategie en de meerjarenbegroting hebben we
dit aantal verhoogd naar 160, maar ook dit getal stellen we naar aanleiding van het
woningmarktonderzoek naar boven bij. Via de alliantie Woningmakers proberen we de bouw
in de regio te versnellen. De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk werken hier
actief aan mee. We hebben goed vooruitzicht op acquisities om de portefeuille uit te breiden
naar de behoefte.
1.2.2

Betaalbaarheid

In 2021 heeft de politiek vlak voor de uitvoering van de jaarlijkse huuraanpassing een
huurbevriezing voor sociale huurwoningen aangekondigd. De huurbevriezing is
gecompenseerd via een verlaging van de verhuurderheffing. Ook is de Wet tijdelijke
huurverlaging aangenomen, waardoor huurders met een relatief hoge huur ten opzichte van
hun inkomen een eenmalige huurverlaging konden krijgen. Bij Woonwaard hebben daar zo’n
850 huurders gebruik van gemaakt.
De stijgende energielasten is eind 2021 onderwerp van gesprek geweest, met name in
combinatie met de huur (woonlasten). Verder is er in 2021 veelvuldig aandacht geweest voor
‘nep sociale huur’. Het gaat hierbij om relatief kleine woningen die tegen hoge sociale
huurprijzen worden verhuurd. In de discussie hierover is aangedrongen op een betere
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definitie van ‘sociale huur’. Regionaal pleiten Woonwaard en collega-corporaties hier ook
voor.
1.2.3

Duurzaamheid

Duurzaamheid en het verduurzamen van woningen staan nog altijd hoog op de
maatschappelijke agenda. De overheid ziet een rol weggelegd voor woningcorporaties als
startmotor voor de energietransitie. Woningcorporaties hebben afgesproken dat hun
woningvoorraad in 2050 CO₂-neutraal is. Aan de sectortafel Gebouwde omgeving van het
Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving voor 2030 met
3,4 megaton te verminderen.
Woningcorporaties pakken hun rol op, maar wijzen er ook op dat huurders niet de prijs van
de energietransitie moeten betalen. Woonwaard is al enkele jaren heel actief op het gebied
van verduurzaming en zoekt bewust de samenwerking op met gemeenten, HVC, Liander en
andere partijen om de verduurzaming efficiënt op te pakken. Het beleid van Woonwaard is
gericht op het isoleren van woningen, de slechtste labels eerst. Hiermee zijn we in 2021
gestart. In dit verslagjaar is de intentieverklaring van de HAL-gemeenten getekend om de
energietransitie gezamenlijk op te pakken. Tevens is een warmteregisseur aangesteld die
deze samenwerking vorm gaat geven.
Verduurzaming van woningen gaat gepaard met een besparing op de energierekening. De
aanpak van de woningen met de slechtste energielabels staat sinds eind 2021 extra in de
belangstelling vanwege de sterk gestegen energieprijzen (met name gas).
1.2.4

Toestroom vergunninghouders

In het verslagjaar is de toestroom aan vergunninghouders weer sterk toegenomen. De
Rijksoverheid heeft met gemeenten afgesproken dat zij tot het einde van het jaar iedere
maand 1.500 vergunninghouders extra huisvesten. Dat kan op drie manieren: in
corporatiewoningen, via de hotel- en accommodatieregeling en in tussenvoorzieningen/
flexwoningen. Het is mogelijk dat de maandelijkse taakstelling voor gemeenten volgend jaar
nog eens met 1.000 omhoog gaat. Er komen dan ook locaties van het Rijksvastgoedbedrijf
beschikbaar. Mogelijk worden corporaties dan benaderd voor het beheer. Zo heeft de
gemeente Alkmaar ons in 2021 benaderd voor het beheer van de locatie van het COA aan de
Picassolaan in Alkmaar. De gemeente wil die locatie kopen en twee jaar gebruiken als
regionaal wooncentrum voor vergunninghouders en spoedzoekers.
1.2.5

Regeerakkoord

In december is het regeerakkoord gepresenteerd. Daarin zitten veel lichtpuntjes voor de
woningmarkt en de volkshuisvesting, maar ook enkele aandachtspunten. Het is mooi dat er
weer een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) komt, die een
regiefunctie krijgt voor het ruimtelijk beleid. Groot nieuws is natuurlijk dat de
verhuurderheffing per 2023 volledig wordt afgeschaft. Drie maanden voordat het
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regeerakkoord werd gepresenteerd, werd de motie van Hermans goedgekeurd, waarmee er
al in 2022 € 500 mln verhuurderheffing vrijkomt.
Aandachtspunten liggen vooral op het gebied van huurbeleid en betaalbaarheid. Zo is er een
huurbevriezing gepland voor 2024 en wordt er gesproken over het verlagen van de sociale
huur voor mensen met een laag inkomen (en andersom) en over normhuren. Deze laatste
twee punten zijn niet concreet uitgewerkt, maar kunnen van grote betekenis zijn voor onze
toekomstige kasstroom.
1.2.6

Kostenstijgingen

In het verslagjaar hebben we te maken gehad met sterke kostenstijgingen in de bouw. Ook
was met name aan het einde van het jaar de inflatie veel hoger dan in voorgaande jaren.
1.2.7

Corona

Helaas stond ook 2021 in het teken van de coronacrisis. De maatregelen en de lockdowns
hadden de nodige impact op onze huurders en op onze organisatie. In het begin van de crisis
werd een maatschappelijke tweedeling zichtbaar: mensen die getroffen werden door de
crisis en mensen voor wie het leven op veel fronten door kon gaan. In 2021 leidden sommige
maatregelen tot polarisatie. De coronacrisis heeft mensen getroffen door de ziekte zelf,
maar bijvoorbeeld ook door verlies van baan of werk, verminderde sociale contacten en
meer (buren)overlast. Voor veel huurders bleek de crisis geen financiële consequenties te
hebben (0,5% betalingsproblemen door corona).
Omdat onze huurinkomsten stabiel bleven, leidde de coronacrisis niet tot financiële
problemen. Daarnaast is de waarde van ons onroerend goed courant en waardevast, zijn
onze financiële ratio’s goed, inclusief de vereiste veiligheidsbuffers, en hebben we niet direct
te maken met een liquiditeitsrisico.
Wel heeft de coronacrisis ook dit verslagjaar in beperkte mate een negatieve invloed gehad
op de realisatie van onze doelstellingen. Met name de uitvoering van werkzaamheden bij
huurders in huis heeft vertraging opgelopen.
Effect organisatie
We hebben flexibel ingespeeld op de versoepelingen en de aanscherpingen van de
maatregelen. Dat leverde ons de regionale bokaal ‘Beste (Thuis)Werkgever van het jaar’ op.
Voor de beoogde terugkeer naar kantoor hebben we het beleid hybride werken vastgesteld
en een plan gemaakt voor herinrichting van het kantoor. We hebben extra aandacht
gegeven aan de mentale weerbaarheid van collega’s, die in werk of privé steeds maar weer
om moeten gaan met veranderende omstandigheden, waarbij vooral de beperkingen een rol
spelen.
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1.3

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk beschrijven we Woonwaard in de kern, de opgaven en ambities
voor de komende jaren en onze strategische vernieuwingsagenda. De resultaten over 2021
beschrijven we in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 ten slotte gaat over onze huurders en hoe wij met
hen in gesprek zijn en betrekken bij de dingen die we doen.

Volkshuisvestelijk jaarverslag

9 / 31

2 Over Woonwaard
2.1

Ondernemingsplan 2020-2023

Dit jaarverslag is het tweede waarin we verantwoording afleggen over een jaar uit ons
ondernemingsplan 2020-2023. Ieder jaar geven we via onze jaarplannen invulling aan de
ambities, doelen en activiteiten uit ons ondernemingsplan. Daarmee zetten we onze
financiële middelen in in het belang van de volkshuisvesting. Ook vertalen we onze
jaarplannen en (meerjaren)begroting in de prestatieafspraken met de gemeenten.
2.1.1

In de basis

Woonwaard is actief in de gemeente Alkmaar en de gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk, die vanaf 1 januari verder gaan als gemeente Dijk & Waard. We exploiteren en
beheren in die gemeenten 14.551 woningen, 775 intramuraal zorgvastgoed, 185
maatschappelijk onroerend goed en 1.131 overige verhuureenheden. Het aantal woningen per
gemeente is als volgt:
Gemeente

Aantal woningen
DAEB

Niet-DAEB

Totaal

Alkmaar

9.239

223

9.462

Heerhugowaard

4.408

72

4.480

558

51

609

14.205

346

14.551

Langedijk
TOTAAL

2.1.2

Opgaven

Een aantal themasessies met stakeholders en externe deskundigen vormden de basis van ons
ondernemingsplan 2020-2023. Uit die sessies kwamen onze opgaven voor de komende jaren
naar voren:
• Betaalbaarheid waarborgen
• Beschikbaarheid vergroten
• CO2-uitstoot reduceren en verduurzamen
• Woningkwaliteit verbeteren
• Bijdragen aan inclusiviteit
Ook concludeerden we dat het gaat om complexe opgaven, waar we als corporatie alleen
niet volledig en/of niet snel genoeg invulling aan kunnen geven. De opgaven vragen stuk
voor stuk om samenwerking en soms zelfs allianties. We vinden samenwerking een
voorwaarde tot succes.
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2.1.3

Missie en doelen

Ons ondernemingsplan 2020-2023 is opgebouwd aan de hand van het OGSM-model
(Objectives, Goals, Strategies, Measures). Het start met onze missie (objective):
Iedereen een thuis, nu en in de toekomst.
Via zes strategieën en vijf strategische programma’s (zie paragraaf 3.2) geven we daar
invulling aan. Uitvoering van die strategieën levert veranderingen op in onze doelen (goals):
passende woningvoorraad, prettige buurten, gezonde woningen en waardevolle organisatie.
Alle goals hebben subgoals en beginnen met de mening van onze huurders.

2.2 Strategische vernieuwingsagenda
In ons ondernemingsplan 2020-2023 staan de zes strategieën waarmee we invulling geven
aan onze missie ‘Iedereen een thuis, nu en in de toekomst’. Sommige strategieën en de acties
die daarbij horen, beslaan het basale werk van een woningcorporatie of borduren voort op
onze beleidsvisie van voorgaande jaren. Andere zijn nieuw of vragen om extra aandacht. Om
de realisatiekracht van ons ondernemingsplan te versterken, hebben we gekozen om de
strategische vernieuwing vorm te geven in programma’s, waarin organisatieontwikkelingen
en inhoud worden samengebracht. In 2021 waren dit de programma’s:
• Verduurzaming.
• Veerkrachtige buurten.
• Actieve vastgoedstrategie.
• Digitalisering.
2.2.1

Programma Verduurzaming

In ons ondernemingsplan staat dat we onze verduurzamingsaanpak verbreden voor
kwalitatief betere woningen en het reduceren van de CO2-uitstoot. De verbrede aanpak
houdt in dat we woningen gefaseerd aanpakken, verdeeld over vier verduurzamingssporen:
isoleren, aansluiten op het warmtenet, plaatsen van zonnepanelen, planmatig verduurzamen
bij onderhoud. In 2021 is er ook een vijfde spoor als pilot gestart: het MO+ spoor
(verduurzaming bij mutatieonderhoud). De pilot loopt door in 2022. Ook hebben we een pilot
hybride warmtepompen uitgevoerd die in 2022 wordt geëvalueerd.
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Hieronder volgt van de vier verduurzamingssporen een korte beschrijving en de belangrijkste
ontwikkelingen. Concrete resultaten staan in paragraaf 3.3.1.
Isolatiespoor
Via het isolatiespoor verduurzamen we woningen door deze beter te isoleren. Dat zorgt voor
een comfortabelere woning en minder gasverbruik voor de verwarming ervan en dus minder
CO2-uitstoot. We hebben een planning gemaakt om de komende 5 jaar 1.500 woningen via
dit spoor aan te pakken. Bij het isolatiespoor kijken we ook naar verbetering van de ventilatie
en kunnen huurders kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen als het dak van hun woning
daarvoor geschikt is.
Aansluiten op het warmtenet
Via dit spoor sluiten we bestaande woningen aan op het warmtenet, waardoor deze
woningen geen aardgas meer gebruiken. Dat betekent een vermindering van de CO2uitstoot. Over warmtenetten op biomassa vindt landelijk veel discussie plaats. Die volgen we
nauwlettend. In de Warmtewet 2.0 is de verduurzaming van de bron van het warmtenet
geregeld.
Plaatsen zonnepanelen
Via zonnepanelen wekken we stroom op die niet van het energiebedrijf te hoeven worden
afgenomen. Deze opgewekte stroom is 100% groen. We plaatsen zonnepanelen met twee
samenwerkingspartners. Een van de partners doet zonnepanelen voor eengezinswoningen,
de ander voor meergezinswoningen.
Aanvullend op het plaatsen van zonnepanelen bij appartementen, huren we bij een aantal
locaties met een lift accu’s voor de centrale-voorzieningenmeter. Dit doen we om de
servicekosten te verlagen en bij te dragen aan een smart grid.
Planmatig verduurzamen bij onderhoud
Bij planmatig onderhoud zoeken we naar makkelijke manieren om een ‘plus’ op het gebied
van duurzaamheid te kunnen uitvoeren. We maken daarin kleine stapjes. In de basis gaat het
om de aanpak van één bouwelement en/of één labelsprong vanaf woningen met een
D-label. We kunnen hierin grotere stappen maken met twee nieuwe gevelpartners, die in
2021 zijn geselecteerd. De afdeling Vastgoedbeheer maakt in 2022 een plan met als doel om
het verduurzamen bij Planmatig Onderhoud standaard als de nieuwe manier van werken te
laten worden, zodat woningen op de natuurlijke momenten worden verduurzaamd om in
2050 CO2-neutraal zijn.
2.2.2

Veerkrachtige buurten

Vanuit de strategie Prettige buurten ontwikkelen we een visie op het werken met Veerkracht.
Veerkracht zegt iets over de mate waarin een buurt een toenemende concentratie van
kwetsbare bewoners aan kan. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van
bewoners voldoende om mee te bewegen en verstoringen, zoals onveiligheid en overlast, op
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te vangen. Buurten waar veerkracht ontbreekt, zijn gevoelig voor leefbaarheidsproblemen.
De termen leefbaarheid en veerkracht zijn subtiel anders. Bij ‘leefbaarheid’ is de basis de
leefomgeving terwijl ‘veerkracht’ meer gericht is op de samenleving. Je zou kunnen zeggen
dat bij ‘veerkracht’ de ontwikkeling van de leefbaarheid in een gebied (wijk of buurt) in
relatie wordt gebracht met de bewoners.
In 2021 hebben we aan deze visie gewerkt, die we begin 2022 verwachten vast te stellen. Ook
hebben we in het verslagjaar verder gewerkt aan de gebiedstrategieën van de drie gebieden
en hebben we informatie over ontwikkeling en verduurzaming toegevoegd aan onze BIkaarten. We stelden de notitie ‘Samen op kracht door de wijk’ op, waarin de focus ligt op
preventief werken en het verstevigen van de casusregie bij individuele huurders. In 2022
gaan we naast het werken vanuit de visie op veerkracht verder met deze aanpak aan de
slag.
Pact wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid
In de regio Alkmaar zijn zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten een
samenwerking aangegaan om de komende jaren adequaat in te kunnen spelen op de
huisvestingsbehoefte van inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning/zorg. Hiervoor is in
2018 een Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid' afgesloten. In 2020
zijn er raamafspraken gemaakt voor de periode 2020 t/m 2022. Deze raamafspraken zijn
een uitwerking van de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en
huurdersorganisaties op het vlak van wonen en zorg. Hierin staat onder meer de opgave
benoemd (uitgesplitst naar gemeente en corporatie) voor de uitstroom van cliënten uit de
jeugdzorg en het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Woonwaard ligt op
koers om uitvoering te geven aan de afspraken.
Woonconcepten voor kwetsbare doelgroepen
In 2021 zijn Start me Up en de woonconcepten aan de Titanialaan en de te slopen Hugo
Oord-locatie onderzocht door InHolland. Hoofdvraag daarbij was: welke werkzame
principes zijn er te ontdekken in de aanpak van deze drie projecten, die gebruikt kunnen
worden voor toekomstige ontwikkeling van dergelijke woon/zorgconcepten? Deze inzichten
worden benut bij nieuwe concepten en bij de evaluatie van de ‘werkafspraken Pact’. De
belangrijkste uitkomst is om meer te investeren community building, de versteviging van de
relatie tussen de bewoners onderling en die tussen de bewoners en hun omgeving.
In Heerhugowaard is in samenwerking met GGZ Triversum een kamertrainingsproject voor
vijf jongeren gestart in een zeer ruime leegstaande woning. Een eerste (voortijdige)
verhuizing heeft daar inmiddels plaatsgevonden. In 2022 zal dit woonconcept met
bijbehorende uitgangspunten worden geëvalueerd.
Dit jaar zijn er ook verschillende nieuwbouwprojecten in Heerhugowaard opgeleverd die
specifiek voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal zijn. Zij verlaten het complex op het
Reigersdaalterrein en gaan wonen in de wijk.
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In samenwerking met Zorgcirkel en de gemeente Alkmaar wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van woningen voor senioren (woonconcept waar nadruk ligt op
gemeenschappelijkheid) op de locatie ‘Baanbreker’ in Graft-De Rijp. Inmiddels zijn er ook
inloopbijeenkomsten (zowel online als offline) georganiseerd voor geïnteresseerden uit de
kern. Tevens is er een samenwerking gestart met De Pieter Raat Stichting en Alkcare onder
de naam ‘G’Oud (Gezonder Oud in geclusterde woonvormen).
Opgave versus beschikbaarheid
In de eerder genoemde raamovereenkomst staat de opgave die wij hebben om zogenoemde
‘uitstromers’ te huisvesten. Zij worden deels gehuisvest in woningen die door mutatie vrij
komen. Ook in nieuwbouwcomplexen worden woningen ‘gereserveerd’ voor deze nieuwe
huurders. Omdat de druk op de woningmarkt hoog is, nemen we ook ruimtes onder de loep
die nu onvoldoende gebruikt worden en transformeerbaar zijn. We hebben dit soort ruimtes
aan de Europaboulevard, de Venatorstraat en de Bannewaard in Alkmaar, die tot medio 2021
in gebruik waren als kantoor.
Bijzondere verhuringen
Een van de opgaven uit ons ondernemingsplan is bijdragen aan inclusiviteit. Dat doen we op
verschillende manier, maar ook door onze woningen te verhuren aan vergunninghouders en
bijzondere doelgroepen, zoals afgesproken in de huisvestingsverordening met de gemeenten
waarin we werkzaam zijn. De uitstroom vanuit instellingen is geregeld via het Transferpunt
(centrumgemeente Alkmaar). Voor het huisvesten van vergunninghouders hebben
gemeenten een taakstelling. In onderstaande tabel de taakstelling van de gemeenten
(personen) en het aantal woningen dat Woonwaard beschikbaar heeft gesteld. Het aantal
gehuisveste vergunninghouders ligt lager dan had gekund, omdat de begeleiding vanuit
Vluchtelingenwerk een tijd heeft stilgelegen door de coronamaatregelen.
Gemeente

Taakstelling
gemeenten 2021
(aantal personen)

Aantal gehuisveste
personen door
Woonwaard

Aantal beschikbaar
gestelde woningen
door Woonwaard

Aantal beschikbaar
gestelde woningen
door corporaties

153

83

33

60

81

55

27

27

40

4

2

9

274

142

62

96

Alkmaar
Heerhugowaard
Langedijk
TOTAAL

Sinds 2016 stellen we woningen beschikbaar aan dnoDoen voor het concept Housing First.
Binnen de raamafspraken van het Pact is bepaald dat Woonwaard 20 Housing First-cliënten
onderdak biedt in de periode tot en met 2022. Deze opgave is bijna behaald.
2.2.3

Actieve vastgoedstrategie

In 2021 is doorgepakt op de actieve vastgoedstrategie die in 2020 is ingezet. Woonwaard
heeft actief ingezet op het aanhalen en versterken van relaties met regionale stakeholders,

Volkshuisvestelijk jaarverslag

14 / 31

zoals collega-corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars. Middels het afstemmen van
ambities, plannen en doelstellingen met alle stakeholders, proberen we met deze strategie
nog eerder betrokken te zijn bij gebiedsontwikkelingen en aan sociale woningbouw
gerelateerde beleidsdoelstellingen.
Als primaire portefeuillestrategie zetten wij in op de uitbreiding van onze woningvoorraad
middels nieuwbouw. Daarnaast zetten we in het bestaand bezit in op behoud en
verduurzaming. In het regeerakkoord is opgenomen dat de verhuurdersheffing per 2023 zal
vrijvallen. De verwachting is dat we daarmee meer woningen kunnen realiseren dan de
huidige ambitie van 160 nieuwe woningen per jaar. Het proces van het doorrekenen van de
financiële impact van de vrijval verhuurdersheffing, alsmede de onderlinge afstemming met
stakeholders binnen projecten en grootschalige gebiedsontwikkelingen (zoals het Alkmaars
Kanaal en Stationsgebied Heerhugowaard) heeft onze prioriteit en aandacht. Het behalen
van de klimaatdoelstellingen voor 2030 middels CO2-reductie in de bestaande én nieuwe
voorraad weegt zwaar mee in de afweging van scenario’s richting een optimale
vastgoedstrategie.
Assetmanagement
We hebben het Transferium, een pand voor complexe gesloten jeugdzorg, eind 2021
verkocht, waarmee een niet passend vastgoedobject is afgestoten. Tevens is de
verkoopvijver geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Op verschillende locaties is gewerkt
aan verbetering van het bestaande bezit middels verduurzaming vanuit de
duurzaamheidssporen.
2.2.4

Digitalisering

Data en data-analyse zijn de faciliterende krachten achter de strategieën in ons
ondernemingsplan. Kwalitatieve data en goede ontsluiting helpen ons in het maken van
afgewogen keuzes en het verantwoorden daarvan. Klantkennis en kennis van ons bezit
worden steeds belangrijker voor onze vaak complexe werkzaamheden. Gegevens van onze
woningen zijn heel belangrijk voor het maken van slimme verduurzamingsplannen. Data die
iets vertellen over de ontwikkelingen in buurten – de in- en de uitstroom, de zorgbehoefte, de
overlast en de leefbaarheid – kunnen bijdragen aan onze ambitie meer gebiedsgericht te
gaan werken. Om de huurder snel en effectief te kunnen helpen, is het belangrijk dat we
beschikken over de juiste informatie. En tot slot helpt digitalisering ons om efficiënter te
werken.
Met het programma digitalisering (SLIMR) werken we aan het verbeteren van onze [digitale]
dienstverlening. We werken vanuit een dienstverleningsconcept op basis van drie
hoofdstrategieën: goed achterhalen van de klantbehoeften, digitaal transformeren van de
dienstverlening en integraal verbeteren. Dat laatste betekent dat SLIMR waarde toevoegt
voor de klant, medewerkers en de organisatie door integraal slimmer (mens, proces,
technologie) werken te stimuleren. Met deze aanpak draagt SLIMR bij aan het proactief
verzilveren van kansen en het efficiënt en effectief uitvoeren van projecten en veranderingen
om de organisatiedoelen dichterbij te brengen. Zo levert het programma SLIMR een bijdrage
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aan een geoliede organisatie. Concrete resultaten zijn het digitaal indienen van
reparatieverzoeken (alleen op basis van postcode en huisnummer), een slim contactformulier
op de website, en de voorbereiding op het digitaal ondertekenen van huurcontracten.
In 2021 werkten we aan en met een nauw betrokken programmateam met daarin een ruime
afvaarding van het management. Zo borgen we samenhang tussen de dagelijkse
lijnorganisatie en verandering en de sturing op veranderingen met een langere tijdshorizon.
Daarnaast werken we met een kernteam, anders gezegd een voorhoede, van project en
verbeterleiders. In 2021 hebben we verschillende stappen gezet in het verder verbeteren en
digitaliseren van onze klantprocessen. Dit is een team in ontwikkeling en in 2022 blijven we
werken aan projectmanagement, kwaliteit en competenties. We werken met een
projectplanning en onder andere aan een slim verhuurproces, digitale post en een volledig
klantbeeld.
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3 Resultaten
Gekoppeld aan de doelen uit ons ondernemingsplan, hebben we enkele meetpunten,
waarmee we onze resultaten meten. Soms gaat het om een streefgetal, soms gaat het om
een vergelijking met het cijfer van het vorige verslagjaar. Die staan hieronder per paragraaf
verantwoord. Over afwijkende of nieuwe meetpunten staat een toelichting in een
subparagraaf.

3.1

Passende woningvoorraad

Onze portefeuillestrategie is het koersplan dat moet leiden tot een passende
woningvoorraad. Deze portefeuillestrategie hebben we in 2020 vernieuwd. Het is duidelijk
dat ons aanbod te klein is voor de gestegen vraag, wat we ook concludeerden in ons
ondernemingsplan. Uit recent woningmarktonderzoek in de regio Alkmaar blijkt dat het
tekort nog groter is dan we hadden ingeschat.
De accenten in onze portefeuillestrategie liggen op het vergroten van onze woningvoorraad,
waarbij het vooral gaat om het toevoegen van woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens, het verduurzamen van de woningvoorraad en voorzien in voldoende
toegankelijke (rollator toe- en doorgankelijke) woningen.
Meetpunten

Norm

Resultaat

Passend toewijzen (wettelijke norm)

95%

99,31%

Aantal geslaagde doorstromingen obv voorrang

n.v.t.

64

% DAEB-woningbezit naar prijsklasse (o.b.v. netto huur)
Tot kwaliteitskortingsgrens
Tot lage aftoppingsgrens
Tot hoge aftoppingsgrens
Tot liberalisatiegrens

15%
60%
85%
98%

18%
87%
96%
100%

Aantal toegevoegde sociale huurwoningen per jaar

191 (begroot)
160 gem. p.j.

230

Vrijgekomen woningen na woonfraude

n.v.t.

35

Woningen bemiddeld via Transferpunt

n.v.t.

49

3.1.1

Doorstroming op basis van voorrang

Hoe meer aanbod beschikbaar, hoe groter de kans dat een huurder een woning vindt die bij
hem past. Wij zijn van mening dat mensen die naar hun zin wonen, meer betrokken zijn bij
hun buurt en zich meer thuis voelen. We willen de mogelijkheden om meer mensen naar hun
zin te laten wonen uitbreiden door meer woningen te bouwen en doorstroming te faciliteren.
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In de nieuwe huisvestingsverordening is de mogelijkheid opgenomen om voorrang te
verlenen aan doorstromers. Sinds april 2020 wordt hier regionaal mee gewerkt, met als
resultaat dat Woonwaard sinds die datum 83 woningen heeft verhuurd op basis van
doorstroomvoorrang. In 2021 ging het om 64 woningen. Doorstromers kunnen aangeven of zij
kleiner of groter willen wonen. In de tabel hieronder staan het aantal aanvragen,
toekenningen en verhuringen bij Woonwaard in het verslagjaar.

3.1.2

Toegevoegde woningen

Om aan de groeiende vraag naar sociale huurwoningen te voldoen, hebben we in ons
ondernemingsplan de ambitieuze doelstelling van gemiddeld 130 nieuw woningen per jaar
voor de periode tot en met 2023. In onze nieuwe portefeuillestrategie en
(meerjaren)begroting hebben we dit aantal opgehoogd naar 160. Voor 2021 stond de
oplevering van 191 woningen op de planning. Dat zijn 230 woningen en 8 overige
verhuureenheden geworden. De meeste opleveringen (183) waren in de gemeente Alkmaar.
De overige 55 waren in de gemeente Heerhugowaard.
Voor 2022 staat de oplevering van 215 sociale huurwoningen en 16 eenheden maatschappelijk
vastgoed op de planning.
Opgeleverde projecten 2021

Gemeente

Aantal Type woningen

Vroonermeer Noord fase 3a

Alkmaar

20 Eengezinswoningen

Vroonermeer Noord fase 3b

Alkmaar

40 Appartementen

Vroonermeer Noord Catshoek

Alkmaar

15 Appartementen

Gerard Douplantsoen fase 3

Heerhugowaard

Sperwerstraat

Alkmaar

64 56 app + 8 studios

Spiegelstraat Oost

Alkmaar

44 40 app + 4 studios

Boterbloem Erf

Heerhugowaard

23 Maatsch. Vastgoed

Krusemanlaan

Heerhugowaard

26 Maatsch. Vastgoed

6 NOM
eengezinswoning

238

Totaal nieuwbouw*
* 230 sociale huurwoningen en 8 overige verhuureenheden
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3.1.3

Vrijgekomen woningen na woonfraude

We dragen ook bij aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen door die weer vrij te
maken voor verhuur als er sprake is van woonfraude. In 2021 zijn er 35 woningen op deze
manier vrijgekomen. Een jaar eerder waren dat er 41. Dat het er dit jaar minder zijn, heeft
voornamelijk te maken met minder huisbezoeken door de coronamaatregelen.
3.1.4

Woningen bemiddeld via Transferpunt

In de Raamafspraken van het Pact staat de opgave beschreven van het aantal woningen die
de corporaties beschikbaar stellen voor verschillende kwetsbare doelgroepen. Het gaat om
jongeren die uitstromen uit een intramurale jeugdzorg-setting, volwassenen uit het
Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang maar ook de eerder genoemde cliënten die
voor Housing First in aanmerking komen. Via het regionale Transferpunt (uitvoering
gemeente Alkmaar) worden woningen bemiddeld aan deze cliënten. Hieronder staat de
opgave 2020 t/m 2022 zoals in de Raamafspraken opgenomen. De 1% doelgroep, verwarde
personen met een veiligheidsrisico,valt hier niet onder. Dit is een dermate specifieke
doelgroep met eigen woonwensen/voorwaarden dat deze bemiddeling niet verloopt via de
reguliere weg van het Transferpunt. Wij zijn in gesprek met de gemeente Alkmaar, het
Veiligheidshuis en Fetura over huisvesting van deze doelgroep. Insteek is ook om deze
opgave als duidelijk regionale opgave te benaderen en als zodanig te agenderen.
Opgave huisvesting kwetsbare doelgroepen naar gemeente
Gemeente

200 volwassenen

100 jongeren

40 trajecten
Housing First

1% doelgroep

Alkmaar (50%)

100 volwassenen

50 jongeren

20

9

Dijk & Waard (25%)

50 volwassenen

25 jongeren

10

4

BUCH (25%)

50 volwassenen

25 jongeren

10

4

Totale huisvestingsopgave in 3 jaar uitgesplitst naar corporaties
Corporatie

2020

2021

2022

Opgave totaal

Woonwaard (51%)

60

61

61

182

Kennemer Wonen (36%)

42

43

43

128

Van Alckmaer (8%)

9

10

10

29

Woningstichting Langedijk (5%)

6

6

6

18
357

TOTAAL

Het concept jaarverslag 2021 van het Transferpunt is ontvangen. Woonwaard moet op basis
van deze cijfers komend jaar nog 8 woningen voor jongeren uit de jeugdzorg beschikbaar
stellen en nog 99 woningen voor volwassenen. Voor wat betreft Housing First heeft
Woonwaard al 19 van de 20 cliënten gehuisvest.
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3.2 Prettige buurten
Een huis is een thuis als ook de buurt daaraan een bijdrage levert. Dat kan bijvoorbeeld gaan
over het samen leven met andere bewoners in de buurt, het groen in de wijk of het gevoel
van veiligheid. Woonwaard ziet hier een belangrijke taak om via actief sociaal beheer en
samenwerking met gemeente, zorg- en welzijnspartners en politie te werken aan prettige
buurten als basis in ieders leven.
Meetpunten

Norm

Resultaat

BIK-complexscore

n.v.t.

3,67/5

Huurdersoordeel Woning & Buurt (naar rato # woningen)

>7

Woning: 6,6
Buurt: 6,9

Huurachterstand beperken (< 2020)

€ 953.000

€ 770.000

Huisuitzettingen o.b.v. huurschuld voorkomen

n.v.t.

3

Aantal calamiteiten
Aantal betrokken woningen

n.v.t.

25
32

Aantal dossiers zware overlast (behandeld en lopend)

n.v.t.

119

Aantal verhuringen

3.2.1

1.157

BIK-complexscore

Voor het veerkrachtiger maken van onze
wijken en buurten maken we gebruik van
de BIK-complexscore. Deze complexscores
zijn opgebouwd met landelijke cijfers
(Leefbaarometer), de klantscore (vanuit
het Bewonersonderzoek), de Overlastscore
(meldingen) en een Teamscore (vanuit de
ervaring en kennis van de medewerkers
die in de wijk werken). De BIKcomplexscore geeft ons inzichten in welke
buurten iets aan de hand is of verandert in
de veerkracht, zodat we daar tijdig op kunnen inspelen.
3.2.2

Huurdersoordeel Woning & Buurt

Ruim 4.000 huurders hebben de vragenlijst over hun woning en buurt ingevuld. Dat is een
heel hoog aantal (37,1% respons). De vragenlijsten bevatten twee vragen uit de Aedes
Benchmark; een over de kwaliteit van de woning en een over de kwaliteit van de buurt. Op
Kwaliteit Woning scoorden we net als vorig jaar een 6,6. Met onze begroting voor onderhoud
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richten we ons met name op het door de huurder gevraagde onderhoud aan de binnenkant
van de woningen en hebben we ingezet op de gezonde woning om de tevredenheid van
onze huurder over onze woningen te verhogen. Het gaat hierbij om het plaatsen van
rookmelders en het verbeteren van de ventilatie. In 2021 scoorden we op Kwaliteit Buurt met
een 6,9, ook gelijk aan vorig jaar. Het rapport onderzoek kwaliteit woning & buurt staat op
onze website.
3.2.3

Huisuitzettingen o.b.v. huurschuld voorkomen

We kijken terug op een stabiel jaar. De huurachterstand en het aantal betalingsregelingen
zijn procentueel vergelijkbaar met
2020. We hebben een klein aantal
huurders die de dupe zijn van de
toeslagenaffaire. Hierbij zijn hoge
vorderingen ontstaan en kijken we
naar oplossingen.
In het kader van de Vroegsignalering
met de Gemeente hebben wij in 2021
totaal 211 huurders aangemeld. De
Pilot SLA met deurwaarder Snijder is
per 1 januari 2022 omgezet in een
vaste samenwerkingsovereenkomst.
Geen huisuitzettingen op basis van
huurschuld was ook voor 2021 het
centrale doel. In totaal hebben wij 19
huisuitzettingen kunnen voorkomen en
hebben er 2 huisuitzettingen in
Alkmaar plaatsgevonden. Het ging in
beide gevallen om een formele stap bij
een lege woning waar voorheen een
alleenstaande man woonde.

3.2.4

Dossiers zware overlast

In 2021 hadden we 119 dossiers over zware overlast in behandeling. We werken nauw samen
met onze netwerkpartners aan de aanpak van woonoverlast. Dit verslagjaar zijn 25 dossiers
afgesloten. Er zijn 3 woningen vrijgekomen na tussenkomst van de rechter, omdat het daar
ondanks vele pogingen niet lukte om op andere wijze de extreme overlast te stoppen.

3.3 Gezonde woningen
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een basiskwaliteit voor al onze woningen. De
komende jaren ligt de nadruk op een gezonde woning. Daarbij gaat het natuurlijk om het
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CO2-neutraler maken van de woning, de ventilatie, veiligheid en de mate waarin de woning
en woonomgeving klimaatadaptief is, maar ook het vergroten van het aantal woningen dat
geschikt is voor mensen die minder mobiel zijn en de geluidsvriendelijkheid van woningen bij
isolerende maatregelen.
Norm

Meetpunten
Oordeel huurders dienstverlening

Resultaat

≥ 7 Betrekken: 7,9
Verlaten: 7,9

Oordeel huurders reparatieverzoeken

≥7
Ambitie: 8

7,9

Aantal woningen aangesloten op HVC

381

239

Aantal woningen zonnepanelen aangebracht

440
300
0

EGW: 412
MGW: 212
CVZ: 13

3.3.1

Verduurzamingssporen

Een gezonde woning is ook een CO2-neutrale woning. Niet alleen letten we bij de aanpak van
de woningen op een comfortabel binnenklimaat, maar uiteindelijk leidt een lagere CO2uitstoot ook tot een gezondere wereld. We volgen verschillende sporen om stappen te maken
richting CO2-neutraal.
Aansluitingen HVC
In 2021 zijn 239 woningen aangesloten op het warmtenet. Onze ambitie was 381. Dat het er
minder zijn geworden, komt enerzijds doordat projecten vanwege de coronamaatregelen
vertraging hebben opgelopen. Anderzijds is één van onze aannemers noodgedwongen
gestopt. Hierdoor hebben de lopende projecten een langere doorlooptijd dan gepland.
Voor de lopende projecten hebben we binnen redelijk korte termijn twee andere aannemers
bereid gevonden om deze projecten af te ronden. Daarnaast is een aanbesteding voorbereid
om twee nieuwe partners, in goede samenspraak met de HVC, te selecteren voor het
aansluiten van woningen in de wijk Huiswaard (Alkmaar). Door de verschuivingen zal er een
grotere piek in aansluitingen zijn in 2022.
Zonnepanelen
In 2021 zijn er op 412 eengezinswoningen zonnepanelen gelegd en hebben 212 huurders
gebruik gemaakt van de zonnepanelen op de daken van meergezinswoningen. Het beoogde
aantal van 740 hebben we helaas niet gehaald. Nu de energieprijzen zo zijn gestegen,
verwachten we de komende jaren meer aanvragen.
Isoleren
In 2021 is er een overeenkomst getekend met twee co-makers die op basis van resultaat
gericht samenwerken (RGS) de voorbereiding en uitvoering doen van het isolatiespoor. Er is
intensief samengewerkt om de KPI’s, het prijzenboek, de wijze van samenwerking, het
verduurzamen verder uit te werken en vast te leggen. De voorbereiding van uitvoering van
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de eerste clusters zijn doorlopen en bestuursbesluiten zijn hierop genomen. De uitvoering is
eind 2021 opgestart en de eerste opleveringen komen in januari 2022. De projecten die voor
2022 op het programma staan zijn deels in 2021 voorbereid.
Energielabels
Een indicatie van de ‘gezondheid’ van de woning is het energielabel. Van onze woningen
heeft 79% een label C of beter. Een kleine 50% heeft label B of beter. De doelstelling in het
energieconvenant is gemiddeld een label B over het totale woningbezit in 2021. Daar zitten
we bijna op. Per gemeente is de verdeling van energielabels als volgt:
Heerhugowaard/Langedijk

Alkmaar
Energieabel
A t/m A++

EI
0,00 <1,20

2021
1.593
16,76%

Energieabel
A t/m A++

EI
0,00

<1,20

2021
1.847
35,17%

B

>1,21

2.125

22,36%

B

>1,21

<1,40

1.388

26,43%

C

>1,41 <1,8

3.270

34,41%

C

>1,41

<1,8

1.402

26,70%

D

>1,81

<2,1

1.584

16,67%

D

>1,81

<2,1

410

7,81%

E

>2,11

<2,4

598

6,29%

E

>2,11

<2,4

138

2,63%

F

>2,41 <2,7

217

2,28%

F

>2,41

<2,7

45

0,86%

G

>2,90

116

1,22%

G

>2,90

21

0,40%

<1,40

CO2-monitor
Onze duurzaamheidsinspanningen zijn gericht op het reduceren van CO2-uitstoot. We
hebben in 2020 een CO2-monitor gemaakt die inzicht geeft in de CO2-reductie van de
afgelopen zeven jaar, van onze verduurzamingsopgave en van ons duurzaamheidsprogramma. De monitor is uitgebreid met een forecast van de diverse
verduurzamingssporen en wordt in 2022 verder verfijnd. Met de CO2-monitor hebben we een
dashboard waarmee we beter sturing kunnen geven aan ons duurzaamheidsprogramma.
3.3.2

Overige duurzaamheidsactiviteiten

Naast de sporen heeft Woonwaard in 2021 de voorbereiding getroffen om in 2022 een
nieuwbouwproject met 129 Finchwoningen (houtbouw) in Alkmaar op te leveren. In het
nieuwbouwproject Spieghelstraat hebben we circulaire maatregelen getroffen. We hebben
bij 10 woningen in Graft-De Rijp en Heerhugowaard verschillende all electric verduurzamingstechnieken toegepast en monitoren de resultaten een jaar. Ook is er in 2021 een pilot
met een hybride installatie bij 10 woningen uitgevoerd. Dit monitoren we een jaar.
Ook zijn kleinere verduurzamingsactiviteiten uitgevoerd, zoals het vergroenen van tuinen en
daken van bergingen, het aanbrengen van LED-verlichting in algemene ruimten,
energiebesparing door anders instellen van CV-installaties, elektrisch koken aanbrengen in
mutatiewoningen en iwell batterijen plaatsen voor opgewekte stroom via zonnepanelen. In
2021 is ook gestart met een MO+ pilot. Hierin proberen we uit hoe bij mutatie woningen
kunnen worden verduurzaamd. In 2022 gaan we hiermee door en evalueren we de
resultaten. Ook heeft Woonwaard plannen om huurders te stimuleren om duurzamer te
wonen. Dit vergt nog nadere uitwerking.
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Verder is Woonwaard onderdeel van Horizon 2020, een project dat met Europese subsidie
wordt gefinancierd. Dit project is een samenwerking tussen gemeente, diverse corporaties uit
de regio, onderzoeksbureaus en marktpartijen. Binnen dit project wil Woonwaard het
flatgebouw aan de Van de Veldelaan in de Alkmaarse wijk Hoefplan verduurzamen. Er
komen onder andere 1.000 zonnepanelen op die zijn aangesloten op een lokale accu voor de
opslag van opgewekte energie.
3.3.3

Onderhoud

Dit verslagjaar is er meer uitgegeven aan onderhoud dan in 2020. Het verbeteren van de
woningkwaliteit is nodig om onze huurders in woning te laten wonen die aan de
hedendaagse eisen van een goede en gezonde woning voldoen.
We hebben het Professioneel Opdrachtgeverschap in het onderhoud verder vormgegeven.
De rollen contractmanagement en contractuitvoerders zijn ingevoerd, medewerkers hebben
een eerste training gehad en leren in de praktijk, de PDCA cyclus wordt in alle strategische
contracten doorlopen, nieuwe contracten zijn afgesloten en andere worden geoptimaliseerd.
In de basis is een gezonde woning een goed kwalitatief onderhouden woning. Om een goede
MJOB te maken en onze data te verbeteren hebben we ook in 2021 extra conditiemetingen
gedaan. Ook komend jaar zetten we dit door om de 3-jarige cyclus vol te maken. Hierdoor is
de basis gelegd van de MJOB. Ook onze partners in onderhoud dragen bij aan het verrijken
van onze vastgoeddata.
Aan verschillende typen onderhoud hebben we in 2021 € 26,6 miljoen uitgegeven. Dat is € 2,6
miljoen meer dan in 2020, maar nog wel minder dan begroot. Het verslagjaar was voor het
onderhoud een dynamisch jaar. Er zijn 2 nieuwe contracten afgesloten met 4 nieuwe
samenwerkingspartners. Er is veel energie gestoken in een goed contract,
samenwerkingsafspraken, uitvoering van projecten in 2021 en de voorbereidingen voor
2022.De beperkingen rondom de coronamaatregelen hebben wel invloed gehad op
werkzaamheden, maar samen met onze samenwerkingspartners en opdrachtnemers zijn de
geplande werkzaamheden op een veilige manier uitgevoerd.
3.3.4

Veiligheid

In 2021 is binnen Woonwaard het thema Veiligheid gestructureerd aangepakt na een interne
audit. We hebben het Asbestbeleid herzien. Daarnaast zijn er 48 veiligheidsinspecties
uitgevoerd in gebouwen. Met de resultaten gaan we in 2022 aan de slag, alsmede met het
beleid Brandveiligheid.

3.4 Waardevolle organisatie
We willen een waardvolle organisatie zijn. Een woningcorporatie die waarde toevoegt aan
huurders (tevreden over dienstverlening), die een schakel is in de samenleving en daarmee
waarde toevoegt aan andere organisaties (verbonden met de samenleving, betrouwbare
partner). We realiseren ons dat onze medewerkers invulling geven aan al deze waarden. We
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willen een aantrekkelijk werkgever zijn om de juiste mensen te kunnen aantrekken en
behouden.
3.4.1

Huurder tevreden dienstverlening

Op de drie basisprocessen ‘woning betrekken’, ‘woning verlaten’ en ‘reparatieverzoeken’
scoren we een 7 of hoger. Dit is ook de ambitie voor het onderzoek Kwaliteit Woning & Buurt.
Dit jaar stappen we over naar KWH, deze partij ondersteunt ook in het opvolgproces na het
uitvoeren van onderzoeken. Hiermee willen we het cijfer voor klanttevredenheid op alle
vlakken verder verhogen.
3.4.2

Aantrekkelijk werkgever

Het succes van onze organisatie wordt vooral bepaald door (de inzet van) onze
medewerkers. We geloven dat medewerkers die gelukkig zijn op het werk, tot betere
prestaties komen; in de dienstverlening naar de huurder, in productiviteit, creativiteit,
vitaliteit en collegialiteit.
In 2021 hebben we een medewerkersonderzoek gehouden (zie ook par. 2.2.2 van het
Bestuursverslag) en hebben we veel aandacht besteed aan de vitaliteit en de betrokkenheid
bij de organisatie, vanwege het vele thuiswerken. Dit hebben we gedaan via online
activiteiten vanuit Project Loopbaan, zoals (stoel)yoga en ademhalingsoefeningen, en ook de
voortzetting van onze Woonwaard Talk, een online meeting die open staat voor alle
medewerkers, waarin coronamaatregelen, bestuursbesluiten en nieuwe ontwikkelingen
worden besproken.
We hebben in 2021 maar liefst 23 nieuwe collega’s verwelkomd (zie ook Bestuursverslag,
paragraaf 2.4 In-, door- en uitstroom).
3.4.3

Verbonden met de samenleving

In ons ondernemingsplan noemen we samenwerking als voorwaarde voor succes. Immers,
als corporatie delen we de verantwoordelijkheid op veel terreinen met andere partijen. Denk
aan de energietransitie, wonen en zorg en het werken aan de beschikbaarheid van
woningen. Over veel van die zaken leggen we onze activiteiten vast in de prestatieafspraken.
Prestatieafspraken
We zijn verbonden met de samenleving via regulier overleg met gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen, onze Huurdersbelangenvereniging en andere maatschappelijke
partners. Ook polsen we een aantal maal per jaar de mening van onze huurders in een online
huurderspanel. Een belangrijk onderwerp van onze reguliere overleggen zijn de
prestatieafspraken met gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties. Ook in
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2021 hebben we weer opnieuw prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2022. De afspraken
over 2021 zijn gebaseerd op ons jaarplan en evalueren we in het voorjaar van 2022.
De meerjarige afspraken zijn in het vorige verslagjaar vernieuwd. De prestatieafspraken
Alkmaar en de prestatieafspraken Heerhugowaard/Langedijk zijn te vinden op onze website.
Pact Wonen met ondersteuning en VONK
Op het gebied van Wonen en Zorg hebben we met zorgaanbieders, woningcorporaties en
gemeenten het pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’ afgesloten en
concrete raamafspraken gemaakt (zie ook paragraaf 2.2.2). Voor de woonzorgopgave voor
senioren nemen we deel aan het programma Vitaal Oud worden in Noord Kennemerland
(VONK). Binnen dit programma zijn we in samenwerking met Alkcare, De Pieter Raat
Stichting, Woonzorg Nederland, Wonen Plus Welzijn en MET Welzijn gestart met het project
G’oud, om senioren de mogelijkheid te geven langer gezond en veilig in een zelfstandige
setting te blijven wonen. Voor Woonwaard gaat dit om de locaties Hofstaete (Alkmaar) en
Het Palet (HHW).
Energietransitie
Dit verslagjaar is de intentieverklaring van de HAL-gemeenten getekend om de
energietransitie gezamenlijk op te pakken. Ook is een warmteregisseur aangesteld die deze
samenwerking vorm gaat geven. Eind 2021 is het plan van aanpak gepresenteerd waarin de
aanpak voor de warmte-strategieën worden beschreven. Een belangrijk onderdeel daarin is
de transitiekaart, een overkoepelende kaart van de HAL-gemeenten met betrekking tot de
aardgasvrije oplossingen en de aanpak om daar te komen. Ook worden hier de
belemmeringen vanuit het elektriciteitsnetwerk beschreven en de nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van waterstof en groen gas. De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe
regelgeving (Warmtewet 2.0 en de Omgevingswet) worden ook beschouwd op hun kansen
om de energietransitie te versnellen.
Met de gemeente Heerhugowaard hebben tweemaandelijkse bestuurlijke overleggen
Warmtetransitie Dijk en Waard (nieuwe naam van de gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk per 1 januari 2022) plaatsgevonden over de actuele Wijk Uitvoerings Plannen.
Dit ging onder andere over de afronding van het gasloos maken van de huurwoningen van
Woonwaard in de Rivierenwijk en het energieplan voor het Stationsgebied.
Met de gemeente Alkmaar zijn dit jaar twee overleggen gevoerd met de wethouder
Duurzaamheid over de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in Alkmaar.
Woningmakers
Om de bouw in de regio te versnellen, maken we deel uit van de Woningmakers. Dankzij de
inzet van de Woningmakers is de realistische plancapaciteit in de regio in beeld en is voor
alle partijen helder dat er een flinke opschaling nodig is om de beoogde bouwproductie in de
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regio te behalen. De Woningmakers organiseren samen met de gemeenten bouwberaden
over de voortgang en versnellingsmogelijkheden van de lopende projecten.
3.4.4 Betrouwbare partner
We zijn graag een betrouwbare partner voor al onze relaties. Via de vierjaarlijkse visitatie
krijgen we een beeld van of dat ook daadwerkelijk zo is. Het adviesbureau Ecorys heeft in
2021 de visitatie over de periode 2017 tot en met 2020 uitgevoerd. Een van de pijlers in de
visitatie is het oordeel van belanghebbenden: huurders, gemeenten en overige
belanghebbenden. In hun onderzoek en via gesprekken meet Ecorys de tevredenheid van de
belanghebbenden over onze maatschappelijke prestaties, de relatie en wijze van
communicatie en de mate van invloed op het beleid. We behaalden daar een mooie 7.7 als
gemiddeld rapportcijfer.
Leveranciers nemen een bijzonder plek in binnen onze relaties, juist omdat we ze graag als
partner aan ons binden. In 2020 hebben we vanuit professioneel opdrachtgeverschap ons
inkoop- en aanbestedingsbeleid vernieuwd. We scherpen dit continue aan en hebben ons in
2021 voorbereid op het mogelijk verplicht Europees aanbesteden. Daarnaast hebben we in
dit verslagjaar contract- en leveranciersmanagement uitgerold in de hele organisatie,
waarmee we beter inzicht hebben op de inhoud van onze contracten en de
evaluatiemomenten. Voor team Vastgoedbeheer hebben we een leveranciersdag voorbereid
die we in 2022 houden. Het doel van deze dag is het versterken van de samenwerkingsrelatie
en de ontwikkeling richting co-makership, waaraan we bij het isolatiespoor al invulling
geven. Al deze zaken dragen op een positieve manier bij aan onze organisatiedoelstellingen.
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4 Onze huurders
Voorgaande resultaten dragen bij aan ‘iedereen een thuis’ te bieden. In ons dagelijks werk
hebben we natuurlijk veelvuldig contact met onze huurders en hebben we hun inbreng op
verschillende manieren georganiseerd.

4.1 Huurdersbelangenvereniging
Met de Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland (HBV) hebben we geregeld
overleg. In 2021 hebben we twee adviesaanvragen gedaan:
• Huuraanpassing 2021
• Beleid basiskwaliteit en veiligheid woningen
Andere belangrijke onderwerpen die zijn besproken of zijn gedeeld, zijn:
• Jaarstukken 2020
• Project Oostwijk
• Verkoop maatschappelijk onroerend goed
• Duurzaamheidsporen
• Visitatie 2017-2020
• Benchmark 2021
• Leningruil Vestia
• Diverse verduurzamingsactiviteiten
• Ruil mijn woning
• Definitief beleid basiskwaliteit woningen
• Definitieve reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud
• Jongerenwoningen: woningen labelen voor vergroten slaagkans jongeren
• Herijking verkoopvijver
• Jaarplan en jaarbegroting 2022
• Huurbeleid 2022
• Energieprijzen: effecten voor onze huurders en onze aanpak
• Inzet € 500 miljoen vermindering verhuurheffing
Prestatieafspraken
De HBV is een actieve partner in de prestatieafspraken die we met de gemeenten Alkmaar en
Heerhugowaard/Langedijk weer hebben gemaakt voor het jaar 2022 (zie ook paragraaf
3.4.3).
Samen met de huurderskoepel (huurdersorganisaties SVNK-corporaties) is een
themabijeenkomst Wonen & Zorg georganiseerd. Deze is ook als input gebruikt voor de
prestatieafspraken 2022.

4.2 Klantenpanel
Om alle huurders een stem te geven, hebben we een online klantpanel, waar zo’n 600
huurders zich voor hebben aangemeld. In 2021 hebben we het panel twee keer een

Volkshuisvestelijk jaarverslag

28 / 31

vragenlijst gestuurd. Een keer met betrekking tot onze dienstverlening en een keer met een
vragenlijst over het wel of niet invoeren van gedifferentieerde huurverhoging.

4.3 Huurdersparticipatie
Bij verduurzamings- of renovatieprojecten en nieuwbouwprojecten betrekken we bewoners
en omwonenden van begin tot eind. Het bewonersproces start ongeveer een jaar voor de
daadwerkelijke start van een project. Bij nieuwbouw informeren we omwonenden en nodigen
wij die uit voor een bewonersbijeenkomst, waarin zij inspraak hebben op de verdere
uitwerking van de plannen. Veel nieuwbouwplannen bestaan uit appartementen, die geschikt
zijn voor bewoning door ouderen. We benaderen oudere bewoners die eengezinswoningen
huren om door te stromen naar een appartement. Bij verduurzaming stellen we de bewoners
centraal. Het afgelopen jaar hebben we een goed bewonersproces neergezet met duidelijke
standaard uitgangspunten en voldoende ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht.
De projecten waarbij we veel hebben ingezet op huurdersparticipatie zijn:
• Oud Centrum en de Schilderswijk in Heerhugowaard (verduurzaming/isolatiespoor).
• Dillenburgstraat in Alkmaar (verduurzaming/warmtenet).
• Muiderwaard/Huiswaard in Alkmaar (verduurzaming/warmtenet).
• Annie M.G. Schmidtstraat in Alkmaar (verduurzaming/warmtenet).
• Rivierenwijk-Zuid in Heerhugowaard (verduurzaming/warmtenet).
• Pilot verduurzaming woningen in Heerhugowaard en De Rijp (verduurzaming/all
electric)
• Oostwijk/Koedijk in Alkmaar (wijkontwikkeling).
• Berckheidelaan in Heerhugowaard (nieuwbouw).
• Noordertogt in Heerhugowaard (nieuwbouw).
Wijkontwikkeling Oostwijk in Koedijk
In bovenstaande opsomming neemt Oostwijk in de Alkmaarse wijk Koedijk een bijzondere
plek in. Woonwaard heeft in het verslagjaar het sloop-nieuwbouw besluit voor de buurt
heroverwogen. Er is samen met de bewonerscommissie van Oostwijk een nieuwe start
gemaakt. Hierbij zijn mogelijke toekomstscenario’s voor de wijk gezamenlijk opnieuw in kaart
gebracht. Eind 2021 zijn de scenario’s conserveren (onderhoud met deelverbeteringen) en
renoveren met hulp van de Bouwhulpgroep als eerste uitgewerkt. Deze scenario’s zijn met de
buurt besproken tijdens een bijeenkomst en aangevuld. In 2022 werken we samen met de
bewonerscommissie verder naar een gezamenlijk gedragen toekomstscenario.
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4.4 Aantal klachten verminderen
We hechten waarde aan een gewaardeerde dienstverlening. Daarom besteden we veel
aandacht aan het voorkomen van klachten en – als dat niet is gelukt – het oplossen daarvan.
Ruim 400 huurders meldden een ontevredenheid. Het merendeel hiervan is verholpen. In
25 gevallen is de klacht aangepakt met betrokkenheid van ons team Klantfocus. Vijf huurders
hebben zich gewend tot de Bovenregionale geschillencommissie Woningcorporaties NoordHolland Noord. Over twee zaken heeft de commissie een advies gegeven, dat door
Woonwaard is overgenomen. Drie zaken zijn nog in behandeling.
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1 Financiën
1.1

Het financiële jaar 2021 in één oogopslag 1

Jaarresultaat
Het resultaat zonder de waardeverandering van de
vastgoedportefeuille ligt ten opzichte van vorig jaar
lager. Dit is grotendeels toe te wijzen aan het agio
op de Vestia ruillening (in 2021 eenmalige extra last
van € 7,7 mln) en aan een € 9,2 mln hogere last
vennootschapsbelasting (correctie voorgaande
jaren en mutatie in belastinglatenties).

2021
€ 1.000

2020
€ 1.000

Resultaat na belasting

270.465

151.828

Waardeverandering
vastgoedportefeuille

252.856

118.034

Resultaat zonder
waardeverandering
vastgoedportefeuille

17.609

33.794

31-12-2021
€ 1.000

31-12-2020
€ 1.000

Marktwaarde DAEB

2.283.800

1.992.208

Beleidswaarde DAEB

1.096.722

934.338

Vastgoedwaardering
Marktwaardestijging zet zich ook in 2021 voort, als
gevolg van krapte op de huizenmarkt en lage
rentestand.

Kasstroomontwikkeling
Eerder genoemde correctie vennootschapsbelasting
voorgaande jaren zorgt mede voor een per saldo
lagere operationele kasstroom ten opzichte van
vorig jaar.
Hogere investeringskasstroom aan uitgavekant met
name door nieuwbouw (€ 14 mln hoger) en
verbeteruitgaven (€ 7 mln hoger). Aan ontvangstenkant door verkoop bestaand bezit (€ 9 mln hoger).

Operationele kasstroom
Investeringskasstroom

2021
€ 1.000

2020
€ 1.000

24.285

27.655

-40.542

-23.146

Belangrijkste sturingsratio’s
De ratio’s vallen zowel binnen de
gestelde externe normen als binnen
LtV
de interne signaleringswaarden.
ICR

1

Externe norm

Interne
signalering

31-12-2021

31-12-2020

85% (max)

80% (max)

51%

58%

1,4 (min)

1,8 (min)

2,87

2,92

In het Volkshuisvestelijk Verslag zijn de maatschappelijke resultaten opgenomen
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1.2

Jaarresultaat en terugblik op belangrijke thema’s in het financiële jaar
2021

Jaarresultaat

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 270,5 miljoen (2020 € 151,8
miljoen). Als we het resultaat over 2021 beschouwen zonder de waardestijgingen
vastgoedportefeuille (waaronder ook onrendabels op investeringen), ligt het resultaat 2021
€ 16,2 miljoen lager dan boekjaar 2020, namelijk € 17,6 miljoen ten opzichte van € 33,8
miljoen in 2020. Het lagere resultaat is grotendeels toe te wijzen aan een eenmalige extra
last van € 7,7 miljoen door het agio van de (nieuwe) Vestia ruillening en een € 9,2 miljoen
hogere last vennootschapsbelasting.
In de jaarrekening verantwoorden we primair de gerealiseerde cijfers over 2021 in
vergelijking met het voorgaande jaar. Gedurende het jaar stuurt Woonwaard primair op de
realisatie ten opzichte van het jaarplan en bijbehorende begroting. In die begroting dient uit
te worden gegaan van een aantal vaste parameters die worden voorgeschreven door Aw en
WSW, zoals indexatie leegwaardestijging, prijsontwikkeling, onderhoudslasten en
disconteringsvoet. We constateren dat die uitgangspunten veelal door de realiteit worden
achterhaald, zo ook dit jaar. Dit is onder meer af te leiden uit een hogere marktwaarde en
beleidswaarde in de jaarrekening ten opzichte van de begroting en mede daardoor een
lagere LtV.
Als we een blik werpen op die realiteit en onze prestaties in 2021, zien we het effect van onze
inspanningen op diverse terreinen duidelijk terug. Om aan de groeiende vraag naar sociale
huurwoningen te voldoen is het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen in de
portefeuillestrategie opgehoogd naar gemiddeld 160 woningen per jaar. In 2020 waren er 60
opgeleverde nieuwbouwwoningen, maar in 2021 is de doelstelling uit de portefeuillestrategie
ruimschoots behaald met 238 opgeleverde verhuureenheden, waarvan 230 woningen.
In 2021 is het programma verduurzaming op de rails gezet en (eerste) stappen gezet in de
realisatie van deze grote opgaven. Op het warmtenet zijn 239 woningen aangesloten en de
voorbereidingen zijn gestart voor de warmtenet aansluiting van de wijk Huiswaard
(Alkmaar). Voor het isoleren van eigen woningen zijn overeenkomsten getekend met 2 comakers en is de uitvoering gestart. Daarnaast zijn 412 eengezinswoningen en 212
meergezinswoningen voorzien van zonnepanelen.

Terugblik op belangrijkste thema’s

Het financiële jaar 2021 heeft voor Woonwaard in het teken gestaan van een aantal grote
thema’s, die hierna kort worden toegelicht. Dit zijn:
- Implementatie strategisch programma WSW;
- Vestia ruillening;
- Financiering niet-DAEB;
- Verkoop Transferium;
- Wijzigingen in overheidsbeleid;
- Nieuwe accountant.
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Implementatie strategisch programma WSW

Na de inhoudelijke afronding van het strategische programma door WSW in 2020, heeft in
2021 de daadwerkelijke implementatie plaatsgevonden. Dit heeft betrekking op wijzigingen in
de afspraken tussen WSW en zijn deelnemers, zoals vastgelegd in het Reglement van
Deelneming. De wijzigingen hebben betrekking op de herijking van de volmacht, het
aangaan van een obligofaciliteit en het opmaken van nieuwe leningendocumentatie. Eind
2021 is de implementatie nagenoeg afgerond, met uitzondering van de lopende
administratieve afwikkeling van de addenda op de bestaande leningen.

Vestia ruillening

In het Aedes congres van 9 februari 2021 heeft een overgrote meerderheid van de
corporaties besloten een bijdrage te leveren aan de problematiek van Vestia, met als doel
een oplossing te bieden voor de hoge rentelasten van Vestia. Door middel van een leningruil
zijn de rentelasten van Vestia structureel verlaagd met € 28 miljoen per jaar. Woonwaard
heeft op 7 april 2021 ondertekend voor deelname. In november 2021 heeft Woonwaard
een ‘Vestia-lening’ aangetrokken van € 5 miljoen. Deze lening is afgesloten bij de NWB bank.
Als gevolg van de niet marktconforme rente bedraagt het agio van deze lening € 7,7 miljoen.
Het agio is in 2021 als volkshuisvestelijke bijdrage in één keer ten laste van het resultaat
geboekt.

Financiering niet-Daeb

In het project Schuurman worden in 2022 51 niet-DAEB appartementen gerealiseerd. Om de
bouw te kunnen financieren is in 2021 financiering zonder WSW-borging aangetrokken voor
een bedrag van € 6,2 miljoen. Dit voor Woonwaard omvangrijke en complexe
financieringstraject is goed verlopen en Woonwaard is hierbij door een externe treasury
adviseur ondersteund.

Verkoop Transferium

In oktober 2021 heeft de verkoop plaatsgevonden van de voormalig gesloten
jeugdzorginstelling Transferium. Dit maatschappelijk vastgoed is sinds november 2020 leeg
komen te staan, nadat als uitkomst van een aanbesteding door de gemeenten in de regio, de
jeugdzorg niet meer is uitbesteed aan voormalig huurder Parlan. Het complex is in het eerste
halfjaar 2021 nog wel tijdelijk verhuurd aan het COA.

Overheidsbeleid

Alhoewel het niet direct betrekking had op het financiële jaar 2021, waren de uitkomsten van
Prinsjesdag, de Algemene Beschouwingen en het Regeerakkoord wel een actueel thema op
de (financiële) agenda van Woonwaard. Zo zijn de kabinetsplannen vanuit Prinsjesdag
ingerekend in de begroting en is naderhand het effect van de gedeeltelijke afschaffing van
de verhuurderheffing in 2022 (motie Hermans) doorgerekend, waarbij de extra ruimte zal
worden geïnvesteerd in bestaand bezit. Met de volledige afschaffing van de
verhuurderheffing uit het Regeerakkoord, welke als scenario al verwerkt is bij de begroting
2022, zal de investeringsruimte vanaf 2023 nog groter zijn. Woonwaard volgt de nadere
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uitwerking van het Regeerakkoord op dit punt op de voet, rekening houdend met wijzigingen
rondom huurbeleid en fiscale uitgangspunten, die ook in het Regeerakkoord staan
opgenomen. Woonwaard zal dit in de komende begrotingscyclus opnemen.

Nieuwe accountant

Conform de vereisten vanuit OOB regelgeving is na een gedegen procedure een nieuwe
accountant geselecteerd. De selectie heeft plaatsgevonden op basis van een meervoudig
onderhoudse aanbesteding voor accountantsdiensten. BDO Audit & Assurance B.V. (hierna
BDO) is met ingang van controlejaar 2021 de nieuwe accountant van Woonwaard. Het eerste
jaar heeft naast de uitvoering van de controlewerkzaamheden bestaan uit diverse
kennismakingen en het verder concretiseren van de onderlinge samenwerking, welke naar
tevredenheid van beide partijen verlopen. Op verschillende momenten in het controleproces
zijn het Bestuur en de Auditcommissie door BDO geïnformeerd. Dit had betrekking op de
controle-aanpak, de management letter en het accountantsverslag.
De financiële analyse met betrekking tot financiële sturingscriteria, waardeontwikkeling
vastgoed en kasstromen komen terug in paragraaf 1.3. Treasurymanagement en risicobeheer
zijn toegelicht in resp. paragrafen 1.4 en 1.5. De vooruitblik naar 2022 is tenslotte opgenomen
in paragraaf 1.6.

1.3
1.3.1

Financiële analyse
Financiële 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. De
Onderpandratio wordt niet gemonitord in de begroting, aangezien WSW op de gehele
DAEB vastgoedportefeuille hypotheek heeft gevestigd.
In paragraaf 1.1 zijn de voor Woonwaard belangrijkste sturingsratio’s opgenomen, te weten
LtV en ICR. Uitgangspunt is dat Woonwaard voldoet aan de externe normen. Om dit te
realiseren is een “Vluchtstrook” nodig om onverwachte gebeurtenissen (tijdelijk) op te
vangen. Na de verruiming van de externe normen LtV en solvabiliteit in 2020, heeft
Woonwaard ten behoeve van de begroting 2021 de signaleringswaarde voor LtV vastgesteld
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op 80%. Woonwaard heeft voor het bepalen van de interne signaleringswaarde gekeken
naar elementen die het risicoprofiel van Woonwaard beïnvloeden, zoals de omvang van de
leningenportefeuille, de mogelijkheden om tijdig bij te sturen en de fluctuaties in de markt- en
beleidswaarde die nauwelijks te beïnvloeden zijn. De richting met betrekking tot de externe
normen is behoudend.
1.3.2

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

De totale omvang van de woningportefeuille is gegroeid naar een waarde van € 2.389
miljoen, bestaande uit € 2.284 miljoen voor DAEB vastgoed in exploitatie en € 105 miljoen
voor niet-DAEB vastgoed in exploitatie.
De waarde van het bezit van Woonwaard is gestegen met 14,3% en wordt bepaald op basis
van marktwaarde in verhuurde staat. De transactieprijzen (leegwaarde) per m2 van (tussen)
wooneenheden en appartementen in Noord-Kennemerland zijn in 2021 gemiddeld gestegen
met 19,1% 2. Hieruit is een marktconforme leegwaarde ratio af te leiden die in lijn ligt met vorig
jaar.
Ten opzichte van vorig jaar zijn in de waardeontwikkeling zowel een aantal positieve als
negatieve effecten opgetreden (zie onderstaande tabel). De factoren met de grootste impact
passen in het beeld bij de huidige woningmarkt.
Onderstaand de belangrijkste positieve en negatieve effecten op de waardeontwikkeling:

De leegwaarde en ingerekende leegwaarde ontwikkeling is per saldo gestegen:
De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen:
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek:
De ingerekende verhuurdersheffing is gedaald:
De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is gedaald met ca. 0,17%:
De gemiddelde instandhoudingsonderhoud is gestegen:
Gewijzigde inrekening erfpacht:
Voorraadmutaties:
Verhoging overdrachtskosten in 2021 naar 9%:

1.3.3

Positieve
effecten

Negatieve
effecten

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

133.702
62.604
61.335
54.972
53.111
0
0
33.601
0
399.325

0
0
0
0
0
51.314
35.358
0
30.186
116.858

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.
2

Bron: NVM data & rechearch transaxtiecijgers NVM-regio Noord Kennemerland e.o. 4e kwartaal 2021
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Bij het opstellen van de jaarrekening worden diverse schattingen gemaakt. 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
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 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.
1.3.4

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 2021 € 1.183 miljoen, bestaande
uit € 1.097 miljoen DAEB en € 86 miljoen niet-DAEB.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende
onderdelen:
DAEB
Niet-DAEB
vastgoed invastgoed in
exploitatie exploitatie

Marktwaarde per 31 december 2021

x €1.000
2.283.800

x €1.000
104.985

Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

61.284
756.037
320.293
49.464
1.187.078

2.638
10.243
5.822
22
18.725

Beleidswaarde per 31 december 2021

1.096.722

86.260

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. De afslag ‘kwaliteit’ (onderhoud) binnen de beleidswaarde is
in vergelijking met 2020 verdubbeld, van € 156,7 mln. naar € 320,3 mln. Deze hogere afslag
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is mede het gevolg van een notitie SBR-Wonen gedateerd september 2021 waarin een
nadere toelichting wordt gegeven op de onderhoudsnorm van de beleidswaarde.
Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een
bedrag van € 1.206 miljoen (totaal van € 1.187,1 miljoen DAEB en € 18,7 miljoen niet-DAEB) in
het eigen vermogen begrepen dat in het kader van de maatschappelijke bijdrage en op basis
van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. Dit is onderdeel van de
ongerealiseerde herwaardering. De realisatie hiervan 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.
1.3.5

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 2021
afgegeven borgingsplafond bedroeg € 627,7 miljoen en was voldoende voor het aantrekken
van nieuwe financiering voor investeringen en voor herfinanciering van af te lossen leningen.
Eind 2021 bedroeg de nog beschikbare borgingsruimte € 7,4 miljoen. In 2021 is voor een
totaal van € 106,2 miljoen aan financiering vastgelegd. Deze middelen zijn, binnen de kaders
van het investeringsbeleid, ingezet voor nieuwbouw- en renovatieprojecten, verduurzaming
en herfinanciering van vervallen leningen. Door strakke sturing op investeringsprognoses
houdt Woonwaard goed inzicht in de financieringsbehoefte.
1.3.6

Juridische structuur en verbindingen

Woonwaard (voluit: Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland) 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. Eind 2021 heeft Woonwaard geen juridische verbindingen. Ten opzichte van eind
2020 hebben geen veranderingen plaatsgevonden in de juridische structuur en verbindingen.

Bestuursverslag

10 / 35

1.4
1.4.1

Treasury Management – Financiële instrumenten
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’.

Valutarisico

Woonwaard is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

Renterisico

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
2021 heeft Woonwaard haar variabele leningen voor een bedrag van € 31,1 miljoen afgedekt
met payerswaps en voor een bedrag van € 6 miljoen niet afgedekt. De overige 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 € 0,06 miljoen
toe.

Renterisico relatief

Het relatieve renterisico is het totaal van de herfinanciering, de opslagherzieningen
(basisrente leningen) en renteconversies van ieder jaar, uitgedrukt in een percentage van het
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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.
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 2021 heeft Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een
bedrag van € 55,7 miljoen (2020: € 38,6 miljoen). Middels de vervalkalender van de
bestaande leningenportefeuille wordt voortdurend gestuurd op nivellering van de
beschikbare en de benodigde financiering.

Kredietrisico

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.

Liquiditeitsrisico

Woonwaard loopt een liquiditeitsrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille. Tot op
heden is de ruimte voldoende gebleken voor de beheersing van dit risico.

Beschikbaarheidsrisico’s

Overheidsmaatregelen vanuit de landelijke politiek leiden tot een significante impact op de
operationele kasstroom van woningcorporaties. Woonwaard heeft haar financiële
meerjarenbegroting 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.
1.4.2

Stresstest en marktwaarde derivatenportefeuille

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 2021
in staat was om een rentedaling van 2%-punten op te vangen.
De marktwaarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 8 miljoen negatief (2020:
€11 miljoen negatief). De totale basispuntgevoeligheid van de swapportefeuille bedroeg
ultimo 2021 circa € 0,02 miljoen (2020: circa € 0,03 miljoen).
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1.5 Risicobeheersing
1.5.1

Inleiding

Om haar strategische doelstellingen te realiseren maakt Woonwaard onder andere gebruik
van risicobeheersing. Binnen risicobeheersing wordt gebruik gemaakt van zowel
hardcontrols waarbij het gaat om vastgelegde maatregelen en softcontrols waarbij het gaat
om informele beheersmaatregelen en gedrag. Aan de hand van deze verdeling tussen harden softcontrols wordt hierna de risicobeheersing verder toegelicht
1.5.2

Risicobeheersing vanuit de vastgelegde maatregelen (hardcontrols)

Als eerste is het belangrijk om inzicht te hebben in de actuele risico’s. Hiervoor is de integrale
risicokaart ontwikkeld. De integrale risicokaart is een vast onderdeel van de
kwartaalrapportage, hierin staan de geprioriteerde risico’s waarbij gekeken wordt naar het
bruto en netto risico na het treffen van beheersmaatregelen. De prioritering komt tot stand in
periodieke overleggen met medewerkers, managers en bestuur.
Woonwaard kent verschillende risicogebieden waaronder financieel, organisatie,
compliance en fraude. Deze gebieden worden hierna verder toegelicht.
Financiële risico’s
Een woningcorporatie is een kapitaalintensieve organisatie, vanuit dit oogpunt worden
diverse financiële risico’s gemonitord. Het gaat dan onder andere om het renterisico,
kredietrisico, liquiditeitenrisico, beschikbaarheidsrisico. Deze risico’s worden toegelicht in
paragraaf 1.4.1.
Organisatie risico’s
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de werkzaamheden binnen Woonwaard. Er
wordt risicobewust gewerkt door naast het bespreken van de strategische doelstellingen ook
risicobeheersing op te nemen in de dagdagelijkse werkzaamheden, zoals bij het opstellen
van beleidstukken, investeringsaanvragen, jaarplannen, et cetera. Deze organisatie risico’s
zijn gekoppeld aan de integrale risicokaart.
Wet en regelgeving / Compliance
Een belangrijk onderdeel van de risicobeheersing is Compliance. In 2021 is het compliance
beleid opgesteld en geformaliseerd. Het compliance register is verder doorontwikkeld.
In 2021 zijn in het kader van risicobeheersing een groot aantal reglementen en statuten
geactualiseerd. Dit komt samen met het actualiseren van het compliance register het gebruik
en toepassen van de reglementen en statuten het beheren van de risico’s ten goede.
Frauderisico
Voor fraude zijn in de regel drie factoren aanwezig, motief/druk, gelegenheid en
instelling/rechtvaardiging oftewel de fraudedriehoek. Bij een corporatie zijn het met name
de grote financiële transacties, inkooptrajecten en passend toewijzen waarin de gelegenheid
tot fraude aanwezig is. Als beheersmaatregelen zijn formele controleerbare structuren
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ingericht, zoals de Tenderboard voor goedkeuren aanbestedingstrajecten en de
Treasurycommissie voor het afsluiten van leningen. Ook vindt bewaking van de liquiditeiten
plaats en is de bevoegdhedenmatrix met beperking van bevoegdheden ingericht. Ook is er
aandacht voor het besluitvormingsproces waarbij gewerkt wordt vanuit transparantie en
controleerbaarheid. Deze maatregelen gaan uit van controle achteraf, maar hebben
gelijktijdig ook een preventieve werking.
Net zo belangrijk is het om te kijken naar gedrag en bewustwording, waarbij een veilige
werkomgeving en kennisontwikkeling voorop staan. Dit verlaagt de drempel om bij eventuele
onjuistheden vroegtijdig te melden. Daarbij gaat het met name om het motief en de
rechtvaardiging van de fraudedriehoek. Op deze wijze wordt de fraudedriehoek op
verschillende wijzen ‘bewaakt’.
Hierna zijn twee processen als voorbeeld globaal uitgewerkt. Passend toewijzen en
onderhoud.
Het passend toewijzen is een door regelgeving strak geregisseerd proces. Om fraude te
voorkomen wordt dit proces dagelijks gemonitord en periodiek gerapporteerd. Daarnaast is
er sprake van functiescheiding binnen het daadwerkelijke toewijzen, een medewerker kan
nooit alleen het hele toewijzingsproces uitvoeren. Daarnaast vinden er periodieke
steekproeven plaats vanuit de 2e lijn.
Binnen onderhoud worden vrijwel alle werkzaamheden uitbesteed, hiervoor worden
aanbestedingstrajecten gevolgd die via het Tenderboard lopen. De daaruit voortkomende
grote contracten krijgen een contracteigenaar en vinden er jaarlijkse evaluaties plaats. Om
marktconformiteit te garanderen, wordt regelmatig gebruik gemaakt van een externe
kostendeskundige. Vanuit deze contracten worden werkzaamheden gegeneerd waarvoor
een inkooporder aangemaakt wordt, deze inkooporder wordt gematched vanuit de
boekhouding en betaalbaar gesteld. Voor het goedkeuren van betalingen wordt gewerkt
vanuit de bevoegdhedenmatrix met het daarbij horende goedkeuringstraject.
Voor 2022 zal verder gekeken worden naar beheersmaatregelen voor het frauderisico door
onder andere de aanbevelingen vanuit de NBA op het gebied van ‘fraude en continuïteit’ te
verkennen.
In 2021 zijn er geen gevallen van fraude bekend dan wel gerapporteerd.
Audits
Vanuit de onafhankelijke rol van de concerncontroller worden jaarlijkse meerdere audits
uitgevoerd. Naast de softcontrolscan waarvan de uitkomsten in de volgende paragraaf
beschreven worden is in 2021 de follow-up audit Veiligheid op het gebied van asbest en
brandveiligheid uitgevoerd. De bevindingen zijn gedeeld met medewerkers, managers,
bestuur en Raad van Commissarissen. Dit draagt bij aan het inzichtelijk maken van risico’s en
het verder optimaliseren en borgen van deze processen.
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1.5.3

Risicobeheersing vanuit de informele maatregelen (softcontrols)

Naast de concrete duiding van risico’s maakt Woonwaard al langer gebruik van informele
maatregelen. Woonwaard werkt al een aantal jaren vanuit de 3 V’s Vrijheid,
Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. Vrijheid om het eigen werk vorm te geven en in te delen
met de Verantwoordelijkheid voor het realiseren van gemaakte afspraken en de gestelde
doelen waardoor het Vertrouwen in de deskundigheid en onderlinge samenwerking groeit.
Deze werkwijze is ook onderdeel van het jaarplan 2022.
In 2021 is aan deze werkwijze een softcontrolscan toegevoegd als onderdeel van risicobeheersing. Hiervoor is een softcontrolscan uitgezet voor alle medewerkers en managers
binnen Woonwaard. 91 medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld wat overeenkomt met
een responspercentage van 76%. De totaalscore komt uit op een 8,0 gemiddeld wat inhoudt
dat Woonwaard uitstekend in ‘soft control is’. De score per dimensie wordt hierna
weergegeven.

1.5.4

Risicocultuur

In 2021 heeft een verdere professionalisering plaatsgevonden. Risico’s worden periodiek
besproken en beheersmaatregelen ontwikkeld en doorgenomen op doeltreffendheid. Ook is
er een aparte themasessie risicobeheersing in de Audit Commissie gehouden.
1.5.5

Risicoprofiel

Een aantal strategische risico’s voor 2021 en verder zijn:
Strategie en maatregel
Proactieve vastgoedstrategie
- Actieve acquisitie
- Samenwerking met gemeenten
- Ruil van ontwikkelposities
Verbeteren veerkracht in kwetsbare
buurten
- Gebiedsstrategieën samen met
gemeenten en partners
- Versterken personele capaciteit
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Risico’s die de realisatie van de strategie belemmeren
Onvoldoende realiseren van grondposities
Onvoldoende ontwikkel- of afname afspraken
Ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor sociale
huur in buurten met alleen koopwoningen
Gemeenten en maatschappelijke partners leveren
onvoldoende inzet in het sociale domein
Gemeenten investeren onvoldoende in kwaliteit van
openbare ruimte
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- Versterken huurdersparticipatie
Brede verduurzamingsstrategie
- Ontwikkeling
verduurzamingssporen
- Contracteren uitvoerende partijen

Digitalisering
- Programmatische aanpak
Aantrekkelijk werkgeverschap
- Profilering op de arbeidsmarkt
- Aantrekkelijke condities die passen
bij de behoefte van type
medewerker dat wordt gezocht
Presteren naar vermogen
- Begroten op grens van interne
signaleringswaarde
- Strakke plancapaciteit onder de
nieuwbouwbegroting
- Externe samenwerking vergroten
voor versnelling woningproductie
- Vereenvoudiging van procedures

De gewenste samenwerking met bewoners, gemeenten en
marktpartijen komt niet tot stand.
Technieken die toekomstbestendig zijn komen
onvoldoende tot stand of blijven duur.
Materialentekort, bouwkostenstijging, waardoor
uitvoering niet geheel gerealiseerd wordt.
De complexiteit en kosten van digitalisering belemmeren
de voortgang
De krapte op de arbeidsmarkt van vastgoed,
verduurzaming en digitalisering stijgt
Woonwaard weet zich niet te onderscheiden als
aantrekkelijk werkgever, waardoor vacatures nauwelijks
kunnen worden vervuld
Geplande investeringen en uitgaven worden niet
gerealiseerd door bijvoorbeeld personeelsgebrek,
onvoldoende focus, problemen in de uitvoering door
marktpartijen, bouwkostenstijging, complexiteit in het
binnenstedelijk opereren

Naast de strategische risico’s is er ook aandacht voor de onderstaande
risico’s/gebeurtenissen die van invloed zijn op het realiseren van de doelstellingen.
Informatiebeveiliging
Regeerakkoord

Externe actualiteiten

1.6

Het hybride werken en het aantal toegenomen hacks
vraagt om extra maatregelen en bewustwording
Huurregulering en verdiencapaciteit
Imagorisico bij uitblijven snel effect vervallen
verhuurderheffing
Hoger sectorrisico en mogelijk aanscherping WSW ratio’s
door verhoging leencapaciteit
Toename verantwoordingsdruk
Hoge inflatie
Macro-economische effecten, loonspiraal, risico op
recessie
Stijging kosten bij achterblijvende verdiencapaciteit
Achterblijvende energie-infra
Tekorten arbeidsmarkt

Verwachtingen voor 2022

Het jaar 2020 was het eerste jaar van ons nieuwe ondernemingsplan. Dat jaar stond vooral in
het teken van de voorbereiding op de strategische agenda, waarbij we ons realiseerden dat
we de complexe opgaven alleen samen met anderen kunnen realiseren. Daarom was het
motto van 2020 ‘We doen het en we doen het samen’. Voor 2021 was het motto ‘Klantgericht
doorbouwen’. Het doorbouwen was enerzijds letterlijk het blijven bouwen van sociale
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huurwoningen. Daarnaast bouwen we door aan onze organisatie: het continu optimaliseren
van processen, toerusten van de organisatie op de opgaven, en het management ontwikkel
traject. En dat alles met aandacht en oog voor de klant: klantgericht doorbouwen.
Voor 2022 is het motto ‘doorpakken en meebewegen’. We zien dat de grote opgaven op
vooral de terreinen beschikbaarheid, verduurzaming en wonen met zorg vragen om veel
actie of zelfs een versnelling. Daarnaast zien we een systeemwereld waarin het werken ons
soms beperkt. Dat vraagt om flexibiliteit en meebewegen met veranderingen waar we geen
of weinig invloed op hebben.
In de zomer van 2021 heeft de organisatie zich gebogen over de in- en externe
ontwikkelingen die van invloed zijn op onze opgaven. De voornaamste noemen we hieronder
en komen ook terug in de begroting voor 2022:
1.
Nieuw inzicht in de woningbehoefte in Alkmaar
In september 2021 heeft Companen een rapport opgeleverd waaruit blijkt dat de behoefte
aan groei in de sociale huur in Alkmaar (tot en met 2030) minimaal 450, maximaal 1.050
woningen hoger ligt dan in de begroting 2021 was opgenomen. Dit is het effect van de groei
van de gemeente door woningbouw in de Kanaalzone, de toenemende vraag van
vergunninghouders, arbeidsmigranten die zich definitief vestigen, spoedzoekers en van de
opgaven uit het Pact voor Wonen met begeleiding.
2.
Urgentie verduurzaming
Door de ontwikkeling van de CO2-monitor hebben we beter inzicht in de effecten van ons
verduurzamingsprogramma. In 2030 lopen we, in de huidige meest gunstige planning, achter
op de doelstelling om de uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. De intern
gevoelde noodzaak voor verduurzaming, wordt extern bevestigd door de nieuwe Klimaatwet
waarin het doel is aangescherpt tot 55% reductie ten opzichte van 1990.
3.
Onze beheerorganisatie
We zien vanuit vier achtergronden een wens om de organisatie verder te versterken:
• Meer verhuringen. De verhuur van de grote aantallen nieuwbouwwoningen doet een
extra beroep op de inzet van verhuuradviseurs, hiervoor is capaciteit nodig.
• Leefbaarheid in de wijken en zichtbaarheid van Woonwaard. We zijn met veel
collega’s actief met het werken aan de leefbaarheid en in de netwerken met partners
ten dienste van de leefbaarheid. Echter, de vraagstukken in de samenleving nemen
toe, we willen meer preventief gaan werken in plaats van reactief naar aanleiding van
overlast en we horen dat huurders ons graag vaker in hun buurt ontmoeten. Willen we
dit waarmaken, dan is extra capaciteit nodig.
• De kwaliteit en veiligheid van onze woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad
krijgt een kwaliteitsimpuls via de verduurzaming, al dan niet in combinatie met
onderhoud. Ook nemen we in 2022 middelen op voor verdere verbetering van de
veiligheid. Willen we dit doen op het niveau dat we voor ogen hebben, dan is een
aanvulling in ons team Vastgoedbeheer nodig.
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•

Betere bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering ondersteunt het werk voor huurders. Data,
informatiebeveiliging en digitalisering zijn actuele onderwerpen. Door beter gebruik
van data kunnen we bijvoorbeeld betere keuzes maken in de dienstverlening aan
onze huurders. Maar ook dit vraagt een uitbreiding van de organisatie. Hier gaat de
kost voor de baat uit.

Het jaarplan en de begroting voor 2022 zijn in november vastgesteld. In deze begroting zijn
de kabinetsplannen vanuit Prinsjesdag ingerekend. De naderhand bekend geworden
gedeeltelijke afschaffing in 2022 (motie Hermans) en de vanaf 2023 volledige afschaffing
(Regeerakkoord) van de verhuurderheffing zijn niet ingerekend, maar wel doorgerekend in
de scenario’s bij de begroting. De gedeeltelijke afschaffing geeft extra financiële ruimte van
€ 2,5 miljoen in 2022. Woonwaard heeft hiermee de mogelijkheid om extra te investeren in
bestaand bezit, betaalbaarheid en/of nieuwbouw. De plannen in het Regeerakkoord helpen
de corporaties in het realiseren van de grote volkshuisvestelijke opgave. Onduidelijk is echter
nog hoe de verschillende plannen precies worden uitgewerkt (zoals huurbeleid) en wat per
saldo het effect op de kasstromen zal zijn. De doorrekening van de plannen zal tot uiting
komen in de begrotingsronde voor 2023.
Daarnaast zijn er onze zorgen over de huidige actualiteit en ontwikkelingen in de wereld,
specifiek voor wat betreft de oorlog in Oekraïne. Dit gaat iets betekenen voor de toestroom
en huisvesting van vluchtelingen. Maar ook met betrekking tot de hogere inflatie zien wij het
effect terug in de stijging van bouwkosten. In dat kader is de stijging van energielasten in
relatie tot onze huurders een onderwerp dat wij actief monitoren. Tenslotte is de schaarse
capaciteit op de arbeidsmarkt een grote uitdaging het komende jaar, zowel voor onze eigen
bezetting, als voor de arbeidscapaciteit bij onze leveranciers in de bouwsector.
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2 Medewerkers en organisatie
Ons ondernemingsplan 2020-2023 kent een hoog ambitieniveau. Met name het afgelopen
jaar hebben we geconstateerd dat de opgaven op het gebied van beschikbaarheid,
verduurzaming en veerkracht in de wijk nog groter zijn dan we hadden beschreven. Daarom
blijft Woonwaard ontwikkelen en groeien. Ondanks de groei is en blijft Woonwaard een
compacte organisatie. We geven vanuit onze werkgeversrol vertrouwen, vrijheid en
verantwoordelijkheid aan onze medewerkers, die ook op basis van deze uitgangspunten
invulling geven aan hun werk.

2.1

Corona en medewerkers

In 2021 hebben we gewerkt aan een plan om terug te keren naar kantoor: van beleid voor
hybride werken tot aanpassingen aan ons kantoorpand. Een nieuwe golf besmettingen en
daaraan gekoppelde maatregelen zorgde echter voor een pas op de plaats wat de
terugkeer naar kantoor betreft. Het thuiswerken is een groot deel van het jaar leidend
gebleven. We merken wel dat er routine is ontstaan in het organiseren van op- en afschalen
van werkplekken en het fysiek en online vergaderen. We hebben extra aandacht gehad voor
de vitaliteit en de mentale weerbaarheid van collega’s, vooral voor hen die moeite hadden
met de steeds veranderende omstandigheden.

2.2 Bijzondere projecten
2.2.1

Nieuwe arbodienst

In 2020 hebben we een nieuwe arbodienst aanbesteed. Per 1 april 2021 zijn we samen gaan
werken met arbodienst Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West (BGD NW). De afgelopen
jaren hebben we gemerkt dat we steeds meer behoefte krijgen aan een arbodienst die
proactief adviseert over lopende dossiers en ontwikkelingen in de maatschappij, zoals covid19. Ook de preventieve zorg om verzuim te voorkomen wordt steeds belangrijker. Met een
nieuwe arbodienst en een aanpassing van het verzuim- & re-integratiebeleid, verwachten
we ons meer te kunnen richten op wat medewerkers nog wel kunnen.
2.2.2

Medewerkersonderzoek

Begin 2021 hebben we digitaal een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De timing was
bewust gekozen, omdat we in die periode al langere tijd met coronamaatregelen te maken
hadden en ook op deze manier wilden peilen hoe het met onze medewerkers ging. Voor dit
onderzoek hebben we een extern onderzoeksbureau gevraagd om ons daarbij te helpen.
Medewerkers zijn bevraagd op thema’s zoals, werkgeluk, vitaliteit, werkplezier,
herstelbehoefte, eigenaarschap, zingeving en samenwerking. Het bureau kon door middel
van deze thema’s bepalen hoe de fysieke, mentale en relevante inzetbaarheid is bij
Woonwaard. Over het algemeen zijn medewerkers van Woonwaard goed inzetbaar en gelijk
aan het gemiddelde in Nederland. Er zijn een aantal aandachtspunten waarmee we aan de
slag zijn gegaan in het najaar van 2021. In het voorjaar van 2022 voeren we nogmaals een
medewerkersonderzoek uit, waarbij we de uitkomsten met elkaar vergelijken.
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2.2.3

Belonen & Waarderen

Naast de introductie van ‘het goede gesprek’ in 2020, hebben we ons beloningsbeleid
geactualiseerd. De beloning is losgekoppeld van de gesprekkencyclus, waarbij iedere
medewerker die nog ruimte heeft in de salarisschaal, per 1 januari een standaard
salarisverhoging ontvangt van 2%. Ook kunnen medewerkers die over de hele linie op een
hoger niveau werken of uitzonderlijk werk verricht hebben in aanmerking komen voor een
snellere salarisgroei. Zowel de medewerker als de leidinggevende kan hiervoor het initiatief
nemen.

2.3 Formatie
De vaste formatie is per 31 december 2021 vastgesteld op 113,9 fte. De tijdelijke formatie op
5 fte. In totaal zijn er 127 medewerkers in dienst en bedraagt de daadwerkelijke bezetting
111,5 fte.
In onderstaande tabel de formatie van 2021 en 2020.
Jaar

Vaste formatie (fte)

Tijdelijke formatie (fte)

Werkelijke bezetting (fte)

2020

104,8

4,7

103,5

2021

113,9

5

111,5

2.4 In-, door- en uitstroom
In 2021 zijn er 23 nieuwe medewerkers in dienst getreden (2020: 13). Het ging om
aanstellingen met een vast of tijdelijk karakter en traineecontracten. Daarnaast zijn er in 2021
ook 14 medewerkers uitgestroomd (2020: 8), voornamelijk als gevolg van vertrek op eigen
initiatief van de medewerker, natuurlijk verloop en als gevolg van het niet verlengen van
tijdelijke contracten.
Via doorstroom hebben drie medewerkers een andere functie binnen Woonwaard
verworven. Twee medewerker zijn in 2021 doorgestroomd naar een hogere functie en één
medewerker is naar een lagere functie doorgestroomd.

2.5 Verzuim
Het verzuimpercentage over 2021 bedroeg gemiddeld 3,35%. In 2020 was het verzuimpercentage 4,83%. De norm is maximaal 4%. In 2021 zijn een aantal langdurig zieke medewerkers succesvol gere-integreerd.
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Hieronder de cijfers uitgewerkt per duurklasse voor 2021 en 2020.
2021

2020

Kort verzuim

0,36

0,05

Middellang
verzuim

0,62

0,06

Lang verzuim

2,37

4,72

TOTAAL

3,35

4,83

2.6 Opleiding en ontwikkeling
Binnen het opleidingsbudget heeft Woonwaard een functiegebonden budget, corporate
budget en loopbaanbudget. In 2021 hebben we bijna € 280.000 uitgegeven aan deze
opleidingsbudgetten. Dat is ruim € 50.000 meer dan begroot.
Functiegebonden Loopbaan
budget
budget

Corporate
budget

Bijdrage
FLOW

Totaal

Besteed 2021

212.275

19.802

43.502

4.254

279.833

Begroting 2021

145.000

35.000

44.000

4.800

228.800

Traditioneel wordt er in het eerste en derde kwartaal het meest besteed aan opleiding en
ontwikkeling. De bestedingen aan het loopbaanbudget blijven achter. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met de beperkende mogelijkheden door corona aan het begin en einde van het
jaar.

2.7 Privacy
Woonwaard verwerkt persoonsgegevens van medewerkers en huurders, waaronder
gevoelige dossiers. We gaan daar zorgvuldig mee om, in compliance met de AVG. In 2021
kwamen 3 vragen van bewoners binnen over privacy, in 2020 waren dat er 2. Er kwamen
40 vragen en meldingen binnen van medewerkers, in 2020 waren dat er 52. De privacy
officer houdt het verwerkingenregister en het datalekkenregister bij. In 2021 zijn 7
(vermoedelijke) datalekken geregistreerd (in 2020 waren dat er 13). Geen van deze
incidenten is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat het ging om datalekken met
geen of minimaal risico voor de betrokkenen en/of een betrouwbare ontvanger.
In het verwerkingenregister is onder andere een overzicht opgenomen van de processen per
team, waarbij is aangegeven welke persoonsgegevens per processtap worden verwerkt, de
doelbinding en de rechtsgrondslag. Hiermee voldoen we aan de AVG.
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In 2021 is het privacybeleid van Woonwaard, net als in 2020, geëvalueerd en aangepast. In
2021 zijn 2 DPIA’s uitgevoerd. DPIA staat voor data protection impact assessment
(gegevensbeschermingseffect-beoordeling).

2.8 Informatiebeveiliging
De conclusie van de in 2020 uitgevoerde interne audit op Informatiebeveiliging was dat de
basis op orde is. In samenspraak met de afdeling I&A werd wel een aantal speerpunten
geformuleerd. Eén hiervan betreft bewustwording. Met als belangrijke aanleiding het
massale thuiswerken en de daarmee gepaard gaande risico’s, bevestigd door de landelijke
en wereldwijde nieuwsberichten over cybersecurity incidenten. In 2021 is hier vanuit I&A veel
aandacht voor geweest in Woonwaard Talks, intranet of andersoortige berichtgeving. Tevens
zijn in het kader van bewustwording op 2 momenten gedurende het jaar fictieve phising
emails uitgezet binnen Woonwaard. Ook hebben we een gespecialiseerd cybersecurity
bedrijf onderzoek laten doen naar de technische weerbaarheid van onze IT omgeving. De
technische bevindingen zijn opgepakt, in samenwerking met onze leverancier. Tenslotte
worden in samenspraak met collega-corporatie Kennemer Wonen stappen gezet om een
verscherpt informatiebeveiligingsbeleid vorm te geven. Dit beleid zal begin 2022 afgerond
zijn en moet beter toegerust zijn op het hoge risicoprofiel.

2.9 Klachten
We hechten waarde aan een gewaardeerde dienstverlening. Daarom besteden we veel
aandacht aan het voorkomen van klachten en – als dat niet is gelukt – het oplossen daarvan.
Ruim 400 huurders meldden een ontevredenheid. Het merendeel hiervan is verholpen. In
25 gevallen is de klacht aangepakt met betrokkenheid van ons team Klantfocus. Vijf huurders
hebben zich gewend tot de Bovenregionale geschillencommissie Woningcorporaties NoordHolland Noord. Over twee zaken heeft de commissie een advies gegeven, dat door
Woonwaard is overgenomen. Drie zaken zijn nog in behandeling.

2.10 Ondernemingsraad
Nog vóór de aangescherpte coronamaatregelen heeft de OR in oktober de jaarlijkse
tweedaagse training gehad in Alkmaar. Dat gaf de leden een rugtas vol nieuwe informatie
en inspiratie, klaar om onze rol in 2022 op een goede, objectieve manier te vervullen.
Op initiatief van de OR heeft het fietsenplan een herintreding gemaakt. Alle fietsplanaanmeldingen zijn gehonoreerd en wij zijn trots op de samenwerking met het Bestuur en HR
en het gevolg: de medewerkers een fiets-optie aan te bieden. Ook is de OR betrokken bij de
uitwerking van het ‘Verzuim- en Integratieproces’, het beleidsstuk ‘Hybride werken’, de
kantoor(her)inrichting en de invulling van de nieuwe preventiemedewerker(s).
Eén van onze leden heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten Woonwaard. Dit betekent
dat de OR volgens de WOR (een vertrekkend OR-lid binnen 6 maanden na verkiezingen) een
(eventuele) reserve kandidaat benadert voor opvolging. Dit bespreekt de OR in het eerste
OR-overleg in januari 2022.
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3 Verslag van de werkzaamheden van de Raad van
Commissarissen
3.1

Governance

Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland (Woonwaard) is een toegelaten instelling in het
kader van de Woningwet. Woonwaard kent een Raad van Bestuur (hierna: het bestuur) en
een Raad van Commissarissen (hierna: RvC). Dit is vastgelegd in de statuten van
Woonwaard.
Het bestuur
Het bestuur bestuurt de stichting en 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
het bestuur verantwoordelijk voor de externe verantwoording aan instanties die daartoe
gelegitimeerd zijn. Het bestuur bestaat uit twee leden. Elke bestuurder heeft zijn eigen
aandachtsgebied, maar dat laat onverlet dat het bestuur collectief verantwoordelijk is voor
het besturen van Woonwaard.
Op het bestuur is een bestuursreglement van toepassing. Daarin staan regels over de
werkwijze van het bestuur, zoals wat een bestuurder moet doen bij een (mogelijk)
tegenstrijdig belang. De profielschets en samenstelling van het bestuur, de Governancecode
Woningcorporaties en de integriteitscode van Woonwaard maken integraal onderdeel uit van
het bestuursreglement.
Het toezicht
De RvC houdt toezicht op het functioneren en het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken binnen Woonwaard. Om goed toezicht te kunnen waarborgen worden
belangrijke voorgenomen besluiten door het bestuur eerst aan de RvC voorgelegd. De RvC
stelt zich daarbij kritisch op en weegt de belangen en risico’s tegen elkaar af, alvorens hij
goedkeuring geeft aan een besluit. Naast deze formele rol vervult de RvC eveneens een
advies- en klankbordrol. De RvC kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Tot
slot vervult de RvC de werkgeversrol voor het bestuur. De RvC is verantwoordelijk voor de
samenstelling, de benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden en stelt de beoordeling
en hun arbeidsvoorwaarden vast. De RvC is eveneens verantwoordelijk voor de
samenstelling, benoeming en schorsing van zijn eigen leden en stelt zijn vergoeding vast.
Voorafgaand aan de (her)benoeming van een bestuurder of RvC-lid, vraagt de RvC aan de
Autoriteit Woningcorporaties om een positieve zienswijze op de geschiktheid en
betrouwbaarheid van de kandidaat.
Op de RvC is het Reglement RvC van toepassing, waarin de taakverdeling is opgenomen van
de verschillende leden, de werkwijze en zijn relatie tot en omgang met het bestuur, de
ondernemingsraad en de huurdersbelangenvereniging.
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3.1.1

Visie op bestuur en toezicht

Het bestuur en de RvC hebben gezamenlijk een visie op bestuur en toezicht geschreven.
Daarin is omschreven dat de stijl van het leiderschap van het bestuur dienend is. Dienend ten
behoeve van het maatschappelijk belang én dienend aan de medewerkers die invulling
geven aan de uitvoering van de strategie. Hierbij wordt rekening gehouden met de
continuïteit en organisatiedoelen van Woonwaard. Besluiten die worden genomen worden
getoetst aan de bijdrage aan de maatschappelijke doelen en aan het draagvlak in de
organisatie. Deze principes vertalen zich ook naar de visie op toezicht. De RvC geeft het
bestuur ruimte en vertrouwen, uitgaande van de professionaliteit en verantwoordelijkheid
van het bestuur, met inachtneming van de inbreng van de stakeholders.
Toezichtkader
In de visie op bestuur en toezicht is opgenomen binnen welk kader de RvC toezicht houdt.
Met andere woorden: hoe de RvC toetst of Woonwaard de goede richting op gaat. Dat doet
zij onder andere aan de hand van:
a) externe en interne toezichtkaders, waaronder bijvoorbeeld de Woningwet, de
Governancecode Woningcorporaties en onze interne reglementen, zoals de statuten;
b) besturingskaders, waarin de strategie van Woonwaard is neergelegd, zoals het
ondernemingsplan en de portefeuillestrategie en;
c) beheersingskader, zoals de (meerjaren)begroting en het risicobeheersingssysteem.
3.1.2

Integriteit

Integriteit is een onmiskenbaar onderdeel van goed bestuur en toezicht. Het bestuur en de
RvC zijn zich ervan bewust dat hun rol hierin, ten opzichte van de medewerkers van de
organisatie (‘tone at the top’) en andere stakeholders, essentieel is. Het bestuur en de RvC
handelen daarom dan ook conform de principes voor goed bestuur en toezicht die zijn
neergelegd in de Governancecode Woningcorporaties 2020. Er is in 2021 niet afgeweken van
(‘pas toe- of leg uit’) bepalingen uit de Governancecode.
Integriteitscode en klokkenluidersregeling
De eisen die in het kader van integriteit worden gesteld aan het bestuur, de RvC én de
medewerkers van de organisatie zijn eveneens vastgelegd in onze integriteitscode.
Medewerkers worden gestimuleerd met elkaar in gesprek te gaan over ethische kwesties en
elkaar aan te spreken op gedrag. Naast de integriteitscode heeft Woonwaard ook een
klokkenluidersregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat alle medewerkers vermoedens
van misstanden kunnen melden, zonder persoonlijke nadelige gevolgen van de melding te
ondervinden.
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3.2 Bericht Raad van Commissarissen
In dit verslag leggen wij als leden van de RvC verantwoording af over de invulling van onze
werkzaamheden in 2021. De RvC licht hieronder graag een aantal belangrijke besluiten en
ontwikkelingen toe, waar de RvC in 2021 nauw bij betrokken is geweest. Vervolgens wordt
toegelicht op welke wijze de RvC in 2021 uitvoering heeft gegeven aan zijn taken.
Verduurzaming woningen Schilderswijk - De RvC heeft in 2021 goedkeuring gegeven aan
het investeringsvoornemen om 116 eengezinswoningen in de Schilderswijk in Heerhugowaard
te verduurzamen (isolatie, glasvervanging en zonnepanelen). Een belangrijke stap, die niet
alleen bijdraagt aan de verduurzamingsdoelstellingen, maar eveneens bijdraagt aan het
comfort van de huurders. Het betreft hier de eerste 116 woningen van de 1500 woningen die
Woonwaard de komende vijf jaar wil verduurzamen. De RvC bracht een werkbezoek aan
deze wijk.
Tuinfluiter - Het investeringsvoornemen om een modulair houten appartementsgebouw met
30 woningen te ontwikkelen in de Draai in Heerhugowaard, is in 2021 door de RvC
goedgekeurd. Door te bouwen in hout zet Woonwaard zich in om klimaat adaptief te
bouwen. Een mooi project, dat nieuwe huurders een duurzame woning zal bieden. Het
gebouw is bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens en voor jongeren van 18 t/m 22
jaar.
Oostwijk - In 2021 heeft de RvC veel met het bestuur gesproken over het besluit tot sloop van
37 huurwoningen in Koedijk. Dit besluit heeft tot veel weerstand geleid bij de bewoners. De
Bewonerscommissie legde haar ongenoegen aan de RvC voor; deze brief is door de RvC
beantwoord. De RvC heeft het proces dat heeft geleid tot het sloopbesluit een aantal keren
met het bestuur besproken. Het proces is, op advies van de RvC, door een externe partij
geëvalueerd. De RvC en het bestuur bespraken de leerpunten, de aanpassingen op
werkprocessen en de vervolgstappen. De RvC verwacht dat er, ongeacht de uitkomst van de
plannen, voldoende draagvlak ontstaat.
Toename aantal klachten – Helaas is er een toename van het aantal klachten van
bewoners. De RvC heeft zich over de oorzaken laten informeren. De RvC vindt
klachtenafhandeling een belangrijk onderwerp.
Transferium - In 2021 is er een koper (commerciële ontwikkelaar) gevonden voor het
Transferium. De RvC heeft in 2021 het voorgenomen besluit tot verkoop van het Transferium
goedgekeurd. Door verkoop van het Transferium is de financiële schade als gevolg van het
voortijdig beëindigen van het huurcontract beperkt en zijn de risico’s van leegstand
voorkomen.
Strategisch Programma WSW en lening Vestia - 2021 stond onder meer in het teken van het
Strategisch Programma WSW. Binnen de sector zijn belangrijke stappen gezet om de positie
van het WSW te versterken, waar de hele sector van profiteert. De RvC keurde de
voorgenomen besluiten van het bestuur om een volmacht af te geven t.b.v. het WSW en om
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een obligofaciliteit aan te gaan goed. Daarnaast keurde de RvC in 2021 eveneens het besluit
goed om een lening (van Woonwaard) te ruilen tegen een duurdere lening van
woningcorporatie Vestia. Dit is een structurele oplossing voor de problemen van Vestia. De
Audit Commissie en de RvC bespraken de financiële- en volkshuisvestelijke gevolgen (voor
korte en lange termijn) van de leningruil voor Woonwaard. Ook de risico’s en de
alternatieven zijn besproken, als oplossing voor de problemen van Vestia..
Duurzaamheid – Gezonde woningen is een van de strategische doelen van Woonwaard.
Hier valt onder meer CO2-neutrale woningen onder. De duurzaamheidsambities in relatie tot
stijgende bouwkosten en de financiële continuïteit op de lange termijn zijn bij verschillende
investeringsvoorstellen besproken.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek – de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn met de RvC gedeeld.
Visitatie - De RvC en het bestuur gaven in 2021 opdracht aan Ecorys om een
maatschappelijke visitatie uit te voeren. Het rapport van de visitatiecommissie laat zien dat
het koersvaste beleid van Woonwaard door de stakeholders herkend en gewaardeerd wordt.
Onderdeel van de visitatie was ook een gesprek tussen de commissie en de RvC, waarin het
de commissie positief is opgevallen dat de RvC bij de besluitvorming de huurder en óverige
belanghebbenden voorop stelt. De RvC herkent dit en is verheugd dat dit ook door de
commissie is gesignaleerd. Het volledige visitatierapport is terug te vinden op de website van
Woonwaard. Voor de beoordeling van het bestuur was de visitatiecommissie gevraagd om in
het bijzonder aandacht te hebben voor de bevindingen van de stakeholders over de
bestuurders. Het visitatierapport en de bestuurlijke reactie is te raadplegen op de website.
3.2.1

Toezichthoudende rol RvC

In deze paragraaf wordt weergegeven op welke wijze de RvC uitvoering heeft gegeven aan
haar toezichthoudende rol.
Toezicht op strategie
De RvC hield toezicht op de strategie van Woonwaard en op de mate waarin Woonwaard
deze strategie in de praktijk bracht. Bij het goedkeuren van bestuursbesluiten, toetste de RvC
deze onder meer aan de doelstellingen en uitgangspunten in het ondernemingsplan. Om de
voortgang en realisatie van de strategische doelstellingen te kunnen volgen, heeft de RvC
zich middels de kwartaalrapportages door het bestuur laten informeren.
Toezicht op financiële en operationele prestaties
De RvC heeft zich over de uitvoering van de begroting 2021 laten informeren via de
kwartaalrapportages. In bijzijn van de accountant en het bestuur heeft de RvC in het
voorjaar van 2021 de jaarstukken 2020 besproken en, na kennisname van de controleverklaring van de accountant, vastgesteld. Eind 2021 keurde de RvC de meerjarenbegroting
2022 goed. Hier heeft de RvC, gelet op de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen,
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specifiek aandacht gehad voor de verschillende scenario’s in de begroting. Waaronder het
scenario van het vervallen van de verhuurderheffing.
Toezicht op risicobeheersing
De RvC schenkt veel aandacht aan risicobeheersing. In het primaire systeem zijn controles
ingericht. De RvC heeft bijzonder aandacht voor de vraag in hoeverre risicobeheersing leeft
binnen de organisatie en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het risicomanagement. Bij de (goedkeuring van de voorgenomen) besluiten heeft de RvC eveneens oog gehad
voor risicobeheersing. In het bijzonder bij de bespreking van de jaarrekening 2020, de
managementletter, de begroting 2021, de investeringsbeslissingen en de beslissing tot
verkoop van complexen, is risicobeheersing een belangrijk onderwerp geweest.
De concern controller voert jaarlijks audits uit. In 2021 is de RvC door het bestuur geïnformeerd
over de uitkomsten van de follow-up audit veiligheid en de audit informatiebeveiliging.
Toezicht op treasury
Woonwaard beschikt over zowel een treasurystatuut als een treasuryjaarplan. Het treasurystatuut is dit jaar geactualiseerd en door de RvC goedgekeurd. Ook het treasuryjaarplan
2021 is door de RvC goedgekeurd. Aan de hand van treasuryrapportages wordt de RvC
geïnformeerd over de treasury activiteiten die binnen Woonwaard plaatsvinden. Belangrijke
treasury activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden en waar de RvC haar goedkeuring
aan heeft gegeven betroffen de besluiten in het kader van het Strategisch Programma WSW
en de Vestia Lening (zoals omschreven in de paragraaf Terugblik 2021). De Auditcommissie
heeft ook in 2021 een belangrijke rol bij de inhoudelijke beoordeling van de treasury
activiteiten gehad en heeft hierover gerapporteerd aan de RvC.
Toezicht op volkshuisvestelijke- en maatschappelijke prestaties
De titel van het Ondernemingsplan is “Iedereen een thuis, nu en in de toekomst”. De RvC
staat pal achter deze missie. De missie leidt tot meerwaarde van de volkshuisvestelijke- en
maatschappelijke prestaties nu en op de lange(re) termijn. De RvC laat zich middels o.a. de
kwartaalrapportages informeren over de volkshuisvestelijke- en maatschappelijke prestaties
van Woonwaard. Met de gemeenten waarin Woonwaard werkzaam is, zijn
prestatieafspraken gemaakt. De RvC is geïnformeerd over de inhoud en het verloop van de
prestatiecriteria. Bij de besluitvorming heeft de RvC aandacht voor de vraag of het besluit
past binnen de volkshuisvestelijke- en maatschappelijke doelstellingen.
Toezicht op klachtenafhandeling
De RvC houdt eveneens toezicht op de huurderstevredenheid. De maatschappelijke
commissie heeft zich in 2021 laten informeren over de wijze waarop Woonwaard onderzoek
doet naar huurderstevredenheid. Woonwaard heeft dat onder andere gedaan door het
invoeren van een luisterpanel. Het verslag van de Regionale Klachtencommissie, waarin een
overzicht is opgenomen van de klachten die door de Regionale Klachtencommissie zijn
behandeld, is met de Maatschappelijke Commissie gedeeld.
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Accountant
Met ingang van controlejaar 2021 heeft er – conform OOB-regelgeving - een wisseling van
accountant plaatsgevonden. De selectie en benoeming van de nieuwe accountant heeft in
2020 plaatsgevonden, via een meervoudig onderhandse aanbesteding voor
accountantsdiensten. Met betrekking tot het controlejaar 2020 heeft PWC de
managementletter over 2020 in de auditcommissie in januari 2021 besproken. In de
auditcommissie van april 2021 sloot PwC aan voor het bespreken van het accountantsverslag
over controlejaar 2020. Met betrekking tot het controlejaar 2021 is in de auditcommissie van
september 2021 het controleplan toegelicht door de nieuwe accountant, BDO. De
managementletter over 2021 is door BDO toegelicht en besproken in de auditcommissie van
januari 2022.
Toezicht op stakeholdersdialoog
De RvC hecht veel belang aan de dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden. Dit
zijn huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Deze taak ligt primair bij het
bestuur van Woonwaard. De RvC heeft zich door het bestuur laten informeren over het
stakeholdersmanagement. Daarbij is gesproken over de omgang met de stakeholders. De
invloed die de stakeholders hebben op de strategie is zijdelings besproken.
Huurdersbelangenvereniging
De vergaderingen van de Huurdersbelangenvereniging (HBV) worden bijgewoond door de
leden die op voordracht van de HBV in de RvC zijn benoemd. Door de corona-ontwikkelingen
zijn er in 2021 geen HBV-vergaderingen geweest. Wel heeft één van de RvC-leden in het
voorjaar en in het najaar een gesprek gevoerd met het bestuur van de HBV, waarin onder
andere is gesproken over Oostwijk, het huurbeleid, samenwerking in de regio en de
communicatie en werkwijze van de HBV met de achterban.
OR
In 2021 heeft de voorzitter van de Auditcommissie met de OR de jaarstukken doorgenomen.
Ook woonde één van de leden van de RvC een overlegvergadering tussen de OR en één van
de bestuurders bij. Ook is in 2021 afgestemd dat – indien er sprake is van een adviesplichtig
besluit – de OR de mogelijkheid heeft om, indien hij dat wenst, één van de leden van de RvC
uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de overlegvergadering waarin het betreffende
voorgenomen besluit wordt besproken. Het jaarlijkse gesprek tussen de voorzitter van de RvC
en de OR is uitgesteld naar 2022, gelet op de corona-ontwikkelingen.
Toezicht op cultuur en integriteit van de organisatie
De RvC hecht aan een open en transparante cultuur. In de contacten die de RvC heeft met
medewerkers uit de organisatie ziet de RvC dit terug. Ook in de gesprekken met het bestuur
ervaart de RvC vertrouwen en ruimte voor reflectie en tegenspraak. De RvC constateert dat
het bestuur zich bewust is van de voorbeeldfunctie die het heeft en dat het bestuur bijdraagt
aan de gewenste organisatiecultuur.
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Het bestuur heeft de RvC in het verslagjaar geïnformeerd over een overtreding van de
Woningwet. De RvC heeft oog gehad voor de ‘lessons learned’ en gesignaleerd dat het de
verdere professionalisering van het compliance proces en het verbreden en verdiepen van
de kennis over de Woningwet als gevolg heeft gehad.
3.2.2

Advies- en klankbordrol RvC

De RvC hecht veel waarde aan de klankbordfunctie. Deze rol is ook expliciet omschreven in
de Visie op bestuur en toezicht. De klankbordfunctie wordt gevraagd en ongevraagd uitgeoefend. Dat gebeurt onder andere tijdens de vergaderingen van de RvC, bij de behandeling
van zowel voorgenomen besluiten van het bestuur, als bij andere onderwerpen die op de
agenda zijn gezet. In 2021 kwam de klankbordrol van de RvC onder andere aan de orde met
betrekking tot de gevolgen van het sloop-nieuwbouwbesluit van 37 woningen in Koedijk
(Oostwijk).
3.2.3

Werkgeversrol RvC

De RvC vervult de werkgeversrol voor het bestuur van Woonwaard. De remuneratiecommissie heeft in 2021 met beide bestuurders op individueel niveau gesprekken gevoerd en met
beide bestuurders gezamenlijk. Er vond een terugblik en beoordeling van het bestuur over
2020 plaats, aan de hand van de behaalde resultaten. Tevens zijn begin 2021 de bestuursdoelen voor 2021 vastgesteld. Halverwege 2021 heeft met beide bestuurders een tussentijds
voortgangsgesprek plaatsgevonden.
Samenstelling
Het bestuur van Woonwaard bestond in 2021 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 en de RvC heeft in 2021 het besluit genomen tot haar
herbenoeming, zodat zij per september 2021 opnieuw voor vier jaar is benoemd. Joke van
den Berg heeft als aandachtsgebieden: wonen en volkshuisvesting, strategie en
maatschappelijk presteren. Nevenfunctie: voorzitter Raad van Toezicht Warm Thuis te
Oterleek.
Drs. Mevrouw N.H.C. (Nicole) van Wijk (v, 1969)
Nicole van Wijk is per 1 maart 2019 voor een periode van vier jaar benoemd (tot 1 maart 2023)
tot bestuurder en daarmee lid van het bestuur. Haar aandachtsgebieden zijn: financiën en
bedrijfsvoering, vastgoed- en contractsturing en digitalisering. Nicole van Wijk heeft geen
nevenfuncties.
Permanente Educatie
De bestuurders moeten 108 PE-punten behalen, verdeeld over drie jaar. De Remuneratiecommissie heeft namens de RvC met beide bestuurders het opleidingsplan voor 2021
besproken. In 2021 hebben de bestuurders het volgende aantal PE-punten behaald: Joke van
den Berg 52 punten en Nicole van Wijk 60 punten.
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Passende bezoldiging
De bezoldiging van het bestuur is gebonden aan de maxima uit de Wet Normering
Topinkomens. De RvC heeft een beloningsbeleid voor het bestuur vastgesteld, dat past
binnen het wettelijke kader. In de jaarrekening is bezoldiging van de bestuurders over 2021
toegelicht. Het honorarium van het bestuur is niet gekoppeld aan de (financiële) prestaties
van Woonwaard. En Woonwaard verstrekt de bestuurders geen persoonlijke leningen,
financiële garanties of andere voordelen die niet vallen onder het beloningsbeleid.
3.2.4

Besluiten – overzicht

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voorgenomen besluiten van het bestuur, die
de RvC in het kader van zijn toezichthoudende taak in 2021 heeft goedgekeurd en een
overzicht van de besluiten die door de RvC in 2021 zijn genomen.
Goedgekeurde besluiten
De RvC heeft in 2021 de volgende voorgenomen besluiten van het bestuur goedgekeurd:
• Vaststellen van het bestuurs- en volkshuisvestelijk verslag 2020, het Reglement
financieel beleid en beheer, het Treasurystatuut, de Financieringsstrategie, het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
• Het aangaan van een ongeborgde lening en het verhogen van de hypothecaire
inschrijving van 51 niet-DAEB appartementen (Schuurmanlocatie)
• Het afgeven van een volmacht DAEB t.b.v. WSW, het aangaan van een obligofaciliteit
t.b.v. WSW (Strategisch Programma WSW) en het aantrekken van een lening t.b.v. de
financiële ondersteuning voor Vestia
• Vaststellen van de begroting 2022, het jaarplan 2022, het jaarplan 2022 van de
concern controller en het treasuryjaarplan 2022
• BB2 Tuinfluiter (voorgenomen bestuursbesluit investeringsvoornemen nieuwbouw) en
BB2 Isolatiecirkel, complex 41 Schilderswijk Heerhugowaard (investeringsvoornemen
verduurzaming)
• Verkoop Dijckhoeve en verkoop Transferium
Besluiten RvC
De RvC heeft in 2021 de volgende besluiten genomen:
• Vaststellen van de jaarrekening 2020
• Vaststellen van de bezoldiging van de bestuurders
• Vaststellen van het Bestuursreglement en Managementhandvest
• Herbenoeming bestuurder (Joke van den Berg) en vaststellen arbeidsvoorwaarden
• Vaststellen aangepaste profielschets voorzitter bestuur
3.2.5

Over de RvC

Samenstelling RvC
Op basis van de statuten geldt dat de RvC uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden
bestaat. In 2021 bestond de RvC uit vijf leden. Ieder lid wordt een periode van vier jaar
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benoemd en kan voor een tweede en laatste termijn van vier jaar 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. In het Reglement RvC is de
profielschets geformuleerd die is gebaseerd op de door de RvC opgestelde
competentiematrix. De selectie van de leden van de RvC is gebaseerd op deze profielschets.
De profielschets is te raadplegen via de website. De portefeuilleverdeling binnen de RvC is
als volgt: (a) Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement, (b) Digitalisering, dataanalyse en innovatie, (c) Wonen, samenleving en organisatie, (d) Vastgoed en Financiën, (e)
HRM & Organisatieontwikkeling, (f) Juridisch, governance en (bij voorkeur) duurzaamheid.
Op 31 december 2021 bestond de RvC uit de volgende personen:
J. (Joris) Arts MHA (m, 1977)
• Commissaris, lid Maatschappelijke commissie;
• Profiel Digitalisering, data-analyse en innovatie;
• Eerste benoeming op 16 februari 2021, herbenoembaar;
• Hoofdberoep: manager DiSofa online therapie, GGZ NHN;
• Nevenfuncties: voorzitter RvT Jonkerszorg, lid RvT Woonzorgcentrum Haaglanden, lid
SIDN adviesraad, lid redactieraad ICT&health.
C.M.M. (Tanja) Ineke BSc (v, 1961), voorgedragen door de HBV
• Vicevoorzitter, voorzitter Maatschappelijke commissie
• Profiel Wonen, samenleving en organisatie;
• Eerste benoeming op 12 februari 2015, herbenoemd per 12 februari 2019;
• Hoofdberoep: bestuurder woonzorggroep Samen, Schagen;
• Nevenfuncties: lid RvT Raphaëlstichting in Schoorl, lid RvT van Partners voor Jeugd,
bestuurder Care2Care en bestuurder Nationale Zorgklas.
R.J. (Robert) Kohsiek (m, 1974)
• Voorzitter, lid Auditcommissie, lid Remuneratiecommissie;
• Profiel Vastgoed en Financiën;
• Eerste benoeming op 15 juni 2015, herbenoemd per 15 juni 2019;
• Hoofdberoep: Directeur Wonam, Amsterdam;
• Nevenfuncties: lid RvC GOG B.V. in Warmond en bestuurslid Van Eesteren museum
Amsterdam.
drs. M.J. (Myrthe) Scheltema de Heere (v, 1974), voorgedragen door de HBV
• Commissaris, lid Maatschappelijke commissie
• Profiel Wonen, samenleving en organisatie;
• Eerste benoeming op 11 februari 2016, herbenoemd per 11 februari 2020;
• Hoofdberoep: directeur-bestuurder VO samenwerkingsverband Kop van NoordHolland;
• Nevenfuncties: voorzitter RvT Slot Schagen, voorzitter Stichting Sociale Zorg in Sint
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Maarten.
mr. M.C.J. (Marie-Christine) Schoordijk (v, 1968)
• Commissaris, lid Auditcommissie, lid Remuneratiecommissie;
• Profiel Juridisch en governance;
• Eerste benoeming op 19 april 2018, herbenoembaar;
• Hoofdberoep: Concernsecretaris GVB, Amsterdam;
• Nevenfuncties: commissaris Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.
Drs. Ing. A.M. (Astrid) Veldhuizen-van ’t Hul (v, 1966)
• Commissaris, voorzitter van de auditcommissie en gesprekspartner concern
controller;
• Profiel Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement;
• Eerste benoeming op 16 februari 2021, herbenoembaar;
• Hoofdberoep: CEO/owner Veldhuizen Solutions, CFO a.i. Inducon zwembadtechniek
B.V.
• Nevenfuncties: vice-voorzitter RvC Actium Wonen (per 01/2017), vice-voorzitter RvT
Treant zorggroep (per 04/2016) en lid auditcommissie financiën en voorzitter
remuneratiecommissie), lid RvT Sensire (per 07/2015) en lid auditcommissie
financiën), lid Tuchtcollege Raad van Beheer Kynologisch gebied.
De heer J. (Joris) Arts en mevrouw A.M. (Astrid) Veldhuizen-van ’t Hul zijn per 16 februari 2021
voor een eerste termijn benoemd. In de eerste weken van 2021 bestond de RvC derhalve uit
een andere samenstelling: de voorgangers van de heer J. (Joris) Arts en mevrouw A.M.
(Astrid) Veldhuizen-van ’t Hul betroffen mevrouw M.A.J. (Monique) Groskamp MiF (als
voorzitter van de RvC, lid van de auditcommissie en remuneratiecommissie) en de heer mr.
O. (Olav) Muurmans MBA (voorzitter van de remuneratiecommissie, gesprekspartner voor
de Ondernemingsraad).
Commissies binnen de RvC
De RvC heeft een Auditcommissie, een Remuneratie commissie en 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 en de RvC te adviseren over
het te nemen besluit. Iedere commissie heeft een intern reglement, waarin is vastgelegd wat
de taken zijn van de commissie en op welke specifieke onderwerpen de commissie zich richt.
Dit zorgt ervoor dat de RvC in de gelegenheid is om inhoudelijk meer aandacht aan een
onderwerp te kunnen besteden. De reglementen van de commissies zijn te raadplegen via de
website.
Onafhankelijkheid van de RvC
Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen overlappingen met
bestuursfuncties binnen de stichting. Geen van de commissarissen is of was in het verleden in
dienst van Woonwaard of onderhoudt een (in)directe band met leveranciers of afnemers van
Woonwaard. De door de huurdersorganisatie voorgedragen commissarissen vervullen hun
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functie zonder last of ruggenspraak met de voordragende partij. In het verslagjaar heeft
geen van de leden van de RvC bij besluitvorming aangegeven een mogelijk tegenstrijdig
belang te hebben.
Informatievoorziening
De schriftelijke informatie die de RvC vanuit het bestuur ontvangt bestaat onder meer uit
relevante correspondentie met de Autoriteit woningcorporaties, het WSW, de
managementletter, het accountantsverslag, interne gespreksnotities over diverse thema’s en
externe rapporten (zoals de Aedes-benchmark) die voor het functioneren van Woonwaard
van belang zijn. De periodieke verslaggeving vond in 2021 plaats in de vorm van
kwartaalrapportages. Via het sociaal jaarverslag is de RvC geïnformeerd over relevante
ontwikkelingen op personeelsgebied. De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie de
relevante aspecten laat zien op financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en
organisatorisch gebied en op het gebied van de dienstverlening aan de huurders van
Woonwaard. De RvC laat zich ook informeren door relevante stakeholders binnen en buiten
de organisatie en wint zelfstandig informatie in over de gang van zaken bij Woonwaard. Zo
zijn er gesprekken met de ondernemingsraad, de huurdersorganisatie HBV en de accountant.
Permanente Educatie
De leden van de RvC zijn lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties en
zijn uit dien hoofde gehouden aan de richtlijnen van VTW op (o.a.) het gebied van
Permanente Educatie. De RvC vindt het van belang om zich regelmatig (bij) te scholen en de
ontwikkelingen in- en buiten de corporatiesector actief te volgen. De leden van de RvC
dienen jaarlijks minimaal 5 PE-punten te behalen. In 2021 hebben de leden het volgende
aantal PE-punten behaald: Joris Arts 11 punten; Tanja Ineke 8 punten; Robert Kohsiek 10
punten; Myrthe Scheltema de Heere 5 punten; Marie-Christine Schoordijk 16 punten; Astrid
Veldhuizen-van ’t Hul 9 punten.
Passende bezoldiging
Het honorarium van de leden van de RvC is gebaseerd op de honoreringscode van de VTW,
dat past binnen het wettelijk kader van de WNT. In de jaarrekening is het honorarium van
leden van de RvC over 2021 toegelicht. Het honorarium van de commissarissen is niet
gekoppeld aan de (financiële) prestaties van Woonwaard. Woonwaard verstrekt de leden
van de RvC geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere voordelen die niet
passen binnen de honoreringscode van de VTW en het wettelijk kader.
Vergaderfrequentie
In totaal heeft de RvC in 2021 zesmaal vergaderd volgens een vooraf vastgesteld schema. Elf
maal is (een deel van) de RvC bijeengekomen voor andere bijeenkomsten en
commissievergaderingen*.
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RvC

Audit
Commissie

Remuneratiecommissie

Maatschappelijke
commissie

Agendaoverleg

Overige
overleggen*

Tanja Ineke

5/6

n.v.t.

n.v.t.

2/2

2/2

5

Robert
Kohsiek

6/6

4/4

2/2

n.v.t.

6/6

4

n.v.t.

n.v.t.

1/2

n.v.t.

5

5/6
Myrthe
Scheltema de
Heere
MarieChristine
Schoordijk

6/6

4/4

2/2

n.v.t.

n.v.t.

5

Astrid
Veldhuizen

6/6

3/4

n.v.t.

n.v.t.

3/4

4

Joris Arts

5/6

n.v.t.

n.v.t.

2/2

n.v.t.

3

* Overige overleggen: bijwonen vergaderingen Huurdersvereniging, overleg visitatie, zelfevaluatie,
werkbijeenkomst, overleg Ondernemingsraad.

3.2.6

Functioneren en zelfevaluatie 2021

De RvC hecht er veel waarde aan om goed zicht te krijgen op hetgeen er binnen Woonwaard
speelt. Vergaderingen alleen zijn daarvoor niet voldoende. Daarom vinden er activiteiten
plaats zoals een ‘kijkje in de keuken’ en een ‘themabijeenkomst’. Deze bijeenkomsten hebben
beiden in oktober 2021 plaatsgevonden. Tijdens het ‘kijkje in de keuken’ werden de
onderwerpen (1) gebiedsgericht werken, wijkplannen en overlast en (2) bewonersparticipatie
besproken. Ook werd de RvC meegenomen op locatiebezoek bij verduurzaamde woningen.
Tijdens de themabijeenkomst vond er een masterclass plaats over het onderwerp innovatie,
waar zowel het bestuur als de leden van de RvC aan deelnamen.
Zelfevaluatie
Op 29 oktober 2021 heeft de RvC, onder leiding van de voorzitter, een zelfevaluatie
gehouden. De leden van de RvC hebben de volgende punten geëvalueerd: 1)
verantwoordelijkheden en samenstelling, 2) de vergaderingen, 3) het functioneren van de
RvC en zijn commissies, 4) de wijze van voorzitten en 5) de relatie met het bestuur. Uit de
zelfevaluatie zijn niet zozeer ontwikkelpunten naar voren gekomen, maar wel
aandachtspunten: zoals het nog meer stil staan bij risico’s tijdens de vergaderingen en het
beperkt proberen te houden van de agenda, zodat er meer ruimte is voor reflectie. De leden
van de RvC zijn met name positief over de ruimte die er tijdens vergaderingen, voor alle
leden, is om meningen te uiten en het bestuur te bevragen. Ook zien de leden een grote
meerwaarde in de Maatschappelijke commissie, omdat heel specifiek vanuit de
maatschappelijke invalshoek naar onderwerpen wordt gekeken.
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3.3 Advies jaarrekening 2021
In de jaarstukken over 2021 is de door het bestuur opgemaakte jaarrekening opgenomen. De
jaarrekening omvat de winst- en verliesrekening over 2021, de balans per 31 december 2021,
en de daarbij behorende toelichtingen. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd en voorzien
van een controleverklaring (pagina 70 van de jaarrekening 2021).
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. De RvC kan zich met deze stukken verenigen en heeft de
jaarrekening 2021 vastgesteld en stelt het bestuur voor het volkshuisvestingsverslag over 2021
en het bestuursverslag 2021 vast te stellen.
Decharge
De RvC stelt voor dat aan de statutaire bestuurders decharge wordt verleend voor het
gevoerde beleid, dat aan de leden van de RvC decharge wordt verleend voor het gehouden
toezicht, en dat de jaarrekening 2021 wordt vastgesteld.
Ten slotte
Graag bedankt de RvC het bestuur, het management, de medewerkers, de ondernemingsraad en de huurdersbelangenverenging voor hun bijdrage en inzet in 2021.
Alkmaar, 21 april 2022
Raad van Commissarissen,

Robert Kohsiek (voorzitter)
Tanja Ineke (vice-voorzitter)
Myrthe Scheltema de Heere
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1. Balans per 31 december 2021
(na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
ref.

31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

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

2.283.800
104.985
42.956
8.808
2.440.549

1.992.208
97.499
39.264
14.401
2.143.372

[8.3]

3.490

3.526

400
35.955
36.355

3.100
6.396
9.496

2.480.394

2.156.394

0
0

199
199

617
1.100
339
952
637
3.645

661
700
531
1.089
560
3.541

21.521

15.860

25.166

19.600

2.505.560

2.175.994

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
Totaal van vastgoedbeleggingen
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

[8.4]

Financiële vaste activa
- Latente belastingvorderingen
- Overige vorderingen
Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

Vlot t e nde act iv a
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop
Totaal van voorraden

[8.5]

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Latente belastingvorderingen
- Belastingen en premies van sociale verzekering
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Totaal van vorderingen

[8.6]

Liquide middelen

[8.7]

Totaal van vlottende activa

Tot aal v an act iv a
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PASSIVA
ref.

31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.672.010
128.680
1.800.690

1.384.419
145.806
1.530.225

7.763

6.388

7.763

6.388

604.209

530.326

[8.8]

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserves
- Overige reserves
Totaal van eigen vermogen

[8.9]

Voorzie ninge n
- Voorziening voor onrendabele investeringen
en herstructureringen
Totaal van voorzieningen

[8.10]

Langlope nde schulde n
- Schulden aan banken
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal van langlopende schulden

36.348
566.674

35.761
3.805
3.315

50.242
5.781
3.575

[8.11]

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan banken
- Schulden aan leveranciers en handelskredieten
- Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale
verzekeringen en pensioenen
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

Tot aal v an passiv a
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5

0

1.922
9.797
54.605

1.466
11.643
72.707

2.505.560

2.175.994

2. Winst- en verliesrekening over 2021
ref.

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

103.043
2.856
(2.761)
(6.466)
(30.339)
(18.551)
47.782

100.821
2.382
(2.391)
(6.023)
(28.322)
(18.827)
47.640

12.453
(122)
(10.939)

5.615
(116)
(3.889)

1.392

1.610

(15.053)
266.333

(19.860)
136.666

[9.3]

1.576
252.856

1.228
118.034

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten

[9.4]

782
(339)
443

746
(442)
304

Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

[9.5]
[9.6]

(8.742)
(2.096)

(886)
(1.751)

[9.7]

13
(12.628)
(12.615)

88
(13.862)
(13.774)

279.020

151.177

Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Lasten servicecontracten
Lasten verhuur en beheeractiviteiten
Lasten onderhoudsactiviteiten
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
Totaal van netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

[9.1]

[9.2]

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

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soorgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten
Totaal van resultaat voor belastingen
Belastingen

[9.8]

270.465

Ne t t o re sult aat na be last inge n
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651
151.828

3. Kasstroomoverzicht 2021
2021

2020

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

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

102.502

100.534

Vergoedingen

2.961

2.563

Overige bedrijfsontvangsten

1.442

1.243

Ontvangen interest

10

Saldo ingaande kasstromen

88
106.915

104.428

Uitgaven
Erfpacht

5

5

9.804

8.164

Onderhoudsuitgaven

26.630

24.036

Overige bedrijfsuitgaven

14.320

14.530

Betaalde interest
Sectorspecifieke heffing

12.977

14.409

Betalingen aan werknemers

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

455

82

11.691

12.294

713

741

6.035

2.512

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

82.630

76.773

24.285

27.655

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

11.890
565

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
materiële vaste activa

2.626
3.011
12.455

5.637

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur

36.178

21.916

Verbeteruitgaven

13.391

6.740

2.475

1.423

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop

219

2.259

Sloopuitgaven

204

0

Investeringen overig

602

382

Aankoop

Totaal van verwerving van materiële vaste activa
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

53.069

32.720

(40.614)

(27.083)

FVA
Ontvangsten overig
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

72
0

4.002
65
72

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.937

(40.542)

(23.146)

Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe te borgen leningen

99.960

46.000

Nieuwe ongeborgde leningen
Aflossing geborgde leningen

6.200
70.242

0
42.566

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

35.918

3.434

T O E N A M E (A F N A M E) V A N G E L D M I D D E L E N

19.661

7.943

Wijziging kortgeld

(14.000)

(3.000)

Geldmiddelen aan het begin van de periode
Geldmiddelen aan het einde van de periode

15.860
21.521

10.917
15.860
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4. Algemene toelichting
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.

Stelselwijziging
In de jaarrekening 2021 zijn de projecten die toezien op renovatie of ingrijpende verbouwingen van
bestaand bezit gepresenteerd onder de materiële vaste activa in exploitatie en niet meer onder
materiële vaste activa in ontwikkeling. Hiermee is invulling gegeven aan de aanpassing en uitbreiding
van RJ 645.212, 217 en 218. Gezien het relatief geringe belang van de wijziging is deze prospectief
verwerkt als presentatiewijziging.

Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB en niet-DAEB
vastgoed in exploitatie zijn diverse schattingswijzigingen doorgevoerd in de parameters en
berekeningsmethodieken die nader uiteen zijn gezet in paragraaf 5.4.3.

Presentatiewijzigingen
In de jaarrekening 2021 zijn de projecten die toezien op renovatie of ingrijpende verbouwingen van
bestaand bezit gepresenteerd onder de materiële vaste activa in exploitatie en niet meer onder
materiële vaste activa in ontwikkeling.

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.

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, (des)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).
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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.

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 wordt in overeenstemming
met het dd. 16 november 2017 goedgekeurde scheidingsvoorstel volledig aan de DAEB dan wel aan de
niet-DAEB activiteiten toegerekend. In aanvulling op het scheidingsvoorstel heeft Aw dd. 6 oktober 2020
het gewijzigde aflossingsschema van de interne lening goedgekeurd. Voor 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
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.

Posten in de gescheiden verantwoording
Balans
•
Vastgoedbeleggingen
•
Voorraden
•
Huurdebiteuren
•
Herwaarderingsreserves
•
Voorziening onrendabele investeringen en
herstructureringen
•
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken
verkocht onder voorwaarden
•
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
•
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Toerekening op complexniveau en gescheiden
naar de DAEB en niet-DAEB activiteiten op
basis van een relatieve verdeling van eenheden
in het betreffende complex.

Kasstroomoverzicht
•
Huurontvangsten
•
Ontvangsten vergoedingen
•
Erfpacht
•
Uitgaven dagelijks onderhoud
•
Verhuurderheffing
•
(Des)investeringsactiviteiten
Winst- en verliesrekening
•
Lasten servicecontracten
•
Lasten planmatig onderhoud
•
Kosten omtrent leefbaarheid
Kasstroomoverzicht
•
Uitgaven servicecontracten
•
Uitgaven planmatig onderhoud
•
Leefbaarheid externe uitgaven niet
investeringsgebonden
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Gescheiden op basis van borging van de
achterliggende
financiering
(bijvoorbeeld
WSW-borging).
Geborgde
leningen
classificeren als DAEB, niet geborgde leningen
als niet-DAEB.

Balans
•
Schulden aan banken
•
Interne lening
•
Overlopende passiva voor zover deze betrekking
heeft op de overlopende rente
Winst- en verliesrekening
•
Financiële baten en lasten

Gescheiden op basis van omvang van de
activiteiten in de DAEB/niet-DAEB tak van
Woonwaard op basis van een algemene
splitsingsfactor
gebaseerd
op
de
totaalverdeling van verhuureenheden in
DAEB/niet-DAEB. De hierbij gehanteerde
verdeling DAEB/niet-DAEB is 15.172,80/660,00.

Kasstroomoverzicht
•
Ontvangen interest
•
Betaalde interest
•
Financieringsactiviteiten
Balans
•
Belastingen en premies van sociale verzekeringen
•
Overige vorderingen
•
Overlopende activa
•
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
•
Schulden ter zake van belastingen, premies van
sociale verzekeringen en 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
•
Overige bedrijfsontvangsten
•
Betalingen aan werknemers
•
Overige bedrijfsuitgaven
•
Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van
resultaat
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5. Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met artikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015, RJ 645 van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving en de regels bij en krachtens de Wet normering topinkomens ('WNT').
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of 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.

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 5.4.3.

Vastgoedbeleggingen
5.3.1. Algemene uitgangspunten
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen met betrekking tot het actief naar de toegelaten instelling zullen toevloeien en de waarde
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van
de balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle vastgoedbeleggingen de volgende
algemene uitgangspunten.
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. Herclassificaties
Herclassificatie van vastgoed in exploitatie en/of onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
geschiedt slechts indien sprake is van een wijziging van het gebruik of het beleid, gestaafd door:
daadwerkelijke aanvang van activiteiten ten behoeve van verkoop van vastgoed die niet meer in
exploitatie zijn; verkoop onder voorwaarden van vastgoed in exploitatie waarbij de transactie
kwalificeert als financieringstransactie; terugkoop van onder voorwaarden verkochte onroerende zaken
die als financieringstransactie zijn aangemerkt ten behoeve van de eigen exploitatie of verkoop;
beëindiging van de duurzame exploitatie van bestaand vastgoed om nieuw vastgoed te gaan
ontwikkelen en exploiteren.
5.3.4. DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
Verwerking verbetering vastgoed in exploitatie
Uitgaven in het vastgoed in exploitatie na eerste verwerking worden verwerkt als onderdeel van de
kostprijs van het vastgoed in exploitatie indien deze betrekking hebben op een verbetering. Dit is het
geval indien:
De werkzaamheden die dienen om aan de onroerende zaak of een zelfstandig gebouwdeel een
wezenlijke verandering aan te brengen, waardoor de onroerende zaak naar inrichting, aard of omvang
een wijziging heeft ondergaan.
Tot de verbeteringen worden ten minste gerekend de werkzaamheden die verband houden met:
• Het gebruiksklaar maken van een nieuw verworven onroerende zaak;
• De nieuwbouwuitgaven bij vervangende nieuwbouw die volgen na het slopen van bestaande
opstallen;
• Herstel van fysieke beschadiging aan onroerende zaken als gevolg van abnormale
gebeurtenissen, en
• Een ingrijpende verbouwing.
Er is sprake van een ‘ingrijpende verbouwing’ als een onroerende zaak technisch en economisch gezien
hoogst verouderd is of als van een onroerende zaak een gedeelte bouwvallig is, welk gedeelte wordt
afgebroken, en in het overblijvende gedeelte een groot aantal veranderingen en vernieuwingen wordt
aangebracht.
We beschouwen de ingrijpende verbouwing (renovatie) als een investering wanneer wordt voldaan aan
minstens drie van de volgende vier criteria:
1.
2.
3.
4.

De energetische prestaties verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen) waardoor het bezit
vanwege de ingrijpende verbouwing ook vanuit energetisch perspectief voor de langere termijn
verhuurbaar is.
Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) maakt op een zodanige manier deel uit van
de aanpak waardoor deze op een niveau vergelijkbaar met dat van nieuwgebouwde objecten
wordt gebracht.
De werkzaamheden aan de onroerende zaak zijn mede gericht op het brengen dan wel houden
van de kwaliteit van de badkamers, toiletten en keukens op het technische en functionele niveau
dat in redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht.
Installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden, dan wel complexen zijn als gevolg van
de werkzaamheden toekomstbestendig in de zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden
aangepakt.

Overige onderhoudslasten, worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit betreffen de
werkzaamheden die naar hun aard dienen om een verhuurbare eenheid, dan wel complex, in
vergelijking met de toestand waarin die zich bij stichting of latere verandering bevond, in bruikbare
staat te herstellen en aldus de ingetreden achteruitgang op te heffen; dit ongeacht de omvang van de
uitgaven.
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Typering
DAEB vastgoed omvat woningen, maatschappelijk vastgoed en overig sociaal vastgoed in exploitatie
dat volgens het op 16 november 2017 definitief goedgekeurde scheidingsvoorstel van Woonwaard als
DAEB vastgoed classificeerde. Hierbij is rekening gehouden met mutaties in de DAEB portefeuille sinds
die datum.
Over het algemeen zijn dit woningen met een huurprijs onder de 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
verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele
instellingen en dienstverleners.
Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten die 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
volkshuisvester. 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 (actuele waarde). 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 2021’).
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.
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 de onderhouds- en
beheerslasten worden gerealiseerd conform de voorschriften vanuit de marktwaarde, dit voortvloeiend
uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.
Woonwaard past voor een beperkt gedeelte van het bezit de full versie toe, voor het voornaamste
gedeelte van het bezit wordt de basis versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
toegepast.
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, wordt 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
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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 Zorg gerelateerde extramurale woongelegenheden.
Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde vindt waardering op
waarderingscomplexniveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit vergelijkbare verhuureenheden
voor wat betreft type eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele waarderingscomplex als
eenheid aan een derde partij te verkopen. Alle verhuureenheden van Woonwaard maken deel uit van
een waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarderingscomplex.
Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie is gebaseerd op een modelmatige,
op kasstromen gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de methodiek zijn als volgt:
• De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele
verplichtingen van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.
• De overige (na de contractperiode in acht te nemen) aannames en uitgangspunten zijn
gebaseerd op gegevens van de markt waarop de toegelaten instelling actief is.
• Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als verplichtingen die niet
specifiek aan het vastgoed zijn toe te rekenen (zoals bijvoorbeeld afgesloten convenanten met
gemeenten over aan te houden volumes in huurprijs categorieën en mogelijk in de toekomst te
maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen in de waardering van het vastgoed maar
maken onderdeel uit van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.
• Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante Waardeberekening (NCW), ook wel
Discounted Cash Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode van 15 jaar de
inkomsten en uitgaven betrouwbaar worden geschat en dat deze aan de hand van een
disconteringsvoet ‘contant’ worden gemaakt naar het heden. Daarnaast wordt een eindwaarde
bepaald na afloop van de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield).
• Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het feit dat een marktwaarde in verhuurde
staat op complexniveau wordt bepaald, 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 het getrouwe 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.
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.
Jaarrekening

14 / 84

Voor de vastgoedtypes niet zelfstandige eenheden, 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:
• 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 2021 voorgeschreven
parameters en uitgangspunten toegepast. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
Parameters woongelegenheden

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 e.v.

Macro-economische parameters:
prijsinflatie

1,90%

1,80%

1,90%

1,90%

1,90%

2,00%

2,00%

loonstijging

2,00%

2,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

2,50%

bouwkostenstijging

4,20%

3,20%

2,10%

2,30%

2,30%

2,40%

2,50%

leegwaardestijging

12,20%

7,10%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
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Bron:
Schatting
Schatting
Schatting
Schatting

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

Handboek
Handboek
Handboek
Handboek

Beheerkosten per vhe €):
EGW
MGW
Studenteneenheid
Zorgeenheid (extramuraal)

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
Handboek

Mutatieleegstand gereguleerd
Mutatieleegstand geliberaliseerd
Mutatieleegstand verkoop

Handboek

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

Schatting

Handboek
Handboek

Handboek

Jaarrekening

2021

2020 Toelichting

922
898
809
1.509

752
573
688
1.435

467
459
432
423

458
450
423
415

0,082%

0,087%

0,07%

0,08%

0,332%
1,00%
6,58%
Handboek

0,526%
1,00%
7,09%
Handboek

1

2
3

0 maanden 0 maanden
3 maanden 3 maanden
0 maanden 0 maanden

Gereguleerde zelfstandig verhuureenheden
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – zelfstandige eenheden
Huurstijging boven prijsinflatie
voorgaand jaar – onzelfstandige
eenheden

1,20%

1,30%

6,42%
6,42%
6,34%

6,80%
6,80%
6,84%

2022

2023

2024

2025 e.v.

1,00%

1,00%

1,00%

0,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 555 per te splitsen eenheid.
De overdrachtskosten voor de marktwaarde k.k., bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede
notaris- en registratiekosten, bedragen 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid.
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Toelichting
1 Gemeentelijke OZB (% van de WOZ)
2 Mutatiekans bij doorexploiteren
3 Mutatiekans bij uitponden

Dit betreft een percentage naar rato van de 3 gemeente (Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk)
waar Woonwaard actief is.
Per verhuureenheid verschillend door het gehele bezit heen. Dit betreft een gemiddelde over het
gehele bezit.
Het handboek zegt hierover het volgende:
De mutatiekans in het uitpondscenario kan per prognosejaar variëren, waarbij de mutatiekans voor
doorexploiteren de basis vormt voor de hoogte van de mutatiekans bij uitponden. De opslagen in
het uitpondscenario zijn ontleend aan waarderingsgegevens van toegelaten instellingen, die op
marktwaarde hebben gewaardeerd, en zijn hieronder weergegeven. De volgende opslagen zijn van
toepassing:
* Jaar 1: Indien sprake is van een niet-aangebroken waarderingscomplex, dan geldt een opslag van
2% op de mutatiekans voor doorexploiteren. Indien er wel al is uitgepond, wordt de mutatiekans
voor doorexploiteren gevolgd.
* Jaar 2 tot en met 15: De mutatiekans voor doorexploiteren wordt gevolgd. Er wordt dus geen
opslag of afslag toegepast.
* Vanaf jaar 16: De mutatiekans voor doorexploiteren wordt gevolgd. Er wordt dus geen opslag
of afslag toegepast.

Verkooprestricties:

In de marktwaardebepaling is rekening gehouden met verkooprestricties. Voor woningen die blijvend gereguleerd zijn is een verplichitng om de
woning minstens zeven jaar door te exploiteren. Bij de marktwaardebepaling van deze woningen is rekening gehouden door middel van het inrekenen
van een doorexploiteerscenario gedurende de eerste zeven jaar. Uitponden begint in dat geval vanaf het achtste jaar waardering en volgt vanaf dat jaar
dezelfde methode qua mutatiekans als voor woningen waar vanaf het eerste jaar sprake is van uitponden.

In overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 2021 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:
Onderdeel
Schematische vrijheid

Wonen / Parkeren
Niet afgeweken van de basisversie.

BOG / MOG / Intramurale Zorg
Niet afgeweken van de basisversie.

Markthuur(stijging)

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

De markthuur is ingeschat door de
taxateur op basis van referentietransacties (marktbewijs), 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 de modelmatig berekende
eindwaarde onrealistische output
parameters voortbrengt.

Niet afgeweken van de basisversie,
tenzij dit leidt tot onrealistische
output parameters.
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Onderdeel
Leegwaarde(stijging)

Wonen / Parkeren
De leegwaarde is ingeschat door de
taxateur op basis van
referentietransacties (marktbewijs),
aangezien dit een betere weergave
geeft van en beter aansluit bij de
werkelijke situatie dan de
geїndexeerde WOZ waarde.

BOG / MOG / Intramurale Zorg
Niet van toepassing.

Disconteringsvoet

De disconteringsvoet is ingeschat
door de taxateur op basis van
nagebootste beleggingstransacties,
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
nagebootste beleggingstransacties,
aangezien dit een betere weergave
geeft van de werkelijke situatie dan
een modelmatig bepaalde
disconteringsvoet.

Mutatie- en verkoopkans

De mutatiegraad in het doorexploiteer
scenario is vastgesteld op basis van
het 5-jarig gemiddelde met een
ondergrens van 4,0%, tenzij dit door
Stichting Woonwaard NoordKennemerland c.q. taxateur niet reëel
wordt geacht (o.a. in geval van recent
opgeleverde nieuwbouw). De
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.

Niet afgeweken van de basis versie
met dien verstande dat alle
contractvoorwaarden en bijzondere
afspraken door Stichting
Woonwaard NoordKennemerland juist zijn aangeleverd
(in de waarderingssoftware).

Onderhoud

Niet afgeweken van de basisversie.

Ten aanzien van de onderhoudslasten is aangesloten bij de
Handboeknormen.

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
dat van toepassing is maatwerk
gemaakt voor het inrekenen van
erfpacht. Dit had overigens nauwelijks
invloed omdat het desbetreffende
erfpachtcontract geen financiële
voorwaarden kent die van invloed
kunnen zijn.

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

Exploitatiescenario

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

Niet van toepassing, inherent aan
BOG / MOG / intramurale zorg is het
uitsluitend doorrekening van het
exploitatiescenario.
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Het bezit welke conform het handboek full-versie getaxeerd moet worden, wordt één keer per drie jaar
individueel getaxeerd door een externe onafhankelijke taxateur middels een gevel/zicht taxatie. In de
twee daarop volgende jaren wordt volstaan met een taxatie-update door een externe onafhankelijke
taxateur.
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
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 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 woningen met een niet-DAEB
huurcontract 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 € 2.206,14 per kostenfactor verhuureenheid (2020: € 1.888,78 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. Woonwaard
hanteert een gemiddelde beheerlastennorm van € 812,94 per kostenfactor verhuureenheid
(2020: € 917,07 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.
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Voor de bepaling van de beleidswaarde zijn de voornaamste uitgangspunten (gemiddeld per woning
teruggerekend) als volgt:
2021
Streefhuur ( ..% van de maximaal redelijke huur)
Onderhoudsnorm
Beheerlasten

2020

75%*

75%*

€ 2.206

€ 1.889

€ 813

€ 917

* enkele type wooneenheden hebben een afwijkende streefhuur
Voor zover afwijkend van de 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.
Woonwaard heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op de beleidswaarde.
Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op deze waarde.
5.3.5. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Woonwaard heeft woningen onder voorwaarden verkocht, waarbij de koper een contractueel bepaalde
korting op de actuele waarde heeft gekregen. De verwerking van dergelijke transacties hangt af van de
contractuele voorwaarden. Woonwaard kent in dit kader alleen verkopen met een terugkoopplicht,
welke transacties kwalificeren als een financieringstransactie.
Deze als financieringstransactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden wordt als volgt
verwerkt:
• De desbetreffende onroerende zaken worden direct voorafgaand aan de verkoop
gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de met de koper overeengekomen contractprijs; het
verschil met de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:
o Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en voor zover er voor de
betreffende woning(en) op dat moment nog sprake is van een ongerealiseerde
waardestijging en voor het overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies via
de overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille;
o Bij een waardestijging: indien en voor zover er voor de betreffende woning(en) nog
sprake is van eerdere nog niet teruggenomen bijzondere waardeverminderingen: als
terugname van een bijzonder waardeverminderingsverlies en voor een eventueel
resterende overige waardestijging als herwaardering.
• 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.
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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.
5.3.6.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 aanbouw of ontwikkeling bestemd voor toekomstige exploitatie dient te worden
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde.
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 vastgoed waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van
deze specifieke financiering gehanteerd.

Materiële vaste activa
5.4.1. Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de balansposten iets anders wordt vermeld,
gelden voor alle materiële vaste activa de volgende algemene uitgangspunten.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof 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.
5.4.2.

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 direct toerekenbare interne kosten alsmede 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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5.4.3. Verwerking 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.

Financiële vaste activa
5.5.1. Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare 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 belastingvordering geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze per
balansdatum al bij wet zijn vastgesteld of waartoe op balansdatum reeds materieel is besloten.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen contante waarde.
5.5.2.Overige vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
gewoonlijk de nominale waarde en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten
en worden er op basis van de effectieve rente inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.
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 indien 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.
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Voorraden
5.6.1. Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd op
vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die
samenhangen met de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun
huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe
loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten,
alsmede 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 de incourantheid van de
voorraden.

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.

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

Herwaarderingsreserves
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het positieve verschil tussen de waardering van
vastgoedbeleggingen in de jaarrekening en de boekwaarde op basis van historische kosten minus
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
In de herwaarderingsreserve worden de ongerealiseerde waardevermeerderingen van het vastgoed in
exploitatie en vastgoed verkocht onder voorwaarden 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 gewaardeerd vastgoed in
exploitatie en vastgoed verkocht onder voorwaarden worden rechtstreeks ten gunste van de overige
reserves verantwoord. Aangezien de waardevermeerdering van de onroerende zaken in exploitatie en
vastgoed onder voorwaarden 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.

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
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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
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
5.10.1. Voorziening voor 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).
Voor ingrijpende investeringen in bestaande complexen vindt de waardering plaats tegen bestede
kosten en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en
directievoering, onder aftrek van de per project geschatte noodzakelijk geachte voorziening voor nietgedekte kosten en risico's op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Het zogeheten onrendabele
deel wordt ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de post Overige
waardeveranderingen vastgoedportefeuille.

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. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
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ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

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.

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, indien 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
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De 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.

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. Dat geldt voor de
individuele huurstijging en voor de stijging van de huursom. Hiervoor wordt het inflatiepercentage van
het jaar ervoor als basis gebruikt. Bij de huurverhoging van 2021 was het gehanteerde
inflatiepercentage 1,4%. Vlak voor de uitvoering van de huurverhoging heeft het demissionaire kabinet
echter besloten om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen.
De gemiddelde huurverhoging van de woningen met een sociaal huurcontract was dus 0%. De maximale
huurverhoging voor vrijesectorwoningen was inflatie plus 1% (2,4%). Woonwaard heeft de
vrijesectorwoningen verhoogd met inflatie (1,4%), gemaximeerd op de streefhuur.
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.

Jaarrekening

26 / 84

Opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte).
De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de vastgoedportefeuille worden verantwoord
onder de toegerekende organisatiekosten.

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;
• Toegerekende kosten overhead.
6.3.4. Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onderhoud (anders
dan verbetering) verantwoord voor zover deze betrekking hebben op het vastgoed in exploitatie. 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 uit de balans blijkende verplichtingen. De
lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten van verbeteringen en ingrijpende
verbouwingen omdat ze niet aan de activeringscriteria voldoen.
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 veroorzaakt door het feit dat
Woonwaard vastgoed in exploitatie heeft. De volgende posten vallen onder deze activiteit:
• Verhuurderheffing;
• Gemeentelijke heffingen;
• Waterschapslasten;
• Verzekeringen;
• Erfpacht;
• Overige bedrijfslasten;
• Overige bedrijfsopbrengsten.
6.3.6.Lonen, 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.
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6.3.8.Kosten omtrent 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.

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 verkocht 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”.

Belastingen
Corporaties zijn 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 (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 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. Woonwaard sluit geen nieuwe derivatencontracten af.
Voor derivaten aangegaan na 1 augustus 2013 geldt dat Woonwaard zich volgens haar treasurystatuut
onverkort houdt aan de Beleidregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen
volkshuisvesting.

Valutarisico
Woonwaard is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

Renterisico
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 2021 heeft Woonwaard haar
variabele leningen voor een bedrag van € 31,1 miljoen afgedekt met payerswaps en voor een bedrag
van € 6 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 € 0,06 miljoen toe.

Renterisico relatief
Het relatieve renterisico is het totaal van de herfinanciering, de opslagherzieningen (basisrente
leningen) en renteconversies van ieder jaar, uitgedrukt in een percentage van het verwachte saldo van
de leningenportefeuille aan het begin van ieder jaar. Woonwaard streeft ernaar het renterisico
meerjarig te spreiden, met als uitgangspunt een maximum van 15% van de som van haar
leningenportefeuille.
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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 2021 heeft
Woonwaard investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van € 56,9 miljoen (2020: € 38,6
miljoen). Middels de vervalkalender van de bestaande leningenportefeuille wordt voortdurend gestuurd
op nivellering van de beschikbare en de benodigde financiering.

Kredietrisico
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.

Liquiditeitsrisico
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 2021 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:
31-12-2021
(x €1.000)
Banktegoed
Beschikbare kredietfaciliteit
Nog op te nemen uit leningen met variabele hoofdsom
Nog niet benutte borgingsruimte WSW (2020)
Ruimte

15.321
5.000
24.000
7.386
51.707

Tot op heden is de ruimte voldoende gebleken voor de beheersing van de liquiditeitsrisico’s.
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Beschikbaarheidsrisico’s
Overheidsmaatregelen vanuit de landelijke politiek leiden tot een significante impact op de operationele
kasstroom van woningcorporaties. Woonwaard heeft haar financiële meerjarenbegroting 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
DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende overzicht weergegeven:
DAEB vastgoed in exploitatie
2021
2020

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie
2021
2020

( x € 1.000)

( x € 1.000)

( x € 1.000)

( x € 1.000)

1.992.208

1.854.875

97.499

88.499

5.605
0

327
0

143
0

0
0

(10.341)
258.878
0
0
4.503
31.315
1.632
291.592

(488)
126.607
0
0
540
9.565
782
137.333

(159)
7.456
0
0
(696)
(72)
814
7.486

(1.060)
10.059
0
0
(540)
173
368
9.000

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen minus afschrijving
Herwaarderingen

720.820
1.584.480

695.860
1.310.354

45.905
61.163

46.887
52.398

Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 31 december

(21.500)
2.283.800

(14.006)
1.992.208

(2.083)
104.985

(1.786)
97.499

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

De som van herwaarderingen van vastgoedbeleggingen van het vastgoed in exploitatie en van de
overige vastgoedbeleggingen bedraagt per balansdatum € 1.672 miljoen.
In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB vastgoed in exploitatie zijn 14.411 woningen, 775
intramurale zorgeenheden, 89 extramurale zorgeenheden, 70 eenheden BOG, 185 eenheden MOG, 986
parkeervoorzieningen, 51 studenteneenheden en 75 overige eenheden opgenomen. De geschatte
waarde gebaseerd op de meest recente WOZ beschikkingen van deze eenheden bedraagt € 2.807
miljoen.
De ontwikkeling van de marktwaarde ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door een veelvoud aan
factoren. De grootste factoren betreffen:
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Positieve
effecten

Negatieve
effecten

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

De leegwaarde en ingerekende leegwaarde ontwikkeling is per saldo gestegen:
De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen:
Parameteraanpassingen als gevolg van validatie handboek:
De ingerekende verhuurdersheffing is gedaald:
De gemiddelde disconteringsvoet van woningen is gedaald met ca. 0,17%:
De gemiddelde instandhoudingsonderhoud is gestegen:
Gewijzigde inrekening erfpacht:
Voorraadmutaties:
Verhoging overdrachtskosten in 2021 naar 9%:

133.702
62.604
61.335
54.972
53.111
0
0
33.601
0
399.325

0
0
0
0
0
51.314
35.358
0
30.186
116.858

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 Effect op
parameter
marktwaarde
( x € 1.000)
+1% punt
- 249.847
-1% punt
+ 489.634
+1%
+ 2.924
-1%
3.221
+1% punt
+ 74.760
-1% punt
- 41.446
+1%
+ 11.730
-1%
- 11.730

Effect op
marktwaarde %
- 10,5%
+ 20,5%
+ 0,1%
- 0,1%
+ 3,1%
- 1,7%
+ 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 2021 € 1.183 miljoen.
Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende
onderdelen:
DAEB
vastgoed in
exploitatie

Niet-DAEB
vastgoed in
exploitatie

Marktwaarde per 31 december 2021

x €1.000
2.283.800

x €1.000
104.985

Beschikbaarheid (doorexploiteren)
Betaalbaarheid (huren)
Kwaliteit (onderhoud)
Beheer (beheerkosten)
Subtotaal

61.284
756.037
320.293
49.464
1.187.078

2.638
10.243
5.822
22
18.725

Beleidswaarde per 31 december 2021

1.096.722

86.260

Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde
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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 WON
Lasten onderhoud
Lasten beheer

Effect wijziging Effect op
parameter
beleidswaarde
( x € 1.000)
+ 1% punt
- 225.010
- 1% punt
+ 292.055
+ € 25
+ 70.965
- € 25
- 72.734
+ € 100
- 47.611
- € 100
+ 47.611
+ € 100
- 47.157
- € 100
+ 47.157

Effect op
beleidswaarde %
- 19,0%
+ 24,7%
+ 6,0%
- 6,1%
- 4,0%
+ 4,0%
- 4,0%
+ 4,0%

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
beїnvloedbaar is vanuit het beleid van Woonwaard.
Verzekering & zekerheden
De vastgoedbeleggingen 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 € 1.949
miljoen. Het onroerend goed is voor een deel gefinancierd met rijksleningen en met
kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie. Eind 2021 is voor een bedrag van € 11,2 miljoen aan
hypothecaire zekerheden afgegeven.
In 2021 heeft Woonwaard het WSW een volmacht afgegeven om, in voorkomende gevallen, een
hypotheek te vestigen op een gedeelte van het DAEB bezit voor een bedrag van € 1,5 miljard. 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.
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Overige vastgoedbeleggingen
De mutaties in de overige vastgoedbeleggingen zijn in het volgende overzicht weergegeven:
Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden
2021
2020
( x € 1.000)
( x € 1.000)
Boekwaarden per 1 januari
Mutaties
Investeringen
Herwaardering
Waardeverminderingen
Terugneming van waardeverminderingen
Herclassificaties
Overboekingen binnen vaste activa
Overboeking van/naar voorziening
Overboekingen van voorraad Vov
Totaal mutaties

39.264

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie
2021
2020
( x € 1.000)
( x € 1.000)

37.547

14.401

9.842

1

0

43.618

34.967

5.998
0

4.836
0

0
566

0
(608)

0
0

0
0

0
(3.807)

0
0

0
0
(2.307)
3.692

0
0
(3.119)
1.717

(31.243)
(14.727)
0
(5.593)

(9.738)
(20.062)
0
4.559

Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen

16.589

17.620

14.639

32.014

Herwaarderingen
Cumulatieve waardeverminderingen
Boekwaarden per 31 december

26.367
0
42.956

21.667
(23)
39.264

0
(5.831)
8.808

0
(17.613)
14.401

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 201 verhuureenheden
opgenomen (2020: 213 eenheden). Er zijn in 2021 geen verhuureenheden verkocht met een
terugkoopplicht (2020: 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 € 2,8 miljoen (2020: € 2,3 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 € 6,0 miljoen is een bedrag opgenomen van € 684.000 voor projecten waarvoor
nog geen investeringsbeslissing ten grondslag ligt. De projecten met de hoogste boekwaarde zijn
Schuurman ( €3,7 miljoen ) en Merelweg ( € 2,9 miljoen).
In het verslagjaar werd onder onroerende zaken in ontwikkeling een bedrag ad € 483.000 aan
bouwrente geactiveerd (2020: € 383.000). Bij niet-specifiek gefinancierde nieuwbouwprojecten werd
een gemiddelde rentevoet gehanteerd van 2,16% (2020: 2,46%).
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
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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.

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
2021
2020
Stand per 1 januari
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden
Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Totaal mutaties
Stand per 31 december
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

( x € 1.000)

( x € 1.000)

9.416
(5.890)
3.526

9.218
(5.145)
4.073

629
0
(665)
(36)

351
(153)
(745)
(547)

10.045
(6.555)
3.490

9.416
(5.890)
3.526

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.
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn juridisch en economisch in vrije
eigendom van de stichting.
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Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt als volgt gespecificeerd:

Stand per 1 januari 2021
Investeringen/Desinvesteringen
Overige mutaties via resultaat
Stand per 31 december 2021

Latente
belastingvorderingen
( x € 1.000 )

Overige
vorderingen
( x € 1.000 )

Totaal
( x € 1.000 )

3.100
0
(2.700)
400

6.396
30.235
(676)
35.955

9.496
30.235
(3.376)
36.355

8.4.1. Latente belastingvorderingen
De belastinglatentie is als vordering opgenomen voor verrekenbare tijdelijke 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. Verrekenbare tijdelijke verschillen
waarvoor voldoende fiscale winst beschikbaar is, komen tot uitdrukking in de waardering van de latente
belastingvordering.
De totale nominale waarde van de latenties bedraagt circa € 5,9 miljoen (2020: € 16,8 miljoen).
Eind 2021 bestaat de latentie uit (waarderings)verschillen inzake:
• afschrijvingscapaciteit op vastgoed in exploitatie van € 2,0 miljoen (2020: € 6,6 miljoen);
• volkshuisvestelijke bijdrage/agio ruillening Vestia van € 3,9 miljoen (2020: nihil).
De eind 2020 gevormde latentie van € 1,4 miiljoen voor de vooruitbetaling van het Transferium is in 2021
gerealiseerd.
Eind 2021 wordt geen latentie meer gevormd voor het (dis)agio op langlopende schulden en de te
compenseren ATAD-renteaftrek. In het belastingplan 2022 is de ATAD-renteaftrek beperkt tot 20% van
de fiscale EBITDA. Hierdoor kan Woonwaard nu en in de toekomst niet alle renteuitgaven ten laste van
het fiscale resultaat brengen. Eind 2020 was een latentie gevormd van totaal € 8,8 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 1,48% (2020: 1,62%). Dit percentage is afgeleid uit de voor Woonwaard geldende rente voor
langlopende leningen op 31 december 2021 van gemiddeld 2,00% (2020: 2,16%), onder aftrek van het
geldende nominale belastingtarief.
De latenties hebben een gemiddelde looptijd van 1,8 jaar (2020: 5,9 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 € 1,1 miljoen (2020: € 0,7 miljoen).
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8.4.2. Overige vorderingen
De samenstelling van de overige financiële vaste activa is als volgt:

Afkoopsommen derivaten
Herstructurering derivaat Deutsche Bank
Overige vorderingen

31-12-2021
( x € 1.000 )

31-12-2020
( x € 1.000 )

6.177
29.778
0
35.955

6.331
0
65
6.396

Onder de overige financiële vaste activa is voor een bedrag van € 6,2 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 2021 was dit een bedrag van € 155.000. De
resterende looptijd van deze leningen is respectievelijk 33 en 42 jaar.
Op 18 november 2020 is een transactievoorstel voor herstructurering van het derivaat met de Deutsche
Bank uitgevoerd, waarbij het derivaat per 31 maart 2021 is doorgezakt in een lening bij de NWB bank.
Op het moment van beëindiging van het derivaat bedroeg de negatieve marktwaarde € 30,3 miljoen,
waarvoor een langjarige actief post onder de financiele vaste activa is opgenomen. De negatieve
marktwaarde van het derivaat is verrekend in het tarief van de lening bij NWB en wordt over de looptijd
van de lening ten laste van het resultaat gebracht. In 2021 was dit een bedrag van € 521.919. De
resterende looptijd van deze lening is 43 jaar.

Voorraden
31-12-2021
( x € 1.000 )
Vastgoed bestemd voor de verkoop

0

0

31-12-2020
( x € 1.000 )
199
199

Het aantal woningen bestemd voor de verkoop bedraagt 0 (2020: 1).

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
31-12-2021
( x € 1.000 )
Huurdebiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid
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31-12-2020
( x € 1.000 )
1.111
450
661

8.6.2.Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021
( x € 1.000 )
311
28
339

Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

31-12-2020
( x € 1.000 )
531
0
531

8.6.3.Overige vorderingen
31-12-2021
( x € 1.000 )
Te ontvangen subsidies
Overige vorderingen

746
206
952

31-12-2020
( x € 1.000 )
746
343
1.089

8.6.4. Overlopende activa
31-12-2021
( x € 1.000 )
Transitorische inkoopfacturen
Overige overlopende activa

625
12
637

31-12-2020
( x € 1.000 )
535
25
560

Liquide middelen
Onderdeel van de liquide middelen is een bouwdepot van € 6,2 miljoen voor een niet-DAEB nieuwbouw
project. Behoudens dit bedrag staan de overige liquide middelen ter vrije beschikking van de
rechtspersoon.

Eigen vermogen
8.8.1. Herwaarderingsreserves
Het verloop van de herwaarderingsreserve is als volgt:

Vastgoed in
exploitatie
( x € 1.000 )

Onroerende
zaken v.o.v.
( x € 1.000 )

Totaal
( x € 1.000 )

Stand per 1 januari 2021

1.362.752

21.667

1.384.419

Afschrijvingen hiko
Gerealiseerde herwaardering
Ongerealiseerde herwaardering
Stand per 31 december 2021

27.894
6.110
248.887
1.645.643

0
(1.298)
5.998
26.367

27.894
4.812
254.885
1.672.010
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De omvang van de herwaarderingsreserve is bepaald met inachtneming van historische kostprijs minus
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 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.
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

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

145.806
270.465
(287.591)
128.680

138.323
151.828
(144.345)
145.806

De jaarrekening 2020 is op 11 mei 2021 vastgesteld door de Raad van Commissarissen. De bestemming
van het resultaat is vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel in de jaarrekening 2020.
Het bestuur stelt voor het resultaat over het verslagjaar 2021 ten bedrage van € 270,5 miljoen geheel
ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per
01-01-2021
( x € 1.000 )
Voorziening voor onrendabele
investeringen en
herstructureringen
Totaal

6.388
6.388

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

17.914
17.914

(14.727)
(14.727)

Vrijval
( x € 1.000 )

(1.812)
(1.812)

Stand per
31-12-2021
( x € 1.000 )

7.763
7.763

Van de voorzieningen is een bedrag van €0 als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken.
8.9.1. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
De voorzieningen voor onrendabele investeringen 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. Het verlieslatende deel van de investering
is bepaald door op de bijbehorende kosten de actuele waarde, zijnde de marktwaarde in verhuurde
staat, van de huurwoningen in mindering te brengen. De waardering tegen marktwaarde in verhuurde
staat vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgenomen in bijlage 2 bij artikel 14 van de
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Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde ’). De berekening van de marktwaarde geschiedt op een modelmatige wijze middels de
basisversie. De nauwkeurigheid van de waardering is geacht te liggen binnen een bandbreedte van 10%
plus en min de waarde.

Langlopende schulden
Stand per
31-12-2021
( x € 1.000 )
Schulden aan banken
Opgenomen onder kortlopende schulden
Agio
Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

602.486
(34.892)
567.594
36.615

Aflossingsverplichting
2022
( x € 1.000 )
34.892
0
34.892

Aflossingsverplichting
1 - 5 jaar
( x € 1.000 )
78.220
0
78.220

Aflossingsverplichting
> 5 jaar
( x € 1.000 )
489.374
0
489.374

38.293
642.502

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het verslagjaar zijn opgenomen onder de
schulden op korte termijn.
Het vervalschema van de langlopende leningen (kredietinstellingen) in de komende 10 jaar is hieronder
grafisch weergegeven:
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8.10.1. Schulden aan banken
Verloop
De mutaties in 2021 van de leningen van kredietinstellingen worden als volgt toegelicht:
Leningen
kredietinstellingen
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari 2021
Extra aflossing 2021
Nieuwe leningen
Mutatie leningen met variabele hoofdsom
Aflossingsverplichting 2022
Stand per 31 december 2021

530.326
(20.000)
106.160
(14.000)
(34.892)
567.594

Kenmerken leningenportefeuille
Voor een totaal bedrag van € 37 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 € 31 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 4,14%
(2020: 4,05%). De gemiddelde rente van de totale leningenportefeuille is 2% (2020: 2,16%).
De leningen van de kredietinstellingen zijn, behoudens de niet-DAEB financiering van € 6,2 miljoen, met
WSW borging verkregen. Voor de niet-DAEB leningen van totaal € 6,2 miljoen is voor eenzelfde bedrag
hypothecaire zekerheid verstrekt, waarbij de 51 nieuw te bouwen niet-DAEB appartementen van het
project Schuurman in onderpand zijn gegeven. 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 € 757,1 miljoen (nominaal € 620,3
miljoen) (2020: € 743,6 miljoen, respectievelijk € 580,6 miljoen). De marktwaarde is gebaseerd op de
yieldcurve per 31 december 2021 inclusief kredietopslag (credit spread). Indien de marktwaarde van de
leningenportefeuille bepaald zou worden exclusief kredietopslag bedraagt deze € 773,4 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% (2020: 2,8%). De
credit spread die op deze leningen wordt betaald, wordt periodiek herzien. Voor de huidige leningen is
de gemiddelde credit spread 0,4% (2020: 0,4%). Het vervalschema van de credit spread-herzieningen
is hieronder weergegeven:
Jaar
2022
2023
2025
2026

Hoofdsom
€ 19,9 miljoen
€ 20,0 miljoen
€ 16,0 miljoen
€ 10,0 miljoen

Afgesproken
€0
€0
€0
€0

Nog af te spreken
€ 19,9 miljoen
€ 20,0 miljoen
€ 16,0 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

Jaarrekening

42 / 84

netto contante waarde van het verschil tussen de dan geldende marktrente en de in de lening
overeengekomen basisrente. De potentiële impact hiervan bedraagt circa € 50 miljoen.
Kenmerken derivatenportefeuille
Woonwaard heeft ultimo 2021 derivatencontracten met 2 partijen.

ABN AMRO
Rabobank

totale
hoofdsom
€ 7,1 mln.
€ 24,0 mln.

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

marktwaarde
31-12-2021
(€ 2,9) mln.
(€ 4,7) mln.

betaalde
waarborgsom
31-12-2021
break clause
€ 0 nee
€ 0 nee

Het vervalschema van de derivatenportefeuille is als volgt:
Jaar

Hoofdsom
(x €1.000)

2022
2032

14.000
17.100
31.100

Op 18 november 2020 is een transactievoorstel voor herstructurering van het derivaat van de Deutsche
Bank uitgevoerd, waarbij het derivaat per 31 maart 2021 is doorgezakt in een lening bij de NWB bank.
Stresstest
Het afsluiten van nieuwe derivaten is in het huidige treasurystatuut niet 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.

marktwaarde
31-12-2021
(x € 1.000)

marktwaarde
31-12-2021
-/-1%-punt
(x € 1.000)

marktwaarde
31-12-2021
-/-2%-punt
(x € 1.000)

Nominale waarde portefeuille (x € 1.000)

31.100

31.100

31.100

Inschatting van de marktwaarde
Te verrekenen marktwaarde > threshold

(7.559)
0

(9.847)
0

(12.404)
0

15.321
5.000
20.321

15.321
5.000
20.321

15.321
5.000
20.321

20.321

20.321

20.321

Saldo bank en deposito’s
beschikking)
Saldo kredietfaciliteit
Totaal beschikbare buffer
Uitkomst test liquiditeitsbuffer

(vrij

ter

De hierboven opgenomen marktwaarde is berekend met de rentecurve van 31 december 2021.

Jaarrekening

43 / 84

Voor de bestaande derivatencontracten geldt geen marktwaardeverrekening. Op grond van deze
beoordeling is de conclusie dat Woonwaard op 31 december 2021 in staat was om een rentedaling van
2%-punten op te vangen.
Marktwaarde
De marktwaarde van de derivaten bedraagt per balansdatum € 8 miljoen negatief (2020:
€ 11 miljoen negatief). De totale basispuntgevoeligheid van de swapportefeuille bedroeg ultimo 2021
circa € 0,02 miljoen (2020: circa € 0,03 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 14,7 jaar.
8.10.2. Agio op leningen
De mutaties in 2021 van het agio op leningen worden als volgt toegelicht:

Stand per 1 januari 2021
Agio op nieuwe leningen
Vrijval agio op leningen
Opgenomen onder kortlopende schulden
Stand per 31 december 2021

Agio
doorzaklening
( x € 1.000 )

Agio
ruillening
Vestia
( x € 1.000 )

Totaal
( x € 1.000 )

0
30.300
(522)
29.778
(696)
29.082

0
7.706
0
7.706
(173)
7.533

0
38.006
(522)
37.484
(869)
36.615

Agio doorzaklening herstructurering derivaat
Het agio op de doorzaklening is ontstaan door het omzetten van een rentederivaat in een lening met
een niet-marktconforme (hogere) rente. Het bedrag betreft het verschil tussen de boekwaarde van de
doorzaklening en de reële waarde van de lening op het moment van afsluiten. Overeenkomstig de onder
de financiële vaste activa opgenomen post inzake de marktwaarde van het geherstructureerde derivaat
wordt het agio over de looptijd van de lening ten gunste van het resultaat gebracht. De restant looptijd
van de lening is 43 jaar.
Agio ruillening Vestia
Het agio is ontstaan door de leningruil Vestia waarbij leningen met een marktconforme rente zijn geruild
voor leningen met een niet-marktconforme (hogere) rente. Het bedrag betreft het verschil tussen de
boekwaarde van de aan Vestia overgedragen leningen en de reële waarde van de van Vestia
overgenomen leningen. Het agio is direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt als volkshuisvestelijke
bijdrage onder de post ‘overige organisatiekosten’ en valt via de effectieve rentemethode vrij over de
resterende looptijd van de ruillening. De resterende looptijd van deze lening is 40 jaar.
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8.10.3. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
De mutaties in 2021 van de verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden worden als volgt toegelicht:
2021
( x € 1.000 )
Stand per 1 januari
Terugkoopverplichtingen 2021
Verplichtingen ontstaan bij nieuwe overdrachten
Teruggekochte onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Waardemutaties
Terugkoopverplichtingen 2022
Stand per 31 december

36.348
341
0
(2.108)
4.421
(709)
38.293

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van minder dan één jaar of zijn direct
opeisbaar.
8.11.1. Schulden aan banken
Het saldo van de schulden aan banken bestaat per 31 december 2021 en 31 december 2020 volledig uit
het kortlopende deel van de langlopende schulden.
8.11.2. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen

Loonheffing en sociale lasten
Omzetbelasting

31-12-2021
( x € 1.000 )

31-12-2020
( x € 1.000 )

228
3.087
3.315

234
3.341
3.575

31-12-2021
( x € 1.000 )

31-12-2020
( x € 1.000 )

755
709
407
51
1.922

740
341
348
37
1.466

8.11.3. Overige schulden

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

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

31-12-2021
( x € 1.000 )

31-12-2020
( x € 1.000 )

4.970
0
1.217
770
2.359
481
9.797

5.474
1.442
1.850
210
2.359
308
11.643

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
8.12.1. Aan- en verkopen woningen
Op balansdatum zijn 2 garages en 1 appartement verkocht voor een bedrag van € 0,25 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 € 26,4 miljoen (2020: € 24,0 miljoen);
• Voor overige renovatieprojecten zijn verplichtingen aangegaan voor circa € 1,3 miljoen (2020:
€ 1,4 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. In 2020 zijn de volgende fasen
gestart. Ultimo 2021 bedraagt het restant van de verplichting € 0,2 miljoen.
• Met HVC zijn in 2020 4 overeenkomsten gesloten voor circa € 12,1 miljoen om totaal 1.493
woningen in Alkmaar en Heerhugowaard aan te sluiten op het warmtenet. Ultimo 2021 bedraagt
het restant van de verplichting € 9,3 miljoen.
• Vanuit Isolatiecirkel zijn in 2021 projectovereenkomsten afgesloten met aannemers Lenferink en
Loghies voor totaal € 21,9 miljoen. Ultimo 2021 bedraagt het restant van de verplichting € 16,8
miljoen.
• Een vierentwintigtal planmatig onderhoudsprojecten waren ultimo 2021 nog onderhanden. De
resterende verplichting bedraagt € 2,1 miljoen.
• Voor het project Waterskers bestaat de contractuele verplichting om over te gaan tot overname
van de bouwkavel ad € 0,8 miljoen.
• Vanuit een grondruil overeenkomst in Overdie met de Gemeente Alkmaar gaat er nog een
grondruil plaatsvinden voor € 19.037.
Voor bovengenoemde investeringsverplichtingen bedraagt de verwachte looptijd 4 jaar.
De verwachte last binnen een jaar bedraagt €50,4 miljoen. De verwachte last tussen 2 en 4 jaar
bedraagt €6,5 miljoen. Deze komt voort uit de afgesloten contracten met HVC.
8.12.3. Obligo WSW
Woonwaard heeft op grond van artikel 10, lid 2 onder c van het Reglement van Deelneming van WSW
een obligolening aangetrokken.
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Deze geldleningsovereenkomst sluit aan op hetgeen is vereist. Het maximum bedrag van de
geldleningsovereenkomst is het gecommiteerd obligo. Dit betekent dat de hoofdsom overeenkomt met
2,6% van het geborgd schuldrestant ultimo 2021. Het gecommiteerd obligo bedraagt eind 2021 € 16,1
miljoen.
Op deze lening kan alleen een trekking worden gedaan als WSW daartoe een verzoek heeft gedaan en
de woningcorporatie niet binnen 10 werkdagen na dit verzoek kan storten. Een dergelijk verzoek van
WSW is pas aan de orde als het jaarlijks obligo niet toereikend is. Op basis van de prognoses van WSW
is dit op basis van de huidige verplichtingen niet aan de orde.
In het geval van een eventuele storting, zal deze rechtstreeks ten gunste van WSW worden uitbetaald
en nadien moeten worden afgelost door de woningcorporatie.
Daarnaast heeft Woonwaard uit hoofde van het borgingstelsel een obligoverplichting jegens WSW.
Deze bestaat uit de jaarlijkse obligoheffing van maximaal 0,33% van het geborgd schuldrestant.
Woonwaard zal de komende 5 jaren naar verwachting in totaal € 6 miljoen moeten afdragen aan door
WSW opgelegde obligoheffingen.
8.12.4. Lease- en overige contractuele verplichtingen
Voor de volgende zaken zijn (operational lease-)contracten afgesloten met een totale lopende
verplichting ultimo 2021 van € 4,0 miljoen (2020: € 3,8 miljoen).

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

Verplichting
< 1 jaar
€
70.000
256.000
404.000
1.198.000
10.000
469.000
428.000
2.835.000

Verplichting
1-5 jaar
€
193.000
264.000
173.000
527.000
0
2.000
14.000
1.173.000

Verplichting
> 5 jaar
€
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000

Totaal
€
263.000
520.000
577.000
1.725.000
10.000
473.000
442.000
4.010.000

Gedurende het verslagjaar is er een bedrag van € 93.000 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 De jaarlijkse
uitgaven zijn € 3 miljoen.
8.12.5. Erfpachtverplichtingen
Ten aanzien van vastgoed in exploitatie zijn er erfpachtverplichtingen aangegaan voor een bedrag van
€ 90.000 tot het jaar 2038 € 84.000 heeft een looptijd van meer dan een jaar, waarvan € 62.000 een
looptijd van meer dan 5 jaar heeft.
8.12.6. Rekening courant
Woonwaard heeft de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 5 miljoen (2020:
€ 7,5 miljoen). Ten behoeve van de kredietfaciliteit is voor eenzelfde bedrag een 2e hypotheek verstrekt,
waarbij de 51 nieuw te bouwen niet-DAEB woningen van het project Schuurman in onderpand zijn
gegeven.
8.12.7. Nieuwe leningen
In december 2021 is een lening van € 15 miljoen aangetrokken bij de BNG bank met als stortingdatum 1
februari 2022.
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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
Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
9.1.1. Huuropbrengsten

Bruto huuropbrengsten
Huurderving
Dotatie voorziening
Netto huuropbrengsten

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

104.141
(965)
(133)
103.043

101.876
(860)
(195)
100.821

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

De geografische onderverdeling van de netto huuropbrengsten is als volgt:

Gemeente Alkmaar
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Langedijk

61.937
36.649
4.457
103.043

60.735
35.680
4.406
100.821

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:
2021
( x € 1.000 )
Woningen
Bedrijfsonroerend goed
Maatschappelijk vastgoed
Intramuraal zorgvastgoed
Parkeergelegenheid
Overig
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92.774
1.007
1.296
7.313
618
35
103.043
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2020
( x € 1.000 )
90.878
1.045
1.221
7.031
611
35
100.821

9.1.2. Lasten verhuur en beheeractiviteiten

Toegerekende lasten verhuur en beheer activiteiten
Overige lasten verhuur en beheeractiviteiten

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

6.688
(222)
6.466

7.084
(1.061)
6.023

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
2021
( x € 1.000 )
Planmatig onderhoud
Mutatie-onderhoud
Contract onderhoud
Klachtenonderhoud
Onderhoud via VVE
Organisatiekosten tbv onderhoud

13.346
2.996
2.914
4.063
1.481
5.539
30.339

2020
( x € 1.000 )
12.742
3.265
2.743
3.791
1.406
4.375
28.322

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
2021
( x € 1.000 )
Gemeentelijke heffingen
Verhuurderheffing
Verzekeringskosten
Erfpacht
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit
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6.228
11.691
548
6
78
18.551
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2020
( x € 1.000 )
6.003
12.294
369
6
155
18.827

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuile
2021
( x € 1.000 )

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

Woningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

2020
( x € 1.000 )

2.095
10.182
176
12.453

2021
( x € 1.000 )

Toegerekende organisatiekosten

Lonen en salarissen verkoopafdeling
Overige indirecte kosten

5.427
0
188
5.615

2020
( x € 1.000 )

84
38
122

2021
( x € 1.000 )

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

Woningen
Bedrijfsruimtes
Parkeervoorzieningen

78
38
116

2020
( x € 1.000 )

1.528
9.310
101
10.939

3.751
0
138
3.889

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

(15.497)
(39)
483
(15.053)

(20.099)
(144)
383
(19.860)

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille

Bijzondere waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling
Afboeking acquisitiekosten projecten
Geactiveerde rente

De gemiddelde rentevoet die is gehanteerd bij het activeren van rente is 2,16% (2020: 2,46%).
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
Niet-DAEB Vastgoedbeleggingen in exploitatie
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2021
( x € 1.000 )
258.877
7.456
266.333
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2020
( x € 1.000 )
126.607
10.059
136.666

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

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

5.998
(4.422)
1.576

4.836
(3.608)
1.228

2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

Netto resultaat overige activiteiten
Opbrengsten overige activiteiten

Energie Prestatie Vergoeding
Vergoeding opstelpunten telefonie
Overige baten

574
174
34
782

557
161
28
746

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.

Overige organisatiekosten
2021
( x € 1.000 )
Kosten Raad van Commissarissen
Accountantscontrole
Treasury advies
Bijdrageheffing AW
Ondernemingsraad
Jaarlijkse obligoheffing WSW
Volkshuisvestelijke bijdrage/agio Vestia
Organisatiekosten tbv overige organisatiekosten

122
241
47
81
7
374
7.706
164
8.742

2020
( x € 1.000 )
156
433
70
82
11
0
0
134
886

Overige organisatiekosten betreffen personeelskosten, overige bedrijfslasten en overhead van functies
welke niet toe te rekenen zijn aan primaire activiteiten.
Overeenkomstig RJ-uiting 2021-11 is het agio op de Vestia ruillening verantwoord als volkshuisvestelijke
bijdrage onder de overige organisatiekosten.
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Kosten omtrent leefbaarheid
2021
( x € 1.000 )
Leefbaarheid fysiek
Leefbaarheid sociaal
Organisatiekosten tbv leefbaarheid

527
99
1.470
2.096

2020
( x € 1.000 )
442
133
1.176
1.751

Financiële baten en lasten
Andere rentenbaten en soortelijke opbrengsten

2021
( x € 1.000 )

Betalingskorting voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

0
13
13

2021
( x € 1.000 )

Rente leningen overheid en kredietinstellingen
Overige rentelasten en soortgelijke kosten

12.268
360
12.628

2020
( x € 1.000 )
88
0
88

2020
( x € 1.000 )
13.634
228
13.862

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt als volgt gespecificeerd:

Acute belastingen boekjaar (last)
Correctie belastingen voorgaande jaren
Mutatie latente belastingen
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2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

(6.300)
45
(2.300)
(8.555)

(6.100)
4.951
1.800
651

De acuut verschuldige vennootschapsbelasting over 2021 is als volgt berekend:

2021
( x € 1.000 )

Resultaat voor belastingen

279.020

(On)gerealiseerde herwaardering vastgoed
Korting verhuurderheffing
Huuropbrengsten
Lasten onderhoud
Afschrijvingen
Rentelasten
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Energie-investeringsaftrek
Overige waardeveranderingen MVA
Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia
Beperking renteaftrek (ATAD)
Beperkt aftrekbare kosten
Totaal permanente en tijdelijke verschillen

(267.909)
(1.940)
(1.444)
(1.295)
(1.097)
(692)
(353)
(73)
15.497
3.853
1.760
22
(253.671)

Belastbaar bedrag

25.349

Verschuldigde winstbelasting

6.300

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 25%. De lagere effectieve belastingdruk van 3,1%
(2020: -0,4%) wordt met name veroorzaakt doordat de fiscale verwerking van bovenstaande posten
afwijkt van de commerciële verwerking in de jaarrekening. Over 2020 is het percentage effectieve
belastingdruk lager dan 2021 hetgeen met name het gevolg is van de verwerkte correctie belastingen
voorgaande jaren.
Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voorgaand jaar.
De correcties inzake voorgaande jaren hebben betrekking op de aangiftes vennootschapsbelasting
2018, 2019 en 2020.
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 2021 en 2020 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;
• het afschrijven van activa;
• het verwerken van de korting verhuurderheffing.
De aangiftes vennootschapsbelasting zijn tot en met 2020 ingediend. De belastingdienst heeft de
aanslagen tot en met 2018 definitief opgelegd. Tegen de definitieve aanslag over 2018 loopt een
bezwaarprocedure.
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Afschrijvingslasten
2021
( x € 1.000 )
Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van exploitatie

2020
( x € 1.000 )

665
665

899
899

Personeelslasten
2021
( x € 1.000 )
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten incl. inhuur

2020
( x € 1.000 )

6.263
1.078
814
1.858
10.013

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

5.794
1.061
1.004
1.281
9.140

2021

2020

110
112
127

104
103
118

Woonwaard heeft geen medewerkers in dienst die werkzaam zijn buiten Nederland (2020: 0).

Accountantshonoraria
In het verslagjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat
gebracht:
2021
( x € 1.000 )
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten

148
20
0
0
168

2020
( x € 1.000 )
273
32
0
0
305

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij Woonwaard zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe 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 2021, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar
zijn verricht.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Tot en met de datum van opmaken van de jaarrekening 2021 hebben zich geen gebeurtenissen na
balansdatum voorgedaan.
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10. Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB
Gescheiden balans DAEB (na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

2.283.800
27.206
7.152
2.318.158

1.992.208
24.938
14.401
2.031.547

3.490

3.526

400
15.183
97.401
35.955
148.939

3.000
15.700
88.779
6.396
113.875

2.470.587

2.148.948

0
0

199
199

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Latente belastingvorderingen
- Belastingen en premies van sociale verzekering
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
Totaal van vorderingen

592
1.100
339
913
611
3.555

616
700
631
1.048
538
3.533

Liquide middelen

9.716

8.818

13.271

12.550

2.483.858

2.161.498

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

Vlot t e nde act iv a
Voorraden
- Vastgoed bestemd voor de verkoop
Totaal van voorraden

Totaal van vlottende activa

Tot aal v an act iv a
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PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

1.672.010
128.680
1.800.690

1.329.011
201.214
1.530.225

7.763

6.388

7.763

6.388

598.040
23.682

530.326
22.463

621.722

552.789

35.730
3.647
3.177

50.242
5.544
3.426

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserves
- Overige reserves
Totaal van eigen vermogen
Voorzie ninge n
- Voorziening voor onrendabele investeringen
en herstructureringen
Totaal van voorzieningen
Langlope nde schulde n
- Schulden aan banken
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden
Totaal van langlopende schulden

Kort lope nde schulde n
- Schulden aan banken
- Schulden aan leveranciers en handelskredieten
- Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale
verzekeringen en pensioenen
- Schulden ter zake van pensioenen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

Tot aal v an passiv a
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5

0

1.497
9.627
53.683

1.422
11.462
72.096

2.483.858

2.161.498

Gescheiden winst- en verliesrekening DAEB
2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

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

98.322
2.678
(2.587)
(6.195)
(29.238)
(17.871)
45.109

96.067
2.185
(2.237)
(5.789)
(27.138)
(18.138)
44.950

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

12.260
(117)
(10.875)

1.472
(30)
(972)

1.268

470

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

(13.946)
258.704

(19.779)
126.483

1.256
246.014

876
107.580

765
(325)
440

736
(424)
312

(8.715)
(2.013)

(850)
(1.751)

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soorgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten

287
(12.591)
(12.304)

375
(13.862)
(13.487)

Totaal van resultaat voor belastingen

269.799

137.224

Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

(7.955)
8.621

Belastingen
Resultaat niet-DAEB tak

270.465

Ne t t o re sult aat na be last inge n
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1.051
13.553
151.828

Gescheiden kasstroomoverzicht DAEB
2021

2020

(x € 1.000 )

(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest

97.782

95.675

2.788
1.399

2.367
1.201

287

Saldo ingaande kasstromen

375
102.256

Uitgaven
Erfpacht

99.618

5

5

9.387

7.825

Onderhoudsuitgaven

25.740

23.320

Overige bedrijfsuitgaven

13.588

13.790

Betaalde interest

12.942

14.409

455

79

11.336

11.923

697

741

Betalingen aan werknemers

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

5.535

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

2.012
79.685

74.104

22.571

25.514

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

11.959

891

310
1.007

604
0

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
materiële vaste activa

13.276

1.495

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur

34.386

21.916

Verbeteruitgaven

12.981

6.548

2.858
219

1.984
0

204
602

0
382

Aankoop
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden
Investeringen overig
Totaal van verwerving van materiële vaste activa
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

51.250

30.830

(37.974)

(29.335)

FVA
Ontvangsten overig
Uitgaven overig
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

583
0

4.000
65
583

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten

3.935

(37.391)

(25.400)

Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe te borgen leningen
Aflossingen geborgde leningen

99.960
70.242

46.000
42.566

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten

29.718

3.434

T O E N A M E (A F N A M E) V A N G E L D M I D D E L E N

14.898

3.548

Wijziging kortgeld

(14.000)

(3.000)

8.818
9.716

8.270
8.818

Geldmiddelen aan het begin van de periode
Geldmiddelen aan het einde van de periode
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Gescheiden balans niet-DAEB (na voorgestelde resultaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

0
104.985
15.750
1.656
122.391

0
97.499
14.326
0
111.825

0
0

100
100

122.391

111.925

25
39
26
90

45
41
22
108

Liquide middelen

11.805

7.042

Totaal van vlottende activa

11.895

7.150

134.286

119.075

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
Totaal van vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa
- Latente belastingvorderingen
Totaal van financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

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

Tot aal v an act iv a
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PASSIVA
31-12-2021

31-12-2020

( x € 1.000 )

( x € 1.000 )

66.164
31.237
97.401

55.408
33.371
88.779

- Schulden aan banken
- Verplichtingen uit hoofde van onroerende
zaken verkocht onder voorwaarden

6.169
14.611

0
13.885

- Interne lening

15.183

15.700

Totaal van langlopende schulden

35.963

29.585

- Schulden aan banken
- Schulden aan leveranciers en handelskredieten
- Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale
verzekeringen en pensioenen

31
158
138

0
237
249

- Overige schulden
- Overlopende passiva
Totaal van kortlopende schulden

425
170
922

44
181
711

134.286

119.075

Eige n v e rmoge n
- Herwaarderingsreserves
- Overige reserves
Totaal van eigen vermogen
Langlope nde schulde n

Kort lope nde schulde n

Tot aal v an passiv a
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Gescheiden winst-en-verliesrekening niet-DAEB
2021
( x € 1.000 )

2020
( x € 1.000 )

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

4.721
178
(174)
(271)
(1.101)
(680)
2.673

4.754
197
(154)
(234)
(1.184)
(689)
2.690

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Toegerekende organisatiekosten
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

1.530
(5)
(1.172)

4.812
(86)
(3.464)

353

1.262

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

(1.107)
7.400

(81)
10.061

320
6.613

352
10.332

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Opbrengsten overige activiteiten
Kosten overige activiteiten
Totaal van netto resultaat overige activiteiten

17
(14)
3

10
(18)
(8)

Overige organisatiekosten
Kosten omtrent leefbaarheid

(27)
(83)

(36)
0

13
(324)
(311)

0
(287)
(287)

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soorgelijke kosten
Totaal van financiële baten en lasten

9.221

Totaal van resultaat voor belastingen

(600)

Belastingen

8.621

Ne t t o re sult aat na be last inge n

Jaarrekening

63 / 84

13.953
(400)
13.553

Gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB
2021
(x € 1.000 )

2020
(x € 1.000 )

Ope rat ione le act iv it e it e n
Ontvangsten
Huurontvangsten
Vergoedingen
Overige bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest
Saldo ingaande kasstromen

4.720
173
43
10

4.859
196
42
0
4.946

Uitgaven
Betalingen aan werknemers

5.097

417

339

Onderhoudsuitgaven
Overige bedrijfsuitgaven
Betaalde interest
Sectorspecifieke heffingen
onafhankelijk van resultaat

890
732
322

716
740
287

0

3

Verhuurderheffing
Leefbaarheid externe uitgaven
niet investeringsgebonden
Vennootschapsbelasting
Saldo uitgaande kasstromen

355
16

371
0

500

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

500
3.232

2.956

1.714

2.141

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

1.444
255

Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van
materiële vaste activa

1.740
3.077
1.699

MVA uitgaande kasstroom
Nieuwbouw huur
Verbeteruitgaven
Aankoop
Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop
Totaal van verwerving van materiële vaste activa

2.799
410
1.130
0

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA
FVA
Ontvangsten overig

0
192
7
2.366
4.339

2.565

(2.640)

2.252

6

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

4.817

2
6

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2

(2.634)

2.254

Financie ringsact iv it e it e n
Nieuwe ongeborgde leningen
Aflossingen ongeborgde leningen

6.200
(517)

0
0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.683

0

MU TATIE LIQU IDE MIDDELEN

4.763

4.395

7.042
11.805

2.647
7.042

Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december
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11.Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Bezoldiging van topfunctionarissen (WNT)
De WNT is van toepassing op Woonwaard. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Woonwaard
Noord-Kennemerland is € 197.000 (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.
11.1.1. Bezoldiging van het bestuur
2021
(x€1)
J.A. van den Berg
N.H.C. van Wijk

154.751
142.446
297.197

Functiegegevens

J.A. van den
Berg
Bestuurder

N.H.C.
van Wijk
Bestuurder

Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

1/1 - 31/12
1,00
ja

1/1 - 31/12
1,00
ja

Subtotaal

€ 136.150
€ 18.601
€ 154.751

€ 124.267
€ 18.179
€ 142.446

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 197.000

€ 197.000

€0

€0

€ 154.751

€ 142.446

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

1/1 - 31/12
1,00
ja

1/1 - 31/12
1,00
ja

Subtotaal

€ 129.718
€ 23.105
€ 152.823

€ 116.681
€ 22.214
€ 138.895

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 189.000

€ 189.000

Bezoldiging 2020

€ 152.823

€ 138.895

bedragen x € 1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging 2021

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
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2020
(x€1)
152.823
138.895
291.718

11.1.2. Bezoldiging van de commissarissen

M.A.J. Groskamp MFE (voorzitter tot 14/2/2021)
Drs. R.J. Kohsiek (voorzitter vanaf 14/2/2021)
Mr. E.A.O. Muurmans MBA (tot 14/2/2021)
C.M.M. Ineke
Drs. R.J. Kohsiek (lid tot 13/2/2021)
Drs. M.J. Scheltema de Heere
Mr. M.C.J. Schoordijk
J. Arts MHA (vanaf 16/2/2021)
Drs. Ing. A. Veldhuizen - van 't Hul (vanaf 16/2/2021)

bedragen x € 1
Functiegegevens

2021
(x€1)

2020
(x€1)

2.844
20.007
1.900
15.199
1.832
15.199
15.199
13.284
13.284
98.748

21.799
0
14.549
14.549
14.549
14.549
14.549
0
0
94.544

M.A.J. Groskamp
Voorzitter

R.J. Kohsiek
Voorzitter

O. Muurmans
Lid

C.M.M. Ineke
Lid

1/1 - 14/2

14/2 - 31/12

1/1 - 14/2

1/1 - 31/12

Bezoldiging

€ 2.844

€ 20.007

€ 1.900

€ 15.199

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 3.643

€ 25.988

€ 2.429

€ 19.700

€0

€0

€0

€0

€ 2.844

€ 20.007

€ 1.900

€ 15.199

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 21.799
€ 28.350

€0
€0

€ 14.549
€ 18.900

€ 14.549
€ 18.900

Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Bezoldiging 2021

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
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R.J. Kohsiek
Lid

M.J. Scheltema
de Heere
Lid

M.C.J. Schoordijk
Lid

J. Arts
Lid

A. Veldhuizen van 't Hul
Lid

1/1 - 13/2

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

16/2 - 31/12

16/2 - 31/12

€ 1.832

€ 15.199

€ 15.199

€ 13.284

€ 13.284

€0

€0

€0

€0

€0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 2.375

€ 19.700

€ 19.700

€ 17.217

€ 17.217

Bezoldiging 2021

€ 1.832

€ 15.199

€ 15.199

€ 13.284

€ 13.284

Verplichte motivering indien overschrijding

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

N.v.t.

N.v.t.

€ 14.549
€ 18.900

€ 14.549
€ 18.900

€ 14.549
€ 18.900

€0
€0

€0
€0

bedragen x € 1
Functiegegevens
Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er is geen sprake van uitkeringen bij einde dienstverband aan topfunctionarissen in 2021.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.
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12. Ondertekening van de jaarrekening
Alkmaar, 21 april 2022
Origineel getekend door
Bestuur

Raad van Commissarissen

Drs. J.A. van den Berg MBA

Drs. R.J. Kohsiek

Drs. N.H.C. van Wijk

C.M.M. Ineke

Drs. M.J. Scheltema de Heere

Mr. M.C.J. Schoordijk

Drs. Ing. A.M. Veldhuizen - van ‘t Hul

J. Arts MHA

Jaarrekening

68 / 84

13. Overige gegevens
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.
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BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar
Comeniusstraat 4a, 1817 MS Alkmaar
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: de raad van commissarissen van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oor de e l
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland te Alkmaar
gecontroleerd.
WIJ CONTROLEERDEN
De jaarrekening bestaande uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

ONS OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Woonwaard NoordKennemerland op 31 december 2021 en van
het resultaat over 2021 in overeenstemming
met de vereisten voor de jaarrekening bij
en krachtens artikel 35 van de Woningwet
en de Wet normering topinkomens (WNT)

De basis voor ons oor de e l
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland zoals vereist in de
Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

B. Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de
jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie
ter onderbouwing van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en
niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.
Mat e r ialit e it
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op € 43.847.000. De materialiteit is gebaseerd op 1,75% van
de totale activa.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hanteren wij een lager materialiteitsniveau
dan voor de jaarrekening als geheel voor de in de jaarrekening verantwoorde (operationele)
transactiestromen, inclusief hun hoedanigheid van zowel resultaatstromen als kasstromen,
waarbij sprake is van een onderliggende ingaande dan wel uitgaande kasstroom. Dit lagere
materialiteitsniveau is vastgesteld op € 1.891.000 hetgeen gebaseerd is op 1,75% van het
(genormaliseerd) totaal van huuropbrengsten, opbrengsten service contracten en
verkoopopbrengsten.
Voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie hebben wij de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven € 2.192.000 rapporteren, alsmede afwijkingen qua
transactiestromen boven de € 94.000 en kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
Controleaanpak continuïteit
Het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland heeft een beoordeling gemaakt
van de mogelijkheid van de toegelaten instelling om haar continuïteit te handhaven. Hiertoe
heeft het bestuur onder andere beoordeeld of op basis van de jaarrekening 2021 aan de
geldende ratio’s van de toezichthouder wordt voldaan en heeft het bestuur een begroting
opgesteld voor de komende vijf jaar (de prospectieve informatie). Op basis hiervan
concludeert het bestuur dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd.
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om de risico’s met betrekking tot de
continuïteit te identificeren en in te schatten en om vast te stellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
• Wij hebben kennis genomen van de ratio’s zoals gepresenteerd in het bestuursverslag
en hebben vastgesteld dat deze juist berekend zijn en dat deze voldoen aan de
normen zoals bepaald door de toezichthouder.
• Wij hebben kennis genomen van de opgestelde begroting en hebben vastgesteld dat
op basis van de in de begroting gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten
ook op lange termijn voldaan wordt aan de normen zoals bepaald door de
toezichthouder.
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•

•

Verder hebben wij kennis genomen van de borgingsbrief van het WSW op basis
waarvan wij hebben vastgesteld dat de borgingsruimte – op basis van de kasstromen
volgens de meerjarenbegroting – toereikend is.
Tot slot hebben wij de continuïteitsveronderstelling en onderliggende uitgangspunten
besproken met het bestuur en de raad van commissarissen.

Op basis van onze werkzaamheden concluderen wij dat de mate waarin het bestuur in haar
beoordeling van de continuïteitsveronderstelling rekening heeft gehouden met de thans
beschikbare informatie en de toelichtingen daaromtrent in de jaarrekening, passend zijn in
de omstandigheden en in overeenstemming met het genoemde verslaggevingsstelsel Wij
hebben geen onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit geïdentificeerd.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen evenwel van
invloed zijn op de continuïteit van de toegelaten instelling.
Cont r ole aanpak fr aude r isico’s
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat op een afwijking van materieel belang in de
jaarrekening van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland die het gevolg is van fraude. Wij
hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in de stichting en haar omgeving, de
componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het risico-inschattingsproces en
de wijze waarop het bestuur inspeelt op frauderisico’s en het interne beheersingssysteem
monitort en de wijze waarop de raad van commissarissen toezicht uitoefent, alsmede de
uitkomsten daarvan.
Wij verwijzen naar paragraaf 1.5 van het jaarverslag, waarin het bestuur zijn
frauderisicoanalyse heeft opgenomen.
Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersingssysteem en in het
bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook bijvoorbeeld de gedragscode,
klokkenluidersregeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan
geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van interne
beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.
Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van risico’s op een afwijking van
materieel belang in de jaarrekening die het gevolg is van fraude, hebben wij
frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving,
oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of
deze factoren een indicatie vormden voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude.
De door ons geïdentificeerde frauderisico’s zien toe op vastgoed gerelateerde transacties,
processen vanwege de verwerking van (incidentele) schattingsposten in de jaarrekening en de
mogelijkheid tot het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management.
Op grond van onze beroepsregels gaan wij uit van een verondersteld frauderisico ten aanzien
van de opbrengstenverantwoording. Bij Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland bestaan de
opbrengsten met name uit huren en verkopen van vastgoed en bestaat inherent het risico op
het onvolledig verantwoorden van die opbrengsten. Wij hebben dit risico als laag ingeschat en
daardoor geen materieel frauderisico onderkend in de opbrengstverantwoording.
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Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij inzicht verkregen in
processen van de stichting met betrekking tot vastgoed gerelateerde transacties, de
verwerking van (incidentele) schattingsposten in de jaarrekening alsmede de mogelijkheid tot
het doorbreken van interne beheersingsmaatregelen door het management hierin en hebben
wij vastgesteld dat deze processen zijn ingericht op het identificeren van afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude, corruptie en/of andere non-compliance. Daarvoor
hebben wij de minimaal vereiste functiescheidingen rondom deze processen getoetst. Tevens
beoordeelden wij risico’s rondom (betalings)bevoegdheden van medewerkers van Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland alsmede de inrichting daarvan in de aanwezige IT-systemen.
Door middel van data-analyse hebben wij inkopen geanalyseerd op een mogelijk verhoogd
risico terzake prijsvorming, alsmede journaalposten met een verhoogd risico of van
ongebruikelijke aard. Voorts hebben wij door het bestuur gemaakte (significante) schattingen
gecontroleerd, inclusief een retrospectieve toetsing daarop. Een en ander is nader
beschreven in het betreffende kernpunt van onze controle.
In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook hebben wij de
uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld en overwogen of er bevindingen zijn
die aanwijzing geven voor fraude of het niet-naleven van wet- en regelgeving.
Wij hebben kennisgenomen van de beschikbare informatie en om inlichtingen gevraagd bij
leden van het bestuur, het management en de raad van commissarissen.
Hieruit volgden geen signalen van fraude die kunnen leiden tot een afwijking van materieel
belang.
De ke r npunt e n van onze cont r ole
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel
het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van
onze controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen
geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen
over deze kernpunten.
WAARDERING VASTGOED IN EXPLOITATIE OP
MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT
GEBASEERD OP DE BASISVERSIE

ONZE CONTROLEAANPAK EN OBSERVATIES

Het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31
december 2021 € 2.388.785.000 wat
neerkomt op 95,34% van het balanstotaal van
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland.
Het vastgoed in exploitatie moet volgens de
Woningwet worden gewaardeerd op
marktwaarde in verhuurde staat. Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland past hierbij
voor 80% van haar bezit de basisversie van
het ‘Handboek modelmatig waarderen

Wij hebbende de opzet en het bestaan van
de administratieve organisatie en de
interne beheersingsmaatregelen voor de
bepaling van de marktwaarde in verhuurde
staat vastgesteld.
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Controle input
Onze controlewerkzaamheden bestonden
onder meer uit het vaststellen van de
naleving van de bepalingen uit het

marktwaarde’ toe als toegelicht op pagina
13-18 van de jaarrekening. De basisversie is
een modelmatige waardebepaling zonder
directe betrokkenheid van een taxateur,
waarbij de validatie van het handboek van
voorgaand jaar belangrijk is om te
waarborgen dat deze op portefeuilleniveau
toepasbaar is gegeven de specifieke
kenmerken van het bezit van de
woningcorporatie.
Aangezien in de modelmatige aanpak van de
basisversie van het handboek geen directe
vergelijking wordt gemaakt met
gerealiseerde transacties, bestaat een risico
dat de waardering volgens de basisversie niet
leidt tot een acceptabele waardering van het
vastgoed in exploitatie.
Dit punt is geïdentificeerd als kernpunt in de
controle als gevolg van de inschattingen die
samenhangen met de toepasbaarheid van de
basisversie en inschattingen die worden
gemaakt ten aanzien van de gehanteerde
invoerparameters, in combinatie met de
significante omvang van de post.

‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’, peildatum 31 december
2021. Wij hebben de juistheid van de
objectgegevens die ten grondslag liggen
aan de berekening van de waardering
(‘input in het rekenmodel’) gecontroleerd.
Controle throughput
Wij hebben vastgesteld dat de
marktwaarde in verhuurde staat is
berekend middels een gecertificeerd
rekenmodel (verificatie van de
‘throughput’). Wij hebben vastgesteld dat
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
aanvullend interne beheersingsmaatregelen
heeft doorgevoerd om te komen tot een
betrouwbare uitkomst van de marktwaarde
uit dit model.
Controle output
De uitkomsten van de waardering hebben
wij getoetst, onder andere aan de hand van
onderliggende documentatie en
marktontwikkelingen.
Daarnaast hebben wij gecontroleerd of de
toelichting op het vastgoed in exploitatie in
de jaarrekening toereikend is. Hierbij is
vastgesteld dat de schattingsonzekerheid
adequaat door het bestuur uiteengezet is.
Observaties
Op basis van de door ons uitgevoerde
controlewerkzaamheden hebben wij bij de
waardering van het vastgoed in exploitatie
geen materiële afwijkingen geconstateerd.

WAARDERING VASTGOED IN EXPLOITATIE OP
MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT OP
BASIS VAN FULL WAARDERING

ONZE CONTROLEAANPAK EN OBSERVATIES

Het vastgoed in exploitatie bedraagt per 31
december 2021 € 2.388.785.000 wat
neerkomt op 95,34% van het balanstotaal van
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland.
Het vastgoed in exploitatie moet volgens de
Woningwet worden gewaardeerd tegen
marktwaarde in verhuurde staat. Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland waardeert
20% het vastgoed in exploitatie volgens de
full versie van het ‘Handboek modelmatig

Wij hebbende de opzet en het bestaan van
de administratieve organisatie en de
interne beheersingsmaatregelen voor de
bepaling van de marktwaarde in verhuurde
staat vastgesteld.
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Controle input
Onze controlewerkzaamheden bestonden
onder meer uit het vaststellen van de
naleving van de bepalingen uit het

waarderen marktwaarde’ als toegelicht op
pagina 13-18 van de jaarrekening.
Bij toepassing van de full versie worden
vrijheidsgraden gebruikt om te komen tot de
marktwaarde in verhuurde staat op
complexniveau. De vrijheidsgraden worden
bepaald op basis van de oordeelsvorming van
het bestuur.
Conform de vereisten uit het Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde heeft
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
externe taxateurs ingeschakeld voor het
bepalen van de marktwaarde in verhuurde
staat van de individuele
vastgoedbeleggingen. De externe taxateurs
zijn aangesteld door het bestuur en voeren
hun werkzaamheden uit in overeenstemming
met de standaarden zoals opgelegd door de
NRVT (Nederlands Register Vastgoed
Taxateurs).
Voor de waardering van het vastgoed in
exploitatie volgens de full-versie van het
handboek zijn de mutatiegraad,
disconteringsvoet, leegwaarde en de
markthuur belangrijke assumpties die door
het bestuur moeten worden ingeschat en die
een belangrijke impact kunnen hebben op de
uitkomst van de waardering. De door het
bestuur ingeschatte vrijheidsgraden zijn
gevalideerd door de externe taxateurs op
basis van beschikbare marktinformatie en
transacties.
Door de significantie van deze post voor de
jaarrekening én de inherent hoge mate van
subjectiviteit van bovengenoemde
assumpties in de bepaling van de
marktwaarde in verhuurde staat, hebben wij
de waardering van vastgoed in exploitatie
tegen marktwaarde in verhuurde staat
aangemerkt als kernpunt in onze controle.

‘Handboek modelmatig waarderen
marktwaarde’, peildatum 31 december
2021, waaronder begrepen de inschatting
door het bestuur van relevante
vrijheidsgraden.
Wij hebben de juistheid van de
objectgegevens die ten grondslag liggen
aan de berekening van de waardering
(‘input in het rekenmodel’) gecontroleerd.
Controle throughput
Wij hebben vastgesteld dat de
marktwaarde in verhuurde staat is
berekend middels een gecertificeerd
rekenmodel (verificatie van de
‘throughput’). Wij hebben vastgesteld dat
Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
aanvullend interne beheersingsmaatregelen
heeft doorgevoerd om te komen tot een
betrouwbare uitkomst van de marktwaarde
uit dit model.
Controle output
Wij hebben de competentie en
onafhankelijkheid van de externe taxateurs
vastgesteld en de uitkomsten van de door
de externe taxateurs uitgevoerde
waarderingen gecontroleerd. Daarbij is de
taxatiecyclus gehanteerd zoals
voorgeschreven door het ‘Handboek
modelmatig waarderen marktwaarde’. Wij
hebben vastgesteld dat de door Stichting
Woonwaard Noord-Kennemerland
toegepaste vrijheidsgraden gevalideerd zijn
door de externe taxateurs.
Observaties
Op basis van de door ons uitgevoerde
controlewerkzaamheden hebben wij bij de
waardering van het vastgoed in exploitatie
geen materiële afwijkingen geconstateerd.

BEPALING EN TOELICHTING
BELEIDSWAARDE VASTGOED IN
EXPLOITATIE
Volgens RJ645 moet in de toelichting de
beleidswaarde van het vastgoed in
exploitatie worden vermeld. Op pagina 29
van de jaarrekening is deze beleidswaarde
toegelicht.

ONZE CONTROLEAANPAK EN OBSERVATIES

De beleidswaarde is een belangrijke
parameter voor de bepaling van financiële
ratio’s van Stichting Woonwaard Noord-

Wij hebben vastgesteld dat het startpunt
van de berekening van de beleidswaarde
aansluit op de marktwaarde in verhuurde
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Wij hebbende de opzet en het bestaan van
de administratieve organisatie en de
interne beheersingsmaatregelen voor de
bepaling van de beleidswaarde vastgesteld.

Kennemerland gebaseerd op de Aw/WSWnormen en deze vormt daarmee een
uitgangspunt voor de beoordeling van de
financiële positie (inclusief de
continuïteitsveronderstelling) in de
jaarrekening.
De beleidswaarde wordt bepaald door vier
uitgangspunten in de marktwaardebepaling
aan te passen naar het feitelijke beleid van
de woningcorporatie, conform
voorgeschreven veronderstellingen.
Bij de bepaling van de beleidswaarde heeft
het bestuur een aantal significante
schattingen moeten maken, wat significante
effecten heeft op de waardering en daaruit
voortvloeiende financiële ratio’s. Derhalve
hebben wij de beleidswaarde in exploitatie
als kernpunt in onze controle aangemerkt.

staat, alsmede dat voor het bepalen van de
beleidswaarde gebruik is gemaakt van een
gecertificeerd rekenmodel.
Voorts hebben wij vastgesteld dat:
• De bepaling van de beleidswaarde
is gebaseerd op het doorexploitatie
scenario;
• Streefhuren en huurverhogingen
zijn gebaseerd op het eigen beleid;
• De marktnormen voor onderhoud
vervangen zijn door meerjarige
onderhoudsnormen gebaseerd op
het eigen beleid;
• De beheernormen vervangen zijn
door meerjarige beheernormen
gebaseerd op het eigen beleid.
Wij hebben gecontroleerd of voornoemd
eigen beleid overeenkomst met
onderliggende documentatie en
beleidsdocumenten.

Daarnaast hebben wij gecontroleerd of de
toelichting op de beleidswaarde in de
jaarrekening toereikend is. Hierbij is
vastgesteld dat de gevoeligheid in relatie
tot de realiseerbaarheid van de uitkomsten
adequaat door het bestuur is uiteengezet.
Observaties
Wij hebben vastgesteld dat de gehanteerde
veronderstellingen voor het bepalen van de
beleidswaarde aanvaardbaar zijn.

Nale ving ant icumulat ie be paling WNT nie t ge cont r ole e r d
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
C. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
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Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
 Bestuursverslag;
 Volkshuisvestelijk verslag;
 Verslag van de raad van commissarissen;
 Overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van artikel 36 en 36a 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, het volkshuisvestelijk verslag en de overige gegevens in overeenstemming
met artikel 36 en 36a van de Woningwet.
D. Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten
Be noe ming
Wij zijn door de raad van commissarissen benoemd als accountant van Stichting Woonwaard
Noord-Kennemerland vanaf de controle van het boekjaar 2021 en zijn sinds dat boekjaar de
externe accountant.
Ge e n ve r bode n die nst e n
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang geleverd.

E. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Ve r ant woor de lijkhe de n van he t be st uur e n de r aad van commissar isse n voor de
jaar r e ke ning
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de vereisten voor de jaarrekening bij en krachtens artikel 35 van de
Woningwet en de WNT.
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In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 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 artikel 35 van de Woningwet
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
activiteiten 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 activiteiten in continuïteit 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.
Onze ve r ant woor de lijkhe de n voor de cont r ole van de jaar r e ke ning
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, 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 controleinformatie 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 vennootschap;
 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;
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 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de toegelaten instelling haar activiteiten 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 toegelaten instelling 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. In dit kader geven wij ook een verklaring aan het auditcomité op grond van
artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke
controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. De in die
aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze
controleverklaring.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die
wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in
onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon
zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk
verkeer is.

Alkmaar, 21 april 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. G.P. Zonneveld-Hoogland RA
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Verklaring van het bestuur
Het bestuur van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland verklaart, op basis van de Woningwet, dat
zij hierbij de jaarstukken (volkhuisvestelijk verslag, bestuursverslag, jaarrekening en het overzicht met
kerncijfers en kengetallen) over 2021 naar waarheid heeft opgesteld. Tevens wordt hierbij verklaard dat
alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting. De jaarrekening over 2021 is
gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V.. De jaarrekening, inclusief afgegeven
controleverklaring, kunt u als pdf downloaden.
Alkmaar, 21 april 2022
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 2021 zijn door het bestuur opgemaakt. De Raad van Commissarissen heeft, op basis
van de Woningwet, de jaarstukken laten controleren door BDO Audit & Assurance B.V.. De raad van
commissarissen stelt de jaarrekening 2021 vast en keurt de overige jaarstukken over 2021 goed.
Alkmaar, 21 april 2022
Origineel getekend door
De Raad van Commissarissen
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Bijlagen
(geen deel uitmakend van de jaarrekening)
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Kerncijfers en kengetallen
2021

2020

14.551

14.355

Onzelfstandige overige
wooneenheden
Intramuraal zorgvastgoed

75
775

75
819

Parkeervoorzieningen
Bedrijfsmatig onroerend goed

986
70

989
71

Maatschappelijk onroerend goed

185

181

16.642
0

16.490
0

0

0

16.642

16.490

238

60

12
-106

8
-19

Sloop
Overig

0
8

0
-1

Totaal

152

48

149
544

147
541

2.573
11.198

2.380
10.537

GEGEVENS BEZIT

Aantal verhuureenheden
Woonruimte

Aantal verhuureenheden in
exploitatie
In beheer
In aanbouw

Totaal
Mutaties in het totaal
verhuureenheden
Nieuwbouw
Aankoop
Verkoop

Prijs/kwaliteitsverhouding
(woningen in eigendom)
Gemiddeld aantal punten WWS
Gemiddelde netto-huurprijs (€)

Aantal woningen naar
huurprijsklasse
Goedkoop
Betaalbaar
Duur

Totaal

780

1.438

14.551

14.355

599

594

1.224

1.123

30.339

28.322

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

Jaarrekening

83 / 84

2021

2020

VERHUUR
Aantal verhuurmutaties woningen

1.150

1.039

Mutatiegraad (%)

7,86%

7,20%

Huurachterstand in % jaarhuur
Huurderving in % jaarhuur

0,95%
0,93%

1,09%
0,84%

2,00%

2,16%

51%

58%

71,9%

70,3%

3,86

3,81

0,46

0,27

1.459

1.677

Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit vreemd vermogen

15,02%
1,86%

9,92%
2,25%

Rentabiliteit totaal vermogen

11,14%

6,95%

Interest coverage ratio
woningexploitatie (norm ≥ 1,4)

2,87

2,92

Debt service coverage ratio (norm ≥
1,00)

1,34

1,39

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

ICR en DSCR

Jaarrekening

84 / 84

